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PELÍCULA DE PROPAGANDA (P&B, 16MM, 4:3)

PLANO AFASTADO DO TERREIRO DO PAÇO

Três figuras plantam uma bomba junto a um edifício
importante e fogem. A bomba explode. O barulho é mais alto
que os estragos. A máquina de propaganda portuguesa
aproveita-se da situação.

LOCUTOR (V.O)
Senhores e senhoras, Portugal sofreu
um ataque dos COMUNISTAS que querem
corromper os nossos brandos costumes
com o socialismo, abolir as nossas
leis e acabar com a ordem civil. A
nossa polícia recém-criada - PVDE! -
investiga, rua por rua, calha por
calha, os canalhas responsáveis pelos
males do mundo e o sarampo!

Rua do Poço Negro - Polícia à procura dos suspeitos.

PVDE
cheira( )

Foste tu?

CIDADÃO NORMAL
Não.

PVDE
'Tá. Tem lume?

PLANO AFASTADO DA RUA DO BOCAGE (FIM DA MISSA)

Uma figura alta e imponente olha para os lados antes de
atravessar a estrada. No meio há uma tampa de esgoto.

... A figura passa pela tampa do esgoto. A tampa VOA. PUM!
Uma pequena explosão, outra vez, sem danos nenhuns.

LOCUTOR (V.O)
Tentaram explodir com o sr. dr.
Oliveira Salazar quando acabava de
sair de uma missa.

- FOTOGRAFIA DE SALAZAR -

O nosso condutor da nação e reparador
das finanças públicas! Desta vez, a
nossa PVDE não irá perdoar! MORTE AOS
COMUUUUUUUUNAS!



BECO DA TAVERNA FRANCISCANA - A polícia anda à procura de
suspeitos. Um homem descarta caixotes da sua loja. A PVDE
apanha-o.

PVDE
Ei, tu aí! És o comuna ateu
responsável pela tentativa de
explodir com o nosso Chefinho de
Estado?

COMERCIANTE HUMILDE
confuso e assustado( )

........... não?

Aparece outro polícia por detrás dele.

PVDE #2
Isso de dizer não JÁ não resulta
connosco.

E lá se vai a saúde do homem. Dão-lhe um enxerto de porrada.

LOCUTOR (V.O)
Até agora já foram apreendidas mais
de 100 pessoas por Lisboa e
arredores, 32 das quais ainda estão
sob custódia mas só mesmo 12 é que
são culpadas. Vá, talvez 4.

FOTOGRAFIAS: Inocentes espancados por esta violência
policial que se passou na metrópole. Os rostos provocam-no
impressão. Serve de contraste com a leveza desta sátira.

LOCUTOR (V.O)
Quatro desses comunas foram julgados
e enviados para o TARRAFAL.

MAPA: Tarrafal - Campo de Trabalhos Forçados no Meio de
nenhures em Cabo Verde.

LOCUTOR (V.O)
Agora que os comunistas moem pedra à
luz do dia já se pode dizer que há
paz em Portugal... Ou Não?

VÁRIOS PONTOS ICÓNICOS DE LISBOA - Figuras em silhueta
plantam bombas debaixo da ponte, em parques, até em
carrinhos de bebés.

LOCUTOR (V.O)
Como uma sequela americana barata...
Portugal está sob Ameaça, OUTRA VEZ!
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DINAMITES QUASE A EXPLODIR - Risos maléficos dessas figuras.

LOCUTOR (V.O)
Existe interesses malignos de várias
nações em destruir a soberania do
Império Português.
O Estrangeiro AMEAÇA Portugal!

É neste tom de ameaça que terminamos a película de
propaganda e passamos à acção;

Um homem anda para a frente, anda para trás: Pára.

HALL

É o António Leão - transpira dos pés à cabeça, à beira de um
ataque de nervos.

Fixa o Deus Rodolfo. Fixa-o com um nojo o homem encarregue
de pôr esta operação a andar.

RODOLFO

Está ocupado a tratar de uns papeis com Paulo Forte e Miguel
González. Não reparou ainda no olhar do António Leão.

ANTÓNIO LEÃO

Junto a ele, chega-se José Maria (22). Mais novo, mais
inexperiente. Mete-se também a olhar o Rodolfo mas sem nojo.

Não interessa. Sr. Leão vai se pôr a falar mal de tudo e
todos. É um desses dias.

ANTÓNIO LEÃO
escárnio( )

Este Rodolfo, já o biste? Esta
operación, logistiqué deste gajo
armado em noveaux riche. Sabes que
ele fala a língua do Franco? Não o
Franco daqui do lado...

MAPA: Vemos Portugal de Salazar e ao seu lado Espanha do
Generalíssimo Franco.

ANTÓNIO LEÃO
Mas sim fala a língua Franca que é
tudo menos honesta. Fala Francês...
ele... A língua Francesa... A língua
do... grande Napuleôn.

MAPA: Por cima de Espanha está a França democrática.
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ANTÓNIO LEÃO
Mm... mas que cousa é essa, isto de
um homem rebaixar-se a si mesmo? Esta
operación de três carros (e um deles
mal estacionado...)
de dezena de contos (...estacionam
mesmo mal)
de oito gatos pingados...
e até dois tradutores!...
À! E uma Cozinheira.

Vêmos tudo o que ele diz; o carro mal estacionado, dezenas
de contos nos bolsos de alguém, os 8 Estrangeiros
encarapuçados e atados na Sala, (Embora os tradutores e a
cozinheira ainda não tenham chegado.)

ANTÓNIO LEÃO
Que ainda não chegaram. Mas também
não sei como é que entram... com
aquele estacionamento. Pensam que
isto é o tempo das carroças?
José, isto depleta-nos até ao osso da
alma e no entanto, pergunto-te, quais
são os nossos resultados? Olha-o
bem...

o Rodolfo( )
Queres saber o tamanho da megalomania
do Rodolfo?
Ele escolheu a mansão mais maior, na
montanha mais alta, que nem de noite
o Pastor daqui se atreve a subí-la
(também porque não tem carro).
A puta tem tantas curvas, tantas
curvas --

JOSÉ MARIA
interrompe-o( )

Eu sei senhor Leão, estava no carro.

ANTÓNIO LEÃO
Mas posso falar?! A puta tem tantas
curvas que um dos Estrangeiros a
subir esta merda ficou às rodas e
vomitou-se todo...

JOSÉ MARIA
Sim.
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ANTÓNIO LEÃO
Sim.... SIM?! Tu sabes o que é ter um
Estrangeiro que não fala a tua
língua, a querer vomitar com as mãos
atadas, com um barrete enfiado na
cabeça...

repete o cenário na(
sua cabeça)

... que dor de cabeça. Imagina quem
teve de limpar aquilo...

JOSÉ MARIA
Eu.

ANTÓNIO LEÃO
ignora( )

É por isto, é por isto se o Rodolfo
tivesse o verdadeiro orgulho, a
dignitê, DIGNITÁ! ele teria cancelado
a operación já há muito tempo...

JOSÉ MARIA
simples( )

M'isto só começou agora.

ANTÓNIO LEÃO
... começar?! O começo seria sim
interrogar esta gentinha toda. Foi
para isso que viemos, sabe-se lá
interrogar o quê, mas é por isso que
aqui estou.

JOSÉ MARIA
Bem, eu ouvi rumores.

ANTÓNIO LEÃO
Rumores?! Mas agora a gente lida com
rumores?... Mas diz lá, rumores dos
falsos ou dos verdadeiros?

JOSÉ MARIA
Como é que eu sei?

ANTÓNIO LEÃO
De onde os oubistes? Julgo que não
irás desgastar o meu intelecto com
conversas ali da esquina d'uma
alcoviteira e d'um aguadeiro.

JOSÉ MARIA
Foi desses dois.
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ANTÓNIO LEÃO
irritado( )

De uma alcoviteira e de um aguadeiro?

JOSÉ MARIA
Desses dois.

Aponta com o nariz em frente. Não para o Rodolfo. Mas para
os seus dois companheiros;

- Paulo Forte PVDE (55)          - Miguel González PVDE (37)

ANTÓNIO LEÃO
À! Desses dois...

ri da sua piada( )
... alcoviteira e o aguadeiro.

JOSÉ MARIA
Sim, eles disseram-me que o país está
em perigo. O país inteiro. De Norte a
Sul. E até mesmo a nossa metrópole
está em perigo. Dizem que envolve
dinamites.

ANTÓNIO LEÃO
Como há uns anos atrás.

JOSÉ MARIA
É. Mas agora já não são os comunas.

ANTÓNIO LEÃO
Tão todos presos.

JOSÉ MARIA
Dizem que estes são mais organizados.
Têm planos de nos reduzir a 'pó e
cinza' como dizem os Ingleses. E os
pensadores desses planos é... o
Estrangeiro.

acrescenta( )
À! Também se fala numa invasão a
Portugal.

ANTÓNIO LEÃO
farto de ouvi-lo( )

Isso ouve-se sempre muita coisa em
todo o lado. Mas eles que tentem! A
última vez que tivemos uma invasão
foi o Napuleôn e ouves aqui algum
Francês? Explica-te, como é que
ouviste isso?
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JOSÉ MARIA
Eles disseram-mo na cara.

ESCADAS - PASSADO

Paulo Forte e Miguel González metem coisas na cabeça do
José.

PAULO FORTE
De Norte a Sul.

MIGUEL GONZÁLEZ
Portugal inteiro.

PAULO FORTE
E desta vez não são os comunas.

MIGUEL GONZÁLEZ
Pois não. A ameaça vem dum país
qualquer estrangeiro.

HALL - PRESENTE

JOSÉ MARIA
Pareciam confiantes no que diziam,
pareciam dizer a verdade.

ANTÓNIO LEÃO
O que te deu essa ideia?

JOSÉ MARIA
Porque perguntei.

ESCADAS - PASSADO

JOSÉ MARIA
Isso é verdade?

PAULO FORTE
Se te tamos a dizer.

MIGUEL GONZÁLEZ
Sim.

HALL - PRESENTE

Há um silêncio. António fica a digerir isto.

JOSÉ MARIA
... mas .. mas como?
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ANTÓNIO LEÃO
volta a explodir( )

Mas ó rapaz, "como" o quê?! Fazendo-o
ora então. E se reparares já... A
invasão já começou basta veres as
ruas da nossa Lisboa onde já nem
sequer ouves o Português - e já nem
sequer o vês!...
Olha tu por exemplo a utilizar a
palavra metrópole há bocado como
gente fina, como un noveaux riche.
Porque te inibes de falar Português?
Porque te inibes de SER Português? O
que é a seguir, corridas de cavalos,
meteres tabaco no nariz enquanto
citas Nítzchê?

JOSÉ MARIA
Mas fazias ideia disto?

ANTÓNIO LEÃO
Vamos lá ver, sim, agora sim, as
cousas já começam a fazer o seu
sentido. Eu e o Rodolfo precisamos de
falar ou melhor ele precisa de falar
comigo.

Paulo e Miguel deixam o Rodolfo. Ele fica disponível.

JOSÉ MARIA
Tens-lo aqui à tua frente.

ANTÓNIO LEÃO
Deve estar ocupado.

Rodolfo não está ocupado.

ANTÓNIO LEÃO
Mas agora apercebi-me porque é que
fui especialmente convocado para
aqui... de norte a sul, dizias tu? -
metrópole incluída. PUMMM! - Pois a
dimensão, a complexidade desta
operação requer mãos experientes. E o
Rodolfo pode requisitar, financiar
tudo - mas não pode comprar
experiência. Estou aqui para ajudá-
lo, quero evitar que Portugal fique
reduzido a "pó e cinzas" quer dizer,
pó nós já soumos. Olha dá-me meia
hora, vou falar com ele no
escritório. Vou me pôr a par de tudo
e meter isto a andar pa frente.
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Pronto. António vai falar com Rodolfo.

JOSÉ MARIA (PERSPECTIVA)

Vê que Rodolfo tem carinho pelo Sr. Leão embora não o leve a
sério. Leão fala pelos cotovelos mas ele manda-o embora com
uma palmadinha nas costas.

Leão volta derrotado. Não conseguiu fazer-se ouvir.

JOSÉ MARIA
entusiasmado( )

Novidades?

ANTÓNIO LEÃO
amoado( )

Mmmmmmmmmmm.....

JOSÉ MARIA
Alguma informação nova?

ANTÓNIO LEÃO
fala entre os dentes( )

Mmmmm.....

JOSÉ MARIA
encosta-se ao Leão(
para o ouvir)

O quê?

ANTÓNIO LEÃO
TRÊS CAFÉS!! Surdo. Para o escritório
e pa mesa. Essa é a minha informação.

acalma-se( )
Mas se pediu café é porque os
interrogatórios vão começar. Andante,
despaché!

GRITO AGUDOOOO...  FOOOOOOOGO INTENSO....

Vindo de uma CHALEIRA: café a borbulhar.

COZINHA

Música: Dança dos Cavaleiros - Prokofiev

Maria agarra nos cafés. Vai servi-los.

HALL

Mete um na mesa dos dicionários. O resto? Cai. Tropeça no
tapete.
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José olha à sua volta. O Hall está vazio. Vai buscar A
ESFREGONA - uma esfregona tão feia e tão antiga que parece
ser mais uma ferramenta de tortura da época medieval. As
suas pontas que deviam ser de tecido parecem metal de tão
rijas que estão... visto bem.. aquilo pode matar.  

António que estava a subir as escadas, DESCE a CORRER, já
com um lenço de bolso pronto para limpar.

ANTÓNIO LEÃO
Ninguém te viu, não te preocupes.

O resto dos agentes estão no Segundo Piso.

Esfrega o lenço de pano no tapete com uma energia canina
fora do comum;

ANTÓNIO LEÃO
Eles estavam aqui muito bem. Até
repararem que eu estava aqui. Depois
foram lá para cima. Não querem ser
ouvidos... mas só porque não querem
ser ouvidos não significa que a gente
não possa falar.

JOSÉ MARIA
E falo Sr. Leão.

ANTÓNIO LEÃO
Pois falas, falas e até pareces estar
a falar demasiado. Sabes muito sabão,
sabes muito desses rumores desses
Paulos Fortes e de Migueles González
que andam para aí de peito cheio
costas quentes, Mas vou-te dizer uma
cousa, sabes que sou a âncora disto
tudo?
Achas que iam dar este orçamento todo
ao Rodolfo? 50 contos iam logo para o
Franciscano, não o convento - a
taverna. Fui eu que assinei os
papeis. Foi por mim que o dinheiro
passou... até aos bolsos do Rodolfo.
Porquê? Porque sou eu!, é a minha
presença que trás um certo condor a
isto tudo. O chefe olha para mim com
confiança. Sou eu que distingo isto
de un operación para uma Operação de
Ó grande e prontos - por isso é que
fiquei um bocado vá, não fiques
ofendido, quando tive de descobrir o
que iríamos interrogar através de
ti...
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Sabendo muito bem que fui eu que
arranjei os fundos, acho que tenho
todo o direito de saber com alguma
antecedência.

Limpa e limpa até não haver mais tapete.

JOSÉ MARIA
Pois mas... mas já viu o estrangeiro?

ANTÓNIO LEÃO
Não, só Espanha.

JOSÉ MARIA
Mas a ameaça: a ameaça sob Portugal.

ANTÓNIO LEÃO
À! Mmm...

JOSÉ MARIA
Têm-nos nas mãos.

ANTÓNIO LEÃO
Mmmmm....

JOSÉ MARIA
Têm o país na mão.

ANTÓNIO LEÃO
Mmmm.....

JOSÉ MARIA
orgulhoso( )

Nunca pensei em vir defender a minha
Pátria.

Pausa. António leva isto para o lado errado.

ANTÓNIO LEÃO
Mas isso agora, isso agora já não
interessa nem a mim nem a ti.

JOSÉ MARIA
Ai não?

Outra grande pausa.

ANTÓNIO LEÃO
Não, porque olha lá, nós não
deveríamos estar aqui.

Levanta-se como se fosse um profeta a anunciar monções. As
monções são É o cuspo da sua saliva quando abre a boca.

11.



JOSÉ MARIA
O que tem em estar aqui?

ANTÓNIO LEÃO
O que tem? Então não vês...

JOSÉ MARIA
irritado( )

Não.

ANTÓNIO LEÃO
..................................

lembra-se de repente( )
À! E para além disso, há um detalhe
interessante. Um aspecto curioso..
deveras. Que até... Isto não é
suposto fazer-se: é tabu - e no
entanto, estamos a fazer.

JOSÉ MARIA
Como assim tabu?

ANTÓNIO LEÃO
É um tabu. Não sabes o que é? Aliás,
é mais que um tabu. Sim, rapaz, vai
buscar as algemas e algema-te a ti
mesmo. Isto é grave!

JOSÉ MARIA
Grave?

ANTÓNIO LEÃO
Gravíssimo.

JOSÉ MARIA
Grave como uma repreensão
disciplinar?

ANTÓNIO LEÃO
Não, não.

JOSÉ MARIA
Então?

ANTÓNIO LEÃO
Então não vês estes todos que estão
aqui. Vêm de onde?

Fala dos reféns atados e encapuçados na Sala de Jantar.

JOSÉ MARIA
Vários países.
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ANTÓNIO LEÃO
irónico( )

Excelente... p'quem sabia muito.

JOSÉ MARIA
Vêm da Alemanha, Itália, Espanha,
França?

ANTÓNIO LEÃO
Sim, sim e aonde é que vamos
interrogá-los?

JOSÉ MARIA
No escritório.

ANTÓNIO LEÃO
Atenção que eu já sei a resposta a
tudo isto, é só para te fazer ver...
vês?

JOSÉ MARIA
Vejo o quê?

ANTÓNIO LEÃO
Então não sabes que não se pode
apreender estrangeiros, muito menos
enfrascá-los numa casa para
interrogá-los?

JOSÉ MARIA
Mmmmmmmmmm....

ANTÓNIO LEÃO
"Mmmm, mmmm" munges Como Uma Vaca TU!
Olha lá, havia qualquer coisa que me
estava a incomodar e que admito que
demorei a perceber. Houve um
telegrama, há tempos. Um telegrama
que passou a regulamento. Digamos,
uma directiva que fora escrita em
Acto e depois em decreto, decreto-lei
passado até na Assembleia. Prontos,
uma lei... uma tal lei...

tenta recordar o(
número da lei)

Que diz explicitamente que éramos
proibidos de investigar estrangeiros.
Nós já sabíamos que não podíamos,
óbvio. Senso comum. Mas essa lei fê-
los intocáveis. Houve até um caso de
um fulano lá das Europas que rebentou
o lábio ao Mário Silva. Esse ficou
danado. Queria vingança.
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Mas o nosso antigo Capitão abafou
logo a coisa. Por isso é que não me
estava a cair bem: Portugal pode
estar em risco, compreendo, mas esses
8 podiam até ressuscitar Marx no
Chiado e dormir com a bandeira dos
sovietes que nós nem piu.

JOSÉ MARIA
M'isto é uma situação especial.. é
não, é, Sr.?

ANTÓNIO LEÃO
Especialmente fodida - porque se
fores a ver vai contra o decreto-
lei...

JOSÉ MARIA
É como um crime.

ANTÓNIO LEÃO
Não é como "um crime". É o crime! e
não é qualquer Crime - é o CRIME do
SÉCULO!

tem as mãos a tremer( )
Queres a prova do que te estou a
dizer. Olha as minhas mãos. 30 anos
de serviço (militar e policial).

JOSÉ MARIA
Está-me a assustar.

ANTÓNIO LEÃO
E devias. Foda-se estamos fodidos
punheta!

JOSÉ MARIA
É verdade Sr. Leão?

ANTÓNIO LEÃO
SENHOR... guarda esse senhor para o
lá de cima porque só Ele é que nos
poderá salvar. Só Ele... deixa-me te
explicar.

António REZA e olha para cima, para Deus - PARA NÓS:

Afastamo-nos de António deixando ele e a casa cada vez mais
formiga. Dá-se a palavra a uma voz profunda e omnisciente.
Fala em Russo, cansado desta merda;
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O VELHO RUSSO (V.O)
Isto é Deus, isto é Deus a falar. Um
Deus cansado, amassado com sede e
fome. Isto é um Deus estrangeiro que
vos irá explicar em Russo as leis de
Portugal.
O decreto-lei nº31 aprovado na
Assembleia a uma terça-feira de
Agosto de 1937 impedia e proibia às
autoridades portuguesas de deter
estrangeiros e muito mais investigá-
los,

irrita-se( )
de RAPTÁ-LOS... atirando-os para uma
sala como gado nojento à espera de
cumprir o seu destino ao ser
CHACINADO!

recompõe-se( )
Pois os Estrangeiros aos olhos da lei
portuguesa eram homens livres numa
terra de poucas liberdades - uma lei
que funcionava exactamente ao
contrário do Continente Europeu.

TAPETE: Aproximamos do tapete, ainda sujo do café, onde as
linhas revelam-nos a Europa. E afastado de tudo e todos,
está Portugal.

O VELHO RUSSO (V.O)
Mas Portugal Nunca Fez Parte da
Europa: virados para o mar, os
portugueses tropeçaram no mundo, no
qual chamariam de "Descobrimentos",
um dos tiros no escuro mais
consequentes para uma pequena nação
tanto que até hoje estão para
descobrir como tiveram tanta sorte.

MAPA: Saímos da Europa e vamos até às Americas, Áfricas e
Àsias ver colónias e ex-colónias do Império Português.

O VELHO RUSSO (V.O)
Mal preparados para um mundo moderno,
um mundo no qual já tudo fora
descoberto e pilhado, os portugueses
empobreciam cada vez mais face a uma
Europa pós-guerra que por sua vez
florescia e crescia.

FOTOGRAFIAS: Loucos Anos 20 X Pobreza Extrema de Portugal
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O VELHO RUSSO (V.O)
Enquanto o mundo se tornava mais
cosmopolita, este fechava. Enquanto o
mundo sancionava actos de espionagem,
este deixava-os acontecer no seu
país. Vá se lá explicar.

FOTOGRAFIAS: Ingleses em Lisboa X Alemães em Lisboa

O VELHO RUSSO (V.O)
Por estes motivos, que António não
conseguia expressar por palavras mas
sentia, esta operação ia contra o
bom-senso. Mas ainda mais grave, para
uns tipos que se auto-denominavam
como Vigilantes e Defensores do
Estado... ia contra a lei.

P.V.D.E: Polícia Vigilância e Defesa do Estado

O VELHO RUSSO (V.O)
Ia contra especificamente o decreto-
lei nº31 e quebrava-o não só uma vez,
como duas, três, quatro, OITO
VEZES....

O narrador acaba a tossir.

SALA DE JANTAR

Um dos 8 estrangeiros também tosse. Será o narrador um dos
estrangeiros a ser interrogado?

HALL

António continua a dar o sermão a José.

ANTÓNIO LEÃO
Maria, isto é uma cagada colossal.

JOSÉ MARIA
... uma lei que nos impede de fazer o
nosso trabalho ...

ANTÓNIO LEÃO
Mas o nosso trabalho não é este. É a
dar forte e feio nos comunas ateus
que querem acabar com a moralidade...
Não vais ao cinema?

JOSÉ MARIA
Então e a ameaça sob Portugal: a de
ir pelos ares?
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ANTÓNIO LEÃO
... tal e qual como tu disseste,
Rumores...

JOSÉ MARIA
E se forem dos verdadeiros?

ANTÓNIO LEÃO
Se forem isso é com certeza obra dos
comunas.

JOSÉ MARIA
Tão todos presos...?

António esforça-se para desacreditar o valor desta operação
e a ameaça que existe sob Portugal. Ele está é preocupado
com o facto da PVDE estar a quebrar a lei.

ANTÓNIO LEÃO
Os comunas...? Opá... Mas há outros.
Os verdadeiros comunas tu não os
vês - esses não se dão a conhecer.
Ouve Maria, tu és novo mas tens de
começar a aperceber que há factos
inegáveis, leis básicas da vida,
comprovados com os meus muitíssimos
anos de experiência: com o
estrangeiro não se mete, ponto final.
E isto, esta cagada colossal vai
acontecer diante os nossos olhos... e
as consequências vão recair em nós.
Percebeste, não percebeste?

António abandona a conversa que iniciou. Volta ao seu estado
natural. A andar para a frente, para trás, frente, trás.

JOSÉ MARIA
não entende( )

O que está a fazer..?

Não responde. Mete-se a ver os estrangeiros na Sala.

ANTÓNIO LEÃO
O nó tá mal feito. O pulso incha e
fica roxo, depois são amputados.

vê defeitos em tudo( )
Já viste onde nós estamos. Quase que
vomitei com as curvas. E fazer esta
estrada de noite é um perigo.

Agora é José a ignorá-lo. Olha para cima e OUVE risos do
Rodolfo e companhia no segundo piso.
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ANTÓNIO LEÃO
1....!

dá passadas até ao(
escritório)

2! 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 12!
12 passadas largas da Sala de Jantar até ao Escritório.
António espreita lá para dentro.

ANTÓNIO LEÃO
Isto n'há espaço para nada.

ENTRA....

Agora sozinho no Hall, José aproveita para sacar do
revólver. Têm-no bem firme na mão. Imita os livros dos
cowboys e rodopia a arma com grande habilidade. Por de trás
das costas, à frente, por cima e TÃU!

Aponta para a porta... preme o gatilho e ..Plick..

Não tem balas. Por isso, pode brincar com aquilo há vontade.
Dispara para todo o lado:

Plick plIck pLick PlIcK PlIck PliIkc Plick Pilck pilK pilCK

Até para o tecto que dá para o 2º Piso onde se OUVE Rodolfo
& Companhia a falar alto e a rir (O.S).

Fica aqui dito... se o José Maria tivesse balas no revólver,
era homem para derrotar o exército francês.

José Maria aponta para o seu pé... e BAM!

SONS de louça a CAIR e de destruição maciça! (O.S) Vêm
dentro do Escritório, onde está o António.. deve ter ido
contra qualquer coisa. Queixa-se lá de dentro.

ANTÓNIO LEÃO (O.S)
Foda-se, merda!

José põe o revólver no coldre e corre para o ir acudir.

ANTÓNIO LEÃO (O.S)
sem sair( )

Deixa-te estar, já vou, já estou a
ir.

Mais SONS de louça partida. Isto é tudo muito ridículo.

Lá sai António de peito cheio. Dá para ver que se magoou mas
não quer dizer nada.
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ANTÓNIO LEÃO
Merda de escritório. Tem de haver
espaço pós interrogatórios. Se fosse
eu a fazer isto, fazia tudo ao
contrário.

JOSÉ MARIA
Mm, mmm.

ANTÓNIO LEÃO
África nunca esteve tão perto não é,
José?

JOSÉ MARIA
O quê?

ANTÓNIO LEÃO
S'isto for em avante, é traição
rapaz. Estaremos a trair a pátria
portuguesa. À, pois! E não eras tu
que há bocado, querias defendê-la?
Olha vê.

- SALA DE JANTAR -

Assim que o primeiro ir dali até ali,

- ESCRITÓRIO -

É aí que somos enviados para África.
Nunca tivemos tão perto dela. Nunca
foi preciso na história da Humanidade
12 passos para ir a África, nem de
Gibraltar! Pois é então ao estar a
trazer precisamente o 1º estrangeiro
que iremos estar a quebrar a lei de
que te falei.

- HALL (onde estamos) -

E depois é aqui. AQUI. Que vou ouvir
o Rodolfo a suplicar por uma solução
depois de se aperceber do que acabou
de fazer. E é a mim que me vão
culpar, a ovelha negra.

JOSÉ MARIA
África. É o Tarrafal?
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ANTÓNIO LEÃO
acena vigorosamente( )

É! - pois isto é mais que um crime,
até mais que um crime comunista. Isto
é traição, traição à pátria
portuguesa.

JOSÉ MARIA
Lá no Tarrafal, ouvi dizer que eles
têm um buraco onde deixam as pessoas
a torrar de dia ao sol, e de noite ao
frio, trancados. Acabam por cagar e
mijar lá. Onde dormem.

ANTÓNIO LEÃO
E sabes o que é o pior?

JOSÉ MARIA
A sede, a fome... a solidão?!

ANTÓNIO LEÃO
... pior é que esta palhaçada tem de
acabar de uma vez por todas... a bem
ou a mal... E é mesmo por isso que
vou ter de ser eu a acabar com esta
palhaçada toda, vou chegar-me ao pé
do Rodolfo e dizer-lhe que isto não
dá mais, é demasiado arriscado, e
volveremos a Lisboa pronté - e ele
vai ter de me ouvir, vais ver, a BEM
OU A MAL!

DOIS GAJOS ENTRAM

Um deles é Mário Silva. Avança em torno de Leão.

MÁRIO SILVA
A "BEM OU A MAL!"

António salta de susto. Eles ouviram tudo...

ANTÓNIO LEÃO
O quê?

MÁRIO SILVA
Ó, a "BEM OU A MAL"!

Mário Silva. PVDE. 35 mas parece 45. É feio e coxo.

Lá faz as rondas. Coxeia pelo o Hall a ver tudo; os reféns,
o escritório, a cozinha.
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Espeta os dedos pelo nariz a cima, quase que atinge o seu
próprio cérebro, tudo para tirar o macaco mais difícil da
sua vida... mas não o deixa de fazer com estilo.

ANTÓNIO LEÃO E JOSÉ MARIA

JOSÉ MARIA
baixinho( )

Vais-lhe dizer?

ANTÓNIO LEÃO
Dizer o quê?

JOSÉ MARIA
O que me disseste. Que a operação
acabou.

ANTÓNIO LEÃO
Esse é denso, pá. Falarei com o
Rodolfo a sós. Não. Rodolfo é que
virá falar comigo.

Agora o engraçado disto é que eles vão começar a falar um do
outro. Vamos alternando:

2. MÁRIO SILVA E VASCO MORTÁGUA

MÁRIO SILVA
Esse velho ALI, não bate bem dos
cornos. Uma vez deixou um estrangeiro
ESPIÃO entrar na esquadra sem lhe
mostrar nada. O espião só teve que
abanar a cabeça e ele até saiu da
secretária para lhe abrir o próprio
portão... assim...

1. ANTÓNIO LEÃO E JOSÉ MARIA

ANTÓNIO LEÃO
Eu já o vi a comer papel com os meus
próprios olhos. Não é que PASSOU FOME
NA SELVA. Não!! Mastiga-o no quartel,
por diversão.

2. MÁRIO SILVA E VASCO MORTÁGUA

MÁRIO SILVA
falar sobre o José(
Maria)

E aquele pintelho trinca-espinhas
pau-de-bamboo foi só feito Ã-GENTE à
três meses atrás e adivinha o que ele
fez?...
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Foi contar à família e aos vizinhos
todos: SOU DA PVDE, SOU DA PVDE!
O que vá lá é donde ele vem ninguém
sabe soletrar.

1. ANTÓNIO LEÃO E JOSÉ MARIA

ANTÓNIO LEÃO
Mas ele nem a ele se controla. Quando
começa.. aquilo nunca mais pára... A
especialidade dele é os
Interrogatórios.
Podes-lhe perguntar 'Porquê' mas ele
não gosta que o Interrogues. 
.... MmMm?!?:

2. MÁRIO SILVA e VASCO MORTÁGUA

MÁRIO SILVA
... e ele só faz merda

1. ANTÓNIO LEÃO e JOSÉ MARIA

ANTÓNIO LEÃO
Não sei se dá pa ver, mas o dente
d'ouro que ele tem, ele roubou-o a um
cigano à pancada.

2. MÁRIO SILVA e VASCO MORTÁGUA

MÁRIO SILVA
suspira( )

..... à! Fica saber, ele tem sempre
razão.

1. ANTÓNIO LEÃO e JOSÉ MARIA

ANTÓNIO LEÃO
... e ele bate na mãe... na mãe e no
pai. bate neles como nós batemos nas
nossas mulheres.

fixa o Mário( )
ai, ai, ai...

JOSÉ MARIA
Dói-te alguma coisa?

ANTÓNIO LEÃO
Não é a mim que me vai doer...

Interrompemos a emissão para outra película de propaganda:
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PELÍCULA DE PROPAGANDA # 2  (P&B, 16MM, 4:3)

Estamos junto a um rio idílico. Sentado numa toalha com um
lanchezito está o João 19 de monocelha e Ana 17 com um buço
invejável. João, curioso, passa as mãos nas pernas peludas
da rapariga. Uma VOZ explica que isto é errado.

LOCUTOR (V.O)
Quando a prevaricação assoma este
país.

ANA
Ai João, pára! Tens as mão sujas do
Chouriço.

JOÃO
É do Chouriço, é!

ANA
Primeiro lava as mãos!

João arranca as cuecas da moça.

LOCUTOR (V.O)
E a dignidade, essa mesma, fora
atirada para as silvas...

As cuecas VOAM para cima das Silvas. De lá, UM PAR DE OLHOS
vigia o casal. Focado.

LOCUTOR (V.O)
Só nos deixam com uma solução chamar:
MÁRIO SILVA.

Mário é o par de olhos. Salta das silvas e ergue os punhos
enfrentando o casal que desrespeita as normas cristãs.

JOÃO
O que é isto?

MÁRIO SILVA
dá-lhe um murro( )

Isto? Isto é um punho na tua cara.

JOÃO
atordoado( )

Podemos dialogar?

MÁRIO SILVA
Dialoga com o meu primo direito!

Vários murros depois... João está todo morto. Literalmente.
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MÁRIO SILVA
vitorioso( )

Agora procura pelo meu mais-que-
merecido farnel.

ANA
Nem pensar. Tal como disse ao João,
antes do comer tens de lavar as mãos.

MÁRIO SILVA
Querida Cristã, já fiz o acto mais
catártico que um agente da autoridade
pode concretizar. O de purificar e
limpar o país dos Inimigos do Estado.

ANA
Tá bem. Deixa-me só vestir as cuecas.
Está vento.

MÁRIO SILVA
Não será necessário.

ANA
apaixonada( )

Ó Mário...!

A rapariga desmaia nos seus braços. Mário desaperta as
calças e mete-a sobre a manta. Um LOGO tardio da PVDE cobre
o ecrã.

HALL - MESMO

MÁRIO SILVA
O Rodolfo, amigo?

ANTÓNIO LEÃO
O quê?

MÁRIO SILVA
O Rodolfo?

JOSÉ MARIA
Está lá em cima.

MÁRIO SILVA
Andas com problemas de audição,
amigo. Nem me ouves a chegar. Um
agente nunca vira as costas para a
porta, especialmente quando se fala
nos outros. Há quanto tempo!

Mário e António dão um abraço. Vai ser assim: amor-ódio.
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ANTÓNIO LEÃO
Há dois dias. Que trazes nessas mãos
gordurosas?

MÁRIO SILVA
Notícias d'Outro Mundo.

Mário dá-lhe o jornal que trazia na mão esquerda. Leão tira
os seus óculos do seu casaco. Demora um bocado porque o
casaco tem muitos bolsos.

Assim que põe os óculos vê que não consegue ler. Está em
estrangeiro. Nem a fotografia de capa entende.

ANTÓNIO LEÃO
envergonhado( )

Andas muito cosmopolita tu.

MÁRIO SILVA
Entendeste a notícia?

É preciso entender que nesta altura, neste tempo muitos
poucos portugueses sabiam falar uma segunda língua. Mário
Silva e António Leão fingem que entendem o que vem escrito
no jornal. Mas nenhum deles sabe. Só uma pessoa sabe, e essa
vai ser introduzida agora;

ANTÓNIO LEÃO
não( )

Assim por alto, sim.
repara no 2º homem( )

Ó Diabos!

MÁRIO SILVA
Chamou-me?

ANTÓNIO LEÃO
Vais ter de me explicar...

Só agora é que ele repara no 2º gajo, ou digamos, Senhor.
Pois está sentado na cadeira, vestido  todo de preto, a ver
passaportes e coisas lá da literacia. Que estilo.

MÁRIO SILVA
Tá comigo. Vinha com o jornal. Agora
na oferta dão um tradutor para te ler
as notícias e limpar-te o cu.

MÁRIO SILVA
Um tradutor.

Chama-se Vasco Mortágua. Civil. Mestre em Letras. Este é o
gajo que consegue ler o Jornal.
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MÁRIO SILVA
Sim... então p'aqueles estrangeiros.

ANTÓNIO LEÃO
É civil?

MÁRIO SILVA
E solteiro.

ANTÓNIO LEÃO
Ó.

MÁRIO SILVA
Ó o quê, não vais dizer-me que não
tem cara de solteiro.

ANTÓNIO LEÃO
Só falta dizer que é virgem.

MÁRIO SILVA
Felizmente é para isso que existem os
bordéis. Não é?

JOSÉ MARIA
É.

MÁRIO SILVA
Vês, até este sabe. Já foste a um
Leão?

ANTÓNIO LEÃO
Não gosto de incomodar a tua mãe.

Mário ri sem piada( )
Tens o inquérito?

MÁRIO SILVA
Qual inquérito?

ANTÓNIO LEÃO
O inquérito que dá permissão a este
civil para estar aqui entre os
Homens...

MÁRIO SILVA
Inquérito?

ANTÓNIO LEÃO
Sim.

MÁRIO SILVA
À! A autorizar... não queres dizer
antes o documento?
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ANTÓNIO LEÃO
Quero dizer - o inquérito.

Preparem-se que eles não vão atinar com a palavra.

MÁRIO SILVA
Assumo que estejas a falar no
documento.

ANTÓNIO LEÃO
Não precisas de assumir, tens-me aqui
a falar alto e bom som. O INQUÉRITO?

MÁRIO SILVA
Não sei a que te referes.

ANTÓNIO LEÃO
Então vai-te embora.

MÁRIO SILVA
E vou...

ANTÓNIO LEÃO
... vai.

Mário sobe as escadas.

ESCADAS

Vai a subir todo pipi quando pára para ver:

HALL

ANTÓNIO LEÃO E VASCO MORTÁGUA

O tradutor estava a beber o único café que sobreviveu à
queda de José Maria.

ANTÓNIO LEÃO
Está bom o café?

VASCO MORTÁGUA
Um bocado frio.

Leão impõe-se. Agarra no que resta do café e despeja-o para
um vaso. Bruto. Depois acompanha o homem à saída.

Mário desce as escadas. É inaceitável.

MÁRIO SILVA
Então mas...
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ANTÓNIO LEÃO
Deixa-o estar.

MÁRIO SILVA
Vais deixá-lo lá fora?

ANTÓNIO LEÃO
Não está frio, não está a chover, ou
agora os intelectuais voam com o
vento?

MÁRIO SILVA
Isto é de loucos...

ANTÓNIO LEÃO
É? Então deixa-me perguntar. No que
vieram a falar durante a viagem?

MÁRIO SILVA
confuso( )

O quê, então, hoje só se fala numa
coisa.

Abana o jornal que tem na mão.

ANTÓNIO LEÃO
E ele traduziu-te isso em voz alta?

MÁRIO SILVA
Eu já sabia. Mas sim, os detalhes.

ANTÓNIO LEÃO
E como é que ele fez isso com barrete
enfiado na cabeça?

MÁRIO SILVA
Porque não veio num... À!

Era este o problema. A irresponsabilidade de Mário Silva em
não encarapuçar o Tradutor tal e qual como fizeram com os
Estrangeiros.

ANTÓNIO LEÃO
Agora ele sabe ir e voltar de olhos
fechados. Ponhas saco ou não.

MÁRIO SILVA
Tens razão.

ANTÓNIO LEÃO
Vê lá o respeito.
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MÁRIO SILVA
Como?

ANTÓNIO LEÃO
Tu sabes. Então e o inquérito?

MÁRIO SILVA
O documento?

ANTÓNIO LEÃO
O inquérito?

MÁRIO SILVA
Não tenho o documento porque já fora
tudo aprovado antes. Quanto ao
inquérito, estás a confundir
palavras.

ANTÓNIO LEÃO
Vê lá o respeito...

MÁRIO SILVA
Sim.

ANTÓNIO LEÃO
Sim, Sr. Leão.

MÁRIO SILVA
Sr. Leão.

ANTÓNIO LEÃO
E outrora fora Capitão Leão.

Mário acena e sobe um degrau. Volta-se para ele com um
sorriso cínico. Quer paródia.

MÁRIO SILVA
Quer ler o resto da notícia, Capitão
Leão?

Mário solta uma gargalhada na cara do Leão. Quando volta
para subir, ESPALHA-SE nos degraus sem querer.

ANTÓNIO LEÃO
ri bem alto( )

Ó, estás bem?

Mário sacode-se em silêncio. Já não basta ser coxo. António
ajuda-o a levantar-se. Fica-lhe com o casaco para meter no
cabide. Mário larga um obrigado tímido.

ANTÓNIO LEÃO
Ó altos e baixos, ficaste a coxear!
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para o José Maria( )
Achas que ele nos ouviu à bocado?

JOSÉ MARIA
xxxxxxxxxxiuuuuuu!

ANTÓNIO LEÃO
Xiu o quê ó pintelho?

JOSÉ MARIA
Ele ouve-nos.

E ouviu-os agora. Como há bocado. Alto e bom som. O coxo lá
acaba por subir para o segundo andar.

ANTÓNIO LEÃO
esperto( )

Ele já se foi. Apetecia-me era ter-
lhe dito "Um agente nunca vira as
costas especialmente quando se fala
nos outros".

Vai pendurar o casaco de Mário junto ao cabide. Ao lado do
cabide, está a porta de casa entre-aberta. E a espreitar,
está Vasco Mortágua, o rejeitado.

ANTÓNIO LEÃO
Caro cavalheiro, seria possível dizer
o que vinha na manchete de hoje?

VASCO MORTÁGUA
Alemanha invadiu a França e os países
Baixos...

ANTÓNIO LEÃO
Aonde é que o foi buscar?

VASCO MORTÁGUA
O Senhor Mário comprou-o junto às
embaixadas. Os de língua portuguesa
estavam esgotados. É um dia
turbulento.

JORNAL (POV): Vemos a reacção de Mário a comprar o jornal.
Assustado. Vasco a ler a notícia. Incrédulo. Rodolfo a ler a
notícia já no segundo piso. Apático. Paulo Forte. Reticente.
Miguel González. Petrificado.

ANTÓNIO LEÃO
E que língua era aquela?
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VASCO MORTÁGUA
Língua Inglesa. Desculpe-me, senhor
António, não é? Não fomos
apresentados ontem... sou um dos
tradutores. Posso apresentar a minha
documentação pessoal. Faço-o de boa
fé.

ANTÓNIO LEÃO
Calma, calma.

Eles dão um passou bem. Mas Vasco fica lá fora. António
volta para o centro do Hall junto a José. Só eles os dois.

ANTÓNIO LEÃO
Sabes o que vinha na notícia?

JOSÉ MARIA
Não, o que era?

ANTÓNIO LEÃO
Um drama. A França foi invadida pelos
Alemães.

António volta a desistir da conversa que iniciou. Em vez de
andar para a frente e para trás, observa:

Os passaportes. O tradutor. O casaco de Mário Silva. Uma
máquina de escrever... e o relógio. O raio do relógio.

ANTÓNIO LEÃO
Afinal é com esta facilidade que se
invade a França. Será o mesmo em
relação a Portugal?

JOSÉ MARIA
Sim.

ANTÓNIO LEÃO
Ó...

JOSÉ MARIA
Somos um país pequeno.

ANTÓNIO LEÃO
Nós soumos um IMPÉRIO!

JOSÉ MARIA
Somos vulneráveis.

ANTÓNIO LEÃO
Descobrimos O MUNDO.
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JOSÉ MARIA
Temos um exercito enfraquecido.

ANTÓNIO LEÃO
A minha família é toda de militares.

JOSÉ MARIA
Estamos sozinhos no mundo.

ANTÓNIO LEÃO
Estás a falar de Portugal ou de Ti,
rapaz? Há que ter fé, pá.

JOSÉ MARIA
Há que construir mais igrejas.

ANTÓNIO LEÃO
Há que dividir o mundo. Os loucos e
os violentos dum lado. As pessoas
Boas doutro.

António põe-se a ir ver o dicionário quando se lembra de
subir as escadas. Vai confrontar o Rodolfo.

Assim que mete o pé direito no degrau,

JOSÉ MARIA
avisa-o( )

Eles vêm aí;

Os PASSOS sentem-se como tambores. Fazem tremer a casa e o
António Leão...

É a comitiva de Rodolfo que desce. Um a um vão cumprimentar
o velho António Leão apesar de já o terem visto antes;

PAULO FORTE
respeitoso( )

Senhor António.

MIGUEL GONZÁLEZ
informal( )

Senhor Leão.

RODOLFO
amistoso( )

Como estás, meu velho?

MÁRIO SILVA
amoado( )

..............................
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Estes cumprimentos confundem-no. Não sabe se há-de sentir
honrado ou menosprezado, respeitado ou ignorado, mas duma
coisa tem a certeza: esta operação tem de ser cancelada.

Mário, mantendo a sua distância, observa o Leão:

Leão circula a comitiva de Rodolfo como um abutre e um a um,
vai cancelando a operação, ou isso pensa ele.

ANTÓNIO LEÃO E MIGUEL GONZÁLEZ

ANTÓNIO LEÃO
Olá Miguel, não me preocupava muito
com isto.

MIGUEL GONZÁLEZ
A sério?

Ele acena e vira-lhe costas. Miguel é deixado confuso.

JOSÉ MARIA
para o Leão( )

O que estás a dizer?

ANTÓNIO LEÃO
A verdade. O Miguel entende. Ele é
inteligente e boa-pessoa.

ANTÓNIO LEÃO E PAULO FORTE

ANTÓNIO LEÃO
Poupe o fôlego, Sr. Forte, poupe o
fôlego.

PAULO FORTE
Como assim, Leão?

Ele acena e vira-lhe costas. Também é deixado confuso.

PAULO FORTE
para o José que anda(
atrás do Leão)

Diz ao Velho para meter mais tabaco.

RODOLFO

RODOLFO
alto e bom som( )

O Tradutor?

Todos olham para o António. Eles sabem que foi ele a mandá-
lo lá para fora. Mas Vasco não demora a entrar. Este assunto
é esquecido.
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RODOLFO
Vamos proceder às conversas?

MÁRIO SILVA
punhos contra punhos( )

Estou pronto!

Todos se riem.

PAULO FORTE E MIGUEL GONZÁLEZ

Cochicham sobre o António. Algo que aconteceu no 2º andar.

PAULO FORTE
O Mário tinha razão.

MIGUEL GONZÁLEZ
Sim. Mas o Rodolfo gosta muito dele.

A equipa de Rodolfo está a preparar-se para interrogar o 1º
estrangeiro.

ANTÓNIO LEÃO E JOSÉ MARIA

António fixa o Rodolfo com o mesmo escárnio de há bocado.

ANTÓNIO LEÃO
muito agitado( )

Já o viste? Ele ainda não parou. Ele
ainda não parou nem um bocado para
ver o que está a fazer, ver no que se
meteu. Sabes que ele está bêbado?
Bêbado da sua megalomania. Mas a
sério, está mesmo bêbado. Quando Eu
falei com ele senti o cheiro a vinho
seco, rapaz, vinho tinto seco. O gajo
está bêbado, foram-se embebedar todos
lá em cima. Acho eu. Não quero estar
a inventar mas parece-me. E a ti?

JOSÉ MARIA
O Rodolfo não bebe.

SALA DE JANTAR

Vasco vai buscar o 1º estrangeiro. Todos eles estão sentados
espalhados pela mesa da Sala de Jantar. Agacha-se ao pé de
um e encosta-lhe a boca ao ouvido.

VASCO MORTÁGUA
em Alemão( )

O senhor é Frederich O.?
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lê o passaporte( )
Filho da Srª e Srº Stamm-Numeranten
nascido em Stuttgart?

O Alemão acena. Sim. Vasco guia-o para o Hall.

HALL

ANTÓNIO LEÃO E RODOLFO

Pela primeira vez, António tem toda a atenção de Rodolfo.
Este é um momento decisivo para António cancelar a operação;

ANTÓNIO LEÃO
Uma palavra...

RODOLFO
Sim.

ANTÓNIO LEÃO
Sabes que sou um observador por
natureza.

RODOLFO
Sim.

É AGORA que Leão pode dizer a verdade!

ANTÓNIO LEÃO
muda de assunto( )

Está ali um carro mal estacionado.

RODOLFO
Foi o cabeçudo do Miguel.

ANTÓNIO LEÃO
À!...

RODOLFO
Então. Não é só sobre o carro, não?

ANTÓNIO LEÃO
Este aparato todo, os três carros, o
de haver uma cozinheira (é mesmo?), o
tradutor, o Mário Silva e esta
história toda com os estrangeiros,
isto é...

Dá-se uma longa pausa. Uma pausa que não é silenciosa pois
António gagueja sem fim. Recompõe-se.

ANTÓNIO LEÃO
Isto é.... verdade?
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RODOLFO
a apanhar seca( )

Sim, isto é verdade.

ANTÓNIO LEÃO
Mas o que eu queria perguntar --

RODOLFO
interrompe-o( )

- Estás todo suado meu amigo. Vai
sentar meu Velho. À!, e amigo,
obrigado. Tens razão, o Tradutor
devia ter sido encapuçado como os
Estrangeiros. Tu és mesmo um
observador, sempre atento. Cinco
estrelas.

ANTÓNIO LEÃO
tapa um olho com a(
mão)

Tu bem sabes como os Leões dormem.

Mário Silva apanha a conversa por alto. Vai dizê-la a Paulo
Forte e Miguel González. Depois os três falam com Rodolfo.

ANTÓNIO LEÃO E JOSÉ MARIA

ANTÓNIO LEÃO
ignora os cochichos( )

O que houve?

JOSÉ MARIA
surpreendido( )

Nada e do seu lado?

ANTÓNIO LEÃO
Rien. Zerô.

JOSÉ MARIA
Não foi cancelada?.. a operação?

ANTÓNIO LEÃO
Não.

JOSÉ MARIA
Não?

ANTÓNIO LEÃO
José, cego é aquele que não quer ver.

JOSÉ MARIA
M'isto não é grave, é não é?
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ANTÓNIO LEÃO
É, é. Mas o que é que eu posso fazer?
Um contra todos...

JOSÉ MARIA
Não foi especialmente convocado...?

ANTÓNIO LEÃO
Isso pensava eu. Sou a âncora do
barco errado, já dizia o meu tio-avô.

E por detrás de António e José, dá-se o crime do século.

JOSÉ MARIA
vê o Leão indisposto( )

Sente-se bem?

António atira o seu casaco a um canto.

ANTÓNIO LEÃO
Sim, sim.

O nosso Russo volta a aparecer.

O VELHO RUSSO (V.O)
"Tirava a minha roupa mas o suor
escorria incessantemente. O sol não
parava de erguer. O calor aumentava,
aumentava e eu suava, suava. A água
não tardava em ficar quente.

António tenta beber um copo de água. Custa-lhe muito. Está
completamente suado dos pés à cabeça. Atordoado. Exausto.

O VELHO RUSSO (V.O)
Suspirava pela noite, pois o frio não
era mais fácil de suportar. O
Tarrafal matava." Pois é, isto é um
testemunho de um dos muitos
criminosos de Portugal em África. De
um dos muitos traidores no Tarrafal.
África nunca esteve tão perto, nunca
esteve a 12 passos de distância.

Voltamos à conversa entre Leão e José.

JOSÉ MARIA
Temos de lutar por aquilo que
acreditamos.
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ANTÓNIO LEÃO
Isso é o que o Padre Fernando diz na
catequese, Espera até teres a
verdadeira experiência, A VIDA.

A Sala. O Escritório. O Hall. O Crime do Século.

O Alemão, atado e encapuçado, é guiado de braço dado pelo
Vasco que o leva para o interrogatório no escritório.

Dá o seu primeiro passo. Depois o segundo. E o terceiro.

12..... 11..... 10....

ANTÓNIO LEÃO
para si mesmo( )

- Isto está errado, errado -

Mário apanha-o a falar sozinho.

Vasco e o Alemão continuam.

9..... 8.... 7....
- PÁRAM -

Vasco olha para o Alemão. Ele parou?

Avançam de novo...

6..... 5.... 4.....

- PÁRAM -

Outra vez...

E ficam parados...

PAULO FORTE
Então?!

O Alemão está a comportar-se de forma estranha.

ANTÓNIO LEÃO
aclara a garganta(
alto)

Não é melhor, amigos, CANCELAR ISTO?

Mário leva a mão à cabeça. Paulo encolhe os ombros. Miguel
franze o sobrolho. E quanto todos vão para dizer algo ao
Leão,
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- o ALEMÃO liberta-se do braço de VASCO e RECUA, RECUA!

5..... 6....
António e José SUSPIRAM de alívio. MAS -

- AVANÇA e AVANÇA..

5..... 4.....

Avança, Recua, Avança, Recua, Avança.

O que é isto? À! Está a dançar A Valsa.

A lata do Alemão. Encapuçado, atado, a caminho do seu
interrogatório e mete-se na paródia com os portugueses.

O Alemão diz qualquer coisa. Vasco traduz.

VASCO MORTÁGUA
Ele diz que não há nada como esticar
as pernas como uma boa Valsa.

pausa dramática,(
Vasco parte-se a rir)

Meus senhores, peço desculpa. Mas não
consigo traduzir o resto. É uma
piadita. Por favor, riam-se.

Outra pausa.

Paulo ri. Os outros todos riem-se.

Num ápice, entram todos no escritório. Assim se dá, o crime
do século.

No Hall, resta o António, José e Mário. Mário está investido
em cantarolar uma Valsa mas não se lembra de nenhuma.

ANTÓNIO LEÃO

Está devastado. Treme. A única coisa que lhe dá força é
saber que....

ANTÓNIO LEÃO
Eu... eu... tinha razão.

Mário não o ouve. Continua a cantar a sua Valsita.

ANTÓNIO LEÃO
Ouvistes? Eu tinha razão... Devias
ter enfiado o barrete no Tradutor.
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MÁRIO SILVA
suspira alto( )

António explica-me só uma coisa num
instante que eu tenho de ir.

confirma com o seu(
relógio de bolso)

Ao mesmo tempo queres cancelar a
operação mas ao mesmo tempo não a
páras de a corrigir. Queixas-te de um
lado, coças-te do outro, diz-me o que
te interessa a ti mesmo se ele veio
ou não veio com o barrete enfiado na
cabeça, se tem ou não tem o
documento.

ANTÓNIO LEÃO
Inquérito, inquérito, não é
documento!

MÁRIO SILVA
Isso são muitos anos de ser porteiro
à frente do quartel general.
Bem, eu já tou é com fome. Vou buscar
a cozinheira, D. Fátima do Céu.

ANTÓNIO LEÃO
E eu esperarei aqui pelo seu
inquérito.

MÁRIO SILVA
Não é preciso. Já o tenho graças ao
Rodolfo.

A felicidade de António é inegável. Mário avança até ele
para entregar... mostra-lhe a palma da mão, VAZIA.

ANTÓNIO LEÃO
Vai-te foder ó caralho!!!

E Mário parte-se a rir até à porta.

MÁRIO SILVA
É Maria não é, Anda cá.

JOSÉ MARIA
Sim, senhor.

António anda para trás e para a frente até se pôr a ver um
dicionário de língua portuguesa.
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MÁRIO SILVA
levanta o tornozelo( )

'Tás a ver esta mordida aqui? Foi o
canixe francês da vizinha que me
escavou todo com os dentinhos.
Irritava-lhe eu a andar aos altos e
baixos.

riem-se( )
Tens lume?

Mário mostra a sua perna com uma cicatriz pequena de uma
mordida.

JOSÉ MARIA
mostra a nuca( )

Isto foi a jogar aos calhaus com
amigos lá da terra.

José mostra a cabeça com uma ferida atravessada até à nuca.

MÁRIO SILVA
C'um caneco.

para o António( )
O que é que estás a fazer Ó velho?

Leão continua investido em desfolhar o dicionário.

ANTÓNIO LEÃO
A mostrar-te o que é um inquérito.

MÁRIO SILVA
Mostra-me é onde está o meu casaco.

JOSÉ MARIA
Está aqui.

Mesmo ao lado do Mário. No cabide junto à porta. Foi Leão
que o pôs lá há bocado.

MÁRIO SILVA
vê-o com o(
dicionário)

Tu estás mas é passado.

Sai da casa.

ANTÓNIO LEÃO E JOSÉ MARIA

José mostra a nuca ao António.

JOSÉ MARIA
Senhor António, ora veja.
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Mostra a cicatriz outra vez. Aquilo é do tamanho de uma
perna mas na cabeça.

ANTÓNIO LEÃO
Santo Santiago, até me fazes rezar em
Espanhol. Tá aqui, encontrei.

enquanto lê( )
tananana... afinal o coxo tinha
razão, o cabrão, afinal não é
inquérito MAS documento também não é!
Sabes... os papeiszinhos que se dá a
dar permissão às pessoas? Se o
Tradutor é civil precisa de uma
documentação... de um papelzinho a
autorizar... bem não interessa!

Afinal era por isto que António andava de roda do
dicionário. Provar ao Mário que tinha razão.

ANTÓNIO LEÃO
lê mais( )

À! Espera, "locução policial-
militar" - que é a profissão da minha
família - "procedimento sumário para
o apuramento das circunstâncias
relacionadas a um crime-militar"

Os 8 estrangeiros. O Escritório. A Sala de Jantar. Eles
estão a testemunhar o crime. Eles fazem parte do crime!

ANTÓNIO LEÃO
"Apuramento de circunstâncias", pois
é rapaz, nós quer queiramos ou não
somos cúmplices deste crime que
decorre debaixo do nosso nariz. E
mais tarde ou mais cedo, a verdade
vai ser investigada e vai vir ao de
cima.

JOSÉ MARIA
Como uma poia no rio.

ANTÓNIO LEÃO
À à! Agora já gosto de ti. Ouve lá.

CALAM-SE. Miguel González sai do escritório para ir buscar a
máquina de escrever junto a eles.

ANTÓNIO LEÃO
bem-disposto( )

Quer ajuda Senhor González?
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MIGUEL GONZÁLEZ
levanta a máquina( )

Não, obrigado.

ANTÓNIO LEÃO
Eu até ajudava-o a transportar isso
mas não sei ler nem escrever!

Miguel ri genuinamente.

MIGUEL GONZÁLEZ
Boa!

Entra dentro do escritório.

António e José continuam a discutir enquanto mexem nas
folhas e nos passaportes do Tradutor. O Russo avisa-nos:

O VELHO RUSSO (V.O)
Eles registavam tudo o que desse para
registar. Até o número de cantos da
divisão do Escritório.... (são 4)

António e José andam de volta da mesa do tradutor.

O VELHO RUSSO (V.O)
Passaportes, folhas perdidas, tudo o
que desse para servir como prova
daquele crime.
António Leão já levava como garantido
que quebrar uma das mais importantes
leis da constituição portuguesa ia
causar algum barulho. O que acontecia
naquela casa era grave. Grave demais
para ser ignorado. Ia haver uma
apuração das circunstâncias. Ia haver
um inquérito!
Ele estava só a adiantar-se. Talvez
com sorte saía dali como um salvador.
Como lhe foi dito desde criança, a
verdade ia sempre vir ao de cima. E
António queria ficar do lado certo da
história.

Leão volta a vestir o casaco para meter lá os documentos
roubados.

O VELHO RUSSO (V.O)
E é por isso que apesar de todos
estarem sujeitos à Lei - só alguns é
que a compreendem. Leão sabia o
decreto-lei. Leão sabia que tinha
sido passada na Assembleia.
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Mas esquecia-se dos factos mais
básicos da vida, de um senso comum
obrigatório e inegável.
Era de que todas as leis carregavam
uma excepção e o decreto-lei nº31 não
faltava à regra. Estava previsto que
se Portugal estivesse em PERIGO,
apreender estrangeiros era totalmente
LEGAL!

suspiro( )
Por isso António podia dormir
descansado que afinal não estavam a
trair a pátria. Mas agora, de certeza
absoluta, António passou a trair os
seus compatriotas.

ESCRITÓRIO —  1º INTERROGATÓRIO (ALEMÃO)

Miguel mete a máquina de escrever em cima da mesa. Fala
sobre o António Leão.

MIGUEL GONZÁLEZ
E depois ele disse "Não sei escrever
nem ler", estava todo feliz na
paródia, não entendo.

PAULO FORTE
faz o gesto de uma(
punheta)

Precisa de ir ao doutor tratar a
histeria.

Mais em diante, está o Alemão a falar com o Vasco que por
sua vez traduz para o Rodolfo.

VASCO MORTÁGUA
Ele diz que vai estar a arriscar a
sua carreira profissional ao revelar
estes nomes.

RODOLFO
Eu entendo.

VASCO MORTÁGUA
Ele pergunta se é mesmo necessário
Portugal saber estes nomes.

RODOLFO
Da mais extrema e urgente
importância. Ou não teríamos perdido
o seu tempo.
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O VELHO RUSSO (V.O)
Era este o objectivo de Rodolfo: o de
salvar a nação.

Num piscar D'ÓLHOS:

1 º INTERROGATÓRIO

2 º INTERROGATÓRIO

3 º INTERROGATÓRIO

4 º INTERROGATÓRIO

5 º INTERROGATÓRIO

6 º INTERROGATÓRIO

7 º INTERROGATÓRIO

8 º INTERROGATÓRIO

FIM DA OPERAÇÃO
2º PISO

A operação acabou. Rodolfo está no 2º Piso com todos os
documentos a metê-los numa pasta. Irrita o resto da casa com
o seu ASSOBIO divertido:

HALL

Cá em baixo, à espera, está a equipa portuguesa.

SALA DE JANTAR

O António Leão está com um olho nos estrangeiros. Estão
atados e encarapuçados na Sala de Jantar.

COZINHA

José Maria está na cozinha com a D. Fátima do Céu.

HALL

Os Agentes estão a coçar a nuca, confusos com esta operação
de merda. Para além de que têm de levar com o assobio
irritante de Rodolfo.

Com os braços mais cruzados não conseguem estar.
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Enquanto eles estão a olhar para as paredes, passamos isto:

PELÍCULA DE PROPAGANDA #3  (P&B, 16MM, 4:3)

DESCAMPADO DE 'FUTEBOL'

Improvisado com pedras a servirem de balizas, dois miúditos
jogam baliza-à-baliza só com bojardas.

Tiram uma pausa. Um deles saca dum pão e partilha-o ao meio.

HENRIQUE
Queres, nobre amigo?

CARLOS
à queixinhas( )

Ai AIIIIIIIIII!

CASITA DE CARLOS

CARLOS
Mãe, Pai! O Henrique é COMUNA!

Mãe está a fazer tricô à luz duma vela. O Pai está a beber
vinho à luz da mesma vela.

PAI
Ó meu deus.

ajoelha-se e olha-o(
nos olhos)

Mas o que é isso, um Srº. Comunista?

A voz do miúdo é substituída pelo nosso locutor:

CARLOS C/ LOCUTOR
Pai, tu levas uma vida de extrema
pobreza há mais de 30 gerações. Podes
ser mau às vezes, mas isso não te faz 
de ti um Homem Mau.
Agora os comunas não acreditam em
Deus, não tem moralidade. Podem ser
pobre ou ricos, não interessa, o que
eles têm algo em comum é isto:
             São Maus

PAI
... mas o nosso país é calmito, não?

CARLOS C/ LOCUTOR
Não enquanto eles andarem por aí.
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PAI
uma lágrima no olho( )

Desde quando é que te tornaste tão
sábio?

O Pai deixa cair um panfleto de "VEM SER COMUNISTA
CONNOSCO".

PAI
Não, NÃO, NÃOOOOO!

CARLOS C/ LOCUTOR
Por seres meu Pai, dou-te quinze
minutos de avanço.

A Mãe vai buscar um montes de roupa e comida numa sacola
para dar ao pai. Ele agarra nisso e mete-se a correr dali
para fora.

BAAAAAMMMM! - um disparo:

Carlos MATA-O pelas costas. A mãe chora inconsolável.

CARLOS C/ LOCUTOR
Não te preocupes, querida mãe,
garanti-lhe o privilégio de que
nenhum comuna teve: morrer com o amor
do seu filho.

Cospe no cadáver do pai.

HALL DE ENTRADA

Rodolfo anda a brincar com toda a gente lá do 2º Piso. Finge
que vai descer as escadas para acabar a operação mas não....

António Leão APARECE: sai com uma corda da Sala de Jantar.
Anda sem tirar os olhos do chão. Vai em direcção às escadas,
ao 2º Piso, ao Rodolfo;

MIGUEL GONZÁLEZ
Olha quem é ele...

António Leão olha para eles e olha para o primeiro degrau.
Pensa muito bem se quer começar a subir as escadas;

Voltamos ao PASSADO:

O VELHO RUSSO (V.O)
O inquérito de António Leão não tinha
ido lá muito bem.
Mas nunca teve grandes hipóteses para
começar.
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Enquanto a equipa portuguesa
interrogava os Estrangeiros, António
Leão espiava-os à descarada...

Leão espreita pelo trinco da porta os Interrogatórios.

O VELHO RUSSO (V.O)
Falava-se em bombas espalhadas por
Lisboa, prestes a explodir.

Dói a barriga a Paulo Forte. Vai à casa-de-banho e quase
apanha o Leão a espiá-lo.

DEPOIS, Leão aproveita-se que os portugueses estão todos lá
fora a fumar um cigarro. Vai ao escritório e rouba um
documento ao calhas. Dá-lhe uma dor de cabeça e deixa lá os
óculos.

O VELHO RUSSO (V.O)
Paulo Forte ficou logo a saber...

Paulo apanha o Leão com o documento enquanto estava sair da
casa-de-banho. Bate com o pé no chão. Assusta-o. Leão até
SALTA.

Leão não se apercebe que foi apanhado e até brinca com Paulo
de estar a ir tantas vezes à casa-de-banho... Paulo não se
ri.

O VELHO RUSSO (V.O)
E foi assim que António Leão foi
apanhado a roubar. Mas enquanto estes
dois andavam a brincar à espionagem,
Rodolfo tentava defender a nação do
Estrangeiro. Mas estava difícil.

MAPA:

 Países a serem conquistados pela Alemanha

- Checoslováquia, Polónia, Áustria... -

O VELHO RUSSO (V.O)
Portugal estava em perigo. Cada vez
mais.

MAPA:

- Alemanha a avançar por França a dentro  -

O VELHO RUSSO (V.O)
E os Interrogatórios de Rodolfo cada
vez mais inúteis.
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INTERROGATÓRIOS:

Várias gaffes. Não há tradutor para o Espanhol, Italiano...

O VELHO RUSSO (V.O)
Enquanto EU estava fechado no meio de
seis toscos suados à espera de sei lá
o quê... para depois aperceber-me que
estes cabrões, estavam a fazer os
interrogatórios por ordem alfabética.
O Alemão, o Austríaco, e eu lá pô
fim.... O RUSSO!

 O ÚLTIMO INTERROGATÓRIO - Nº8 - O RUSSO

Os portugueses não conseguem comunicar NADA com o Russo.

VASCO MORTÁGUA
para o Russo( )

Sprichst du Deutsch? .. / Do you
speak English? ..

O VELHO RUSSO (V.O)
Quando tentaram explodir com o Sr.
Dr. Oliveira Salazar, a PVDE ao
procurar pelos culpados espancou
metade da cidade. As suas acções
foram tão erradas que resultaram num
inquérito - um inquérito parecido ao
que António estava a tentar iniciar.
Mas os inquéritos têm pouco valor em
Portugal. Pouco se pode apurar num
país onde as circunstâncias são
manipuladas e onde não há verdade.
Rodolfo não era violento. Tratava
todos os Estrangeiros com respeito.
Mas fazia esta operação, não para
encontrar culpados ou para obter
resultados, mas para... promover a
sua própria carreira. E com sorte, a
dos outros que o ajudaram nesta
operação.
A operação era uma valente merda mal
cheirosa.
Não havia nenhum propósito.
Não fazia sentido.

Isto no momento mais decisivo da
História de Portugal.
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Só havia dois tipos de países neste
mundo: os que querem conquistar e os
que não querem ser conquistados..
E Espanha queria CONQUISTAR......                               
PORTUGAL

MAPA:

Espanha e Portugal sozinhos na Península Ibérica.

O VELHO RUSSO (V.O)
Devastados por uma guerra civil,
Espanha fazia-se à Alemanha por
recursos militares.

MAPA:

Inglaterra

O VELHO RUSSO (V.O)
Inglaterra via Portugal como uma
Entrada para a Europa mas... não
queria conquistar.

MAPA:

Portugal e Inglaterra partilham o mesmo espaço marítimo.

O VELHO RUSSO (V.O)
O problema era se Portugal acabasse
nas mãos dos Espanhóis e dos Alemães.
Os Ingleses podiam não querer
conquistar... mas DE TODO QUERIAM SER
CONQUISTADOS.

Inglaterra sabia da crescente
intenção de Espanha em conquistar
Portugal.... isto obrigava os
Ingleses a fazer planos para ocupar
Portugal.

Espanha também sabia da intenção dos
Ingleses em ocupar Portugal, isto
obrigava os Espanhóis a convencer os
os Alemães por urgente apoio militar.

Inglaterra sabia que Espanha sabia
que Inglaterra sabia
e Espanha sabia que Inglaterra sabia
que Espanha sabia
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António ESPIA Paulo X Paulo ESPIA António

O VELHO RUSSO (V.O)
Todos sabiam que todos sabiam. Este
pequeno país nunca foi mais famoso:

É URGENTE CONQUISTAR PORTUGAL

Mas António ao iniciar o inquérito,
ROUBOU... e isso era feio.. 

LEÃO DEVOLVE O PAPEL:

Miguel pede ao Leão para devolver o Papel. Leão concede.
Tudo amigável.

O VELHO RUSSO (V.O)
O papel que ele roubou não tinha
valor. Foi um improviso. Tirado ao
calhas.
Mas António precisava dele para poder
começar o seu inquérito... sabia lá
ele que os inquéritos em Portugal não
resultam em nada. Sabia lá ele que
eles não estavam a quebrar lei
nenhuma.
E assim, sem querer, a sua reputação
estava em risco.

HALL DE ENTRADA - AGORA

Voltamos à mesma situação. António está junto do primeiro
degrau tentado a subir. Os outros portugueses, em especial
Paulo Forte, são contra;

PAULO FORTE
Senhor António...

um grande suspiro( )
Posso-lhe perguntar, aonde é o que
senhor vai?

ANTÓNIO LEÃO
Ver do Rodolfo.

PAULO FORTE
Peço então que regresse ao seu posto
de trabalho...

diz a verdade( )
Estamos num embargo ao Rodolfo.
Estamos à espera que sua excelência
desça. No entanto ninguém sobe.
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ANTÓNIO LEÃO
Num embargo, como?

PAULO FORTE
5 homens gordos. Damos a mão em
corrente. Ninguém passa por nós, vai
ver senhor António...

risos( )
pra qué que precisa dessa corda?

ANTÓNIO LEÃO
Vou prendê-lo

PAULO FORTE
Então não vai vê-lo

ANTÓNIO LEÃO
Vou vê-lo e prendê-lo. Não o posso
prender sem o ver. Assim era eu que
ficava preso. Porque não sei me mexer
sem ver. Não sei ser cego.
Que chatice. O José Maria?

MÁRIO SILVA
Tá a fazer empanados com a D. Fátima
do Céu.

PAULO FORTE
E vai prendê-lo porquê?

ANTÓNIO LEÃO
Por causa da lei dos Estrangeiros.. a
lei nº..........

VASCO MORTÁGUA
completa( )

31.

Afinal toda a gente sabe o que é a Lei 31;

PAULO FORTE
Senhor Vasco, importa-se de explicar
porqué que essa lei não tem efeito?

VASCO MORTÁGUA
Estamos a dar uso da excepção,
suponho,

PAULO FORTE
E supõe bem
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VASCO MORTÁGUA
gestos exagerados( )

Portugal está prestes a explodir com
bombas plantadas pelo país inteiro.
Os senhores Estrangeiros têm algum
relacionamento com isso. Por isso, é
legal investigá-los e interrogá-los.

PAULO FORTE
Ouviu? Isto dum Doutor.

VASCO MORTÁGUA
corrige-o( )

Mestre.

MÁRIO SILVA
dá um murro(
imaginário)

Soa melhor... Mestre.

PAULO FORTE
Por favor, volte ao seu posto de
trabalho.

ANTÓNIO LEÃO
Meu posto de trabalho é ver os
Estrangeiros a peidarem-se numa sala
fechada.

MÁRIO SILVA
Troque com o José Maria. Vá fazer
empanadas.

Paulo Forte manda-o acalmar.

PAULO FORTE
Dê-me a corda, se faz favor. Hoje
ninguém prende ninguém.

António Leão oferece a corda sem grande discussão.

PAULO FORTE
Agora volte ao seu posto de trabalho,
por favor.

António Leão sobe o seu primeiro degrau.

ANTÓNIO LEÃO
Tenho os meus princípios.

PAULO FORTE
Deixe-se dessas coisas.
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ANTÓNIO LEÃO
E deveres...

PAULO FORTE
Deixe-se disso. Deixe-se do mau, do
bom, do princípio, da ética, deixe-se
da verdade e por favor... volte ao
seu posto..

ANTÓNIO LEÃO
Sr. Forte....

PAULO FORTE
Sim?

ANTÓNIO LEÃO
O meu posto de trabalho é ser Homem..
e o Rodolfo... o Rodolfo é comuna.

Paulo & companhia murmuram entre si. Finalmente, conseguiu a
atenção dos seus companheiros;

MÁRIO SILVA
Isso... isso é uma grande acusação.

ANTÓNIO LEÃO
Sou um Homem Grande; só faço
Acusações Grandes.
Venham todos comigo, vamos fazer uma
revolução. Vamos todos acusá-lo de
ser comuna...
...a verdade acima de tudo...

PAULO FORTE
E a verdade é inventar do nada que o
seu colega de trabalho é comuna...?

ANTÓNIO LEÃO
Ele pode ser ou não ser comuna.. não
sei.. isso a mim pouco me interessa.
Mas a verdade é que ele é um Homem
Mau.

António Leão começa a subir os degraus devagarinho. Pela
primeira vez, as palavras do António Leão tiveram efeito.
Mário, Miguel, Vasco querem subir as escadas com ele e
confrontar o Rodolfo.

Quando vão para subir, Paulo levanta a mão e diz Não.

António Leão sobe as escadas com força, a pensar que eles o
estão a seguir. Só quando é que olha para trás é que se
apercebe da cobardia desta gente toda;
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ANTÓNIO LEÃO
culpa-se a si mesmo( )

Vocês nunca viram uma pessoa tão
enganada na vida, pois não? Que vos
sirva de licção, então.

Longa pausa.

PAULO FORTE
Não, não... você tinha razão em
querer cancelar a operação há
bocado.. embora pudesse ter sido mais
explícito.
Se eu pudesse voltar atrás, teria
cancelado. Acredite, António Leão.

ANTÓNIO LEÃO
Ainda dá tempo.

PAULO FORTE
Agora já é tarde demais... não vale a
pena. Vamos para casa.

ANTÓNIO LEÃO
pensa muito( )

Tudo vale a pena.....

O velho António Leão sobe as escadas pela primeira vez. Sobe
com a maior calma do mundo.. sozinho.

MÁRIO SILVA
O Velho ainda acredita em leis?

MIGUEL GONZÁLEZ
Tem uma pala nos olhos como os
burros.

MÁRIO SILVA
Vamos embora.

Miguel González olha para a Sala de Jantar.

MIGUEL GONZÁLEZ
Péra aí, DONDE É QUE ELE FOI BUSCAR A
CORDA?

E mete-se a correr em direcção à Sala de Jantar.

Falta 1 MINUTO.

António continua ainda a subir as escadas quase infinitas.
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MÁRIO SILVA
Isto tem escadas a dar com um pau. Ã!
O Rodolfo para fazer esta operação de
merda alugou um palacete..

com pena do Leão( )
.. vamos ajudar o António Leão..

Mário Silva fala alto uma dúvida que paira sobre o resto dos
agentes: talvez devam confrontar o Rodolfo com António Leão.

António sobe... sobe... sobe......

Miguel trás o Francês pelo ombro..

MIGUEL GONZÁLEZ
Ele desatou um dos estrangeiros pa
ter a corda.

Pronto. Afinal não. António Leão está maluco.

MÁRIO SILVA
ri, olha para o(
Vasco Mortágua)

Ó??? Tanta conversa com o barrete e
agora sacou-lha CORDA...

VASCO MORTÁGUA
E a mim expulsou-me de casa por causa
dum documento imaginário.

MÁRIO SILVA
Inquérito.

VASCO MORTÁGUA
Documento.

MIGUEL GONZÁLEZ
Que vergonha.

PAULO FORTE
E vocês ainda queriam seguí-lo. O
gajo adivinhou que havia falcatrua.
Mas a laia do Rodolfo cheira-se à
distância.

E António Leão........... o pobre coitado... não aguenta e:

CAI.

Mário RI muito alto!

MÁRIO SILVA
Que DRAMÁTICO!
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Dá-se 1 SEGUNDO...

2...

3..

REBOLA COM FORÇA ATÉ AO CHÃO

Leão fica estendido aos pés dos portugueses - MORREU.

RODOLFO

Desce as escadas sem se aperceber de nada. A assobiar com a
pasta dos documentos na mão. Segura-a como se fosse um
recém-nascido.

RODOLFO
Vamos então?!

vê o Leão deitado( )
Cuidado que ele morde! Os Leões
dormem com um olho aberto e outro
fechado.

MÁRIO SILVA
Ele não dorme.

PAULO FORTE
Está morto.

MIGUEL GONZÁLEZ
Morreu.

RODOLFO
Como? Quando?

MIGUEL GONZÁLEZ
A ir ter contigo palhaço.

RODOLFO
Eu?!?!

PAULO FORTE
TUDO CALADO! Vamos antes que se ponha
noite. Se não ficamos aqui presos no
meio de nenhures.

Paulo mete-se a organizar a operação. Não há tempo para
lamentações.

Rodolfo ainda está em choque. Ajoelha-se perante Leão. Por
detrás, o Francês larga-se das mãos do Miguel González e
agacha-se junto ao corpo.
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Não só mete os dois dedos no pescoço de António Leão, como
vê se ainda respira pelo nariz, como mete a mão no seu
peito. Parece estar hesitante em dizer 'Está Morto' por isso
olha para o Rodolfo que está devastado e diz;

FRANCÊS
C'est vrei.

Rodolfo acena. Custa-lhe a acreditar. PAM! Rodolfo leva um
queixasse de Paulo.

PAULO FORTE
Conseguiste o que querias?

RODOLFO
atordoado( )

OUI.

PAULO FORTE
OUI, OUIS, WOUIS - O que é que
querias?

RODOLFO
levanta-se à herói( )

Salvar a Nação.

PAULO FORTE
Então a partir de agora trato-te por
herói. Ó herói, mete o Sr. António no
teu carro. Miguel, dá-lhe uma ajuda!

José Maria leva os cafés atrasados (já foram pedidos no
início do filme) ao Paulo Forte. Paulo bebe um e depois
apercebe-se do ridículo.

PAULO FORTE
Ã?

JOSÉ MARIA
Cafés.

PAULO FORTE
Pó CARALHO!

E atira com o tacho dos cafés para o CHÃO.

PAULO FORTE
Hoje recebes o dobro.

JOSÉ MARIA
Obrigado.
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PAULO FORTE
Mário Silva( )

E tu também.

MÁRIO SILVA
??

PAULO FORTE
aponta o Vasco(
Mortágua)

E tu Traduças, tu também ficas.

VASCO MORTÁGUA
Desculpe mas não posso.

PAULO FORTE
Â?

VASCO MORTÁGUA
Desculpe mas não posso.

PAULO FORTE
Não podes o quê meu sacana? Vão
passar cá a noite a ver os
Estrangeiros.

Rodolfo e Miguel voltam. Rodolfo vai direitinho à pasta com
os documentos todos. Paulo pisa-a com o pé. Rodolfo fica sem
a pasta.

PAULO FORTE
Vais ser HERÓI PÁ PUTA QUE PARIU FOGE
CARALHO, FOGE!

Rodolfo foge em bicos de pé. Paulo começa a sentir dores de
barriga enormes.

MIGUEL GONZÁLEZ
Os Estrangeiros??

PAULO FORTE
Faz AS CONTAS PÁ! Somos QUANTOS? Ou o
Leão por estar morto deixou de ser
PESSOA!?

MIGUEL GONZÁLEZ
Pó CARALHO!

PAULO FORTE
Pá MERDA! Mário,
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aponta para o(
Francês)

VOLTA A METER ESSE BABUÍNO DE VOLTA
NA GAIOLA. QUERO TUDO FORA DAQUI.

MÁRIO SILVA
E a D. FÁTIMA?

PAULO FORTE
FICA AONDE ESTÁ MELHOR!

O HALL fica completamente deserto. Todos fogem da fúria de
Paulo Forte.

CASA-DE-BANHO

Desaperta as calças. Senta-se na sanita. E como acontece com
todos nós, está aflito mas não consegue... Ao fazer força:

PAULO FORTE
de repente( )

Ó! E a FRANÇA?!

CAGA LOGO! Mas em vez de ouvirmos o som da diarreia
explosiva, ouvimos os canhões da FRENTE FRANCESA: PUM, PUM!

O VELHO RUSSO (V.O)
A França... e a França...

- MAPA MUNDO: França a ser ENGOLIDA pelos Alemães -

Essa continuava a ficar cada vez mais
pequena. Apanhados de surpresa, os
Franceses eram inúteis em parar os
Alemães que chegavam a avançar 10 km
por dia. 

LÁ FORA - Miguel bloqueia tudo com o carro mal estacionado.
Tenta tira-lo. Difícil. Até Rodolfo e Vasco ajudam-no.

O VELHO RUSSO (V.O)
Por hora, 46 metros.
Por minuto, 7 metros.
A cada 8 segundos, 1 metro.
A Alemanha não tardará a chegar a
Paris. Mas o problema era ter tanques
estacionados nos Pirenéus.

MAPA:

Pirenéus - Ponto de Ligação entre Espanha e a França
conquistada.
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O que facilitaria à Espanha a
assistência militar de que tanto
precisava.
Agora sim.... Espanha já podia
conquistar Portugal.
E se Espanha podia conquistar
Portugal, Inglaterra também já podia
ocupar Portugal.
Em suma, estava fodido... PORTUGAL.

A diarreia explosiva de Paulo já passou. Está agora sentado,
a duvidar das suas ordens. Olha para o seu lado. O rolo de
papel higiénico está vazio. Foda-se.

HALL

Paulo vai voltar para Lisboa. Mário aparece de lá de fora.

PAULO FORTE
reticente( )

Talvez seja melhor levar os
Estrangeiros para Lisboa.

MÁRIO SILVA
O Miguel e o Rodolfo já arrancaram
daqui pa fora.

PAULO FORTE
E o tradutor?

MÁRIO SILVA
Esse fugiu com o rabo entre as pernas
pelo mato a fora. Vai chegar a Lisboa
primeiro que eles.

PAULO FORTE
merda( )

Prontos. Ficas o homem da casa então.

MÁRIO SILVA
O príncipe do Palacete.

pausa( )
Forte, posso perguntar, o que é
estavas a tentar explicar ao Leão
antes de ele morrer?

PAULO FORTE
Estava lhe a tentar dizer...

fica emocionado( )
que somos todos uns cobardes.
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Paulo vai-se embora. Mário põe-se a dançar valsa no meio do
corredor. Interrompe-se a si mesmo:

MÁRIO SILVA
a olhar para o chão( )

Foda-se:
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Agora, os Estrangeiros vão esperar pelo jantar. 

Aguardam que os veículos dos Portugueses regressem, lá pela 
madrugada… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







SALA DE JANTAR

Paira nesta sala uma nuvem de suspeita: olhares, intriga,
paranoia. Ninguém fala com ninguém.. menos estes dois gajos:

O Checo

Um jovem animado, ansioso por deixar a sua marca nesta mesa
de anciões. Fala muitas línguas e dá há língua.

O Francês

Já o vimos há bocado. Foi ele que confirmou a morte de
António Leão. Apesar da boa acção, é feio. Tem o nariz do
tamanho da palma duma mão e cheira mal da boca...

O que faz do Checo um rapaz muito paciente, pois está a
menos de dois centimetros da sua cara:

FRANCÊS
perturbado( )

E foi assim.. bem..
Estou com fome

corrige-se( )
Como é que eu posso pensar em comida
depois da morte dum homem?
Estou fraco.
Foi isso que eu quis dizer. Comida
pode ajudar.. mas não é isso.
Sei que és um jovem novo. Isto é
muita responsabilidade mas.. achas
que o que eu fiz foi errado?

CHECO
breve e directo( )

Não.

FRANCÊS
Obrigado. Já te disseram que olhas
nos olhos das pessoas? Isso é sinal
que estás mesmo a ouvir. Demonstra
caráter, honestidade.

CHECO
tenta parecer mais(
adulto)

Obrigado. O que é que o incomoda, de
facto?

Francês pensa bem. Depois brinca com a resposta;

FRANCÊS
O estar com fome.



CHECO
sorri( )

A mim também.

FRANCÊS
olha em redor para a(
Sala)

A fome incomoda a todos. E aqui
estamos todos com fome..

responde à pergunta( )
Porque é que fui escolhido?
Desataram-me o nó com uma rapidez e
depois levaram-me para o Hall. Aí
tiraram-me o barrete e a primeira e
única coisa que vejo é --

CHECO
completa, sabe de(
cor e salteado)

'um homem a subir as escadas. Depois
cai e rebola até aos meus pés'

FRANCÊS
envergonhado( )

Exacto.

Já deve ter contado esta história mais do que mil vezes.
Basicamente, o Francês está a recontar a sua experiência em
ter dado o António Leão como morto.

FRANCÊS
É que foi assim, dum momento po
outro.
Ele ainda estava vivo. Ou não.
Estava. Prontos. Sei lá..
Agachei-me perante dele e medi o
pulso: nada.
A sua temperatura: gelado
E não respirava.. creio.. quer dizer
a porta da sala estava aberta por
isso podia ser a corrente de ar que
dava um efeito de brisa.. e as minhas
mãos estavam quentes e o pulsar?
Como é que podes medir o batimento
cardíaco se o teu coração está a
disparar a mil?
É que os Homens não morrem assim. Por
isso disse ao Rodolfo,

CHECO
- Rodolfo - o português que fez os
interrogatórios e fala Francês -
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FRANCÊS
O único que fala Francês. Esse mesmo.
Disse-lhe 'C'est vrei'. Ele acenou e
prontos.
Isto também foi inesperado para eles.
Estavam brutos. Ralhavam por todo o
lado. Meteram-no no carro, com muito
respeito, e eu voltei para a Sala.
Acredito que nós hoje éramos para
estar já em Lisboa, sabes?, mas --

CHECO
volta a completar( )

Mas com a morte do homem, ele foi no
assento de trás que ocupa logo três
lugares e quando só há três carros..

FRANCÊS
mais uma vez( )

Exacto.

Checo está aborrecido até à morte. Brinca com uma colher e
um prato que os portugueses puseram a todos os Estrangeiros
para o Jantar que tarda a chegar. Mas há um pormenor
engraçado que o Checo nota logo: a colher tem revestimento
de ouro (do verdadeiro) e o prato é da Vista-Alegre. 

CHECO
Isto incomoda-o muito.

FRANCÊS
O não voltar para a Lisboa?

CHECO
indelicado( )

Não. A morte.

FRANCÊS
Sim.

CHECO
A morte incomoda a todos.

FRANCÊS
Pois incomoda. Mas uma pessoa não
pode morrer assim dum momento para o
outro. Nem dá tempo pa alma sair do
corpo. Olha...

lembra-se( )
Devia ter posto o meu ouvido junto ao
seu coração. Aí tinha a confirmação.
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CHECO
Mas você já tem a confirmação.

FRANCÊS
Estou a falar da confirmação
absoluta. Certeza e mais nada. Assim
já não pensava mais nisto.
Ainda o estou a ver. A subir aquelas
escadas. Um degrau de cada vez. Até
parece que o homem... já sabia --

CHECO
completa( )

já sabia que ia morrer.

FRANCÊS
É... mas.. mas e se ele não morreu? E
se fui eu a ver mal?

pausa( )
Será que fui escolhido.. foram-me
buscar de propósito justamente por
ser um médico?

Silêncio. Checo não quer atirar lenha para a fogueira. Deixa
esta conversa morrer;

CHECO
muda de assunto( )

O francês do Rodolfo é bom.

FRANCÊS
Para um português.

O Inglês está a ouvi-los - é isso que diz a sua postura:
virado para eles a apoiar a cabeça na mesa. Em Inglês:

INGLÊS
Rodolfo?, desculpe.

Checo vira-se lentamente para o Inglês...

CHECO
Sim?

INGLÊS
Desculpe intrometer-me é que gosto
muito de ouvir falar Italiano.

CHECO
É Francês.
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INGLÊS
Já ouvi o nome Rodolfo pelo menos
duas vezes - esse é o mesmo homem que
nos interrogou.

Acena. Sim.

Como todos não falam a mesma língua, alguns ficam excluídos
de certas conversas. Aqui foi o Francês a ficar excluído.

Ele saca do seu bolso um relógio de... bolso. Vê as horas:

19:03
Faltam ainda umas valentes horas para os portugueses
chegarem às 6h da manhã.

Aproveitamos para identificá-lo à audiência com um título
(vamos fazer isto com as outras nacionalidades):

FRANCÊS
Os portugueses voltam às 6h, não é?

Checo não responde. Está trés ocupado a falar com o Inglês.
Por isso, olha para a outra face do seu relógio de bolso. Em
vez de ter lá uma fotografia de alguém, tem um espelho.

Ajeita a sua barba e limpa a saliva do canto dos seus
lábios... mas não podemos deixar de reparar que ele tem um
nariz gigante... e a face é assimétrica - sim, o Francês é
um homem feio. E ele sabe.

CHECO
DESCULPE, Monsieur Pierre, este é o
pobre destino para quem sabe quatro
línguas.

FRANCÊS
4?

CHECO
vaidoso( )

Inglês. Alemão. Francês.
pausa( )

E depois a minha língua, o Checo.

FRANCÊS
O senhor não é Francês?

CHECO
Não, não! Aprendi a falar só há um
ano.
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FRANCÊS
admirado( )

1 ano.... mas viveste em França?

CHECO
Sim.

FRANCÊS
Em que cidade?

E à mesa junta-se o Alemão que se senta mesmo à frente
deles. Mete conversa com o Checo em Inglês e depois passam
para Alemão.

O Francês começa a ficar nervoso. Naturalmente. Quem já teve
pessoas doutras línguas a falar ao seu lado sabe que existe
um medo de não entender o que está a ser dito.

E também se apercebe que o único ali que fala Francês é o
Checo. Claramente está dependente dele.

O Checo explica ao Francês

CHECO
Desculpe mais uma vez. Olha estava
precisamente a contar-lhes o que me
disse a mim: que estamos aqui por
causa dum acidente. Mas este senhor,
diz que estamos aqui porque isto é
uma continuação do INTERROGATÓRIO da
tarde...

Francês não se controla. Abana os ombros e revira-olhos.
Mesmo não falando a mesma língua, consegue ofender o Alemão;

FRANCÊS
pretensioso( )

- A vida é uma contínua
interrogação -

CHECO
ignora, continua(
excitado)

Os Interrogatórios por sua natureza
não revelam muito! Por isso meteram-
nos todos aqui juntos, nesta sala,
para pensarmos que isto já acabou,
para falarmos uns com os outros e
para divulgar informações que
normalmente não divulgaríamos. Ele
diz que o verdadeiro propósito desta
operação é este JANTAR! É para pôr-
nos a falar!!
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FRANCÊS
- Não vejo aqui Jantar nenhum -

É verdade. Os pratos estão vazios. A conversa descarrila e
muda completamente de tópico;

AUSTRÍACO
Por falar em jantar... estou cheio de
fome.

INGLÊS
Também.

ALEMÃO
Claro que estamos com fome.

CHECO
Já comia um prato!

Lá do fundo, o Espanhol levanta-se para anunciar algo muito
importante. Fá-lo num péssimo Inglês:

ESPANHOL
Eu e este senhor

o Italiano( )
Também estamos com fome.

E o Russo? Não entende;

O VELHO RUSSO
.....................................

Um silêncio... Matam a conversa. O Inglês ressuscita-a
trazendo um pouco de humor à mesa;

INGLÊS
Meus senhores, os nossos pais, avós,
bisavós, ficariam orgulhosos de nós.
Finalmente conseguimos concordar em
algo.

O Inglês não necessita de audiência. Acha-se piada a si
mesmo.

AUSTRÍACO
Mas porque é que estão tão atrasados.

ALEMÃO
.... para revelarmos mais
informações.

Não parece plausível a ninguém. O Alemão acredita mesmo que
neste momento estão a ser vigiados.
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INGLÊS
Não, isto é normal. Os Espanhóis
costumam jantar tarde.

AUSTRÍACO
Quão tarde?!?!?!

INGLÊS
Às 10... às 11....

AUSTRÍACO
E que horas são?

Ninguém sabe que o Francês tem um relógio de bolso. Ele
podia esclarecer esta dúvida se tivesse a par da conversa.

ALEMÃO
especula( )

Pode ser agora, daqui a um minuto, ou
daqui a 3 horas.

Um longo silêncio. Parece que os Estrangeiros decidiram-se
calar. Ficam a olhar para as paredes. À espera do Jantar.

INGLÊS
Senhores, vamos ficar assim até que o
jantar chegue?

Outro longo silêncio. Parece que sim.

FRANCÊS e o CHECO

Fazem moça deles;

FRANCÊS
Estão a homenagear quem com este
minuto de silêncio?

CHECO
Estão à espera do Jantar. 

FRANCÊS
Assim vai durar uma eternidade.

assim do nada( )
Sabes, tu, tu és um bom rapaz..

Checo olha-o nos olhos e acena. Francês complementa o elogio
com uma patada nas costas.

Alemão pede ao Checo para retomar a conversa de há bocado.
Entram numa pequena discussão. O Checo volta a explicar ao
Francês:
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CHECO
O Alemão DIZ que as pessoas não
morrem assim dum momento para o
outro. Que não caem das escadas e
prontos.

FRANCÊS
Nunca pensei que fosse dizer isto em
toda a minha vida, especialmente hoje
mas... concordo com o Alemão.

CHECO
Quer que traduza isso nesse tom?

FRANCÊS
sabe lá( )

Sim. Sei lá. Usa o tom que quiseres.

CHECO
Não é um bocado insultuoso?

Vai para traduzir mas o Alemão antecipa-se;

CHECO
Parece que o Alemão se antecipou.

ri desconfortável( )
Ele DIZ

FRANCÊS
- Eu sei que é 'ELE DIZ' vá anda lá -

CHECO
desconfortável;(
desagradável)

Que é estranho o senhor ter sido o
único de nós a vê-lo e ainda mais
estranho que é o único médico daqui.

FRANCÊS
Contaste-lhe que sou médico?

CHECO
Acrescenta à sua credibilidade.

FRANCÊS
Não preciso de credibilidade.
Isto não é um tribunal.

Olha para os lados e vê:

As pessoas desta sala estão atentas à conversa, embora
algumas não a sejam capaz da perceber. Pensando bem, é muito
melhor do que estar a olhar para as paredes.
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Mas o Checo vai mais longe e explica pessoalmente ao Inglês
o que foi dito e assim, lá do fundo, o Espanhol consegue
ouvir também (e por sua vez, explicar ao Italiano).

E agora, os Estrangeiros olham para o Francês desconfiados.

FRANCÊS
nervoso, agitado( )

Diz-lhe, olha diz-lhe isto: O que é
'estranho' é estar a falar assim duma
tragédia, duma pessoa, dum ser humano
racional, para fazer passar o tempo.

Checo traduz para Inglês.

Os olhares de desconfiança que eram dirigidos ao Francês
passam agora para o Alemão. É verdade. O Alemão estava a
falar de uma coisa sensível sem a menor consideração.

Discute um bocado com um Checo e depois, à sua maneira, pede
desculpas.

CHECO
Era apenas uma pergunta... bem, um
conjunto de perguntas.

FRANCÊS
Que soam a um interrogatório...
português

CHECO
Se ele pudesse pagava-lhe uma caneca.

FRANCÊS
Não aceito canecas de Alemães.

O Checo finge um sorriso e não traduz esta última parte.

O que eles vão fazer é um bocado tonto mas não podemos
esquecer que já estão aqui há algumas horas a apanhar seca.
O Alemão serve-se a si mesmo uma caneca imaginária. Estende
a sua mão para fazer um brinde imaginário. O Austríaco
junta-se a eles. Até o Checo.

CHECO
Junte-se a nós, os médicos são os
pilares da nossa sociedade.

FRANCÊS
hesita( )

Só assim é que bebo com um alemão.
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O Francês também finge estender a caneca para um brinde
imaginário. Lá acabam por rir disto tudo e descontrair.

Lá do fundo, a fingir que come a comida que não há, está um
sujeito quase deitado sobre a mesa. Parece bêbado, mal abre
a boca para falar. Mas a sua voz é grossa e alta. Impõe
respeito;

ITALIANO
                 sei    un    medico?

Ninguém o entende. A não ser o Espanhol. Um bocado só.

ITALIANO
 nessuno mi capisce

Fala uma palavra em Italiano que é universal;

ITALIANO
DIAGNOSI?

Cada um demora o seu tempo. Mas todos chegam lá:

AUSTRÍACO
Diagnose.

INGLÊS
Diagnosis.

CHECO
Diagnóza.

Estão a pedir pelo o diagnóstico da morte do português. Mais
uma vez, o Francês volta a ser o centro das atenções.

FRANCÊS
irritado( )

Sim, sim. Entendi.
suspiro( )

Existe cinco causas de morte
possíveis para um homem (para um
animal só existe 4).
Vamos pelo mais óbvio. Excluímos
homicídio.

Checo traduz. O Alemão volta à carga.

ALEMÃO
Porque é que vamos pôr de parte
homicídio. É o mais lógico.
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FRANCÊS
Deve ter tido uma dessas canecas a
mais. Eu estava lá. Eu vi-o a cair. O
homem já não estava bem.

CHECO
não traduz( )

Mas você foi o único a ver.

FRANCÊS
Então vamos pela lógica: se os
portugueses atiraram com um deles
pelas escadas a baixo, porque raio
nós ainda estamos vivos?

ALEMÃO
Ou porque raio você está vivo?

FRANCÊS
Então diga-me caro Alemão, estamos a
ser vigiados pelo trinco da porta?
Ou pela janelas?

ALEMÃO
... talvez

FRANCÊS
Ou há um espião português entre nós,
é isso?

O Inglês fica a par da conversa;

INGLÊS
Se existe um espião português, vamos
pôr escudos em cima da mesa. Eles não
conseguem resistir dinheiro...
especialmente dinheiro grátis.

Inglês despeja um monte de moedas na mesa. Todos olham. Mas
ninguém vai lá.

INGLÊS
Vê? Não há 'Português'

E todos se riem.

INGLÊS
finge que bebe uma(
caneca também)

Aproveito e pago a próxima rodada.

Lá do fundo, outra vez;
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ITALIANO
Douuuutoooor; DIAGNOSI

CHECO
Doutor?

ALEMÃO
Diga, doutor.

Vamos assistir a algo que ainda não tínhamos assistido o
Francês fazer. Vai mudar completamente de ideias. Vai se
contrariar e confundir todos. Isto tudo porque se sente...
pesado;

FRANCÊS
Diagnóstico? Só se pode ter um
diagnóstico quando há uma morte.
Eu nunca disse aos portugueses que
ele estava morto.
Disse-lhes isto e ele é minha
testemunha

o Checo( )
Disse: É verdade.
E eles interpretaram da forma como
quiseram.

A cara do Checo é de confusão.

FRANCÊS
Os portugueses não me deram tempo,
nem condições para fazer o meu
trabalho a sério. E acreditem
senhores, eu sou uma pessoa muito
séria.

confronta o Checo( )
Rapaz, porque é que não estás a
traduzir o que eu estou a dizer?

Checo está embarracado.

CHECO
Mudou de ideias?

FRANCÊS
Não.

CHECO
Como assim 'não'?

FRANCÊS
Eu expliquei-te.. pus a mão no seu
coração.. não sei se ele estava frio
ou quente...
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CHECO
Pensei que fosse algo mais
filosófico, sabe, como os Franceses
fazem.

FRANCÊS
Como os Franceses fazem?
Rapaz, este é o dilema da minha vida,
saber se ele está vivo ou morto.

A mesa começa a pressionar o Checo por respostas;

CHECO
Importa-se de se de EXPLICAR?!

FRANCÊS
Eu nunca disse que ele estava morto.
Só disse aos portugueses --

CHECO
- 'é verdade'

FRANCÊS
E eles entenderam como quiseram. As
condições adequadas não me foram
garantidas para entender precisamente
se ele estava ou não estava morto.

O Espanhol quer dizer algo. Levanta a mão.

CHECO
Sim?

ESPANHOL
péssimo Inglês( )

Aonde é que é a casa-de-banho?

Todos lhe viram a cara. O Checo bate com a mão na mesa.

CHECO
fulo( )

Eles estão a perguntar pelo o
diagnóstico.

FRANCÊS
Já te disse: nem sei se ele morreu.

CHECO
Senhor, se nós nem sabemos explicar
porque é que estamos aqui, de que é
que isto vale?
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pausa( )
Os médicos são os pilares da nossa
sociedade. Você é a nossa única
esperança para entendermos isto
melhor

Um longo silêncio.

FRANCÊS
Bem... pode ser muita coisa... mas
assim... analisando os factos que
tenho à minha disposição, foi um
aneurisma.

Checo não consegue traduzir aneurisma.

CHECO
Desculpe, não sei como é que isso se
diz? O que é isso?

FRANCÊS
Quando uma veia no teu cérebro
explode e...

O Francês engana-se e faz com o dedo o gesto universal de
quem tem um parafuso a menos.

INGLÊS
Estava doido?

ALEMÃO
Era retardado?

CHECO
corrige-os( )

Não! Uma veia explodiu no seu
cérebro.

INGLÊS
Não acredito.

ALEMÃO
Como é que isso aconteceu?

O Checo pergunta ao Francês. Depois esclarece:

CHECO
Com o esforço de subir as escadas.

INGLÊS
Precisam de ser umas grandes escadas.
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AUSTRÍACO
E são.

INGLÊS
Como sabe.

AUSTRÍACO
Já viu o tamanho desta Sala de
Jantar. Isto é uma mansão.

ALEMÃO
Os portugueses não têm dinheiro para
uma mansão. Nem gosto.

INGLÊS
Mas têm dinheiro para uns pratos da
vista-alegre.

Levanta o prato, por debaixo lê-se VISTA-ALEGRE.

CHECO
interessado nos(
pratos)

Não conheço.

ALEMÃO
Isso é para nos impressionar.

AUSTRÍACO
As colheres têm revestimento de ouro.

ALEMÃO
É cobre.

lembra-se( )
Mas digam-me uma coisa, porque raios
os portugueses nos deixaram passar
aqui uma noite? Eu digo-vos porquê:
para nos cansar, para nos pôr a dar à
língua...

INGLÊS
É um bom ponto.

Checo inspira e ganha coragem para corrigir o Alemão;

CHECO
É porque nós estamos num sítio
inacessível à noite.
Já viajei por muitos países, sei
muitas línguas e garanto-vos senhores
que nunca vi um país tão pobre como
este.
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Já foram ao interior de Portugal? Eu
já.. e digo-vos honestamente que não
é uma coisa bonita de se ver.
Estamos numa zona montanhosa sem
iluminação. É por isso que os
portugueses não se arriscam a subir
isto no breu da noite.

ALEMÃO
Porque o tal homem português
morreu...

CHECO
Esse homem tinha nome.

ALEMÃO
E tu sabes o nome?

Checo pergunta ao Francês. Também não sabe.

CHECO
Não.

ALEMÃO
Pronto. Tudo bem. Ele morreu e teve
de ser levado lá para baixo.

IRRITADO( )
então PORQUE RAIOS NÃO O METERAM NA
MALA?

INGLÊS
Bom ponto. Assim já estaríamos em
Lisboa.

ALEMÃO
PORQUÊ?!

CHECO
pensa muito bem( )

... por respeito. Não o puseram na
mala por respeito, algo que o senhor
não tem.

Francês bate-lhe no ombro. Novidades?

CHECO
diz com desprezo( )

Eles estão a dizer que não acreditam
que isso foi um...

FRANCÊS
Aneurisma.

CHECO
tenta dizer( )

An-eu-ris-ma.
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FRANCÊS
Sabes que Francês não se aprende só
num ano.... Deixa-me pensar.

O Checo anda a defender o Francês das dúvidas contínuas do
Alemão e nem o agradece. Parte porque não entende a
conversa, outra parte por ingratidão.

Francês mete os cotovelos em cima da mesa e esfrega o
cabelo.

A conversa contínua;

AUSTRÍACO
para o Alemão, em(
Inglês para todos
ouvirem)

Também não sei porque é que está tão
preocupado com os interrogatórios..
Aquilo foi uma confusão.. eles nem
sabiam onde eu trabalhava!

Um silêncio tenso. A palavra chega a todos ali na mesa.. o
Italiano responde e o Espanhol traduz;

ESPANHOL
levanta-se( )

Não trouxeram tradutor para o
Italiano.

INGLÊS
ri, feliz( )

Verdade... eles não sabiam lá grande
coisa.

ALEMÃO
A mim pediram-me para ver uma Lista
cheia de nomes!

AUSTRÍACO
E essa Lista que nomes é que
continha?

ALEMÃO
Algumas pessoas que eu conhecia,
outras não.

AUSTRÍACO
E tinham alguma ligação?

ALEMÃO
.... não.
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INGLÊS
Meus senhores, nós andávamos a pensar
que tínhamos enganado os portugueses.
Mas os portugueses é que se
enganaram.
Que incompetência!

ALEMÃO
E o Rodolfo? Aposto que foi a
primeira cara que nós todos aqui
vimos nesta casa...

AUSTRÍACO
O Rodolfo.... está só a fazer o seu
trabalho.

INGLÊS
Exacto. Como nós em Lisboa estamos a
fazer o nosso.

ALEMÃO
E qual é o seu trabalho?

AUSTRÍACO
Mostrar aos seus superiores que...
Portugal está em perigo. Mas de mim
não é.

INGLÊS
Eu também não!

O resto dos Estrangeiros também nega qualquer envolvimento.

ALEMÃO
Claro que vão dizer não. Nem preciso
de ouvir o resto.

Alemão encolhe os ombros. Ri. Absurdo.

O Francês finalmente arranja outro diagnóstico;

FRANCÊS
assim do nada( )

Foi um ataque cardíaco.

Francês mete a mão no seu próprio peito. Para lhes dizer a
todos sem tradução: Ataque Cardíaco.

ALEMÃO
Um ataque cardíaco.

INGLÊS
Pobre coitado...
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Sim. Esta discussão é de tolos. Não há razão nenhuma para os
Estrangeiros acreditarem mais num ataque cardíaco do que num
aneurisma mas aqui estamos.

Lá no fundo, o Italiano que está deitado sobre a mesa chama-
o mais uma vez;

ITALIANO
Doutor.....  Douuuuuuuuuuuuuuuuuuutor!

É dito com uma preguiça doutro mundo. Depois senta-se como
deve ser e diz-lhe:

ITALIANO
Il cuore non è qui!

Italiano ensina ao Francês o sítio certo do coração: aponta
para o PEITO ESQUERDO.

FRANCÊS

O 'médico' está com a mão no PEITO DIREITO.

TODOS

A tensão começa a borbulhar naquela Sala. As pessoas estão a
começar a sentir-se enganadas. Olham-no com suspeita. Cada
um deles, ATÉ:

Abrem a Porta
São os Portugueses com o jantar na mão.

JOSÉ MARIA

Segura um tacho maior do que ele. Mete-o na mesa. Os
Estrangeiros ajudam, excitados com a comida.

CHECO

Assusta-se: ATIRA a colher ao chão. Austríaco, que está a
sua frente, vai para apanhar MAS vê-lo

POR DEBAIXO DA MESA

Checo mete a colher no bolso - ou seja, rouba-a.

MÁRIO SILVA

Fica a porta a vigiá-los.

D. FÁTIMA DO CÉU
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Atrás do Mário está a D. Fátima que sorri ao ver os
Estrangeiros felizes com a comida que lhe custou muito a
fazer.

A olhá-la está o Italiano. Admira o seu corpo dos pés à
cabeça....

MESA DE JANTAR

José Maria poisa o taxo e...

O Austríaco agarra o miúdo pelo o braço. Todos páram. Depois
faz o gesto universal das horas...

JOSÉ MARIA
cheio de medo( )

À... eles querem as horas.

MÁRIO SILVA
Dá-lhas.

D. FÁTIMA DO CÉU (O.S)
lá do fundo( )

São oito e um quarto.

JOSÉ MARIA
São oito e um quarto.

O Austríaco fixa-lhe com um olhar vazio. Obviamente não
entende. (O Espanhol e o Italiano também não entendem)

Aí José arranja uma maneira muito à sua maneira de lhe dizer
as horas. Com os seus dedos, a tremer, faz o sinal dos
ponteiros.

Lá todos percebem (apesar de não serem bem oito e um
quarto):

20:13
TODOS

alívio geral( )
Àaaaaaaaaa!

ALEMÃO
para o Inglês( )

O Senhor disse que eles só jantavam
lá para as 10, 11...

INGLÊS
Eu disse 'Os Espanhóis'
Não disse 'Os Portugueses'
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AUSTRÍACO
E não são a mesma coisa?

Todos se riem.

JOSÉ MARIA

E depois um dos Estrangeiros mete-lhe uma coisa nos bolsos.
Ele vira-se para ele. E por trás, metem-lhe outra coisa.

QUASE QUE SACA DA ARMA (SEM BALAS)

Mas depois vê, não, são moedas.. tira, são escudos!

Ele ri-se. Eles riem-se.

Meteram-lhe os escudos que haviam deixado em cima da mesa
para 'pagar as canecas imaginárias do Alemão'.

JOSÉ MARIA
Obrig - Gracías, gracías!

Faz uma longa e humilde vénia de agradecimento. Quase
cómica. Ao fazer essa vénia, vai expor a cicatriz que tem
atravessada na cabeça ao Austríaco.

Antes de se pôr a andar, o Checo aponta para o sítio onde
devia estar a colher. Pede por uma. José fixa o vazio por
uns largos segundos depois lá entende. Levanta o polegar com
toda a força e aponta-lhe à cara. A sua cara diz: Entendi-
te, vou buscar uma colher.

MÁRIO SILVA

O Espanhol pede OUTRA VEZ para ir à casa-de-banho.

ESPANHOL
- Baño?

Mário rosna o Espanhol. NÃO.

OS PORTUGUESES SAEM tal como entraram - RÁPIDO:

Fecham a Porta
ALEMÃO E O AUSTRÍACO

ALEMÃO
Eu não me esqueço: um médico
'qualificado' acabou de pôr a mão no
sítio errado do coração.
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AUSTRÍACO
sorrizinho( )

Duma coisa é que eu não me esqueço,
viste bem aquela cicatriz do pequeno
rapaz?

Que estranho. A maneira como fala no rapaz.

INGLÊS E O CHECO

INGLÊS
O miúdo fez agora mais dinheiro hoje
do que a trabalhar dois anos...

CHECO
Isso não foi suborno?

INGLÊS
Suborno de quê...  os portugueses não
têm essa palavra.

CHECO
Devem ter.

INGLÊS
Mas dão-lhe pouco uso. Confia, eu
conheço o povo português. Dar-lhes
dinheiro é cultivar relações que
duram para a vida...
Conta-o como um Aliado agora.

FRANCÊS

Atira-se à colher do taxo e arrisca em dar um dos seus
discursos:

FRANCÊS
muda de ideias( )

E agora meus amigos, concedam-me a
honra de vos servir neste tão
esperado jantar. Após um
acontecimento tão... traumático.
Enquanto ao sítio do coração, eu
posso explicar, como muitos homens
daqui, quando era jovem, tive-o
partido em dois.

eles riem-se( )
Mas a sério, só queria facilitar às
pessoas da minha FRENTE. Para eles a
ESQUERDA é DIREITA; DIREITA é
ESQUERDA mas ouçam:
Vou-vos servir mas tenho um pedido em
troca:
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Sei que há aqui um Alemão. Mas quero
saber o resto das vossas
nacionalidades.
Eu sou Médico... e Francês. Você?

O Checo traduz isto por alto. Sem se esforçar muito.

Começa pela ponta. Lá, está o Italiano.

ITALIANO
engraçado( )

Vengo dall'ITALIA. Fino ALLA MORTE!

FRANCÊS
Itália? Muito bem.

Serve o Italiano com a concha. E isto ocorre por toda a
mesa...

Espanhol, Checo... até chegar ao Alemão.

ALEMÃO
Desculpe, só uma pergunta.

O Francês fica a meio de serví-lo.

ALEMÃO
O senhor é médico mas parece que a
morte do português o traumatizou
profundamente                                            

O Checo hesita em traduzir... mas lá acaba por fazer.

O Francês ouve e acena. Não leva como um insulto. Continua a
serví-lo, até lhe pergunta se quer mais.

Depois passa a servir o Austríaco. Tudo muito lento. E só aí
é que responde e o Checo traduz.

CHECO
traduz em Inglês,(
para todos ouvirem)

Quanto à sua pergunta da morte para o
Francês ser traumática: deve estar a
confundir a profissão de médico com
uma funerária pois este é o primeiro
morto que ele viu e... tocou.

O Checo faz questão de dizer isto em Inglês para o máximo de
pessoas entenderam-no. O Alemão sai mal na fotografia.

O Francês que já tinha dado a sua resposta pergunta ao
Austríaco:
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FRANCÊS
para o Austríaco( )

Sua nacionalidade?

AUSTRÍACO
Austríaco.

Outra surpresa para o Alemão. Pensava que ele era um Alemão
também.

AUSTRÍACO
Que sopa tão cremosa..

cheira-a muito bem( )
isto levou uma xícara de couve de
manteiga e uma linguiça calabresa
defumada cortada em rodelas...

Sim. Austríaco conseguiu deduzir isto tudo só de cheirar a
sopa. O que se há-de dizer? Sabe cheirar.

FRANCÊS

FRANCÊS
E sabem uma coisa, há bocado o rapaz
Checo informou-me de algo que
descobriu durante os INTERROGATÓRIOS: 
o meu país está, neste momento, a ser
conquistado pela Alemanha. E no
entanto, aqui estou eu, a resistir
provocações à minha profissão.

O Checo traduziu isto com mais esforço. Esta mensagem causou
tanta impressão que lentamente.. um por um.. começam a bater
palmas ao Francês. 

O Alemão está furioso!

ALEMÃO e CHECO

ALEMÃO
Que sentido é que isso faz? O meu
país... NÃO

CHECO
Vinha no jornal d'hoje. Eles
deixaram-no em cima da mesa do
Escritório.

ALEMÃO
Não sabia que sabias ler Português.

CHECO
E não sei. Vinha em Inglês.
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ALEMÃO
E porque raios eles iam deixar assim
um jornal em cima da mesa...

CHECO
Engraçado que ainda não deu pela
incompetência astronómica portuguesa.

para todos, em(
Inglês)

E também quero dizer... Se o Francês
permitir.

Manda o Francês parar de servir pessoas a sopa. Imaginem, um
bando de estrangeiros esfomeados com a sopa mesmo à sua
frente... mas têm de esperar pelo Checo;

CHECO
vaidoso( )

Também estou triste, MUITO TRISTE.
Vivi em França durante 1 ano. Posso
chamar Paris a minha casa, a minha
casinha. Agora os Alemães tiraram
isso de mim.

Os Estrangeiros batem palmas para o despachar. Ele fica mais
energético com as palmas e CONTINUA:

CHECO
muito dramático( )

E ANTES DISSO! Os Alemães Invadiram a
MINHA CHECOSLOVÁQUIA. Foi por ISSO
que fui para PARIS. Meus senhores,
com respeito ao Francês, mas eu sou
UM DUPLO EXPATRIADO. SEM NAÇÃO, mais
uma vez!

Silêncio. Era aqui que deviam ter batido palmas... O Inglês
acrescenta.

INGLÊS
olha fixamente para(
o Alemão)

Pois é. Tens muitos inimigos aqui. O
meu país também te declarou guerra.

ALEMÃO
A mim? Eu? Frederich O. primogénito
do Srº Stamm-Numeranten nascido em
Stuttgartque que criou um pequeno
negócio de leite em 1890 e que viu
esse mesmo negócio a falir na Grande
Guerra? A mim OU declararam guerra à
Republica Democrática Alemã?
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INGLÊS
Isso.

CHECO
volta ao tom(
amigável)

Bem... vamos comer?!

E acena para o Francês para ele voltar a servir. O Francês
faz uma vénia - irritado mas agradecido por já não estar a
ser alvo de suspeitas.

Só falta servir mais um e a seguir, como regras de boa-
educação ditam, podem começar a comerem que nem animais.

FRANCÊS
Tua nacionalidade...?

O VELHO RUSSO
não percebe( )

.....................................

Uma pausa. Os Estrangeiros tentam ajudar.

INGLÊS
Entendes Inglês?

AUSTRÍACO
Alemão?

ESPANHOL
Espanhol?

O Russo está confuso. De olhos abertos. Com medo até.

PORRA. Não quer servido. Tenta agarrar o tacho da sopa para
comer. Mas o Francês insiste. Quer serví-lo.

FRANCÊS
amigável( )

Perdão mas já todos disseram as suas
nacionalidades.

Os Estrangeiros tentam ajudar o Russo como se fosse
retardado:

INGLÊS
faz com gestos( )

Eu... INGLÊS.

AUSTRÍACO
AUSTRÍACO.
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CHECO
aponta para si( )

Checoslováquia.

Vê que é inevitável. Eles não o largam.

...

..

.

O VELHO RUSSO
Rússia, Rússia... Eu Sou RUSSO.

Um longo... longo SILÊNCIO. Tão longo que dava aqui
perfeitamente para meter um dos seus monólogos.

Há MURMÚRIO... CONFUSÃO... Que raios... um russo?!

INGLÊS
Russo.. Não quer dizer antes União
Soviética?

ALEMÃO
Pois.

CHECO
entre os dentes( )

Comunista

E o Checo acaba por dizer a palavra certa:

C O M U N I S T A

o ambiente da mesa muda de imediato...

OUVE-SE um MURMÚRIO:

ITALIANO

      - comunista do caralho  -

AUSTRÍACO
- estamos a partilhar uma refeição com um
comunista?................................. -

...

..

e agora cabe ao Francês servir o comuna:
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Ainda tem a concha do tacho na mão

 - Serve OU Não Serve? -

Olha-o nos OLHOS

ITALIANO

O Italiano foi o primeiro a ser servido. A sua sopa já está
arrefecer. Por isso começa a comer.

Mas o Espanhol PÁRA-O. Empurra a colher do Italiano para
trás.

ESPANHOL
Respeito, por favor.

O Italiano pára. Mas fica a olha-lo de lado. 

TODOS

Os Estrangeiros ainda não começaram a comer não por respeito
ao Russo mas por respeito ao FRANCÊS. Como está a servir os
outros ainda não se serviu a si mesmo.

FRANCÊS

SERVE-O...

mas PÁRA!

TODOS

A tensão aumenta na sala.

RUSSO

Fica com o prato no ar à espera da próxima porção.

FRANCÊS

SIM

NÃO

DECIDE:

SERVE-O

uma porção ridiculamente pequena

...
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SERVE-O

mais uma porção

O que tem no prato é suficiente para uma criança. Não para
um homem que passou metade do dia sem comer.

Antes que dê merda, o Russo decide meter o prato na mesa.
Não quer ser servido mais comida.

MAS....

Simpatia requer que o Francês insista e que pelo menos ponha
a mesma porção que pôs aos outros.

ALEMÃO
em Inglês, a sorrir( )

Educação requer que reparta por igual
a todos a mesma porção.

INGLÊS
ri( )

E foi assim que o comunismo começou.

O Russo nega com a cabeça. Não é necessário. O Francês
insiste....

E insiste...    INSISTE       INSISTE        INSISTE;

 ATÉ

O Russo lá cede: levanta o prato da sopa.

Mas o Francês cansou-se;

NÃO VOLTA A SERVIR

Deixa o Russo com o Prato NO AR

Isto irrita todos. Os Estrangeiros que não podem comer. O
Russo porque está a ser humilhado.

O Francês lá muda de ideias... e duma vez por todas SERVE-O;

 FRANCÊS
enquanto o serve( )

 ATEU COMUNA DE MERDA! AQUI SOMOS
TODOS CRISTÃOS

COSPE NO PRATO

o rasgo de saliva contamina a sopa
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ESPANHOL
levanta-se( )

!O QUE É ISTO??!

O Russo não reage. Não se levanta. Totalmente Estoico.

TODOS

Batem com os PRATOS NA MESA. Querem SANGUE. Querem LUTA. E
estão ZANGADOS porque querem COMER.

UM DUELO

O Russo levanta-se. Agarra com toda a sua força na pequena
colher de metal. O Francês agarra na colher do taxo.

Isto está quase a EXPLODIR:

ABREM A PORTA
É José Maria com um jarro de água. Mário tira-lhe o jarro
das mãos e vai pô-lo na mesa a coxear. Antes de avançar,
José lembra-se de lhe dar a colher ao Checo (ele roubou uma
há bocado antes deles entrarem).

Mário não sente o ambiente tenso. Só olha para todos com
cara de mau, como já é habitual;

MÁRIO SILVA
Aqui vou eu, aqui vou eu, a caminho
de Viseu, A fazer-me de alcoviteira e
de aguadeiro, a trabalhar de noite e
dia, a ser pago o dobro,

Mete o jarro de água que é tão brilhante como a luz do dia.
José aponta para o Checo que perdeu a colher. Mário fixa-o e
espera que ele lhe dê algo. Talvez uma moedinha.

MÁRIO SILVA
Não?

para todos( )
Também não?

para o José Maria( )
É preciso ter uma carinha laroca
é?...
Tesos dum raio.

Entrega lá o raio da colher (esta é de madeira). Volta a
coxear para a porta. O Austríaco fica impressionado com a
lata do Checo.

FECHAM A PORTA
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O Italiano goza com o Mário: levanta-se e finge que coxeia.

TODOS RIEM-SE

O ambiente muda. Graças ao Italiano. Fica mais leve.
Aproveita e diz ao Espanhol para se sentar. Ele recusa:

ESPANHOL
para o Francês,(
defende o Russo)

Troque o seu prato com o dele.

Quer trocar o prato do Russo com o prato limpo do Francês. É
justo. Já que o Francês cuspiu para lá.

O Checo traduz-lhe isso. E eles falam sem se entenderem:

FRANCÊS
Rapaz, calma.

ESPANHOL
Troque o seu prato com o
dele.

FRANCÊS
RAPAZ! NÃO SE FALA ASSIM COM
UM DOUTOR.

ESPANHOL
NÃO SABES ONDE É O CORAÇÃO;
MUITO MENOS SABES ONDE É A
RÚSSIA ! !  !

Espanhol senta-se. Dá um granda murro na mesa. A sopa voa
para a cara dos Estrangeiros. Uma porquice. Vê a merda que
fez e levanta-se.

ESPANHOL
olha os olhos do(
Francês)

Si vous ples

FRANCÊS
S'il vous plaît?

ESPANHOL
Si vous plês

Como um verdadeiro chauvinista, o Francês fica tocado por
ouvir a sua língua ser falada. E não só. A última coisa que
se quer aqui é confronto. Lá acaba por reconhecer que trocar
o prato é assim mais justo.

ESPANHOL
Merci.

A reacção do Russo é de escárnio. Já lhe feriram o seu
orgulho... isto dos pratos e da comida é secundário.
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Mas o Francês demora tanto tempo a trocar o prato.. que dá
ideia que deixou de provocar o Russo para provocar o
Espanhol.

Dizem-lhe para se acalmar, para se sentar. Mas isso só o
deixa mais fulo.

ESPANHOL
fixa o Francês, fala(
em Espanhol)

Não me sento. Vou ficar em pé até o
ver a trocar o prato. Há coisas que
na vida não se brinca: uma delas é
com a comida. Se o teu país tivesse
passado por aquilo que o meu país
passou, estarias agora de joelhos a
rezar por perdão. Tu és um doutor,
não tens deveres deontológicos?

FRANCÊS
fala em Francês( )

Só troco assim que sentares.

Por detrás do Espanhol, o Italiano imita o Espanhol a falar.
Isto faz rir o Francês.

O Italiano puxa a cadeira do Espanhol para trás. Quer lhe
pregar uma partida quando se for sentar. Como os miúdos.

O Médico vê isto e parte-se a rir. O que só faz com que o
Espanhol fale ainda mais.

Ele lá fica mais calmo... e ao SENTAR:

BATE COM A NUCA NA PONTA DA CADEIRA
ÀÀAÀAÀÀÀÀAÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀAÀÀÀÀÀÀÀÀÀAÀ

PARTE O PESCOÇO

NÃO MORRE

Respira... LENTAMENTE, grita de DOR... um SOM ESTRANHO. Sem
voz. Só ar. Mas agudo e afiado como um instrumento de sopro
desafinado.
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O resto dos Estrangeiros LEVANTAM-SE. Olham uns para os
outros.

INGLÊS
Merda, e os portugueses?

COZINHA

D. Fátima do Céu acabou de limpar as panelas todas que havia
para limpar. O Mário Silva está de volta dos trocos que o
José Maria recebeu. Nem chegam para comprar um jornal.

D. FÁTIMA DO CÉU
E agora?

MÁRIO SILVA
do nada( )

Agora o quê vaca de merda?

D. FÁTIMA DO CÉU
Posso ir para casa ver dos meus
filhos?

MÁRIO SILVA
Vais lhe dar de mamar com essas tetas
enormes - já viste José, o tamanho
daquilo?

D. FÁTIMA DO CÉU
Mário, estou-te a falar bem.

MÁRIO SILVA
Eu também, VACA VAQUINHA

D. FÁTIMA DO CÉU
Ninguém me informou de nada.

MÁRIO SILVA
Informo-te agora, vais ter de esperar
até às 6h da MANHÃZINHA como todos
aqui.

Mário mete-se a sair da cozinha.

D. FÁTIMA DO CÉU
Posso-te perguntar...

MÁRIO SILVA
Não.
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D. FÁTIMA DO CÉU
É assim que falas com a tua mãe? Com
o teu pai sei que não tens coragem.
Esse já te responde de volta.

MÁRIO SILVA
Falo assim com toda a gente. Com a
minha mãe E COM O MEU PAI.

D. FÁTIMA DO CÉU
Que orgulho.

Mário levanta o seu PUNHO. Quer intimidá-la.

D. FÁTIMA DO CÉU
Mário, achas mesmo que me assustas
com a mão fechada.

ri( )
Os Ladrões roubam menos com a mão
fechada.

MÁRIO SILVA
Cabra VACA
Cabra VACA
.... cabra vaca

chora baba e ranho( )
É que ZÀS! Foi assim dum momento po
outro. Morreu.

José Maria fica emocionado.

JOSÉ MARIA
Tratei-o tão mal...

MÁRIO SILVA
Todos nós tratávamos mal o Leão. Olha
mas ele nunca perdia aquela pujança.

JOSÉ MARIA
Quando chegar a Lisboa, a primeira
coisa que eu vou fazer é ajudar a
família dele.
Levo-lhe estes trocos.

D. Fátima também fica com lágrimas nos olhos. Abraça o
Mário. Mário desce com a cara até ao peito dela e
escarafuncha aquele par de mamas!

D. FÁTIMA DO CÉU
Nãoooooo!

MÁRIO SILVA
Eu conheço os teus 'NÃOs'!!!
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Ó pintelho, levas-lhe o dinheiro SÓ
DEPOIS da minha comissão. Nada de
meter pô bolso.

Ele sai. Ainda com lágrimas nos olhos.

D. FÁTIMA DO CÉU
Enlouqueceu. Aonde é que ele vai
agora?

JOSÉ MARIA
Tá a ir ver dos Estrangeiros. Outra
vez.

D. FÁTIMA DO CÉU
São boas pessoas.

JOSÉ MARIA
É. Mas o Mário meteu na cabeça de que
se estavam a rir dele.

Mário VOLTA - desconfiado!

MÁRIO SILVA
Do que é que estão PAÍ a falar?

JOSÉ MARIA
Nada.

MÁRIO SILVA
Eu ouvi-vos a falar.

D. FÁTIMA DO CÉU
Ele tava-me a perguntar a receita.

MÁRIO SILVA
Receita? Mas és paneleiro agora?
Bem, se não é nada então fico AQUI a
ver as vossas caras bonitas.

para o José Maria( )
Devias ter visto o Italiano a admirar
a D. Fátima do Céu.

SALA DE JANTAR

O Italiano não podia estar mais envergonhado: num canto a
olhar para o chão. Culpa-se por ter puxado a cadeira ao
Espanhol.

O resto dos Estrangeiros estão a olhar para o

ESPANHOL
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Respira ofegante, em constante AGONIA. São sons AGUDOS, do
canal respiratório, que vibram a sala inteira;

INGLÊS
Os portugueses!?!?
Os portugueses?!?!

ALEMÃO
E o ESPANHOL?!?!

ITALIANO
fala sozinho( )

- Está morto. O homem está morto -

O Espanhol entre os sons de PURA AGONIA tenta vocalizar umas
palavras incompreensíveis ao resto dos estrangeiros:

AUSTRÍACO
Alguém o Entende?

ALEMÃO
.............???

O Austríaco é o único que se agacha para o ouvir.

ESPANHOL
- ayuda..... bañoooooooo.... -

Não entende. Frustrado pergunta a todos se alguém entende:

AUSTRÍACO
ALGUÉM ENTENDE ESPANHOL?

ALEMÃO
O Italiano.

AUSTRÍACO
pede ao Italiano( )

Ajuda-o!

Mas o Italiano continua a falar sozinho. Não dá ideia de
estar na mesma realidade que os outros.

ITALIANO
continua, sozinho( )

- Ele está morto. Não posso
ressuscitar mortos, OU POSSO? -

Inglês olha à sua volta e vê que o ESPANHOL está deitado
mesmo junto à

PORTA
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O que significa que as dores de agonia que ele está a gritar
vão se fazer ouvir pela casa toda.

INGLÊS
Estamos muito perto da porta.

nervoso( )
Tive uma ideia, vamos fazer o
seguinte, olhem, VAMOS metê-lo num
sítio plano, em cima da mesa, com um
pano fresco na cabeça. E pomos uma
almofada a ver se ele adormece.

ALEMÃO
Almofada?!

INGLÊS
Por debaixo da cabeça, por debaixo da
cabeça!!

AUSTRÍACO
Aonde é que era suposto PÔR a
almofada?

O Austríaco agarra uma almofada pequena daquelas que se põem
nas costas duma poltrona. O Alemão começa a meter os pratos
de sopa todos para um lado da mesa.

Eles congelam quando OUVEM:

FRANCÊS
alto e bom som( )

         Não

ALEMÃO
ignora-o( )

Não párem.

FRANCÊS
         Não

Pronto. Até o Alemão pára.

ALEMÃO
irritado( )

Se o médico Francês diz-vos NÃO,
vocês não fazem?

AUSTRÍACO
Checo, importaste de traduzir?

O Checo suspira.
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CHECO
traduz e diz( )

Ele partiu o pescoço.

Silêncio.

ALEMÃO
E?

CHECO
Se o mexerem, ele morre.

Silêncio total. Só se ouve a agonia do ESPANHOL. O único
objectivo dos estrangeiros é acabar com o som agoniante que
sai da sua boca. Querem-no simplesmente mais confortável.

FRANCÊS
         NÃO

AUSTRÍACO
Como assim NÂO? Temos de ter
respeito. O pobre homem está com a
cabeça no chão!

CHECO
traduz( )

Está a arriscar a vida do homem por
um pequeno conforto?

AUSTRÍACO
Por respeito.

CHECO
Eu sei. Mas o Francês diz que não. É
melhor deixá-lo como está.

ALEMÃO
Vamos ouvir recomendações dum tipo
que se engana no sítio do coração?

INGLÊS
Não há maneira do fazer calar?

para o Checo( )
Não há maneira do fazer calar?

CHECO
Porquê a mim?

INGLÊS
Pa você perguntar ao Doutor.
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Checo é o único ponto de ligação entre os Estrangeiros e o
médico Francês... por isso mesmo, começam-no a encurralá-lo
 - querem que ele traduza isto e aquilo.

Mas o moço já estava exausto de traduzir. Com isto, ainda
mais. Pedem-lhe para dizer tanta coisa que ele colapsa e
começa a falar só em... Romani. A sua língua nativa
misturada com um pouco de Checo. Afinal, o jovem é cigano;

AUSTRÍACO
ouve palavras em(
Romani)

Meu jovem rapaz!

Dá-lhe um longo abraço.

AUSTRÍACO
Falas Alemão muito bem. O teu Inglês
é perfeito. E pareces ser bom no teu
Francês, Checo. Mas a tua língua
nativa é ainda melhor.
A tua família viajava muito quando
eras pequeno?

Durante este discurso todo, o Austríaco tem vindo a descer
com a mão pelas costas do Checo. Quando parece que lhe vai
apalpar o cu; apalpa-lhe a colher de ouro que roubou no
bolso do casaco.

AUSTRÍACO
Isso é de família?

CHECO
É a minha indemnização.

AUSTRÍACO
Nem o comuna se comporta assim.

CHECO
Faz mal roubar a alguém que nos
roubou o dia?

pausa( )
Eu sou um bom rapaz.

AUSTRÍACO
ri( )

Pois és! Vocês são divertidos!

O Austríaco reparou que o rapaz é cigano. Mas os outros não
repararam, nem vão reparar. O Checo nasceu na Checoslováquia 
e viveu com a sua família nómada pela década de 1910, 1920 e
nos inícios de 1930 em vários países. Com talento para as
línguas, ajudava-os a montar feiras e regatear preços.
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O Inglês grita para todos;

INGLÊS
para todos( )

Eu TENHO uma confissão a fazer.
EU TENHO UMA CONFISSÃO A FAZER.

desiste da(
confissão, muda de
tema)

Como é que os portugueses vão reagir
quando abrirem a porta e derem de
cara com um Espanhol atravessado no
chão em PURA agonia?
Como é que explicamos?! Da última vez
correu MAL e só estávamos a perguntar
pelas HORAS!

RECUAMOS NO TEMPO

Os Estrangeiros estão a acabar de ser desatados e
desencarapuçados. Alguém aponta para o pulso e diz na sua
língua 'Horas' para o Mário Silva.

Outros fazem o mesmo. Começam a cercar o Mário Silva (que
não tem paciência pa isto) e gritam como pinguins 'Horas,
horas, horas!'.

Mário Silva passa-se com isto, ENERVA-SE, e dá uma ESTALADA
ao José Maria que não tem nada a ver com isto. Mas resulta..
os Estrangeiros calam-se.

Depois Mário aponta lá para o fundo, para o relógio. Ninguém
consegue ver a esta distância.

Aí Mário mostra um desenho infantil dum sol a nascer e lá
está escrito 6H - LISBOA. Todos entendem.

DE VOLTA AO PRESENTE

O Alemão fala com o Austríaco e com o Checo;

ALEMÃO
em Alemão( )

Este Inglês não sabe do que fala.

CHECO
Diz que tem uma confissão e depois..

AUSTRÍACO
Não creio que seja disso que se
trate. Dás-me permissão Frederich?
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acena que sim( )
O Alemão contou-me há bocado, muito
antes de estarmos sentados há mesa,
QUE este é o verdadeiro
interrogatório...

CHECO
Eu sei disso!

AUSTRÍACO
Mas mais que isso... não estão aqui
só para nos sacar informações. Estão
aqui para testar o nosso caráter.
Estão nos a espreitar pela janela,
pelo trinco da porta, até debaixo da
mesa.

Checo olha para debaixo da mesa.

CHECO
Debaixo da mesa não estão.

AUSTRÍACO
Pelo trinco da porta...

CHECO
Improvável.

AUSTRÍACO
Porque é que não vais lá?

De repente, o trinco da porta fica o lugar mais assustador
daquela Sala inteira.

CHECO
Porque é que não vais lá tu? Porque é
que não vai lá ele?

ALEMÃO
Não tenho de provar nada a ninguém,
rapaz.

muda de assunto( )
Tenho uma confissão mas esta é séria: 
Sou cúmplice. Cúmplice de ter visto o
Italiano a puxar a cadeira ao
Espanhol. Foi assim que ele morreu.

CHECO
Ele não está morto.

ALEMÃO
Certo, certo
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CHECO
só agora é que ouve( )

O ITALIANO???

AUSTRÍACO
Eu também vi. Não foi de propósito.

pausa( )
Quer dizer, puxou a cadeira de
propósito... sim. Mas não esperava
isto.

ALEMÃO
E sabes quem mais viu? O teu amigo.

AUSTRÍACO
Viu e até foi ele a incentivá-lo,
sabendo que a cadeira...

Estão a falar do próprio médico Francês que assistiu ao
Italiano a puxar a cadeira do Espanhol para trás.

CHECO
justifica( )

Mandou sentar o Espanhol para o
acalmar. É normal. Ele estava
nervoso.

AUSTRÍACO
Pergunta-lhe!

Checo acena. Vira-se para falar com o Francês: 

CHECO
É verdade que o Italiano puxou a
cadeira ao Espanhol.

FRANCÊS
demora a responder( )

... sim ...

CHECO
Outra coisa...

FRANCÊS
Sim?

CHECO
... esqueça.

Volta para os Alemães. Parece desapontado.. mas continua a
defender o Francês:
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CHECO
Mas também....
Esse Espanhol estava a defender o
Russo.

AUSTRÍACO
Verdade.

CHECO
O que faz o Espanhol uma pessoa amiga
à causa.

AUSTRÍACO
Ele é então um grandessíssimo COMUNA,
é isso?

O Alemão parte-se a rir.

CHECO
para o Alemão( )

Desculpe?

Não consegue levar a sério o que o Checo e o Austríaco estão
a dizer. Em vez de ficarem ofendidos, o Checo e o Austríaco
riem-se com ele. Imaginem, três gajos a rirem-se ao lado dum
homem às portas da morte.

CHECO
volta à carga( )

Mas olhe bem pa ele...

AUSTRÍACO
É a minha vez de 'confessar' também.
Já me tinha ocorrido. É só ver...

ALEMÃO
Ver o quê?

Austríaco e o Checo vão falar da aparência do homem às
portas da morte...

A BARBA

OS SAPATOS DE PELE COM MEIA ROTAS

O CASACO DE LINHO BARATO

Isto é absurdo. Não há volta a dar. O Alemão não está a ir
na conversa deles.
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ALEMÃO
ri muito( )

Pergunte-lhe o que ele acha do
Generalíssimo Franco.

Alemão ri-se do absurdo, ri-se porque está a defender o
Espanhol. No entanto, não tem em conta que está a
desrespeitá-lo .

AUSTRÍACO
Estás-te a esquecer duma coisa, o
cheiro.... mas também nós cheiramos
todos mal hoje.

CHECO
Os comunas são assim........

sem nada para dizer( )
traiçoeiros!

AUSTRÍACO
o espanhol( )

Outra coisa. O rapaz é novo. Quando a
gente é nova dizemos tudo para
agradar os outros. Queremos
contrariar tudo e todos - e ao mesmo
tempo ser aceites por tudo e todos. 
É fácil nessa idade ser comuna.

O Checo engasga-se ao ouvir isto.  Não é para ele, mas é
como se fosse. O Alemão continua longe de convencido.

AUSTRÍACO
Por amor de Deus, ele ainda não
morreu. Isso não é uma pessoa ISSO é
uma barata, uma BARATA MEUS SENHORES!

ALEMÃO
Como se atreve a falar assim duma
PESSOA gravemente ferida!

O Alemão quase que bate no Austríaco. O Inglês intromete-se:

INGLÊS
Senhores, digo-vos isto:
nós não temos culpa. São os
portugueses. Os portugueses têm
sangue nas suas mãos! Eles são
responsáveis por deixarem um de nós
MORRER.

ALEMÃO
Ele ainda está vivo!
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INGLÊS
Sim, sim.

Voltam à conversa em Alemão. Excluem o Inglês:

CHECO
Veja-o como um Judeu.

o alemão não(
responde)

Veja-o como um Judeu.

O Alemão fica cara-a-cara com o Checo.

ALEMÃO
ofendido( )

Diz lá isso outra vez, rapaz.

CHECO
nervoso( )

Não digo isto por você ser Alemão.
Digo isto pelos Judeus, SEREM JUDEUS!
Por controlarem o sector financeiro,
por cobrarem juros altíssimos, são
boa gente mas são seres despicáveis.

O Francês aproveita que o Inglês tenha interrompido a
conversada à bocado para fazer o mesmo:

FRANCÊS
à parte, para o(
Checo)

Estavam-me a perguntar como é que
fazemos para o manter mais... calmo. 
Tive uma ideia. Porque é que não vais
junto dele e ficas com ele?
És novo, ele é novo. Ele vai-te ver
como um amigo. Mesmo que não falem a
mesma língua...

Francês está a pedir algo muito grande ao Checo. Ir junto do
Espanhol e reconfortá-lo.

Ele hesita. Encontra-se num dilema. Tem vindo a falar mal do
Espanhol mas vendo bem, ele não é mais do que uma pessoa
assustada às portas da morte.

FRANCÊS
cara-a-cara( )

Por favor? Uñm?

CHECO
Não sei. Não sei.
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FRANCÊS
Tinha-te em mais consideração

Checo vira-se para os Alemães:

ALEMÃO
O que é que o Francês queria?

CHECO
Queria, queria....

treme de nervos( )
Cheira mal da boca o gajo.

Aperta o nariz com os dedos. O gesto universal para CHEIRA
MAL. Eles riem-se.

Francês vê que o Checo faz pouco dele enquanto se agacha
junto do Espanhol. Está a fazer o que o Checo não quis
fazer. Cuidar do Espanhol, reconfortá-lo.

ALEMÃO
troca um olhar com o(
Francês)

Está a ir junto do Espanhol

AUSTRÍACO
volta à conversa( )

Ouve Frederich, o que o Checo está a
dizer é que aqui somos todos boas
pessoas e o que aconteceu foi um
acidente.

CHECO
Exacto.

AUSTRÍACO
Aliás, como aqui somos todos cristãos
menos esses dois comunas ateus de
merda, qualquer coisa que façamos vai
ser sempre moral. 3 homens cristãos
não se podem enganar.

pausa( )
É por isso que ele é um comuna
ateu... judeu.

Alemão hesita... consegue sentir uma lógica a surgir desta
conversa. Mas talvez é só o cansaço e a exaustão. Já estão
aqui há muito tempo e ainda nem sequer comeram.

ALEMÃO
Não sei se ele é tudo isso.
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AUSTRÍACO
Claro que não. É só uma maneira
exagerada de falar.

CHECO
Que... corresponde à verdade.

AUSTRÍACO
Mais ou menos.

CHECO
Sim, não é uma ciência. Embora haja
estudos que falem destas.... baratas.

Silêncio.

Por cima do Alemão, lá no 2º Piso, ele consegue OUVIR uns
PASSOS (O.S). Olha para cima..

Este olhar é tão inesperado.. que o Checo e o Austríaco
também olham. E quando damos por eles;

TODOS OS ESTRANGEIROS

Olham para o tecto. Mas não é bem silêncio que se ouve, pois
o Espanhol ainda não parou gemer de agonia;

ALEMÃO
vira-se para o(
Espanhol)

....... por favor........

......cala-te......

................... COMUNA

O Austríaco e o Checo acenam. Aprovam esta mudança de
ideias;

AUSTRÍACO
O que eu admiro mais numa pessoa é a
capacidade de mudar a sua opinião
perante novos factos.

Por coincidência, o Espanhol cala-se mesmo:

FRANCÊS

Faz festinhas na cabelo do Espanhol. Esse já não está de
olhos abertos.... parece....   m o  r   t     o  ?

Mete os seus dois dedos no pescoço do Espanhol e....

Deixa-os lá ficar....
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até....

FRANCÊS
ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaaaaaaaaaa
aáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaÀAÀáa!

Cospe baba e ranho não acredita que... Espanhol morreu?

Os portugueses ouvem os Gritos e; MÁRIO ABRE A PORTA!

##### PAM! #####

Espanhol leva com a porta na cabeça.

ACORDA;

 ESTÁ VIVO

Um ENGANO. NÃO Interessa!

FRANCÊS
outra vez( )

ÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaaaaaaaaaa
aáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaÀAÀáa!

MÁRIO CONTINUA A FORÇAR A PORTA - pensa mesmo que está
bloqueada;

JOSÉ MARIA
JÁ CHEGA! - tá AÍ um ESTRANGEIRO
DEITADO!

MÁRIO SILVA
lerdo, não percebe( )

Uññññm?

Mário Silva espreita para a Sala de Jantar:

Francês está embrulhado a proteger a cabecinha do Espanhol.

MÁRIO SILVA
Foda-se, podias ter-me dito mais
cedo.

JOSÉ MARIA
..................................

MÁRIO SILVA
Ã?
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JOSÉ MARIA
Sim

MÁRIO SILVA
Foda-se José, isso não se faz...
cruel, é cruel.

Mário parou de empurrar a porta. Francês confirma com as
mãos, muito perto do Espanhol, se ainda está vivo. Não estão
afastados mais do que 2 centímetros.

Mário Silva e José Maria entram de LADO pela pouca abertura
que a porta permite na sala de jantar.

CHECO
ele está Vivo?

Francês não responde.

CHECO
Monsieur, ele está vivo?

Foi devastador ver o Espanhol a levar com tantas marradas na
cabeça. Tanto que o Francês se pôs em cima dele para o
proteger. O Mário é bruto e só percebeu muito tempo depois.

FRANCÊS
está vivo( )

Sim, sim, sim!

Mário está a ver o Francês e o Espanhol.

Respira que nem um BOI.. rosna:

RRRRNNNNHMMMMMMMMM....                           ...MMMNNNNHHHHHRRRRRRRRRRRR

                                                                                                       RRRRNNNNHMMMMMMMMM....                 ...MMMMMMMMMNNNNNNNNNNNHHHH                                                 

JOSÉ MARIA
Foste TU que o meteste no CHÃO

MÁRIO SILVA
    não fui nada

JOSÉ MARIA
Foste foste

MÁRIO SILVA
NÃO. FUI. NADA. porra

O Checo pede-lhe calma. Mas o Mário não está aqui para se
acalmar. MAS QUE RAIOS ACONTECEU AQUI?!
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Mário APONTA para o Espanhol

ESPANHOL

As marradas da porta deixaram-lhe marcas. Mas fizeram-no
mais calado. Só consegue olhar para o tecto e respirar aos
poucos.

INGLÊS

Agarra a atenção do Mário e consegue-lhe explicar tudo por
gestos:

APONTA para a CADEIRA

CADEIRA para a NUCA

NUCA para o BATER

Agora sim. Mário consegue perceber o que aconteceu. Também
José Maria. Trocam um olhar que diz tudo. Estamos fodidos.

De seguida, uma pergunta sai da boca do Mário que não
precisa de tradução:

MÁRIO SILVA
Quem fez ISTO?

O Inglês abana os ombros.

E é aí que.... O Italiano (lembram-se? estava escondido num
canto) sai da toca e

APONTA para o RUSSO

Não é surpresa. O Russo encolhe os ombros. Tenta afastar-se.

MÁRIO SILVA
Só um?!

Francês levanta-se de cuidar do Espanhol e aponta também
para o Russo com a máxima confiança possível.

APONTA para o RUSSO

A ironia não lhe escapa. O Italiano, que puxou a cadeira
para trás ao Espanhol, e o Francês que motivou-o, estão
agora a culpar o Russo que nada tem a ver com isto.

MÁRIO SILVA
A INQUISIÇÃO precisava de TRÊS
testemunhas, MÍNIMO.
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Mais uma vez, o que o Mário diz não precisa de tradução.
Está a pedir  mais pessoas que levantem o dedo e culpem o
VERDADEIRO culpado... que parece ser o Russo.

Francês e o Italiano continuam com o braço levantado, dedo
erecto a apontar o Russo que quase se esconde atrás das
cortinas.

Visto que é um impasse, o Checo junta-se ao Francês e ao
Italiano:

TRÊS APONTAM para o RUSSO

CHECO
Estou consigo Monsieur Pierre, não
sei o que estou a fazer mas estou
consigo.

Mário estranha que todos apontem para o Russo.

MÁRIO SILVA
Ele?! O Barbudas?!?!?

Mário está admirado que aquele velho de barbas brancas foi o
culpado deste acidente.... Não acredita.

Para acabar com isto tudo: o Alemão, o Austríaco e o Inglês
preparam-se para apontar-lhe o dedo MAS:

- FRANCÊS MUDA DE IDEIAS -

APONTA para o ITALIANO

O Verdadeiro Culpado

MÁRIO SILVA
confuso( )

Mas que...?!

ITALIANO
mais confuso, traído( )

QUE RAIOS?!

O ITALIANO e o FRANCÊS discutem SEM SE COMPREENDEREM...

ITALIANO defende-se: APONTA de VOLTA para o FRANCÊS

Ficam os dois a apontar um para o outro.

O Checo ainda está apontar para o Russo - O Russo VINGA-SE e
APONTA para ELE.
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Checo, CONFUSO, desiste do Russo e ajuda mais uma vez o
Francês: junta-se a ele a apontar PARA O ITALIANO.

todos APONTAM para TODOS

MÁRIO SILVA
zangado, FULO!( )

ENTÃO.....

INGLÊS

Capta a atenção de Mário outra vez. Esbraceja:

INGLÊS
Mira! Mira!

MÁRIO SILVA
Sim.

Inglês aponta para a cadeira.

MÁRIO SILVA
A cadeira. Sim?

Faz um gesto de ooOooOOoOops, ESCORREGOU e bateu com a
cabeça na cadeira, POR ACIDENTE.

Quer acabar com esta confusão. Quer esclarecer:

MÁRIO SILVA
esclarecido( )

Àaaaaa!
para o José Maria( )

Foi um acidente, acidente.

JOSÉ MARIA
para si mesmo( )

é um acidente, é...

O resto da estrangeirada continua a apontar os dedos uns aos
outros. Até verem que o Mário já não está interessado neles.

Olha o Espanhol, com atenção e cuidado.

ESPANHOL

Mal respira. As dores de agonia voltam.

MÁRIO SILVA
Porra José Maria, isto é sério.

JOSÉ MARIA
É.
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MÁRIO SILVA
O homem está ali no chão, mal
consegue respirar ele.

JOSÉ MARIA
E a cara.

MÁRIO SILVA
Tá desfigurada.

JOSÉ MARIA
Levou com a porta nos cornos.

Tão a falar das marradas que Mário pregou na cabeça do
Espanhol. As feridas atravessam a cara.

MÁRIO SILVA
Isso já 'tava.

JOSÉ MARIA
Então alguém daqui lhe pregou um
enxerto de porrada.

MÁRIO SILVA
Não, ele caiu ele mesmo. Foi um
acidente. Ele tem essas feridas por
causa da guerra. Da Guerra Civil
Espanhola. Ele é um Lutador. Seja de
que lado for; ele merece respeito, ,
muito respeitinho da nossa parte. Nós
temos por hábito de nos esquecer-nos
que estamos aqui no bem-bom.
Olha arreda ali os pratos, vamos
metê-lo em cima da mesa.

José Maria sabe muito bem que ele está a inventar merdas.
Mas é o Chefe da Casa e tem de obdecer.

Dirige-se à mesa para arredar os pratos mas já estavam.

MÁRIO SILVA

Olha pa esta Estrangeirada toda. Anda há muito tempo nisto
pa saber que são de longe INOCENTES...

Mas o que é que ele pode fazer? Todos aqui têm de fingir que
não aconteceu nada de errado. Querem voltar pacificamente
para casa. Só têm de aguentar até às 6h. É este o jogo.

MÁRIO SILVA
Os pratos já estão arredados Maria?
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JOSÉ MARIA
Já.

MÁRIO SILVA
Boa.

Mário BATE com o pé, ROSNA, estala os dedos, GRUNHA. A
mensagem?:

METER O ESPANHOL EM CIMA DA MESA

Silêncio.

Experimenta outra vez. Bate com o pé, rosna, estala os
dedos, grunha. Aponta po Espanhol. Aponta pa mesa. E os
Estrangeiros?

Silêncio.

JOSÉ MARIA
Não te entendem

MÁRIO SILVA
Ó entendem sim

Os Estrangeiros estão a fingir-se de desentendidos. Não
querem ir contra as ordens do Francês de não mexer no
Espanhol.

Mas o Mário não tá para brincadeiras.

MÁRIO SILVA
Vou.... repetir... só... mais uma vez
Mesa po Espanhol. PRONTOS?!

O tom de voz assusta os Estrangeiros. Eles acenam e começam
a meter as mãos à obra. No entanto, o Francês pára-os:

FRANCÊS
       Não

MÁRIO SILVA
bruto( )

QUÊ?

Mas quem manda aqui agora é o Mário. Por isso, os
Estrangeiros preparam-se para meter o Espanhol em cima da
mesa.

FRANCÊS
outra vez( )

         Não
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Pára tudo.

Mário e José trocam um olhar. Qué isto? Ficam surpreendidos
como o Francês consegue comandar a Sala inteira com um
simples não.

O Mário manda toda a gente outra vez.

O Francês não.

Mário sim.

Não.

Sim.

ATÉ - O Mário avança para tar CARA-A-CARA com o Francês. Mas
o problema é que ao avançar, o Mário coxeou e o Italiano vai
RIR:

O resto dos Estrangeiros também RI . Já sabem a piada.

Pela primeira vez, vemos o Mário tímido. E é aí que o
Francês pede com toda a educação do mundo.

FRANCÊS
Não. Por favor.

Mário Silva encolhe os ombros. Olha para trás.

Vai ver do Espanhol.

ALEMÃO E AUSTRÍACO SOBRE O MÁRIO

AUSTRÍACO
Os portugueses entendem Espanhol.

ALEMÃO
É a mesma língua.

MÁRIO SILVA

Agacha-se perante o Espanhol. Mete os dois joelhos no chão e
a palma da mão a fazer apoio ao lado da cabeça do Espanhol.

Aí olha-o nos olhos à espera da próxima palavra.

ESPANHOL
imperceptível( )

       .....................

MÁRIO SILVA
Ã?
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Mário mete o ouvido ao pé da boca dele.

ESPANHOL
   baaaaññññññoooooo

MÁRIO SILVA
bruto, chateado( )

Queres Tomar banho agora??

ESPANHOL
     baño

MÁRIO SILVA
Ã?

Fica com cara de estúpido a olhar o Espanhol que reúne todas
as suas forças para dizer estas palavras.

o chão começa a ferver... fica inundado por uma POÇA de

MIJO

Os Estrangeiros ficam calados, até param de respirar.

José Maria não avisa o Mário que o Espanhol se mijou todo..

¡ a poça do mijo fica cada vez maior !
O Mário leva um tempo a aperceber-se e AINDA MAIS a
acreditar que as suas mãos estão cobertas de MIJO

MÁRIO SILVA
cínico, encharcado(
de mijo, mas
finalmente percebe)

À. Casa-de-banho.

Mário levanta-se a pingar de mijo e depois estala os dedos.

Ordena que se ponha o Espanhol em cima da mesa. E podemos
ver pela sua cara que a ordem é definitiva.

O Italiano RI e RI; Pálem de Coxo é agora Mijado.

Alemão, Austríaco e Checo metem-se à volta da poça do mijo
do Espanhol para o levantar.

CHECO
Que nojo.
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ALEMÃO
Ajuda-o. Que ele está a afogar-se no
seu próprio mijo.

O Francês tem o discernimento de não intervir aqui e dizer
que não. O Espanhol está a afogar-se na sua própria poça de
mijo. O português está sujo de mijo. Metê-lo na mesa é o
gesto mais digno que se pode dar.

Os Estrangeiros levantam-no em 3.. 2.. 1....

Um SEGURA no tronco,

Um SEGURA nas pernas,

O outro SEGURA na cabeça,

Vão a leva-lo para a mesa. TUDO BEM ATÉ AGORA.

Ao mete-lo na mesa, OUVE-SE o mais ALTO estalar dum OSSO:

'CLIQ'

Os Estrangeiros CONGELAM; o som pára-os. Mário Silva não
reage.

A agonia do Espanhol não se ouve... pois o jovem MORREU ali
exactamente como o Francês previu.

Tudo em silêncio.

MÁRIO SILVA
para si mesmo( )

Foda-se

O CAOS COMEÇA

O Alemão, o Austríaco e o Checo que há bocado falavam do
Espanhol como um comuna insignificante são agora deparados
com uma nova realidade: estão a segurar num cadáver.

Ironia das ironias. O Alemão que há bocado inquiria o
Francês sobre nunca ter tocado num cadáver vê agora
precisamente do que ele falava. Uma coisa é falar da morte,
outra é sentir a pele fria, o músculo mole de alguém. Faz-
lhe impressão. Mas não deixa de agarrar o pulso do Espanhol 
por mais tempo. Faz a observação do ano:

ALEMÃO
Está morto...

AUSTRÍACO
Mesmo morto?
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O Austríaco sente-se inundado por um mar de nojo. Começa-lhe
a dar uma fraqueza; vê as coisas a preto e branco. Olha para
o chão e vê um dos botões do casaco de linho do Espanhol ali
perdido. Agarra e mete-o no seu bolso com uma palmadita de
respeito.

O Checo não faz nada. Busca a reacção de quem afinal tinha e
teve sempre razão: o Francês.

Olha-o mas o Francês desvia a cara. Desapontado. Mesmo
assim, o Checo vai na sua direcção.

CHECO
justifica-se( )

Foi o português que nos mandou.

FRANCÊS
muito perturbado,(
outra vez)

... eu é que devia ter-vos parado.
Era o meu dever deontológico.

vê os portugueses( )
Agora estão de braços cruzados.

O Mário aponta o olhar do Checo. Os dois olham um po outro.

JOSÉ MARIA E MÁRIO SILVA

JOSÉ MARIA
Prenderemo-los por homicídio.

MÁRIO SILVA
fulo, culpado( )

Achas MESMO, não viste?, fui eu a dar
a ordem.

JOSÉ MARIA
era a este ponto que(
queria chegar)

Pois... o Francês tinha ra-

MÁRIO SILVA
corta-lhe a frase( )

NEM TE ATREVAS

CHECO e o FRANCÊS

Já não há nada para falar. A não ser olhar para o Mário. Mas
o Francês vai um passo mais longe - literalmente! - começa a
andar na sua direcção.

Enquanto anda, sinaliza o gesto universal para quem quer ter
uma conversa séria: aclara a garganta.
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Ó diabo...

MÁRIO SILVA
Olha quem é ele! Nem mais um passo.
Afasta-te!

O engraçado é que o Francês nem deve ter dado mais do que
dois pequenos passos. Mas o Mário já o tinha topado há mais
tempo!

Mas o Francês continua / e a tensão CRESCE

MÁRIO SILVA
Convocaram-te como porta voz ó Velho?

JOSÉ MARIA
difusa a situação( )

Não nos vamos chatear, só faltam umas
horas para eles virem aí.

MÁRIO SILVA
COM UM CADÁVER NA MESA?

20:37
MÁRIO SILVA

Foda-se, ISSO É MUITA HORA

JOSÉ MARIA
E ainda mais MINUTO..

O Francês não podia estar mais perto que o Mário.

MÁRIO SILVA
Afasta-te...

Francês começa a ABRIR a boca para falar.

MÁRIO SILVA
Afasta-te, AFASTA-TE, AFASTA-TE

Francês vocaliza a primeira vogal da primeira palavra
dirigida a Mário - MAS NÃO DURA MAIS QUE ISSO

############################################################

Leva com um MURRO NAS TROMBAS. Francês desequilibra-se, como
num movimento de ballet, percorre a sala toda, e deixa-se
cair nos braços do Checo.

TODOS
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Um 'Ó' geral. Até da D. Fátima que está no caralho mais
velho.

Mas será que este murro inspirou os Estrangeiros contra os
portugueses?

Não... a surpresa é demasiada. Os Estrangeiros olham para o
Francês, e para o Mário, vice-versa versa-vice.

MÁRIO SILVA

Dói-lhe a mão. Deu um mal jeito. Nada de grave.

JOSÉ MARIA

Esconde-se atrás do Mário como uma criança.

FRANCÊS

O murro acertou-lhe no meio da testa.

FRANCÊS
cheio de dores( )

Au, au, au, au.

Este 'Au' é o mesmo que os Franceses vão fazer quando virem
Hitler a passear por Paris no seu Volskvagen descapotável.

O Checo acuda-o.

CHECO
Estás bem?

FRANCÊS
Granda marrada.

pausa( )
Este idiota de merda ainda não se
apercebeu que está ali uma pessoa...
MORTA.
Ele sabe, ele sabe, é por isso que
nem é capaz de olhar para lá

o Espanhol( )
e sabes a última coisa que aquele
pobre coitado viu foi a minha cara
feia.. e o meu mau hálito

Pois é. O Francês viu o Checo a queixar-se do seu mau hálito
há bocado.

FRANCÊS
É duma úlcera. Mas foste um guerreiro
em aguentar, obrigado.
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CHECO
Ó.

Francês recompõe-se e levanta-se.

CHECO
Outra vez?

FRANCÊS
À terceira é que é.

CHECO
Ainda só vai na primeira.

FRANCÊS
Só mais duas.

Anda em passo mais lento em direcção ao Mário Silva. José
Maria chama-lhe a atenção com o ombro. Vê bem..

MÁRIO SILVA
Olha quem é ele.

JOSÉ MARIA
O que é que ele quer?

MÁRIO SILVA
Deve ter gostado da primeira.

JOSÉ MARIA
Tem mais cal -----------------

######################## Uma marrada que vale por duas.

Francês já nem tem tempo para se desequilibrar. Aterra
directamente no chão. E em vez de ter sido na testa foi no
seu nariz. Sangra.

Mário também ficou aleijado: o murro escapou-lhe, magoando o
seu pulso.

MÁRIO SILVA
como fazem as(
crianças mal-
comportadas)

Ai, AII, AIIIIIIIIIII
Ui, UIIII RRRRHHHHHMM

mete-se em posição(
fetal em pé)

xsssxxxxxiiiiiiiiiiiçççaaaaa
puta puta puta puta puta puta
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JOSÉ MARIA
O que foi? Arrependimento? Culpa?

MÁRIO SILVA
quase a chorar( )

Queres levar também?!

FRANCÊS e o CHECO

CHECO
confuso, indignado( )

Mas o que quer dele?!

FRANCÊS
Já viste?! Ele sabe o mal que fez;
tanto que ainda não pude abrir a
boca.

CHECO
está a sangrar( )

E o seu nariz?

FRANCÊS
Foi' sempre muito grande.

pausa( )
Olha vês

Mário Silva( )
a consciência está a comê-lo

Levanta-se e segue em direcção, uma vez mais, ao Mário Silva

Ó não...                                            Ó sim...

Francês anda com um sentido de dignidade especial. É como se
fosse ali, nele mesmo, que tivesse o único compasso moral
desta sala. Pois é, ele é o único daqui que sabe distinguir
o certo do errado. Ele bem nos avisou.

MÁRIO SILVA e JOSÉ MARIA

A verem o Francês a aproximar-se

JOSÉ MARIA
Outra vez?

MÁRIO SILVA
À terceira é de vez........

Francês pára um centímetro até ao sítio que leva sempre o
murro (Mário é um gajo metódico, e o sítio tá marcado com
salpicos de sangue).
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Recompõe-se. Ajeita a gravata que não está a usar - mas por
hábito usa todos os dias. Passa a mão pelo cabelo e usa o
lenço para limpar o seu nariz.

Ele acena a Mário; Mário acena de volta. Parece que já vai
haver diálogo.

Francês avança um paSS########## OUTRO GRANDESSÍSSIMO MURRO;

PARTE O NARIZ.

BATE COM AS COSTAS NA PAREDE

E A CABEÇA NA MADEIRA

CAI NO CHÃO

MÁRIO

Distendeu o pulso. Perdeu toda a força na mão.

Os dois GRITAM DE DOR MÁXIMA:

FRANCÊS
ÀaaaÁAÁaaááááááaÀàààÀàáÁàÁÁá

MÁRIO SILVA
ÀaaaÁAÁaaááááááaÀàààÀàáÁàÁÁá

Um grita mais que o outro. Uma competição!

Uns querem bater no Francês, outros no Mário, ou ao
contrário, já ninguém sabe. O ambiente está quase a explodir
mas ninguém sabe como.

FRANCÊS

Encharca o seu lenço branco de sangue coagulado-meio-preto.
Comenta com o Checo;

FRANCÊS
Traduz-lhe isto.

CHECO
Não sei Português

FRANCÊS
Eu tinha razão

CHECO
Ele já sabe disso

E é desta que Mário fodeu mesmo o pulso, o Francês o nariz e
agora...
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Não há revolta. Aliás, pelo contrário. Há um certo respeito
pelo o Mário Silva. Às vezes a força precisa de ser
utilizada e não podemos esquecer que eles são convidados em
casa de Portugueses. Tem que haver respeito:

ALEMÃO
Eu respeito o Mário.

AUSTRÍACO
O Francês está a provocar confusão.

Inglês mete-se no centro da Sala. Esbraceja e grita
histérico:

INGLÊS
atrasado à festa( )

Senhores, SENHORES, não lutem! Não
lutem!

TODOS
Cala-te!

INGLÊS
Nós estamos a virar-nos uns contra os
outros! Cristão contra cristão, desde
quando é que já se viu isso?
Vamos focar-nos na verdadeira ameaça!
O Comunismo! O Comunismo que quer
explodir com este país de Norte a
Sul, olhem ali o RUSSO!

Inglês fala até parecer uma cana rachada.

MÁRIO SILVA
com raiva deste(
fala-barato)

Ai se eu não tivesse partido a mão

O Inglês vira-se para o Mário:

INGLÊS
Mira, mira;

APONTA O RUSSO

MÁRIO SILVA
Outra vez? A mesma história?
àaaaaaaaaaáaaáááaáá!

bate em si mesmo na(
cabeça, magoou-se na
mão outra vez)

Ele é lá das Rússias, Ele é Comuna,
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JOSÉ MARIA
Os Estrangeiros podem ser comunas?

MÁRIO SILVA
Até o Padre da Paróquia

Até o Meu Testículo Esquerdo

O Inglês faz tanta pressão para convencer a todos que o
Russo é comunista que o Italiano finalmente põe as mãos na
massa;

Atira-se a ele, de costas, e dá-lhe um abraço que é tudo
menos amigável. Impõe o seu peso sobre o corpo do Russo e
tem sorte de NÃO levar com uma cotovelada na cara.

José Maria vê isto e sai da Sala para ir buscar uma coisa...

Mário fica só a ver esta palhaçada. Está um bocado apático.

.... O RUSSO VAI FICANDO MAIS BRUTO - como um touro a tentar
escapar à morte, GRITA POR AJUDA, e os Estrangeiros?

TODOS
Ó, o Russo está doido!

Daí aparece José Maria (outra vez) com uma corda e um
barrete na mão. O Mário não percebe.

JOSÉ MARIA
Esta é em honra do Leão. Espero que
eles saibam fazer um nó à marinheiro.

À. Ele quer dar aquilo aos Estrangeiros para prender o
Russo.

José atira-lhes a corda e o barrete e deixa a vontade
popular fazer o seu trabalho.

Mas o povo quer agora é escarafunchar o Russo - 'ACALMAM-NO'
agarrando-o pelo pescoço, alguém o belisca e o Checo que
estava a fazer judiarias, PARTE A UNHA . . . .

O único que se abstém dos Estrangeiros é o Francês deitado
com o seu nariz a sangrar, fica a vê-los com repugnância.

TODOS DE VOLTA DO RUSSO

O Inglês vê a corda e o barrete no chão. É para prender o
Russo? Olha para os portugueses, eles acenam que sim.

Mas o Inglês não quer sujar as mãos.
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Toca no ombro do Italiano. Ele vê o barrete e a corda no
chão. É para prender o Russo? O Inglês acena que sim. Depois
olha para os portugueses, eles também acenam que sim.

Agora... o Italiano também não quer sujar as mãos. Toca no
ombro do Checo... mesma lenga-lenga.

Aí o Checo agarra na corda e no barrete e quando vai para
prender o Russo; este RECUSA-SE PURA E SIMPLESMENTE:

O VELHO RUSSO
Larguem-me! Larguem-me!

REACÇÃO

AUSTRÍACO
Ó! Falou?!

ALEMÃO
Já tinha falado há bocado.

AUSTRÍACO
Pois é

RUSSO

O VELHO RUSSO
o Inglês( )

Tu! Eu conheço esse focinho! Eu
conheço esse focinho!

E por alguma razão, o Inglês recua dois passos. E a
violência? Bem... como todas as rebeliões, os Estrangeiros
cansam-se a meio.. E agora é o momento da verdade:

O VELHO RUSSO
Tu és Shell, Tu és Shell

meu Inglês de merda - já descobri a
verdade! Obrigado por nos terem posto
aqui frente-a-frente

uma vénia aos(
portugueses)

E obrigado por VÓS fazerdes de
Tribunal - embora um pouco parcial

faz vénia aos(
Estrangeiros)

Fico mais feliz por te ver, ó Inglês,
do que ver a minha mãe e o meu pai.

ALEMÃO, AUSTRÍACO e o CHECO

AUSTRÍACO
Ó.
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ALEMÃO
Eles conhecem-se.

RUSSO

Tenta controlar o seu tom de voz e os seus gestos. Não quer
parecer um lunático enquanto chama à atenção.

O VELHO RUSSO
Vocês compreendem-me?

claro que não( )
MERDA.. se vocês soubessem o que têm
aqui.
Vocês não estariam de braços
cruzados. Ó também, o que importa a
vocês.

fixa o Inglês( )
Tenho fé que alguém me entenda, tenho
fé que haja alguém aqui capaz de me
entender;
Que este senhor Inglês anda metido
numa actividade criminosa contra
Portugal, tu e mais gente..
Andam por aí espalhados por Portugal,
a cumprir ordens nefastas de Norte a
Sul, Mmm?
Tu e mais outros andam a plantar
bombas Espalhadas por Portugal. Vocês
querem rebentar com o país assim que
os Espanhóis / Alemães metam o pé
aqui, Mmm?
Vocês querem dar aos Alemães e
Espanhóis um país EXPLODIDO, um país
INÚTIL de PÓ e CINZA, Mmm?
O que acha disto, senhor Paul
Greenwood?

Assim que o Inglês ouve o seu próprio nome - CONGELA: agora
sim... já sabem quem ele é e vai expô-lo:

INGLÊS
ELE É UM AGENTE SOVIÉTICO, ELE É UM
COMUNA AGENTE SOVIÉTICO, meus
senhores;

ELE É UM ESPIÃO
AO SERVIÇO DA UNIÃO SOVIÉTICA!

Todos chegam à mesma conclusão aqui e agora: têm o direito
moral do punir. Acenam todos em concordância.

ALEMÃO, AUSTRÍACO E CHECO

68.



ALEMÃO
Como é que ele sabe que é um agente
soviético?

AUSTRÍACO
Excelente pergunta.

CHECO
dizer o óbvio( )

Porque é um espião... Inglês

O Alemão bate palmas; goza com ele.

INGLÊS e O VELHO RUSSO

O VELHO RUSSO
À! Já me reconheces, até que
enfim! Agora livra-te disso
que não te fica bem!

INGLÊS
Eu bem sabia que tinha uma
razão profunda para este
ÓDIO QUE TINHA DE TI.

Russo puxa-lhe com força o bigode para revelar a sua
verdadeira identidade - mas afinal o bigode não é falso. É
bem composto. O Inglês grita de dor; os Estrangeiros
preparam-se para encurralá-lo:

O VELHO RUSSO
Mas tu não tinhas isso quando eu te
vi em Lisboa!

Russo sente-se cada vez mais em perigo. Por isso, resigna-se
a fazer de palhaço;

IMITA O INGlÊS

Finge que tem um bigodezinho como o Inglês - Eles Riem-se

Imita o Inglês a andar, todo posh - Eles Riem-se

Imita o uso dum monóculo - Aqui até os portugueses se riem.

Todos parecem contentes por alguém pôr o ambiente mais leve.
Nunca ninguém adivinharia que seria o Russo.

E quando parece que vai tudo acabar em risadas (mesmo que
elas estejam a ser menos agora)

o RUSSO TOSSE - uma tosse que já ouvimos desde o início do
filme. Uma tosse de cão, seca.

Os Estrangeiros que se riam do Russo agora sentem desprezo,
nojo, um ódio profundo. É isto. Estão prontos para atacar:
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INGLÊS
Que NOJO! QUE COMUNA NOJENTO!

E todos atacam o Russo. Sem hesitação.

INGLÊS
Vamos afogá-lo em mijo ESPANHOL.

FRANCÊS

Ainda sentado, a tentar estancar uma hemorragia de sangue e
ranho pelo nariz, troca um olhar com o Mário Silva.

MÁRIO SILVA e JOSÉ MARIA

Olha para ele e depois para a luta (todos contra o Russo)...
é contra essa luta mas a energia para o combater o mal foi-
se logo nos primeiros dias de recrutamento.

JOSÉ MARIA
Vamos lá?

MÁRIO SILVA
Pra quê?

JOSÉ MARIA
Pá...

MÁRIO SILVA
Já há discórdia. Não há volta a dar.
Com aquele ali, o François, eles
ficaram a saber quem é o Chefe da
Casa: EU.
Mas agora... agora a unidade de grupo
foi quebrada. Já viste o quão
patético e ridículo eles se comportam
AGORA, quando há bocado estavam a
comer à mesa, a partilhar o pão das
mesmas mãos - eu vi isso com os meus
próprios olhos quando fui entregar um
vaso de água.

JOSÉ MARIA
- não há pão -

MÁRIO SILVA
Mas e depois não beberam - NEM ÁGUA,
NEM COMERAM SOPA.. tão possuídos. É
impressão minha ou o mundo está
arder, pequeno compincha? Está tudo a
enlouquecer, irmão. E o pior é que
sei que não fui boa pessoa.
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faz uma reza( )
Perdôe-me D. Fátima, Perdôe-me por
tê-la tratado assim.

Mário não pede perdão a D. Fátima pessoalmente. Faz uma reza
como se tivesse morta. É claro - Mário tá a ficar maluco

O RUSSO E OS ESTRANGEIROS

O Inglês está nas pernas do Russo. Tira-lhe os sapatos e
faz-lhe cócegas nos pés - o Russo RI e CHORA ao mesmo tempo.
Um som mórbido e alucinante. Um SOM dum homem em dor, duma
criança sem ar.

MÁRIO SILVA e JOSÉ MARIA

MÁRIO SILVA
Que cheiro... a vela. Não sentes o ar
mais pesado? Parece que estamos na
Igreja,

JOSÉ MARIA
- no purgatório -

MÁRIO SILVA
Achas mesmo que sou capaz de bater no
meu pai e na minha mãe? Nunca lhes
levantei um dedo!... ESTAMOS FODIDOS

Os Estrangeiros preparam-se para arrastar o Russo para a
poça de mijo.

JOSÉ MARIA
Mas isto não tem nada de mal. O Russo
é culpado, é culpado do homicídio do
falecimento da morte do Espanhol.

MÁRIO SILVA
Isso é uma ideia que só um cobarde
teria... mas força, explicaremos isso
ao Paulo e ao Rodolfo quando chegarem
às 6h.

20:52
JOSÉ MARIA

Mas como é que se explica isso aos
Estrangeiros?

MÁRIO SILVA
Os Estrangeiros não precisam dum
motivo. Aponta-lhe a corda.
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José Maria aponta a corda aos Estrangeiros:

JOSÉ MARIA
Olha, OLHA!

MÁRIO SILVA
Tem de ser em Espanhol.

JOSÉ MARIA
MIRA MIRA MIRA!

E todos OLHAM: o Alemão apanha a corda. Assim que o Russo vê
a corda, tenta dizer as suas últimas palavras;

O VELHO RUSSO
Os meus parabéns palhaços, os meus
parabéns! Vocês conseguiram matar um
jovem inocente num país em paz!
... Não sei se vocês sabem otários
que o Mundo Pode Estar em Guerra...
MAS PORTUGAL CONTINUA EM PAZ.
temos o privilégio de estar aqui
sossegadinhos enquanto a cada hora,
cada minuto morr--

Enfiam-lhe o barrete. A voz fica abafada. Já não dá para
entender o que ele diz... e assim foi.

Atam-nos as mãos com um forte nó à marinheiro. O Checo fica
a segurar as pernas. O Inglês que estava lhe a dar pontapés
na barriga passa para a barba. Ainda fica uma BARBA fora do
barrete: ele PUXA-A COM FORÇA.

ENTRETANTO, o Francês já se levantou e está junto deles

QUANDO o Inglês puxa a barba ao Russo (vingança por ele ter-
lhe puxado o bigode), a força é tanta que ele atira o seu
braço para trás dando com a parte do ombro no NARIZ DO
FRANCÊS (outra vez!)

A dor é tanta que ele quase desmaia po sítio das sopas

NÃO

Cai para cima do Mário arriscando-se a levar outro murro

NÃO

Aterra precisamente no mesmo sítio que estava sentado

Está furioso, está em dor;
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FRANCÊS
Àaaaaaaaaaaaa!
Já não há respeito pela profissão
mais velha do mundo!

Levanta-se com uma energia que nunca vimos e vai direitinho
ao Inglês:

FRANCÊS
Deste-me Cabo Do Focinho!

O Inglês estende-lhe a mão, para a apertar, em tom de
desculpa. Não interessa. O Francês empurra-o (sem querer
engana-se; empurra o Checo) o Checo desequilibra-se e
empurra o Inglês.

O Inglês cai e EM CÂMARA LENTA quase que cai para as
sopas... NÃO, cai para cima do Mário.

############################################################

Um MURRO no MONÓCULO COM A MÃO ESQUERDA

O Inglês fica cego do olho direito

O Mário com a mão com vidrinhos entre os dedos espalhadas e
penetrados na sua carne.

Os dois gritam com força.

MÁRIO SILVA
Já CHEGA! Párem com esta merda,
acabou a palhaçada

para si mesmo( )
Ninguém me ouve!

É verdade.

JOSÉ MARIA
Ninguém te percebe.

Também é verdade.

JOSÉ MARIA
Vamos junto à D. Fátima, ela vai-te
tratar da ferida.

Voltar à D. Fátima? Só se ele estiver maluco;

MÁRIO SILVA
Prefiro comer um sapato.

para todos( )
Ei! Parou! Parou tudo!
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Os Estrangeiros querem lá saber do que o Mário está a
gritar...

Então não é que o Mário puxa a arma do coldre e apontas-lhe
o revólver a todos eles.

MÁRIO SILVA
QUIETOS. PVDE.

Agora isto os Estrangeiros ouvem. Saltam de medo. Mas não
consegue agarrar na arma mais do que dois segundos. Na mão
direita tem o pulso distendido, na mão esquerda tem a mão
cravada de vidros.

O revólver escorrega-lhe.

JOSÉ MARIA
gritinho( )

áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaáá!

O Austríaco é o que está mais perto da arma. Está com os
braços levantados.

Isto é um impasse. O Mário não quer ir buscá-la - os
Estrangeiros não querem fazer movimentos bruscos.

Ainda há uma solução, o José Maria puxar da sua arma.
Problema? Não tem balas:

MÁRIO SILVA
Puxa da arma!

JOSÉ MARIA
Pa quê

MÁRIO SILVA
Puxa da arma

JOSÉ MARIA
Pa quê

MÁRIO SILVA
PUXA DA ARMA

JOSÉ MARIA
NÃO ME DERAM BALAS, NÃO ME DERAM
MUNIÇÕES

José puxa da arma e em vez de apontá-la para os eles,
SEGURA-A como um MARTELO.
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JOSÉ MARIA
como se faz a um cão( )

Xô! XÔ! XÔ!

MÁRIO SILVA
Isso é uma PISTOLA que DISPARA...
otário.

JOSÉ MARIA
NÃO TENHO BALAAAAAAAAAS

MÁRIO SILVA
Se Tu Acreditares; Eles Acreditam!

Mário fixa o Austríaco. Vê que ele quer apanhar a arma e
devolver-lhe. O Mário nem pensar nisso.

MÁRIO SILVA
para si mesmo( )

Nãoooooooooooooooo, nãoooooooooo
passa a ladrar( )

RÛFFFFF, RÛUUUUUFFFFFFF, RÛUUUUUFFFFF

O Austríaco por respeito e estupidez, abaixa-se para a
apanhar e devolver o REVÓVLER ao Mário.

Ó rapaz, má ideia.

Quando já damos por nós, o Mário já tá deitado a tentar
levantar a calça do tornozelo do Austríaco. Cobre o REVÓLVER
com a sua barriguinha.

AUSTRÍACO
O qué isto?

Mário, sem as duas mãos, não tem nenhum outro recurso se
não: MORDER

O Mário se fosse um animal seria um Pitbull - por isso não o
larga até ele lhe disseram para parar. E não há ninguém aqui
com essa autoridade.

AUSTRÍACO
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Os outros que falam Alemão vão dar pontapés; vão tentar
tirá-lo de lá. Mas sempre que o puxam para trás, o Austríaco
sente mais dor.

O Mário morde tão fundo, que aquilo chega ao osso.

O REVÓLVER? Fica debaixo do peito do Mário que o defende em
posição fetal como se a sua vida dependesse disso.
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INGLÊS

A ele não lhe importa a chacina. Quer ver é do revólver.
Aguarda pacientemente que ele seja atirado para algum lado
como um jogador de basebol à espera do lançamento.

FRANCÊS

Vê a atrocidade que acontece diante de si. O gajo fecha os
seus dentes na perna até ao osso. Até o osso parece estar a
ceder tanta é a brutalidade e a força do Mário. Poucas vezes
vimos na História de Portugal alguém com tanta
determinação - pena ser para destruir um tornozelo dum
Estrangeiro.

INTERIOR DO TORNOZELO

Como um mapa, vêmos a profundidade dos dentes a trincar o
osso e a ficarem lá presos.

FRANCÊS

O Francês desmaia de ver o Mário abocanhar o Austríaco; mas
acorda logo com os gritos.

RUSSO

RUSSO
ouve a chacina( )

à á à! Palhaços comédia palhaços
comédia palhaços!!

Francês está ao pé do Russo. Levanta-se com toda a força e
dá-lhe um PONTAPÉ NA CARA.

Leva outra cotovelada na CARA do Checo que está ocupado a
bater no Mário Silva. Ele cai para cima do Russo.

INGLÊS

Continua à espera que o revólver saia debaixo do Mário Silva
como uma criança à espera de nascer.

JOSÉ MARIA

Enjoado com toda esta chacina dá-se por si a recuar até à
porta meia-aberta.

Sai.
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HALL DE ENTRADA

Fecha a porta da Sala de Jantar. É isso mesmo. Um gesto
simples. E assim, desta forma, resolveu os problemas todos
do mundo.

JOSÉ MARIA
Aguenta Mário, aguenta, que os
reforços estão a chegar.

21:01
Engole a seco decompõe-se, suspira, a adrenalina dilui-se..

Fala com o falecido António Leão;

JOSÉ MARIA
Afinal os rumores são verdadeiros, ó
velho. Eles querem explodir com o
nosso país, com a nossa maneira de
viver.
Durante toda a minha carreira - de
três meses - e até nesta operação fui
espezinhado, humilhado.
A minha mãe e os meus vizinhos
disseram que é normal - é sempre
assim no início. Agora o que eles não
sabiam na altura é que agora, a
segurança da Pátria depende de mim -
AQUI e.... agora.
Eles não PASSAM POR MIM....
Eles não vão MAGOAR PORTUGAL...

D. Fátima berra da cozinha:

D. FÁTIMA DO CÉU (O.S.)
O Mário? O Mário??

JOSÉ MARIA
O Mário está aguentá-los!

D. FÁTIMA DO CÉU (O.S.)
Os Estrangeiros?

JOSÉ MARIA
Tão ocupados a esfolarem-se até à
morte.

D. FÁTIMA DO CÉU
Vai ver do Mário!!!

JOSÉ MARIA
Não tenho munições, puta de merda
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D. FÁTIMA DO CÉU
O quê?

JOSÉ MARIA
'O Quê' O QUÊ?

D. FÁTIMA DO CÉU
Vens pa guerra sem balas, cabeça de
piço!!

Primeira vez que responde de volta!

JOSÉ MARIA
queixa-se como uma(
criança)

Não Mas Dão ...

D. FÁTIMA DO CÉU
imita-o( )

'Não Mas Dão' ...

JOSÉ MARIA
Olha o respeito.

D. FÁTIMA DO CÉU
murmura um insulto( )

.....................................

JOSÉ MARIA
O quê?

D. FÁTIMA DO CÉU
NADA

JOSÉ MARIA
Ainda bem.

Ela faz-lhe um pirete às escondidas. José aponta-lhe a arma
de volta.

D. FÁTIMA DO CÉU
Dispara-me essa merda.

A arma faz Click - como é óbvio, nada.

JOSÉ MARIA
Faço Mas É Isto.

Aponta o revólver à sua cabeça. Click. Nada também.

D. FÁTIMA DO CÉU
Olha que vais po inferno.
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JOSÉ MARIA
Isto é o inferno.

D. Fátima volta para a cozinha. Mexe em panelas e assim. Faz
um estardalhaço (O.S) quase ainda maior do que a chacina que
acontece à porta fechada na Sala de Jantar.

JOSÉ MARIA
Isto é altura pa cozinhar?

D. FÁTIMA DO CÉU (O.S)
Não me mandaram p'aqui?

JOSÉ MARIA
Vem mas é ajudar.

D. FÁTIMA DO CÉU
Sabes que eles podem vir pelas
janelas.

JOSÉ MARIA
implora por ajuda( )

VÊ DESTE LADO ENTÃO, ANDA LÁ

D. Fátima do Céu deixa de responder.

JOSÉ MARIA
D. Fátima, D. Fátima?!?

É só ele e a porta. Ele ainda dá um passo ou dois na
direcção das janelas. Se calhar, os Estrangeiros já estão lá
fora, a correr pelo campo em direcção a Lisboa?

Deixamos estas perguntas assentarem enquanto o SOM alto da
Sala - um som de conflito e de agonia misturado com um
cheiro a velas e a cadáver com suor lá pelo o meio.

Bem.. não pode ficar ali para sempre. Ou foge, ou abre a
porta.

Dá um passo em frente. Vai abrir a porta:

5..... 4 .... 3.... 2 .... 1....

Inclina-se perante a porta para espreitar pelo trinco. Mas
sabe se fizer isso, irá perder toda a coragem para depois
abrí-la.

Obriga a sua mão a rodar a maçaneta e assim que RODA

O BARULHO (O.S.) pára:

s    i   l    ê    n  c    i    o
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ABRE:

SALA DE JANTAR

Os Estrangeiros que estão a lutar CONGELAM - como uma
fotografia;

O Austríaco está ainda sentado com a mordida do Mário. Vê-se
o osso daquilo à distância.

O Mário está de cara com o chão sem os dentes da frente
quase a afogar-se na sua própria poça de sangue.

Engole tanto sangue que metade vai pó estômago, outra metade
pós pulmões.

JOSÉ MARIA
Mário?

MÁRIO SILVA
levanta a cara( )

Ã?

JOSÉ MARIA
Passa-me o revólver.

MÁRIO SILVA
Ãammm?

JOSÉ MARIA
Passa-me o revólver?

MÁRIO SILVA
ÃÃ?

JOSÉ MARIA
alto e bom som( )

RE       VÓL         VER

Mário finalmente entende. Mas quem entende também?

O INGLÊS! Abre os olhos bem abertos quando ouve o José Maria
a pronunciar a palavra sagrada 'Revólver'.

Mário faz o esforço comunal daquele que é tirar o revólver
que está protegido pelo peso do seu corpo.

De barriga para baixo, tem de ir com a mão e tirar o
revólver duma maneira que só ele pode tirar. Para além de
não falar que há o risco de se balear a si mesmo.

Faz uma pontezinha com a sua barriga, para dar espaço, e
tira daí o revólver.
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Da nossa perspectiva, não conseguimos ver nada. Passa-se
tudo entre ele, o revólver e o chão.

Lá aparece o revólver. Com o braço, levanta-o BEM ALTO! O
resto do corpo do Mário fica deitado. Não tem força para
mais.

E quando José Maria dá um passo em frente para ir buscar o
revólver, o Inglês antecipa-se e tira o revólver das mãos ao
Mário da forma mais lenta e desajeitável possível.

MÁRIO SILVA
última palavra( )

Mmmm?

JOSÉ MARIA
acabou a brincadeira( )

O QUÊ?

José Maria saca do SEU revólver. Não para servir de martelo.
Agora é a sério:

Alemão não quer apontar a arma ao José Maria; José Maria não
quer apontar a arma ao Alemão.

Eles vão levantando a arma.. um bocadinho cada vez. Começam
por apontar aos pés um do outro, e começam por subir
lentamente.....

ATÉ QUE APONTAM à cabeça um do outro,

José Maria até se engana e vai mais alto (aponta até o
tecto) mas depois volta à cabeça.

Ora bem, agora é claro, isto é um impasse. Isto é um duelo.

JOSÉ MARIA
Mário?..... ajuda-me!

É preciso relembrar duas coisas: o Inglês está acabadinho de
ficar cego dum olho, o José Maria não tem balas na arma (o
Inglês desconhece este facto)

OS ESTRANGEIROS

ALGUÉM
O Inglês tem a arma...

INGLÊS
pois é EU TENHO A ARMA
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Os Estrangeiros olham uns para os outros. Cada um tenta
relembrar que posição política o Inglês marcou à hora de
jantar.

O Austríaco é o primeiro a lembrar:

AUSTRÍACO
Eu não sou Alemão! Eu sou Austríaco!

O Checo entra em força;

CHECO
E eu sou DUPLO EXPATRIADO; os Alemães
deixaram-me sem CASA, DUAS VEZES.

ALEMÃO
para o Austríaco( )

Errado! Tu és Alemão.

AUSTRÍACO
Sou Austríaco

ALEMÃO
Alemão

AUSTRÍACO
Austríaco

ALEMÃO
Austríaco?

AUSTRÍACO
Alemão!

ALEMÃO
Á-À! Uma confissão!

AUSTRÍACO
O CARALHO

O Alemão lembra-se do nome do Inglês pelo aquilo que o Russo
disse.

ALEMÃO
Srº Paul, não falo dos outros países.
Mas a Áustria fez um referendo em que
mais 90% dos Austríacos queria
pertencer ao Império Alemão. Eles
anexaram-se a nós voluntariamente.
Mas este homem nem 'Austríaco' é
porque o seu SOTAQUE é de BERLIM!
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AUSTRÍACO
deixa soltar um(
sotaque típico da
Áustria)

MENTIRA!

CHECO
Império Alemão?

ALEMÃO
Como?

CHECO
Tu disseste... Império... Alemão

Os três olham para o Inglês:

O Inglês não podia estar mais distraído. Tem a merda dum
português a apontar-lhe a arma. A última coisa que precisa é
de estar a ouvir estes divagares nacionalistas.. no entanto,
tenta dizer uma coisa;

INGLÊS
sobre a conversa à(
bocado)

Ele não é a República Democrática
Alemã. Ele é apenas filho dum homem
que conseguiu falir o seu negócio na
época mais próspera da Alemanha.

pausa( )
Não tenho nada contra ele

para o Alemão,(
pessoalmente)

Mas vocês não têm vergonha de começar
outra Grande Guerra?

AUSTRÍACO
para si( )

A Segunda Grande Guerra...

E é com esta frase que os Estrangeiros apercebem-se da
gravidade da situação. Eles estão lado-a-lado com o homem
que começou a 2ª Grande Guerra.

INGLÊS
Aguentem-no que eu tenho de aguentar
este.

As caras dos Estrangeiros viram-se para o Alemão.

O Alemão sente: ESTOU EM PERIGO.
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O Inglês continua no seu duelo com o José Maria. Mas agora
sem um olho a visão fica sem profundidade, opaca e obscura.

O DUELO - INGLÊS e JOSÉ MARIA

Os dois entram numa espécie de dança / duelo enquanto falam
para si mesmos. Assim: um avança.. outro recua... outro
recua... o outro avança (tal e qual como uma valsa);

INGLÊS
para si( )

O teu murro curou-me a
miopia, obrigado português
morto

JOSÉ MARIA
para si( )

Mário, vou morrer com um
cego.

INGLÊS
para si( )

Ó miúdo, se ao menos pudesse
falar contigo. Mas agora já
me apontaste a arma...

JOSÉ MARIA
para si( )

Não vou ser eu a poisá-la
grita por ajuda( )

D. Fátima! D. Fátima!
Porra...

engole a seco( )
PROTEGE-ME DEUS

A valsa acaba. O Inglês e o José Maria andam os dois na sua
direcção. O Alemão Avança - O Inglês Avança

ALEMÃO

Os Estrangeiros estão a começar a rodeá-lo.

ALEMÃO
Os portugueses cometeram um CRIME e
sou eu que vou ser JULGADO pela minha
NAÇÃO?
Ninguém escolhe ONDE NASCE, NINGUÉM

Ele vê muito bem o que fizeram ao Russo. Não quer ser a
próxima vitima. Faz o impensável: corre para a linha de fogo
entre José e o Alemão e SAI DA SALA;

HALL DE ENTRADA

O José Maria está ainda apontar a arma ao Inglês do centro
do Hall. Alemão vai para trás dele.

INGLÊS
para si( )

Distrai-te, distrai-te!

JOSÉ MARIA
para si( )

Não dispares, não dispares.

Alemão fica mesmo quase a tocar nas costas do José Maria com
fé que este o vai proteger.
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JOSÉ MARIA
Mas que raios!

ALEMÃO
Ayuda-me!
Eles querem-me matar!

JOSÉ MARIA
ayuda NADA

ALEMÃO
Segundo piso? Dós???

JOSÉ MARIA
Tá CALADO! D. Fátiiiima!

ESCADAS

E o Alemão foge para o 2º Piso. Pega numa vela que está a
meio das escadas e sobe-as. As mesmas onde António Leão caiu
e faleceu.

2º PISO

Está escuro. A única fonte de iluminação é a sua vela. Olha
para todos os lados, em especial para TRÁS. Está com medo
que o Inglês e o resto dos Estrangeiros suba por ali a
dentro.

Mais importante, está à espera de encontrar neste 2º Piso os
portugueses que ele fortemente acreditava que o estavam a
espiar durante o juntar.

ALEMÃO
ajuda( )

Portugueses! RODOLFO!
pausa( )

Vocês fizeram o que tinha de ser
feito. Agora ajudem-me. Está aí o
vosso tradutor?! Posso contar tudo o
que sei sobre aquele Inglês manhoso

Ninguém responde. Vai descobrir;

Por cada porta que abre..  Por cada mobília que passa...

Que esta casa pertence a uma família:

ALEMÃO
Ó. Isto é uma mansão..?
É a casa de alguém! Os portugueses
levaram-nos para a casa de alguém.
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Retratos, roupas, almofadas, cadernos, livros,.....?!?!??!??

ALEMÃO
Afinal os interrogatórios não valerem
de nada!

ri( )
Nem o que eu disse ao jantar!

ri ainda mais( )
Vou poder voltar para LISBOA!

Ilumina um relógio de cama ao seu lado:

21:18
ALEMÃO

     merda

PUM! A EXPLOSÃO (O.S) mais alta do filme. Deve ter sido o
revólver que mais parece um SOM dum canhão. Não vê nada.

PUM! Outro... nada... também;

PUM! A explosão penetra o chão. É um buraco circular. Desse
buraco, a luz lá de baixo, entra por ali a dentro e ilumina
melhor o corredor. Foda-se. É um TIRO!

MAIS TIROS! PA PA PA PA em direcção ao ALEMÃO - ele tenta
fugir mas acaba por acompanhar os TIROS

O ÚLTIMO: PAAA

Esse buraco fica a dois centimetros da sola do Alemão. Por
sorte não levou um tiro nos cornos lá de baixo.

A reacção do Alemão? Começa-se a apalpar. Vê se está ferido.
Mas está demasiado escuro para ver. Continua, continua,
continua, apalpa-se como nunca se apalpou na vida. Senta-se
a um canto na sala e suspira de sorte.

Depois... volta a apalpar-se. À luz da vela. Quer ver se a
bala entrou ou não. Não entrou. Mas não está a conseguir
encontrar. Fica assim para sempre.

SALA DE JANTAR

Os Estrangeiros que ainda estão vivos / acordados estão em
posição fetal. O Checo até se põe debaixo da mesa a tapar os
ouvidos. É como se ali tivesse caído uma vaga de bombas e
eles foram apanhados desprevenidos.

Checo põe o seu casaco por cima da cabeça (uma vantagem que
avestruz não tem) e sai da Sala.
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HALL DE ENTRADA

Vê o Italiano à porta que também se prepara para fugir dali
para fora. O Italiano roda a maçaneta da porta - está
destrancada. Excelente.

Mas ele hesita...

Então o Italiano APONTA PARA A COZINHA (explica por gestos e
palavras): Está ali uma dona fenomenal, com uns seios doutro
mundo e com varizes de pôr um homem na ordem. Vai rapaz, que
eu te deixo ir em primeiro.

O Checo não percebe nada do que ele está a dizer. Ou
percebe? Pouco interessa.. decide sair pela cozinha então.
Que mal há, em seguir um conselho de uma pessoa mais velha?

Passam por José Maria que está DEITADO precisamente no sítio
onde António Leão caiu das escadas e morreu. Não sabemos se
o jovem está morto ou vivo...

ÀS PORTAS DA COZINHA

Já juntos da Cozinha, ele geme para o Italiano ir primeiro.
O Checo fez a vontade ao Italiano, agora é altura do
Italiano fazer a vontade ao Checo.

COZINHA

Assim que ele põe o primeiro pé na cozinha

ÁGUA A FERVER

É Queimado Vivo!

É D. Fátima com uma panela de água a ferver!

D. FÁTIMA DO CÉU
VIVA PORTUGAL!

O Checo por estupidez também entra. D. Fátima também lhe
atira um balde mas desta vez a água vai morna. O suficiente
para uma constipação.

O Checo agarra na ESFREGONA que está ao seu lado e dá-lhe
com aquilo na cara. Um golpe é o suficiente para deitá-la
abaixo. Ela bate com a cabeça no balcão, na cadeira e depois
com força no chão.

Ele agacha-se de imediato e mete a mão no coração dela como
ouviu fazer o Francês no início. A mão dele acaba por tocar-
lhe nos seios. Continua viva! Aí agarra na colher de ouro
que tinha no bolso e espeta-lhe no crânio.

87.



Confirma outra vez se ainda está viva. Está. Espeta-lhe a
colher outra vez. E assim e assim.. não consegue matá-la por
isso resigna-se a vomitar para o lado. Assim que a
adrenalina desaparece, a ansiedade consome-o.

Tem à sua frente o Italiano e a D. Fátima deitados. Vivos ou
mortos não interessa. Tapa os olhos... mas espreita um
bocado e vê:

a mão queimada do Italiano feita em crosta e carne viva a
subir lentamente pelas pernas e pela saia a dentro da D.
Fátima. Cada vez que o dedo do Italiano faz mais pressão,
sangra... ou seja, o velho já nem sente a mão mas o instinto
perdura.

SALA DE JANTAR

O Inglês está deitado de costas para baixo na poça de mijo.

INGLÊS
Tenho uma confissão a fazer.. é a
última.
Eu não sei nada das bombas. Nada. O
que sei são os rumores que se ouvem
por toda a Lisboa.

AUSTRÍACO
reflete muito bem( )

..... então qual é a conclusão?
porque é que estamos aqui quase
mortos?

INGLÊS
Por nada. Tem piada, por nada.

olha para o Hall,(  vê
o José Maria deitado
a fingir de morto)

e esse cabrão, está-se a fingir de
morto.

AUSTRÍACO
é - para a próxima lembra-te de não
fechares os olhos enquanto
disparas...

A parede do tecto está toda esburacada. São os mesmos tiros
que quase acertaram no Alemão. Ou seja, o Inglês tem tanta
má pontaria que deixou o esticão da arma levantar a cada
disparo até furar o tecto que dá para o 2º Piso. 
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AUSTRÍACO
e depois não corras em direcção à
parede... e não escorregues na poça
de mijo.

Isso explica porque é que ele está deitado na poça de mijo
do Espanhol. Austríaco ao olhar para ele vai reparar que ele
tem uma mancha verde na camisa.

AUSTRÍACO
Só agora é que reparei, estás sujo da
sopa.

INGLÊS
Foi a subir... das curvas, muitas
curvas. Curvas sem iluminação..

pausa( )
mas pa estarmos no caralho mais velho
é porque os portugueses estavam a
esconder qualquer coisa, andavam a
fazer merda.

AUSTRÍACO
é porque fizeram merda.

ainda com a mancha( )
devias limpar isso

A única coisa que o Inglês consegue olhar é o último buraco
do seu tiro no tecto. Está mesmo por cima dele. Em parte, é
uma espécie de luz ao fundo do túnel.. mas escura.

AUSTRÍACO
para o Francês( )

Doutor.... diagnóstico?

Francês não responde.

Vê ao fundo o Checo a entrar na Sala. Rasteja-se como se
tivesse sido ferido.

FRANCÊS
para o Checo( )

Filho? Tenho uma coisa para te dizer,
não sou médico.

CHECO
só pensa em comida( )

chouriço vermelho, chouriço vermelho

FRANCÊS
Sou veterinário.
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CHECO
imita um burro( )

i-ô, I-Ô

FRANCÊS
ouviste-me? na vida só tratei
animais.

CHECO
quase a chegar à(
mesa)

E doutor, aqui somos todos o quê?

Austríaco levanta a mão para lhe mostrar uma coisa: um dente
cheio de sangue.

Checo não entende. Então ele limpa-o com a boca. Agora vê-se
bem: é um dente de ouro do Mário Silva. Ele deixou-o lá
ficar cravado enquanto trincava o tornozelo do pobre homem;

AUSTRÍACO
É a minha indemnização....

Checo ri. Finalmente chega à mesa. Senta-se e apoia as suas
costas na perna da mesa. Lá de cima, tira a sopa ao pé do
cadáver do Espanhol. É a sopa com o escarro do Francês.

CHECO
Não importa. Aqui partilhamos todos o
mesmo sangue; somos todos cristãos.

AUSTRÍACO
Menos os comunas!

CHECO
Os comunas morreram.

Bebe a sopa sem colher (essa deixou com a D. Fátima) e suja-
se todo. Depois adormece.

ALGUMAS HORAS DEPOIS...

FRANCÊS

Olha para o Russo deitado. Foca-se na sua corda. Depois
percebe;

FRANCÊS
Era pa isso que o Português precisava
da corda. Ia prender alguém. Ia
prender um dos seus... mas qual é a
conclusão?..
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Lentamente o Russo começa a acordar da pancada. Assim que
acorda tira logo o barrete. Olha para os lados. Vê que toda
a gente está ou morta ou adormecida.

INGLÊS
olhos fechados, ( a
ressonar como uma
uma bomba)

ssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhh
RRRRUM!
Portugal está fodido...

O Russo lá com esforço levanta-se. O Francês acompanha-o com
o olhar:

O Russo vai junto da mesa ter com o Espanhol.

O VELHO RUSSO
agradece ao Russo(
por defendê-lo)

Obrigado.

Passa as mãos pelo cabelo do Espanhol. Deixa-se lá ficar
durante um tempo. Depois senta-se à mesa para começar a
comer.

FRANCÊS
comenta para si(
mesmo)

Tu bem podes ficar a enfardar-te de
sopa que não sabes o que eu sei.

Tira o seu relógio de bolso. Ele até fica tonto com as horas
que faltam para os portugueses chegarem:

11:05
FRANCÊS

Eles chegam daqui a sete horas - mas
tu não sabes disso, pois não?
Estas sete horas vão parecer uma
eternidade para ti...

Olha para os ponteiros do minuto e depois para os ponteiros
dos segundos.

FRANCÊS
ó... e a França?

Enquanto pergunta-se a si mesmo pelo o estado do seu país,
comete o erro de se ver ao espelho.

91.



Vê o seu nariz quase a descolar-se da sua cara. Um homem
feio ficou ainda mais feio.

ATIRA com o relógio de bolso. O Russo não reage. Nem sequer
ouve o barulho. Também não olha para trás. Aliás, está a
falar sozinho curvado perante a mesa.

Espera aí... está a fazer uma reza cristã ortodoxa (que dá
perfeitamente para fazer com as mãos atadas) antes de
comer...

FRANCÊS
O comuna é... cristão?

Depois o Russo começa a comer enquanto espera pela luz do
dia. Alguém há-de vir.

FIM
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