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A minha vida inteira
é um tormento
as minhas esperanças
todas desfeitas

Thomas Bernhard

A INUNDAÇÃO

Personagens

Fugitivo
Vagabundo
Louco

Primeiro ato

(Muita sombra. Uma porta ao fundo. Uma janela. Caixotes e outros objetos 
no chão. O Vagabundo e o Fugitivo)

VAGABUNDO (sentado no chão)
Finalmente – e com toda a certeza – não temos para onde ir.

FUGITIVO
E, se tivéssemos, iríamos a algum lugar?

VAGABUNDO
Pouca coisa nos restou, é o que digo.

FUGITIVO
Um pedaço de pão, talvez, ou...

VAGABUNDO
Um pedaço de pão, é o que digo. Ficaremos aqui durante toda a noite?

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

domador.de.sonhos@gmail.com



FUGITIVO
Não sei, talvez não. (Embrulha-se no cobertor). Mas é mais provável 
que fiquemos.

VAGABUNDO
Então, se a água nos alcançar, quero dizer...?

FUGITIVO
Não teremos para onde ir – e será tudo.

VAGABUNDO
Seria bom (medita), pelo menos, que não nos alcançasse. Quero dizer, 
pelo menos poderíamos permanecer aqui por mais algum tempo.

FUGITIVO (resmunga)
Grande coisa. E por que quereríamos permanecer aqui por mais algum 
tempo? (Deita-se)

VAGABUNDO
Escute o que eu lhe digo: se você dormir, a água o alcançará durante o 
sono, e isto será muito ruim para você.

FUGITIVO
Se ao menos fizéssemos silêncio, pode ser até que dormíssemos.

VAGABUNDO
Suponho que você tenha o (assim chamado) sangue frio? É disso que 
se trata? Pois é. É preciso ter sangue frio.

FUGITIVO (boceja)
Devia experimentar dormir, é o que eu lhe digo, com toda a franqueza.

VAGABUNDO (vago)
Seria impossível dormir por agora.

FUGITIVO
É porque você fala demais que não consegue dormir.

VAGABUNDO
Não posso dormir – e eis tudo. É impossível dormir. Não há como 
dormir numa circunstância como esta.

(Fazem uma pausa)

FUGITIVO (remexe-se, incomodado)
Suponho que haja milhões de ratos neste lugar, ou mesmo bilhões. O 
lugar inteiro está infestado de ratos, suponho.

VAGABUNDO
Mas estão todos em fuga também, assim como nós. Exatamente como 
nós, que estamos em fuga há tanto tempo.
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FUGITIVO (senta-se)
Sempre em fuga, como nós. E aí está você, que não se cala; e aqui es-
tou eu, que não posso dormir... E há ainda os ratos, e ainda por cima... 
E aquele ali. (Ouve-se um ruído) Onde está aquele outro que estava ali 
agora há pouco?

VAGABUNDO (apura os ouvidos)
O louco, você quer dizer? Com toda a certeza ele desistiu de sair.

FUGITIVO
Não teria para onde ir, é o que eu penso, com toda a certeza. Não teria 
tido para onde ir, é o que se pode supor.

VAGABUNDO
Com toda a certeza.

FUGITIVO (medita)
Venho da noite e vou para noite, e nada disso tem a menor significa-
ção a esta altura.

VAGABUNDO
Pouco teria importado, aliás, tal como não importa a esta precisa altu-
ra.

FUGITIVO
O que você quer dizer?

VAGABUNDO
Que pouco importaria, a esta altura, que tivesse ou não tivesse tido 
sentido. Que você tivesse... Mas... Estamos liquidados, de qualquer 
maneira. É o que eu lhe digo. E então não há para onde ir.

FUGITIVO
Podemos, pelo menos, alongar por mais algum tempo esta curiosa 
brincadeira. Ou adiar uma possível mas nunca suficientemente certa 
conclusão.

VAGABUNDO
Podemos permanecer aqui durante a noite inteira, ou a vida inteira, se 
é isto que você quer dizer.

FUGITIVO
Ficaremos aqui durante a noite inteira ou por um bom tempo pelo me-
nos, e basta. (Remexe-se, procurando ajeitar-se dentro do cobertor) 
Afinal, para onde iríamos, se tivéssemos a intenção de ir a algum lu-
gar?

VAGABUNDO
Por certo não haveria um lugar para onde ir ou não estaríamos interes-
sados em ir...
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FUGITIVO
Você por acaso não está com frio?

VAGABUNDO
Estou, mas há apenas esse cobertor (aponta) que você está usando.

(Entra o Louco, com alguns pedaços de madeira nas mãos, e atira-os no 
chão)

FUGITIVO
Por que ele não acende logo uma fogueira?

VAGABUNDO
Acenderia, se houvesse um modo de acender o fogo.

FUGITIVO
Então não há um modo de acender o fogo?...

(Fazem uma pausa)

VAGABUNDO (suspira)
Por uma noite inteira, é o que digo.

FUGITIVO
Por uma vida inteira, é o que eu ainda lhe digo. (O Louco senta-se no 
chão e esparrama a madeira ao seu redor) Parece que irá fazer um 
auto-de-fé consigo próprio. Mas, a propósito, quem é ele, já que esta-
mos falando dele? De quem se trata afinal?

VAGABUNDO
É só um pobre-diabo qualquer, suponho, no sentido mais próprio do 
termo. Ou talvez ninguém, para ser mais específico. Ou alguém com 
quem não devamos nos preocupar, porque não tem a menor importân-
cia, para ser mais específico ainda.

FUGITIVO
Não é uma boa resposta, certamente. Mas também não posso pedir 
mais. (Olha para o Louco)

VAGABUNDO (ocasional)
Não há com que acender esse tal fogo. E teremos de permanecer aqui 
a noite inteira, e não há nada com que acender esse fogo de que você 
falou.

FUGITIVO
Aliás, será um desastre, se você não parar de pensar nessas coisas e de 
repetir tudo o que eu digo. Pelo menos, se ficar pensando nisso a noite 
inteira e repetindo...

VAGABUNDO (com mau humor)
Não importa.
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FUGITIVO
Não importa?

VAGABUNDO
De qualquer maneira, não importa. Estamos liquidados, e pronto. 
Quando sairmos daqui, estaremos liquidados, e pronto. Ficaremos 
aqui até nos darmos conta de que não existe para onde ir e de que es-
tamos liquidados. E, afinal, mesmo se nos dermos conta – ou não – de 
que estamos liquidados, estamos liquidados de qualquer maneira.

FUGITIVO (irritado)
Permaneceremos aqui até o final. E ponto final.

VAGABUNDO (coçando-se)
Sem dúvida. Sempre estivemos liquidados.

(O Louco agita-se e remexe à sua volta, como se procurasse alguma coisa)

FUGITIVO
Quem é ele, afinal? Ele, exatamente, quero dizer?

VAGABUNDO (sarcástico)
Ninguém. Já disse que ele não é ninguém, propriamente. Não sabemos 
o seu nome ou se tem, sequer, um nome que valha a pena pronunciar. 
Compreende? Ora, mas o que estou dizendo? Isso não tem a menor 
importância.

FUGITIVO (enfarado)
Deve ter tido um nome alguma vez, suponho, tal como ainda deveria 
tê-lo hoje em dia.

VAGABUNDO
Ele não tem um nome, propriamente, estou certo disso. Ou, pelo me-
nos, nenhum nome que valha a pena pronunciar.

FUGITIVO
Blá! Nenhum nome! E como você o tem chamado, afinal? Ou como 
você o chamava antes de eu chegar aqui?

VAGABUNDO
Eu não o tenho chamado, nunca o chamei. Ele não precisa ser chama-
do, propriamente. É só um que se encontra aí, no caso, e não é para ser 
chamado de modo algum, nem por nomes, nem por sinais, nem por 
piscadelas de olho, nem por bilhetinhos ou cartas ou telegramas ou...

FUGITIVO (suspira)
Isso complica tudo, mas enfim não é da minha conta, pelo menos por 
agora. E de qualquer maneira... (Olham para o Louco, que se inquieta 
ao se perceber observado) Passar a noite inteira num lugar como este, 
sem poder ir a um outro lugar, sem poder pensar em ir a um outro lu-
gar. Quem teria imaginado catástrofe semelhante?
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VAGABUNDO
Há coisas piores, pode acreditar. (Pensa) Entretanto deixe que a inun-
dação resolva o enclave por você.

FUGITIVO
Sempre a inundação. Em tudo que se diz e se pensa – a inundação. Em 
todos os lugares e em todos os pensamentos, e em cada momento do 
que vivemos e do que suportamos – a inundação.

VAGABUNDO
Considero que a inundação seja apenas um fato. Ou até mesmo que 
talvez seja o único fato. (Faz uma pausa) No mais, é de supor que não 
tenha a menor importância o fato de que queiramos ir a algum lugar 
neste momento.

FUGITIVO (enfastiado)
Sempre se quer ir a algum lugar, é o que penso.

VAGABUNDO (após uma pausa)
Mas agora, com toda a certeza, tudo se resolveu de algum modo, 
mesmo que não do melhor modo. E de uma maneira bem simples, 
conforme creio, e que implica estarmos aqui, simplesmente, e a inun-
dação nos assediar por todos os lados. (Olham para o Louco, que re-
colhe um por um os pedaços de madeira e vai se refugiar a um canto) 
Esse é um que, definitivamente, não tem nem terá para onde ir. (Medi-
ta) Mas, também, que não quer ir a nenhum lugar, como é mais certo 
deduzir. Sempre se está indo a algum lugar, mas às vezes não se quer 
ir a nenhum lugar, e então se vai a algum lugar à revelia da própria 
intenção, se é que você me entende, ou então não se vai a lugar ne-
nhum.

FUGITIVO (boceja)
Isso apenas complica a questão. Quanto a mim, eu ia a algum lugar, 
certamente, e aqui vim ter por acaso, e aqui me encontro afinal, neste 
enclave. (Pensa) Ora, se isso não é um desastre, pelo menos do ponto 
de vista da intenção que eu tinha de ir a algum lugar menos impropí-
cio.

VAGABUNDO
Este é pior lugar, posso lhe garantir, embora seja também um lugar 
qualquer, sem a menor importância. (Olha para o Louco, como se o 
vigiasse) Ele não tem como acender o fogo. Mas teria tido alguma vez 
como acender esse fogo?

FUGITIVO (desdenhoso)
Uma pequena fogueira, pelo menos, que fosse. Mas uma fogueira 
também denunciaria a nossa posição.

VAGABUNDO (divertido)
E quem você pensa que viria atrás de nós a esta altura neste lugar?

FUGITIVO (dá de ombros)
Alguém viria, suponho. Mas também pode ser que ninguém viesse. 
Somos, no mínimo, indesejados (e em muitos lugares e até em lugares 
de que não fazemos a menor ideia). Mas alguém sempre viria atrás de 
nós, conforme tem sido a regra. Sempre há de vir.
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VAGABUNDO (meditativo)
Absurdo que se queira ir a outro lugar quando se está num lugar qual-
quer. A meu ver, não se deve querer ir a outro lugar, quando se está 
num lugar, pois, além de perigoso... É o que sei.

FUGITIVO
Quer-se sempre alguma coisa. E querem-se coisas demais. (Enrola-se 
no cobertor) Sempre se está à procura de alguma coisa, mesmo quan-
do se tem o suficiente.

VAGABUNDO
Vê esse pobre, parado ali? Poderia ele acender o tal fogo? E, no entan-
to, aí está ele, a se congelar no seu cantinho. Lá está ele, metido no seu 
cantinho, quase congelado como um frango ou um peixe num refrige-
rador.

FUGITIVO
Arre! Você fala dele, e eu penso que ele está aqui por mero engano. É 
o que penso. Quando menos, seria melhor que não estivesse aqui.

VAGABUNDO
Deve ter tido alguma razão para vir aqui, antes de chegar a esta lugar. 
Mas... Portanto, se está aqui, precisa arcar com as conseqüências de 
estar aqui, mesmo não tendo vindo por decisão própria, mas espicaça-
do pelas circunstâncias.

FUGITIVO
Que remédio... (Suspira) Um lugar para onde ir! Um lugar de onde ter 
vindo, e uma vida em algum lugar e um lugar – e um lugar sobretudo – 
para onde ir, depois de ter vindo de qualquer lugar.

VAGABUNDO (meditativo)
E um nome, eu acrescentaria.

FUGITIVO (reclina-se como se ainda pensasse em dormir)
E uma memória para guardar as recordações de todos os lugares.

VAGABUNDO
Sim, uma memória não seria má coisa. Mas me pergunto o que ele fa-
ria com uma memória. (Pensa) Se é só um pobre-diabo... Chamemos-
lhe pobre-diabo, por enquanto. Se é só um pobre-diabo que não preci-
sa de memória nenhuma, tal como eu mesmo, a esta altura, não preciso 
de memória nenhuma. E que, a bem dizer, por enquanto não precisa de 
nada, a não ser de um fósforo para acender aquele fogo.

FUGITIVO
Um homem que não existe. Mas, se é tão sem importância, por que 
estamos a falar dele?

VAGABUNDO (olha para o Louco)
Falamos dele como quem fala de alguma coisa, ou para nos distrair-
mos. E qualquer coisa nos satisfaz a esta altura. Falamos dele como 
quem diz a si mesmo: é bom estar vivo, é bom que hoje esteja fazendo 
sol, é bom que o céu continue azul.
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FUGITIVO
Falamos dele como quem fala de um si próprio remoto e estranho ao 
seu próprio pensamento.

VAGABUNDO
É o que digo. E tudo o que dele se disser será dizível, bem como de 
tantas outras coisas de que não faço ideia no momento.

FUGITIVO (balança a cabeça em desaprovação)
Seja. E, no entanto, ele parece não nos enxergar dali, daquele canto 
onde está sentado. Ou nos enxerga, mas nos despreza de algum modo.

VAGABUNDO
Ou nos enxergar e até mesmo nos odeia, como é mais provável. Mas 
que sabemos dele? E por que afinal nos odiaria?

FUGITIVO (baixando a voz)
Faça menos perguntas. Conclua apenas: ele nos vê e nos despreza, e 
pronto. Pode-se ver isso no modo como nos espreita neste momento.

VAGABUNDO
Talvez ele sequer nos veja propriamente. Pode-se muito bem pensar 
que ele não nos esteja a ver neste momento. Ou que, se nos estiver 
vendo, não pense propriamente nada a nosso respeito ou  que não pen-
se nada de muito específico.

FUGITIVO (boceja)
O que ele pensa a nosso respeito me pareceria enormemente destituído 
de importância.

VAGABUNDO (suspira)
Não se devia querer ir a muitos lugares, é o que sei. Mas sempre se 
quer ir a algum lugar. Quando se está num lugar, a única coisa em que 
se pensa é em ir a um outro lugar. Mas, quando se chega a esse outro 
lugar, tudo o que se quer é ir a um terceiro lugar. Nunca se está satis-
feito com o lugar onde se está.

FUGITIVO (boceja)
Mas agora tudo se resolveu de um modo bastante simples, pois não há 
para onde ir. A inundação e tudo o mais se manifestou como um limite 
e uma solução, de modo que não sabermos onde estamos resolveu ple-
namente esse assunto.

VAGABUNDO (meditativo, para si mesmo)
Antigamente era como se eu estivesse sempre ocupado, sempre ten-
tando ir a algum lugar, embora eu nada fizesse de útil e não visse ne-
nhum progresso em minhas ações e nenhum sentido em meus esforços 
para ir a outros lugares. De fato, havia um milhão de coisas para fazer 
e de lugares para ver. Sobretudo havia uma necessidade grande de 
sempre estar indo a outros lugares, questão que me ocupava todo o 
tempo e me tomava um tempo enorme, pelo menos, deixando-me bas-
tante exaurido e pouco disposto a fazer outras coisas.
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FUGITIVO (aborrecido, deita-se outra vez)
Não entendo o que você diz, mas sei pelo menos que agora você não 
precisa mais ir a lugar nenhum.

VAGABUNDO (para si mesmo)
O fato de não sabermos exatamente onde estamos representa, de certo 
modo, uma solução, muito embora nada solucione. (Além do mais, 
virão depois a fome, o cansaço e a privação, e teremos de começar 
tudo novamente.) Mas a questão é...

FUGITIVO (boceja)
Poupe-se de pensar na questão, pelo menos por agora.

(Fazem uma pausa)

VAGABUNDO (meditativo)
Uma côdea de pão, e não mais do que isso. (Ou pouco mais do que 
isso, ou talvez menos.) (O Louco se desloca de um canto para o outro, 
sobraçando as lascas de madeira) Ainda se agarra àquelas porcarias 
como se tivesse esperança de acender o tão sonhado fogo. E, no entan-
to, é certo que não acenderá fogo nenhum – porque não tem como 
acender fogo nenhum, porque não há como acender fogo nenhum.

FUGITIVO (enfarado)
O que sabemos sobre as suas esperanças de acender esse fogo? Ora, 
talvez ele apenas pense, ou sequer pense, em acender esse fogo.

VAGABUNDO
Nada sabemos sobre ele, é tudo o que posso dizer. Vejo-o apenas como 
uma sombra que nos observa daquele canto ou como uma espécie de 
fantasma com que me deparei, se é que ele nos observa, se é que nos 
esteja a dar a mínima importância a esta altura.

FUGITIVO (resignado)
Provavelmente ele não nos observa, se é isso que você quer. De qual-
quer modo, seria difícil fazer qualquer afirmação a esse respeito, a não 
ser que se perguntasse a ele. Mas estou indisposto demais para me le-
vantar daqui e dirigir uma pergunta àqueles ouvidos.

VAGABUNDO
Com certeza. O que chamo de sombra ou de fantasma é apenas uma 
suposição que andei fazendo.

FUGITIVO
Esqueça-o. Ele só o incomoda porque você está aí e ele está ali, a em-
pilhar aquela madeira. Se não estivesse ali, e se você não estivesse aí, 
ele não o incomodaria de maneira alguma. É a velha lengalenga de 
sempre.

VAGABUNDO
Ele me incomoda porque permanece obstinado em seu silêncio, que é 
um silêncio duro como um coco ou a casca de uma castanha. Se não 
permanecesse obstinado nesse silêncio, ele não me incomodaria, supo-
nho. Ele só me incomoda porque o silêncio em que afunda é como um 
espinho cravado em minha ignorância ou qualquer coisa parecida.
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FUGITIVO (suspira)
Deixe-o em paz – e tudo ficará bem.

VAGABUNDO
Mesmo assim, se é para o nosso bem ou para o bem do nosso sossego, 
deveríamos expulsá-lo, nem que fosse por diversão.

FUGITIVO (suspira)
Eu não moveria uma palha para fazer isso. Aliás, sobre mim, também, 
você nada sabe, embora eu não esteja em silêncio. E nem por isso 
você me expulsará. Assim, ele só o incomoda porque permanece em 
silêncio.

VAGABUNDO

Não o expulsarei? (Pensativo) Sobre você eu poderia aprender qual-
quer coisa mais tarde, tal como sobre mim você também poderia 
aprender qualquer coisa mais tarde. Mas isso levaria tempo (muito 
embora nos ajudasse a passar o tempo). Sobre ele, porém, do qual se 
sabe tão pouco...

FUGITIVO
Não vejo nenhuma serventia, neste caso. No mais, nada quero saber a 
respeito dele ou a respeito de você. 

(Fazem uma pausa. O Louco se remexe. Resmunga)

VAGABUNDO
Aqui estamos, neste lugar. E por que estamos neste lugar? Ora, este é 
o lugar onde deveríamos estar, simplesmente. E não é só um lugar 
aonde viemos ter por engano?

FUGITIVO (impaciente)
É um lugar qualquer aonde se vem ter porque não se tem outro lugar 
para onde ir. Mas o que estou dizendo? (Ri) Eu fugia da noite e fugia 
do vento e dos homens, e fugia da escuridão, e aqui me achei final-
mente. A inundação me acuava por todos os lados, é o que eu lhe digo. 
Então, eu não tinha para onde ir, e aqui me achei, acuado por todos os 
lados, finalmente, e a discutir assuntos que, afinal, não me interessam 
nem um pouco.

VAGABUNDO
Você não tinha e não tem, mas amanhã poderá ter, quando o nível da 
água baixar.

FUGITIVO (entediado)
Por enquanto não sabemos nada a respeito disso, nem quando baixará, 
nem se baixará, se é que baixará, nem por que baixará.

VAGABUNDO
São apenas suposições, mas não custa fazê-las por enquanto, até por-
que não se tem outra coisa para fazer.
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FUGITIVO (impaciente)
Tudo são suposições. Mas as suposições já andam me enchendo a ca-
beça para muito além do desejável.

(Faz-se uma pausa)

VAGABUNDO
Aquele é um que, não tendo para onde ir, não tem suposições a fazer.

FUGITIVO (rola de um lado para o outro, procurando uma posição melhor 
para dormir)

Se você continuar falando, ninguém poderá dormir neste lugar.

VAGABUNDO
Pouco ou nada se sabe a respeito dele. Como poderemos dormir com o 
olho dele pregado em nós?

FUGITIVO
Despropositado. Qualquer um pode dormir, contanto que haja silêncio.

VAGABUNDO
Impossível dormir, enquanto ele está me olhando.

FUGITIVO
Você insiste nesse jogo.

VAGABUNDO
Muito embora, muito embora... (Reflete) Quanto peso esta noite não 
depositou sobre nossos inúteis ombros. E quanta incerteza para tão 
pouco tempo.

FUGITIVO (irritado)
A vida inteira só incertezas, tome isso como um fato.

(Faz-se uma pausa)

VAGABUNDO (volta-se bruscamente)
Então, se continuo a falar e se você continua a falar, pelo menos tere-
mos certeza de que continuamos vivos.

FUGITIVO (levanta-se, impaciente)
Escute: fique em silêncio, e tudo o mais estará bem.

VAGABUNDO
Nada está bem, nem estará. Desde o princípio eu sempre soube que 
nada estaria bem.

FUGITIVO (põe-se de pé, irritado)
Não importa o que você sabe. Aliás, mesmo que soubesse, que sentido 
teria saber?

VAGABUNDO (tateia ao seu redor, como se procurasse alguma coisa)
Se, pelo menos, soubéssemos até onde a água avançou.
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FUGITIVO (dá alguns passos, acalma-se)
Já é muito que não nos tenha apanhado. Devíamos nos dar por agrade-
cidos.

VAGABUNDO
De certo modo. (O Louco também se levanta) Ali está ele, com o seu 
silêncio e o seu fardo. E aquele seu frustrado auto-de-fé.

FUGITIVO
O foco silencioso de suas inúteis preocupações.

VAGABUNDO
O espinho cravado em nossa ignorância.

FUGITIVO
Na sua ignorância, porque quanto a mim...

VAGABUNDO
O visível invisível. Ora, aquele do qual ainda estamos a falar, mas sem 
sabermos por que estamos a falar dele. (Pensativo) Provavelmente fa-
laremos dele durante toda esta noite. (O Louco permanece quieto em 
seu canto. Atira para o lado os pedaços de madeira) Perfeitamente 
absurdo que nos preocupemos com ele.

FUGITIVO
Que você se preocupe com ele, você quer dizer.

VAGABUNDO
Que ainda estejamos a falar dele, quero dizer. (Pensativo) E, no entan-
to, pode-se dizer que ele nos despreza. Ou que nos odeia e finge ape-
nas que nos despreza. Ou que realmente nos despreza, e que seu des-
prezo vai aos poucos se convertendo numa espécie de ódio, sem que 
ele o demonstre abertamente, é de se ver.

FUGITIVO
Afinal, diga-me uma coisa: ele já estava aqui quando você chegou?

VAGABUNDO
Para ser franco, não me lembro bem de quando cheguei. Na verdade, 
até mesmo chego a pensar que sempre estive neste lugar e que nunca 
cheguei aqui, se é que você me compreende. E, quanto a ele, é como 
se ele também tivesse estado aqui desde sempre, neste lugar. (Pensati-
vo) Seja lá como for, ele deve ter chegado depois de mim, de algum 
modo, mas a impressão que tenho é de que já estava aqui quando che-
guei e de que, de certo modo, estava à minha espera – não sei dizer 
bem por quê –, para o que se pode ver aí. 

FUGITIVO (enfastiado)
Não compreendo nada do que você diz.

VAGABUNDO
À minha espera ou à sua espera, compreendeu? Mas não me lembro de 
quando cheguei exatamente, ou isso não tem a menor importância a 
esta altura. Antes: deve ter me parecido sem importância guardar uma 
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recordação do momento em que cheguei e em que o vi pela primeira 
vez neste lugar, daí não poder dizer com certeza quando cheguei.

FUGITIVO (enfastiado)
O que você diz carece inteiramente de sentido.

VAGABUNDO (distraído)
Mas é também como se, a cada vez que o olho, eu estivesse a olhá-lo 
pela primeira vez. Compreende?

FUGITIVO (dá de ombros)
Acabará enleado na teia das suas próprias palavras. (Dá mais alguns 
passos. Olha para o Louco) Quanto a mim, lembro-me de que fugia, 
de que tinha um motivo para fugir e de que tal motivo me parecia mais 
que suficiente para que eu fugisse e me deslocasse, correndo de um 
lugar para o outro. (Olha para o Louco, que parece nada compreen-
der) Ouviram isso? Que me parecia mais que suficiente, muito mais 
que suficiente, para que eu fugisse ou me deslocasse, correndo de um 
lugar para o outro. (O Louco encolhe-se mais) Um pobre-diabo que 
provavelmente não sabe sequer o que dizer. (Reflete) Mas que diferen-
ça isso faria agora? (Olha pela janela) Se não fosse por este escuro, 
poderíamos ver até onde a água subiu e então verificaríamos se ainda 
está avançando ou se parou de avançar à nossa volta.

VAGABUNDO
Está avançando e dentro em pouco alcançará as soleiras.

FUGITIVO
Não fará a menor diferença, afinal de contas. (Dirige-se ao louco) Ei, 
por que não acende logo esse fogo, com toda essa madeira que tem à 
sua disposição? (Ri. O Louco parece não compreender) Definitiva-
mente. (Reflete) É o que menos se surpreenderá.

VAGABUNDO
Porque tem menos a perder.

FUGITIVO
Imundo e silencioso e exatamente por isso... (Faz uma pausa) Por que 
estou a falar disso agora?

VAGABUNDO
Parece que também incomoda a você. Sempre pensaremos nele. Inco-
moda a você e incomoda a mim e a todo o mundo e incomodaria o 
próprio Deus, se Deus se desse ao trabalho de se incomodar. (Faz uma 
pausa) Mas fiquemos em coisas mais concretas. Sempre pensamos e 
pensaremos nele, e é por isso que deveríamos expulsá-lo.

FUGITIVO (volta para o lugar onde estava sentado)
Enfim, você insiste nisso.

VAGABUNDO (irritado)
Um grande patífe. É o que ele é. Provavelmente. Como se quisesse nos 
convencer de alguma coisa muito séria e muito importante, mas que 
não se dá ao trabalho de dizer. E no entanto o seu silêncio é uma voz. 
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(Medita) Como se quisesse nos fazer compreender que o que ele mes-
mo não compreende contém o todo de uma compreensão. Mas... (Faz 
uma pausa) Ora, quando penso nisso, quase tenho vontade de esmurrá-
lo, não sei bem por quê.

FUGITIVO (senta-se, mais aborrecido)
Seria no mínimo extravagante e despropositado.

VAGABUNDO (tateia à sua volta)
Empurre-o para o lado, e ele provavelmente não reagirá. Dê-lhe um 
chute no traseiro, e ele provavelmente não reagirá. (Pensativo) Ele 
provavelmente não dará nada que se pareça com uma resposta ao que 
quer que tenhamos a lhe dizer ou a lhe pedir ou a lhe exigir; em suma, 
ao que quer que pretendamos saber a seu respeito, ao que quer que 
queiramos arrancar dele nesta situação.

FUGITIVO (duplamente aborrecido)
Insiste nisso, até o extremo da irritação – e também do risível. Mas não 
há nada a arrancar dele.

VAGABUNDO
Se ao menos tivéssemos um fósforo.

FUGITIVO (procura)
E, no entanto, o brilho da fogueira nos denunciaria.

(Faz-se uma pausa)

VAGABUNDO (cansado)
Então, afinal, não há para onde ir.

FUGITIVO (enrola-se no cobertor)
Trata-se de um fato, suponho.

VAGABUNDO
E a noite já vai alta.

FUGITIVO
Supomos que vá alta.

VAGABUNDO
Mas ele sequer se incomoda.

FUGITIVO
Também não me incomodo nem um pouco. Nem com ele, nem com 
você. E suponho que você também não se incomode ou que, no final, 
acabará não se incomodando, o que equilibraria as coisas a esta altura.

VAGABUNDO (cansado)
É porque você é um pouco parecido com ele. Melhor: é porque você é 
igual a ele, e assim não se incomoda.

FUGITIVO (dá de ombros)
Você nada sabe a meu respeito e por isso deveria se abster de fazer jul-
gamentos. Além disso, não sei do que você fala e não sei quem ou o 
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que ele é, afinal de contas. Logo, nada sei a seu respeito ou a respeito 
dele; e, não sabendo, não sei se sou como ele ou se sou igual a você 
ou a ele ou se sou outra coisa qualquer.

VAGABUNDO
E, quando a água nos alcançar, ela o apanhará bem aí – mudo e cínico 
e autossuficiente – e o encontrará nessa mesma posição em que o ve-
mos agora, e na mesma situação, quero dizer, e no mesmo estado em 
que sempre o teria encontrado se tivesse vindo mais cedo ou se dei-
xasse para vir depois. (Balança a cabeça) E ele não fará o menor sinal 
de protesto, não reagirá e não demonstrará a menor preocupação, devo 
supor.

FUGITIVO
Você nada sabe a respeito das preocupações dele, quaisquer que sejam 
elas. Aliás, tome ao menos consciência disto: a água existe, simples-
mente, e a noite existe, e se a água nos apanhar ou não será apenas 
questão de alternativas.

VAGABUNDO
De certo modo, sim. (Reflete) A água, sempre a água. (Levanta-se) E o 
mais. Escute: talvez formássemos um grupo. Poderíamos atraí-lo para 
nosso lado e, por desfastio, poderíamos elegê-lo nosso líder – só por 
uma espécie de brincadeira –, quem sabe até coroá-lo como uma espé-
cie de rei.

FUGITIVO (ri)
Agora sim, temos alguma coisa para fazer. E grande coisa, afinal. Mas 
– a darmos ouvidos a essa verbiagem – o que faríamos em seguida?

VAGABUNDO (caminha alguns passos)
Seria alguma coisa, pelo menos. E a pergunta que você faz já constitui 
outra questão.

FUGITIVO (interessado)
Suponha que colocássemos todas as nossas capacidades e as nossas 
forças a serviço disso que você propõe (ou dele, caso você prefira). O 
que teríamos a lucrar? (O Louco põe-se a recolher a madeira que es-
parramou à sua volta) Como nós, ele também não tem uma noção 
precisa do que deve ou não fazer ou de como deve proceder em seme-
lhante circunstância, qualquer que seja ela.

VAGABUNDO
Nunca o soube. E nunca o soubemos. Mas isso não importa.

FUGITIVO
E permanece ali, à espera do incompreensível, do que é de fato in-
compreensível e que você, no entanto, leva em conta como se fosse 
um...

VAGABUNDO
Do que não virá, você quer dizer.
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FUGITIVO
Do que não sabemos se virá, seja lá como for. (Reflete) Ora, um pobre-
diabo à espera do que não virá.

VAGABUNDO (exasperado)
Merda. Merda tudo isso. (Aponta para o Fugitivo) Merda. Ouviu? Eu 
estou dizendo: merda.

FUGITIVO
Não é hora para perder a cabeça.

VAGABUNDO (para si mesmo)
Com um pouco mais, e não estaríamos aqui. Mas de que adiantaria?

FUGITIVO
Escute: cale essa boca, que eu pretendo dormir. Já me decidi que quero 
dormir.

VAGABUNDO
A água o surpreenderá a dormir, é a advertência que lhe dou.

FUGITIVO (dá de ombros)
Já me decidi que quero dormir.

VAGABUNDO
Pois então durma. (O Louco se aproxima e lança ao chão a madeira 
com estardalhaço)

FUGITIVO (aborrecido)
Que desgraça tê-los encontrado exatamente aqui, neste lugar – que 
infortúnio, que desastre!

VAGABUNDO
É a única coisa que ele sabe fazer: apanhar a madeira (1) e jogá-la no 
chão (2). E depois, apanhá-la de novo (1) e levá-la para um canto (2). 
E depois, apanhá-la...

FUGITIVO
Deixemo-lo em paz. Nós mesmos, que sabemos fazer senão falar e 
taramelar?

VAGABUNDO (sem dar ouvidos)
E aí permanece em silêncio, como se tivesse intenção de nos torturar. 
Compreendeu? Como se quisesse mesmo nos torturar. Devíamos ex-
pulsá-lo, é o que estou dizendo.

FUGITIVO
Ele não teria para onde ir.

VAGABUNDO
Devíamos expulsá-lo assim mesmo. Seria um peso a menos para su-
portar, um fardo a menos para carregar.
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FUGITIVO
Ele não teria para onde ir e então retornaria. Andaria em círculos e 
acabaria retornando.

VAGABUNDO
Também nós. Mas o que quero dizer é que nos livraríamos de um far-
do.

FUGITIVO
De uma atrapalhação, certamente. Mas seria apenas por algum tempo.

VAGABUNDO
Poderíamos expulsá-lo, pelo menos. Também nós não temos para onde 
ir, mas poderíamos expulsá-lo, e isso nos livraria desse fardo, pelo 
menos.

FUGITIVO (desolado)
Você me confunde com todo esse seu falatório, que é um verdadeiro 
falatório e geralmente desprovido de sentido.

VAGABUNDO
É simples: 1) não queremos ir a nenhum lugar; 2)... Queremos... Se ao 
menos soubéssemos...

FUGITIVO (aborrecido)
Mesmo que quiséssemos, não poderíamos, é o que você deveria dizer.

VAGABUNDO
A vida inteira a mesma coisa. Não sabemos onde estamos, nunca sou-
bemos, e nunca saberemos no futuro. Não temos para onde ir e de 
onde viemos não importa nem um pouco. (Faz uma pausa) E, mesmo 
assim, queremos ir de qualquer maneira, precisamos ir, qualquer que 
seja o caso. Ou não queremos e vamos, apesar de tudo. (Outra pausa) 
E além disso não há nada para se comer. (O Louco senta-se no chão e 
examina os pedaços de madeira, como se procurasse alguma coisa) 
Lá permanece ele. O louco entre os destroços. Mas esteja certo de uma 
coisa. Ei, você. (Olha para o Fugitivo, que parece dormir) Esteja certo 
de que de algum modo ele nos despreza. Ou nos odeia. Faz todo esse 
estardalhaço (embora nada manifeste) porque nos odeia. (Levanta-se e 
aproxima-se do Louco) É um estardalhaço ou seja lá o que for isso, 
mas é com certeza alguma coisa. Com certeza, alguma coisa, e muito 
significativa e ao mesmo tempo insignificante. Primeiro, ele não tem 
como acender uma fogueira, para se aquecer na noite que há de ser 
fria. (Faz uma pausa. O Louco parece não percebê-lo) Mas por que 
estou me preocupando com isso? É só uma ruína, um destroço entre os 
destroços. Um fenômeno sem qualquer importância.

FUGITIVO (senta-se)
A noite inteira. Que desgraça! Que infortúnio... (Pensativo) Se ao me-
nos tivéssemos o que comer, uma côdea de pão, um farelo, qualquer 
coisa. (Procura à sua volta) A comida dos ratos. Mas os ratos prova-
velmente levaram embora a comida.

VAGABUNDO (caminha em volta do Louco, observando-o. Fala lentamen-
te)

Há tanto tempo que estou aqui que a impressão que tenho é de que 
tudo isso já se incorporou de algum modo àquilo que sou.
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FUGITIVO (distraído, suspira)
Havia uma côdea de pão, mas os ratos provavelmente a levaram. Os 
ratos são os nossos piores inimigos. São tão espertos e estão sempre se 
antecipando a nós em suas pequenas patifarias.

VAGABUNDO (retorna para junto do fugitivo)
A água é e será nossa pior inimiga. A esta hora estará chegando à solei-
ra, com toda probabilidade, compreende? (Senta-se, cansado) Mas 
você não me falou sobre você, e eu não sei sequer quem você é. Lem-
bro-me apenas de quando chegou. E aquele ali. (Aponta) Bem, pelo 
menos há uma lembrança. Pelo menos há alguma coisa.

FUGITIVO (coça-se)
Pudéssemos entender o que você diz...

VAGABUNDO (meditativo)
Um cachorro comendo moscas. Lembro-me disso perfeitamente. Ima-
gine. Um pobre cachorro preso a uma corrente, o qual, por desfastio, 
abocanhava as moscas em pleno ar. Assim. Também é alguma coisa de 
que me lembro. Entendeu? E outras muitas, mas quase todas sem im-
portância.

FUGITIVO
Contente-se com o que tem. E faça um esforço para dormir.

VAGABUNDO (pensativo)
Um cachorro? E as moscas? Entendeu? Teriam de fato existido? Deve 
haver alguma consistência em tudo isso, suponho. Um cachorro preso 
a uma corrente. E as moscas. Alguma coisa para recordar.

FUGITIVO
Alguma coisa também. Pelo menos. Mas o melhor é dormirmos agora.

VAGABUNDO
Quando me lembro deles, me lembro de mim mesmo e de alguma coi-
sa que me diz respeito. E tenho estado aqui desde sempre. (Faz-se uma 
pausa. O Louco volta a recolher-se a um canto) Trata-se de um rato, 
talvez. E tenho estado aqui desde sempre. E, depois de aqui, nenhum 
lugar para onde ir.

FUGITIVO
De onde viemos também não tem importância. Importa que não te-
nhamos para onde ir, pelo menos por agora, e que isso não faz a menor 
diferença a esta altura, embora faça toda a diferença.

VAGABUNDO (enfastiado)
Mesmo que tivéssemos, não iríamos.

FUGITIVO
Talvez fôssemos, mas não importa.

VAGABUNDO
Não quereríamos ir, mesmo que pudéssemos.

(Faz-se uma pausa)
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FUGITIVO
Fale por si mesmo. Quanto a mim, sei apenas que não há. Isto é, que 
nunca houve.

VAGABUNDO
Não há.

FUGITIVO
Nunca houve.

VAGABUNDO
E não iríamos, mesmo se pudéssemos.

FUGITIVO
Estamos perdendo nosso tempo com essas questões. Melhor é irmos 
dormir e esquecermos o assunto.

(Fazem uma pausa)

VAGABUNDO
A inundação?

FUGITIVO
Que sabemos nós da inundação? Nunca soubemos nada sobre ela, 
nunca saberemos. Ela é apenas uma eventualidade da qual nada sabe-
mos nem podemos saber.

VAGABUNDO
O foco silencioso de nossa preocupação.

FUGITIVO
Melhor seria dormir, é o que digo, e esquecer esse assunto. No sono 
não há preocupações. Não há inundações nem preocupações. (Pensati-
vo) E, se não fosse o escuro, poderíamos ver até onde a água avançou 
ou se ainda está avançando ou se parou de avançar. (Deita-se e vira-se 
para o lado) Melhor dormir.

VAGABUNDO (encolhe-se sobre si mesmo)
Quero ver só quando a inundação chegar realmente.

FUGITIVO
Ela não virá, tenho certeza

VAGABUNDO
Não sabemos se virá.

(Faz-se uma pausa mais longa)

FUGITIVO
Melhor dormir, e esquecer. Compreendeu? E você também (aponta 
para o Louco) devia dormir...

VAGABUNDO
Se tivéssemos para onde ir... 

(Silêncio. Ouve-se o ruído dos ratos)

FIM DO PRIMEIRO ATO
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Segundo ato

(O mesmo lugar. O Fugitivo está sozinho, enrolado no cobertor)

FUGITIVO
Não se pode dormir. (Rola de um lado para o outro) Não bastasse toda 
esta atrapalhação, todo este desastre, e ainda por cima não se pode 
dormir. (Senta-se) Não bastasse o simples não podermos dormir, e há 
ainda os ratos, que estão por toda parte, a bulir com as coisas, a con-
duzir em segredo as suas pequenas vidas, porém incômodos ao extre-
mo, a nos roubar migalhas de pão. (Olha à sua volta) Entretanto há o 
consolo de que aqueles dois não estão mais aqui – um consolo de que 
se pode desconfiar com certeza, uma vez que o fato de não estarem 
aqui não implica que tenham ido embora. Afinal, para onde iriam? 
(Permanece por algum tempo em silêncio) Seja como for, com eles ou 
sem eles, com os ratos ou sem os ratos, a verdade é que não se pode 
dormir. Não se pode tentar nada que seja parecido com dormir.

VAGABUNDO (entra)
Finalmente constatamos. Ouça: a água chegou até nossas soleiras. Não 
há que ter ilusões: a água já lambe nossas soleiras e se prepara para 
invadir a casa a partir dos umbrais.

FUGITIVO (falando para si mesmo)
Tentei dormir, apesar de tudo. Porém não consegui, e agora isso...

VAGABUNDO
Melhor, que assim você não será surpreendido durante o sono.

FUGITIVO
Que horas são, se perguntar isso tiver algum sentido?

VAGABUNDO
A noite vai alta, é o que sei.

FUGITIVO
Quer dizer que a situação piorou desde que aqui chegamos?

VAGABUNDO
Considere dessa maneira, se é que há como avaliar.

FUGITIVO
Se é que há como avaliar. É apenas uma afirmação que estou fazendo. 
Ou uma suposição. Se pudesse dormir, não haveria tantas preocupa-
ções.

VAGABUNDO
Melhor que não se durma. Que vantagem haveria em ser surpreendido 
durante o sono?

FUGITIVO
Poupe-me de perguntas. Você já as fez por diversas vezes, e elas sem-
pre me pareceram despropositadas.
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VAGABUNDO (dá de ombros)
Considere-o como quiser.

FUGITIVO
E o outro – o que você chama de louco? Espero que tenha desapareci-
do, que tenha se afogado na enchente, que tenha ido para o inferno 
com tudo o mais. Que tenha rolado no aguaceiro para bem longe da-
qui.

VAGABUNDO
Não seja tão otimista. Ele ainda se encontra por aí e logo virá nos 
aborrecer.

FUGITIVO (para si mesmo)
Que desastre, que verdadeiro infortúnio!

VAGABUNDO
Poderíamos trazê-lo para perto de nós, pelo menos, mas não vejo 
como. Poderíamos fazê-lo romper todo esse silêncio em que se obstina 
e se encasula, mas não vejo como.

FUGITIVO (irrita-se)
Não quero fazê-lo romper silêncio nenhum. É tão melhor que ele se 
mantenha calado – compreenda –, que não saibamos quem ele é, de 
onde vem, o que faz aqui, que merda de merda está a fazer aqui.

VAGABUNDO (dá de ombros)
E, se soubéssemos, de nada adiantaria. (Anda em círculos) No entanto 
sua presença me aborrece até certo ponto, me faz pensar que ele nos 
trapaceia...

FUGITIVO (balança a cabeça, como se se livrasse de uma idéia importuna)
Aumentou o frio, suponho?

VAGABUNDO (estremece ligeiramente)
Não até o limite do insuportável. (Senta-se) Agora que sabemos que a 
água se encostou em nossas soleiras, podemos ficar mais sossegados.

FUGITIVO
Os ratos levaram tudo o que havia para comer?

VAGABUNDO
É um triste consolo, mas é um fato: a água alcançou o limiar de nossos 
umbrais. Logo mais, tudo estará encoberto, e será o fim.

FUGITIVO (coça-se)
Implica, portanto, que avançou, mas não se pode dizer que avançará.

VAGABUNDO (suspira)
Não implica, mas não se deve ter esperança. (Entra o Louco em silên-
cio e se acocora a um canto) Ei-lo de volta, o foco de nossa exaspera-
ção, o prego pregado em nossa impaciência.

FUGITIVO (pondera)
Detesto lhe dar razão, mas, na hipótese de que a água ultrapasse nossas 
soleiras, tudo se complicará, é o que suponho.
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VAGABUNDO (dá de ombros)
É o que tenho dito. Tudo se complicará.

FUGITIVO
E então, definitivamente, estaremos liquidados.

VAGABUNDO
Não duvido. Mas não temos para onde ir, nem os ratos terão para onde 
ir.

FUGITIVO
Será uma dor de cabeça e tanto, opa! Com toda certeza.

VAGABUNDO
Até onde se pode pensar. Com toda certeza.

FUGITIVO
E o que você pensa fazer?

VAGABUNDO
Nada.

FUGITIVO
Esperará, portanto, que a água o leve também, como um destroço sem 
valor?

VAGABUNDO
A palavra “levar”  não é perfeitamente adequada, até porque a água não 
nos levará a lugar nenhum.

(Faz-se uma pausa)

FUGITIVO
Espera, portanto. (Balança a cabeça como se para se livrar de um 
pensamento) Se ao menos se pudesse dormir...

(Outra pausa)

VAGABUNDO
É impróprio dormir quando não se sabe onde se está ou quando saber é 
o mesmo que ignorar. (Pensa) Ignoro onde estou, mas sei ao menos 
que ignoro e, principalmente, o que ignoro.

FUGITIVO
Estúpido tudo isso. E também isso que você diz. (O Louco se levanta e 
apanha um por um os pedaços de madeira que estão no chão) Não há 
a menor esperança, seja para que lado olhemos, seja para que direção 
nos voltemos.

VAGABUNDO
Eu não faria tamanho estardalhaço. (Faz uma pausa) Toda uma vida 
desperdiçada dessa maneira. Toda uma existência radicalmente devas-
tada...

(Faz-se uma pausa)
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FUGITIVO
Mas enfim, e aqui estamos nós a filosofar. (Observa o Louco) Esse é o 
que menos se preocupará, com toda certeza.

VAGABUNDO (lírico e ao mesmo tempo enfadado)
Ele anda pela noite em sua noite interior e profunda, e cava um poço 
de silêncio no seu silêncio inextricável e gordo. (Olha para o Fugiti-
vo) Entretanto nada se pode afirmar a respeito dele.

FUGITIVO (levanta-se, aborrecido)
Ora! Arre! Primeiro era você, depois os ratos, e agora sou eu mesmo 
que estou a me impedir de dormir. Será que isso nunca terá fim?

VAGABUNDO
Melhor. Quer dizer, melhor que a água não o apanhe enquanto estiver 
dormindo.

FUGITIVO (reflete)
E, no entanto, sem nenhum motivo aparente, sem nenhuma explicação 
convincente, aqui me encontrei, aqui vim parar e aqui estou, encalha-
do nesta horrível imobilidade.

VAGABUNDO (impaciente)
Bem, sempre se corre algum risco. Aliás, acredito até que teria sido da 
mesma maneira, em qualquer lugar para onde tivesse ido, e não ape-
nas aqui.

FUGITIVO
Exatamente aqui, é o que digo. Exasperações e confusões e toda uma 
montanha de aborrecimento... E o pior de tudo...

VAGABUNDO
E ainda poderá piorar quando a água invadir tudo.

FUGITIVO
Não tente ser engraçado. Mas eu dizia... Sim, chegamos ao fundo, afi-
nal. Definitivamente estaremos liquidados. (Faz um gesto de cansaço) 
E ainda por cima a exaustão, este não poder dormir em circunstância 
nenhuma, este estar metido num verdadeiro poço de insônia. (Dá al-
guns passos, exausto) Como iremos saber se a água subiu, se ultrapas-
sou o tal limiar, se já se aproxima de nossos calcanhares?

VAGABUNDO
Se houvesse a menor possibilidade, saberíamos, com toda certeza.

FUGITIVO (aproxima-se do Louco)
E este aqui – o sem-nome, o homem-invisível? Por que não diz uma 
palavra?

VAGABUNDO (observa-os)
Provavelmente, ou será mudo ou desistiu de falar. Convenceu-se de 
que não vale a pena falar.

FUGITIVO
Tem razão. Não vale a pena falar. Nós é que, em nossa exasperação, 
insistimos ainda nesse jogo.
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VAGABUNDO
Que mais  haveria para fazer?

FUGITIVO
Estamos encurralados. E o pior não é não sabermos onde estamos. O 
pior é que, mesmo não o sabendo, ainda assim alimentamos a esperan-
ça de sair – de ir a outro lugar, seja ele qual for.

VAGABUNDO (suspira)
Sempre se quer ir a algum lugar, é o que se compreende muito bem.

FUGITIVO
O pior é que não nos contentamos, isto é, não nos satisfaz estarmos 
simplesmente neste lugar, mesmo que adverso, mas que ainda assim 
queiramos ir para outro lugar.

VAGABUNDO (aborrecido)
Por favor, não complique tanto as coisas. Veja: passei toda a minha 
vida indo de um lugar para o outro e...

FUGITIVO (exausto)
Sim, sim, de um lugar para o outro, como se à procura de alguma coi-
sa – compreendo bem –, nem que fosse de uma justificativa para ir de 
um lugar para o outro, no círculo vicioso que se percorre ao longo de 
uma vida.

VAGABUNDO
E com uma enorme pretensão.

FUGITIVO
Que disse?

VAGABUNDO
Sem nenhuma justificativa, quero dizer.

FUGITIVO (aproxima-se do Louco e o examina com curiosidade)
O fato de se procurar uma justificativa não quer dizer que ela exista 
propriamente. (O Louco deixa cair a madeira que apanhou e tenta re-
tornar ao seu canto. O Fugitivo segura-o pelo braço) O fato de termos 
estado durante tanto tempo a procurar uma justificativa não significa 
que seja possível encontrá-la, minimamente. Procurávamos, somente, 
e isso preenchia o nosso tempo, dava por assim dizer uma coloração 
às nossas vidas.

VAGABUNDO

Uma coloração bem chinfrim. Ora, preencher o tempo – e gastar o 
tempo. É o que tínhamos feito desde o início.

FUGITIVO (segura o Louco pelo braço, com brutalidade, o qual se esforça 
para se libertar)

De um lugar para o outro, de um lugar para o outro, e assim indefini-
damente. (Estende o cobertor sobre os ombros do Louco, que se aqui-
eta) Mas tudo era ilusão, e nada mais que dissipação de um tempo 
precioso e entanto breve.
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VAGABUNDO
Não exatamente preciso, mas certamente breve. É o que tenho dito mil 
vezes.

(O Louco dá alguns passos, vagamente embevecido sob o manto improvisa-
do)

FUGITIVO (para o Louco)
E você, meu caro, caríssimo, é o que menos se preocupará, no final, 
com o que quer que possa vir a acontecer. Ouviu? Com o que quer que 
possa vir a acontecer. (Faz uma pausa, medita) Afinal concordo em 
que deveríamos lhe conceder certo privilégio, só por experiência, tal-
vez, ou por desfastio.

VAGABUNDO
Muito razoável a sugestão. Mas façamo-lo logo, antes que todo este 
lugar vá para o brejo em definitivo. (E, pensando bem, de que serviri-
am privilégios num país submerso?)

FUGITIVO (pensa)
Por um instante – eu havia me esquecido. Mas agora você me lem-
brou: a enchente, a enchente sempre, e por todos os lados, e em todas 
as direções a enchente. (O Louco tenta fugir com o cobertor, mas o 
Fugitivo o detém com um arranco) Alto aí! Pois ainda não termina-
mos o serviço. 

(Há uma breve luta, na qual o Louco tenta se apoderar do cobertor)

VAGABUNDO
Pelo visto, ainda não estamos em condições de terminar, pois não sa-
bemos exatamente o que terminar.

FUGITIVO
De modo algum, ou pelo menos não ao preço de que eu me congele 
depois do ato. (Arranca o cobertor e ameaça o Louco com os punhos, 
o qual se afasta alguns passos)

VAGABUNDO
Pensei que você tivesse mais coragem. Queria dizer: imaginei que fos-
se capaz de se privar de alguma coisa – de um trapo ao menos,  que 
não é lá dos mais cobiçáveis, diga-se de passagem, de uma quinqui-
lharia que fosse –, (com sarcasmo) e então poderíamos ir em frente. 
Entretanto vejo que é sempre a mesma coisa – não obstante o desastre: 
ainda se preserva sempre um certo instinto de posse. E assim continu-
aremos noite adentro.

FUGITIVO (suspira)
O preço seria muito alto, e não estou disposto a me congelar. Além do 
mais, você não estava a falar sério.

VAGABUNDO
Talvez estivesse, mas como se pode saber? Um trapo imundo, é o que 
sei – como tudo o mais, e você a se agarrar a ele como se  a um peda-
ço de sua vida...
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FUGITIVO (enrola-se no cobertor)
É o que se tem, o que se pode ter. Assim, repito: não ao preço de que 
eu me congele, apesar de tudo.

VAGABUNDO (dá de ombros)
Dentro em pouco, não fará a menor diferença; e acabará se converten-
do, mesmo, num estorvo.

FUGITIVO
Não importa. É o que se tem. E o que acontecerá dentro em pouco é 
hipótese.

VAGABUNDO
É porque a ideia não o deixa que você age dessa maneira: preserva 
alguma coisa de si para a eventualidade de haver um futuro. Refiro-me 
à ideia, propriamente, de ainda chegar a algum lugar. Isto, é, no fundo, 
não aceita a consumação e ainda pensa que... (Levanta-se)

FUGITIVO
A noite inteira, e mais os ratos. E o congelamento, além de toda esta 
confusão, que é o que você deseja para mim. E eu a dar ouvido às suas 
patacoadas.

VAGABUNDO (aproxima-se, distraído)
Como pesa suportar a passagem do tempo, embora nada tenhamos a 
perder.

FUGITIVO (esmorece e olha para o Louco)
Um homem sem importância, uma sombra à deriva na noite... (Com 
repugnância) Como poderíamos conceder-lhe qualquer privilégio? 
Uma coisa dessas, até me repugna...

VAGABUNDO
Pelo simples fato de que se mantém calado, o que o torna merecedor 
de alguma consideração e até mesmo superior a nós, ouso dizer.

FUGITIVO (amuado, com desprezo)
Pense como quiser. Às vezes, você se supera em alinhavar declarações 
estapafúrdias.

VAGABUNDO
Dê-o de lambuja, mas acrescente sempre: é porque tudo se desagre-
gou, é porque todo esperar se converteu numa hipótese, conforme 
você mesmo admitiu.

FUGITIVO
Não sei do que você está falando. Mas é uma grande sorte que ele se 
mantenha calado, com certeza.

(Faz-se uma pausa)

VAGABUNDO (aproxima-se do Fugitivo)
De fato, uma grande sorte. (Apodera-se do cobertor e, enquanto o ou-
tro tenta recuperá-lo, atira-o pela janela)

FUGITIVO (furioso)
Ei! Que lhe deu na cabeça?
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VAGABUNDO
Agora você não tem com que se preocupar: é inteiramente livre, pode 
se entregar à sua indignidade.

FUGITIVO
Cretino. Eu deveria esmurrá-lo...

VAGABUNDO
Libertei-o de um tormento, se isso o consola.

FUGITIVO
Agora, sim, mais esta. E, depois de tudo, mais esta. Mas não faltava 
nada. É realmente um desastre, o pior desastre de todos, o mais depri-
mente. (Com azedume) Libertar-me de um tormento? Mas você mere-
ceria uma surra pelo que me fez, isso é o que mereceria.(Desanimado) 
Porém estou exausto demais...

VAGABUNDO (volta a sentar-se)
Agora nos achamos em igualdade de condições, por assim dizer. Afi-
nal, se não temos nada, não temos nada com que nos preocupar.

FUGITIVO (lança-se sobre o Vagabundo, que se defende)
Eu devia lhe ensinar uma boa coisa...

VAGABUNDO (empurra-o, esquiva-se)
Idiota. Pensei que tivesse compreendido.

FUGITIVO (ressentido)
Devia ter previsto que você seria capaz de uma tolice dessas. Mas no 
fundo, você é igualzinho àquele, um risível, um destroço também, à 
deriva – uma ruína com a qual não vale a pena gastar um minuto de 
atenção.

VAGABUNDO
Pense como quiser.

FUGITIVO (balança a cabeça, acalma-se)
Entretanto é inútil perder a cabeça. No fundo, você e ele são como to-
dos os outros: não prestam para nada, não sabem de nada, estão aí só 
por estarem aí. (Faz uma pausa. Resmunga) Devem ter nascido neste 
lugar, para serem dessa maneira.

VAGABUNDO
Ofensas, agora. Sua obtusidade e sua pretensão me surpreendem a 
cada momento.

FUGITIVO (senta-se)
Eu devia lhe ensinar uma lição, conforme você bem merece.

VAGABUNDO
Você pouco teria para me ensinar. Mas de qualquer maneira... Agora, 
sim, estamos em igualdade de condições. Enfim. (Senta-se) Procure o 
que nos diferencia e verá que nada nos diferencia.

FUGITIVO (amuado)
Numa noite dessas, e estar aqui, ao lado de vocês, a ouvir toda essa 
patacoada. Que desastre, que infortúnio... E ainda por cima privado do 
cobertor.
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VAGABUNDO (lírico)
Aquele é só uma sombra. (Aponta para o Louco) Só me dá nos nervos 
– e talvez te dê nos nervos – porque é uma sombra.

FUGITIVO (deita-se)
Se ao menos se pudesse dormir... (O Louco se levanta e vai apanhar 
os pedaços de madeira) Vejam-no aí. Parece que não se cansa de seu 
jogo. (Ergue a voz) Ei, você. (Para si mesmo) Ei! Ora, por que não 
desiste?

VAGABUNDO
É em vão que nos preocupamos, que você se preocupa, que eu me 
preocupo.

FUGITIVO
Se ao menos se pudesse dormir...

VAGABUNDO (distraído)
Sustento que é melhor que não se durma.

(Fazem uma pausa)

FUGITIVO (senta-se)
Eu vinha da noite e ia para a noite. Meu destino era o incógnito, uma 
coisa que só a mim me dizia respeito. E aqui me encontro, em pleno 
desastre. Completamente arruinado, metido numa encrenca dos diabos 
e sem ter para onde ir.

VAGABUNDO (com desprezo)
Sempre esteve, desde o princípio, metido numa boa encrenca. E agora 
está apenas liquidado.

FUGITIVO
A água, sempre. E a confusão. E não poder dormir para apagar tudo 
isso, para esquecer tudo isso e começar a partir de outro ponto.

VAGABUNDO (dá de ombros)
Começar de outro ponto... Enfim. Em breve a água estará mais alta do 
que nunca, mais próxima do que nunca e mais ameaçadora do que 
nunca quando avançar em definitivo através dos nossos umbrais. (O 
Louco vai até a janela e põe-se a atirar para fora os pedaços de ma-
deira) Observe. Agora ele desiste daquilo que a meu ver era a sua úni-
ca ocupação.

FUGITIVO
Assim, pelo menos, ficará em paz e nos deixará em paz.

VAGABUNDO (suspira)
Metidos numa boa encrenca...

FUGITIVO
Estamos liquidados. Perdemos até o que não tínhamos.

VAGABUNDO
Perdemos o bastante.
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FUGITIVO
Que horas são, afinal?

VAGABUNDO
A noite vai alta, é o que sei.

FUGITIVO
Quando a manhã chegar, saberemos o quanto a água avançou.

VAGABUNDO
Vamos sabê-lo bem antes que a manhã chegue.

FUGITIVO
Saberemos.

VAGABUNDO
Com a água galopando e galgando as nossas soleiras.

FUGITIVO
E depois a inundação, no final. E depois o final.

VAGABUNDO
Até mesmo os ratos – que são mais espertos do que nós – serão obri-
gados a fugir. Ou se afogarão, porque não terão para onde fugir, caso 
queiram fugir, conforme é mais provável.

FUGITIVO (meditativo)
A perspectiva é sombria.

VAGABUNDO
Uma razoável perspectiva.

FUGITIVO
Quando os ratos se afogarem, terá chegado a nossa vez. (O Louco põe-
se a andar de um lado para o outro) Vê? Até esse aí se preocupa, pois 
não consegue manter-se indiferente. Até esse aí será tragado pelas on-
das.

VAGABUNDO (sardônico)
Desistiu de sua ocupação e agora não sabe o que fazer consigo mes-
mo, pelo menos para passar o tempo.

FUGITIVO
E, quando um como esse começa a perder a cabeça, não há nada que 
se possa fazer e não há como retornar à razão.

VAGABUNDO
Por que está se preocupando com isso? Sempre se preocupando com 
isso...

FUGITIVO
De certo modo, ele me é indiferente. Entretanto a sensação que tenho é 
de que tudo se precipita e de que eu também me precipito. Quando 
penso nisso, perco a cabeça, giro à roda como um maluco – embora 
tenha pouco sentido perder a cabeça, mesmo nesta situação, ou girar à 
roda como um maluco.
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VAGABUNDO (suspira, enfadado)
É assim: impossível manter-se isento, principalmente quando se come-
ça a andar de um lado para o outro, como à procura de alguma coisa, 
que não se sabe bem o que é. É o que deixa os meus nervos em franga-
lhos.

FUGITIVO
E nos conduz ao esgotamento.

VAGABUNDO
Se o tivéssemos expulsado desde o início, nos teríamos poupado tantos 
aborrecimentos. Mas agora – a esta altura, parece tarde demais.

FUGITIVO (abatido)
Sempre haverá tempo para expulsá-lo. Mesmo quando for tarde de-
mais.

VAGABUNDO
Mas sempre será tarde demais.

FUGITIVO
De lhe meter um pontapé no traseiro e pô-lo porta afora.

VAGABUNDO
Alguém teria de fazer isso. Não estivéssemos tão exauridos.

FUGITIVO
Não estivéssemos tão abatidos, evidentemente, depois de toda esta 
atrapalhação.

(O Louco se aquieta e põe-se a olhar pela janela)

VAGABUNDO
De toda esta atarantação. (Observa o Louco) Mas sempre seria tempo 
de nos livrarmos de mais um transtorno.

FUGITIVO (balança a cabeça negativamente)
Nisso estaríamos de acordo, pelo menos, apesar de tudo. Porém esta-
mos exaustos. E os ratos roubaram o pouco que havia para comer.

VAGABUNDO
Ele é o único que olha pela janela, (irônico) o único que provavelmen-
te enxergará alguma coisa. Porém o seu silêncio obstinado o proíbe de 
falar.

FUGITIVO
Quando ele olha pela janela, é porque ainda tem alguma expectativa.

VAGABUNDO
Mas o que há para ver é apenas a escuridão circundante – a espessa, 
antiga e absoluta escuridão circundante.

FUGITIVO
Sempre se poderia enxergar alguma coisa que fosse – um ponto qual-
quer que nos indicasse o lugar onde estamos e de onde deveríamos 
partir; mas para isso...
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VAGABUNDO (interrompe)
Inútil. Só se veria a escuridão.

FUGITIVO
E só se ouviria o silêncio.

VAGABUNDO
Ou seja, tudo sempre termina da pior maneira.

FUGITIVO
A pior maneira é quando tudo termina, e porque termina. Ou porque 
nada termina.

VAGABUNDO
Talvez. O que quer dizer a mesma coisa.

FUGITIVO
Ou, talvez, porque nada termina, e ficamos suspensos no meio do ca-
minho. As perguntas ficam suspensas e nenhuma delas obtém resposta.

VAGABUNDO
A melhor maneira de dizer isso é dizendo que tudo termina sempre da 
pior maneira.

FUGITIVO
Oscilando entre o silêncio e a escuridão.

VAGABUNDO
Entre o silêncio...

FUGITIVO
... e a escuridão.

(Fazem uma pausa. O Louco permanece de pé diante da janela, a olhar 
para fora)

VAGABUNDO
E agora, isso.

FUGITIVO (para o Louco)
Ei, você!

VAGABUNDO
Definitivamente, me irrita, arruína os meus nervos. Principalmente 
quando olha através da janela, destrói todos os meus nervos, caso já 
não estejam destruídos, caso já não estivessem destruídos desde o co-
meço. (Pausa) Mas por que me deixo perturbar, que sentido há em me 
deixar perturbar?

FUGITIVO (abatido)
Ei, você! (Para o Vagabundo) Se não fosse por esta prostração, eu 
concordaria em que a melhor providência seria expulsá-lo em definiti-
vo.

VAGABUNDO
Talvez o façamos algum dia.
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FUGITIVO
Ou expulsá-lo, ou dormir. (Faz uma pausa) E, no entanto, nem uma 
coisa nem outra...

VAGABUNDO
Poderíamos expulsá-lo e em seguida dormir.

FUGITIVO
Consideraremos tal possibilidade.

VAGABUNDO
Sem uma tal possibilidade, estaríamos loucos.

FUGITIVO
Ou expulsá-lo, ou dormir.

VAGABUNDO
Não se pode viver sem tal possibilidade.

FUGITIVO
Sem uma tal alternativa.

VAGABUNDO
Sem uma tal saída. E, no entanto, ele insiste e olha pela janela. Veja.

FUGITIVO
Pelo menos, enquanto olha, não fica por aí, a bulir com as coisas, a 
mexer com o que não é de sua conta, a trombar contra as paredes, a 
causar estardalhaços, movendo de cá para lá uma multidão de objetos 
que não lhe dizem respeito.

VAGABUNDO
Logo a água alcançará os nossos limiares.

FUGITIVO
Alguém deveria ir e verificar.

VAGABUNDO
Sim.

FUGITIVO
Por que você não vai e verifica?

VAGABUNDO
Ora, sabemos que existe a enchente, e que a água está lá fora, e que 
nos cerca por todos os lados a esta altura, e que em breve ultrapassará 
os limiares.

FUGITIVO
Chega a ser irritante que as coisas aconteçam desta maneira.

VAGABUNDO (indiferente)
A inundação é um fato.

FUGITIVO
Convém que alguém saia e vá verificar.

(O Louco abandona a janela e se acocora a um canto)
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VAGABUNDO
Felizmente, abandonou a ideia de olhar pela janela.

FUGITIVO
Isso nos alivia um pouco, pelo menos por enquanto.

VAGABUNDO
Deixou de ver o que não podia ser visto.

FUGITIVO
Parou de olhar para o inescrutável.

VAGABUNDO
E de perscrutar o invisível.

FUGITIVO
Mas tudo permanece como antes.

VAGABUNDO
O simples fato de estarmos aqui...

FUGITIVO
Difícil lidar com esse fato.

VAGABUNDO
O simples fato de que estejamos aqui – eis uma tremenda complica-
ção.

FUGITIVO
Uma suficiente complicação.

VAGABUNDO
Uma enorme dor de cabeça.

FUGITIVO
Poderíamos resolver mais tarde essa questão.

VAGABUNDO
Então expulsaríamos o louco.

FUGITIVO
E dormiríamos. (Faz uma pausa) Se pudéssemos dormir, podia ser até 
que as coisas se tornassem mais simples.

VAGABUNDO
Mais tarde, talvez.

FUGITIVO
Somente uma hipótese.

VAGABUNDO
Com a água chegando aos nossos calcanhares.

FUGITIVO
Seria impossível dormir.

VAGABUNDO
Não se poderia dormir, porque a água já está pelos nossos calcanhares.
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FUGITIVO
Encurralados, afinal.

VAGABUNDO
Liquidados.

FUGITIVO
Encurralados num lugar e numa situação com que não podemos lidar.

VAGABUNDO
Que é pior que a dos ratos.

FUGITIVO
Talvez. Que é pior que a dos ratos. (Faz uma pausa) Se fossem outras 
as circunstâncias, pode ser que expulsássemos aquele.

VAGABUNDO
Talvez não houvesse necessidade de expulsá-lo. Mas pelo menos po-
deríamos dormir.

FUGITIVO
E dormiríamos de fato.

VAGABUNDO
Noutras circunstâncias.

FUGITIVO
Numa outra vida.

VAGABUNDO
Só uma hipótese.

(Faz-se uma pausa)

FUGITIVO
Numa outra vida, numa outra realidade.

VAGABUNDO
Já nos desgastamos o suficiente lidando com fantasmas.

FUGITIVO
De certo modo nos desgastamos o suficiente, mas não sabemos até que 
ponto.

VAGABUNDO
Seríamos poupados, se fossem outras as circunstâncias, é o que penso.

FUGITIVO
Não posso pensar em outras circunstâncias.

VAGABUNDO
Só uma hipótese.

FUGITIVO
Uma hipótese sem fundamento.

VAGABUNDO
Sem nenhum fundamento, mas uma hipótese.
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FUGITIVO (deita-se com o rosto voltado para o fundo)
Se ao menos se pudesse dormir.

VAGABUNDO
As coisas seriam mais fáceis.

FUGITIVO
Porém não se pode dormir.

VAGABUNDO
Desgastamo-nos em vão.

FUGITIVO
Haveria sentido em dormir.

VAGABUNDO
Amanhã expulsaremos o louco.

FUGITIVO
Amanhã.

VAGABUNDO
Com a água pelos nossos calcanhares.

FUGITIVO
Não se pode dormir.

VAGABUNDO
Uma tremenda confusão.

FUGITIVO
Um imenso transtorno.

VAGABUNDO
Em todos os sentidos.

FUGITIVO
Um desastre. Uma verdadeira catástrofe.

VAGABUNDO
Uma tremenda atrapalhação.

FUGITIVO
Encurralados aqui com os ratos.

VAGABUNDO
E não há para onde ir. Não há por onde se meter.

(Silêncio. Ouve-se o barulho dos ratos. Apagam-se as luzes lentamente)

FIM DO SEGUNDO ATO
FINAL DA PEÇA
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