
1 

 

DOM QUIXOTE (de Coimbra) 
 

Uma estrada no campo, assinalada por um traço descontínuo, que segue sinuoso entre 

montes de sucata, pilhas de ferro-velho, carcaças de automóveis, etc., como se o campo 

fosse feito de objectos em desuso e a estrada uma pista de motocross numa sucateira. Ao 

fundo, um horizonte vermelho, de onde surgem sons de foguetes, sinos de igreja, 

bailaricos, e emissões rádio perdidas na serra. À frente, meio fora meio em cena, um sofá 

coçado, uma televisão não muito nova, pilhas de livros, filmes, discos e jogos informáticos, 

e uma mesa de trabalho com algumas cadeiras. 

 

 

1. 

 

Para a plateia: 

 

SOBRI5HA 

Numa aldeia da Mancha, de cujo nome não me lembro, vivia –  

 

GOVER5A5TA 

Na Espanha. A Mancha é um pedaço da Espanha.  

 

SOBRI5HA 

Vivia o meu tio, um fidalgo dos de lança guardada no armeiro, adarga antiga, rocim fraco[JE1] e 

galgo veloz.  

 

GOVER5A5TA 

Isto quer dizer que era de uma família nobre, e vivia numa casa ainda mais antiga, que tinha 

muito pó, um brasão por cima da porta, muito sujo por causa das pombas, e espadas na parede, 

cheias de ferrugem. Nas cavalariças, um cavalo muito, muito esperto, e no quintal, um cão de 

caça muito, muito rápido. E uma governanta muito, muito espectacular, que não era paga há 

meses mas continuava a trabalhar como uma moura para limpar isto tudo – e que sou eu. 

 

SOBRI5HA 

A semana passada, o meu tio saiu de casa sem avisar ninguém. 
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GOVER5A5TA 

Tudo por culpa dos livros que lia, uns calhamaços assim, e dos filmes, também, sempre a ver 

filmes, tardes inteiras, em vez de ir apanhar sol e ar fresco, para se curar daquela asma! E os 

jogos de computador!? Ai, os jogos de computador! O que é que nós vamos fazer!? 

 

SOBRI5HA 

Calma, Maria. O meu tio tinha uma grande biblioteca, e como já não trabalhava, por estar velho, 

passava os dias a ler. Estudava muito esses livros. 

 

GOVER5A5TA 

E a nossa vida nunca mais foi a mesma! Nunca mais tivemos sossego… Os malditos livros 

transtornaram a alma do meu patrãozinho!  

 

SOBRI5HA 

Os livros de aventuras de cavaleiros andantes. 

 

GOVER5A5TA 

Ai, minha nossa senhora!! Malditos sejam os cavaleiros andantes!! 

 

SOBRI5HA 

Calma, Maria, o barbeiro e o padre devem estar a chegar, eles vão ajudar-nos! Os cavaleiros 

andantes chamavam-se assim porque viviam a cavalo, sempre a correr mundo atrás de 

aventuras. E tinham aventuras tão aventureiras, que os poetas e os prosadores só falavam deles,  

e a literatura daquele tempo era só de cavalaria andante, como hoje os filmes são de polícias e 

ladrões, índios e cowboys, bruxas e feiticeiros, e… 

 

SA5CHO 

Ó da casa! 

 

SOBRI5HA 

São eles! 

 

Entra SA5CHO, trazendo DOM QUIXOTE, gravemente ferido. 

 

SA5CHO 
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Encontrei-o no meio da rua, todo partido, coitadinho. 

 

GOVER5A5TA 

Ai o meu rico patrãozinho!! 

 

SOBRI5HA 

O padre e o barbeiro, não os viu? 

 

GOVER5A5TA 

Senhor Alonso! 

 

SA5CHO 

Chiu! Ele agora diz que se chama Dom Quixote… e bate em quem lhe chamar outra coisa! 

  

GOVER5A5TA 

Ai minha nossa senhora!! 

 

SA5CHO 

Quando o encontrei, disse que tinha acabado de ser ordenado cavaleiro! Fiquei muito 

contente… Os meus parabéns, menina!! Ter um cavaleiro andante em casa não é para todos, ai 

não, não é!  

 

GOVER5A5TA 

Malditos sejam os livros de cavalaria, menina!  

 

SA5CHO 

Que mal têm os livros? 

 

SOBRI5HA 

Veja bem, Sancho. O meu tio às vezes passava quarenta e oito horas seguidas agarrado a esses 

bolorentos livros, sem querer saber de mais nada. Só os largava para erguer-se, pegar da espada 

e atirar golpes contra as paredes, gritando que estavam ali torres e gigantes. E quando, já não 

podia mais suster a espada, bebia um caneco de água das pedras, dizendo ser o preciosíssimo 

elixir com que o brindara o encantador Esquife, seu amigo.  

 

GOVER5A5TA 
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Leu um, leu dois, leu três, até aí tudo bem… Ao quarto começou a levar aquilo a sério. Leu o 

quinto, já dizia que podia ser como os cavaleiros andantes… e a semana passada, fechou-se na 

biblioteca, e nunca mais de lá saiu. Quando fomos chamá-lo, tinha desaparecido! Estávamos 

numa aflição, Sancho!! 

 

SA5CHO 

Ainda bem que eu não sei ler! Mas ele falava de uma maneira tão empolgada, quando o 

encontrei… 

 

SOBRI5HA 

Bom, nem todos os livros são maus… É que às vezes ele não compreendia aquelas palavras e 

ficava a pensar, a pensar… 

 

SA5CHO 

Onde é que ele encontrou estas armaduras de cavaleiro tão velhas?!  

 

SOBRI5HA 

Estavam no sótão[JE2].  

 

GOVER5A5TA 

A couraça era do avô dele, o escudo do bisavô, o gorjal do trisavô e o elmo do tataravô… Mas 

isso era no antigamente!  

 

SOBRI5HA 

O meu tio mostrava-me estas antiguidades quando eu era pequena e me contava as aventuras da 

família… Mas eram só histórias!... 

 

Depositam DOM QUIXOTE no sofá.  

 

GOVER5A5TA 

Senhor Alonso! 

 

SA5CHO 

Ele só responde por Dom Quixote! Ó – Dom Quixote!! 

 

DOM QUIXOTE 
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Quantos são? Quantos são? Esses encantamentos não me apanharão! Essas lojas cheias de luzes, 

essas caixas de histórias vivas, essas carroças fumarentas sem cavalos! Eu sei que são 

encantamentos para nos tirarem do sossego e destruir a beleza de Dulcineia! Jamais 

conseguirão!!  

 

Quase desmaia. 

 

DOM QUIXOTE 

Deitai-me já, pois estou  bastante moído, por culpa doe Rocinante — e chamai quanto antes 

uma fada que me cure.  

 

GOVER5A5TA 

Venha, venha, senhor. Nós o poremos são como um pêro, sem auxílio de fada nenhuma.  

 

Deitam DOM QUIXOTE, com muitas cautelas. 

 

DOM QUIXOTE 

Numa luta contra terríveis gigantes o meu cavalo veio ao chão e não pude defender-me. 

Moeram-me.  

 

GOVER5A5TA 

O que é que aconteceu, homem de deus!? 

 

SA5CHO 

Quando ia investir contra um grupo de mercadores de sedas, o rocinante falhou. O Rocinante é 

como ele chama ao cavalo… 

 

SOBRI5HA 

Sim, nós sabemos… Mas que mal lhe tinham feito os mercadores? 

 

SA5CHO 

Parece que eles que não quiseram reconhecer que a mais formosa dama do mundo era uma tal 

Dulcineia del Toboso.  

 

GOVER5A5TA 
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Fizemos mal em deixá-lo entregar-se de corpo e alma a tais livros. O melhor é deitá-los todos 

fora.  

 

SA5CHO 

Mas quem é a Dulcineia del Toboso? Fartou-se de falar nela, enquanto delirava de febre. 

 

SOBRI5HA 

Antes de desaparecer, começou a magicar numa antiga namorada… Todos os cavaleiros têm 

uma namorada muito bonita por quem estão loucos de amores, e a quem juram servir a vida 

inteira.  

 

GOVER5A5TA 

E ele depois de velho é que vai ter estas ideias!  

 

SOBRI5HA 

Como não há nenhuma moça muito bonita assim nas redondezas… Lembrou-se dessa tal 

Aldonza, a quem arrastou a asa quando era mais novo. E como Aldonza também não era nome 

de dama de cavaleiro andante, decidiu mudar-lhe o nome para Dulcineia – porque se lembrava 

dela como uma pessoa muito doce[JE3].  

 

GOVER5A5TA 

Eu conheço essa Aldonza muito bem… Só o tratava mal! Que raios quer este doido com essa 

vesga? E chamar-lhe Dulcineia…  

 

DOM QUIXOTE 

Oh, infame canalha! Vou ensinar-te a  respeitar a altíssima rainha da Mancha. Não fujais, 

covardes! (Cai.) É somente a queda do meu ginete que me impede de castigar-vos pela 

blasfémia proferida. (Desfalece.)  

 

GOVER5A5TA 

Não há remédio: vou é queimar esses livros todos! E depois benzer a biblioteca, não vá aparecer 

aqui algum desses feiticeiros que vêm nos livros. Ai, que falta nos faz o padre! 

 

SOBRI5HA 

Espera! Primeiro, vamos ver os livros um a um, Maria, para ver do que tratam, e se existe algum 

que não mereça esse castigo.  
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GOVER5A5TA 

Não – não há nenhum que mereça ser poupado, porque todos foram malfeitores; o melhor será 

arremessá-los pela janelas para o pátio, fazer um montão com eles e pegar-lhes fogo. 

 

SA5CHO 

Dê-mos a mim, para a braseira! 

 

SOBRI5HA 

Nada disso. Vão para o caixote de lixo azul! Estou certa que se o senhor Padre aqui estivesse, 

faria exactamente como eu digo.  

 

A GOVER5A5TA e a SOBRI5HA pegam nos vários livros. 

 

GOVER5A5TA 

Los cuatro de Amadís de Gaula. 

 

SOBRI5HA 

Parece coisa misteriosa esta; porque, segundo tenho ouvido dizer ao senhor Padre, este livro foi 

o primeiro de cavalarias que se imprimiu em Espanha e os restantes tiraram dele princípio e 

origem; e assim me parece que, como dogmatizador de uma seita tão má, devemos sem 

nenhuma desculpa condená-lo ao fogo. 

 

GOVER5A5TA 

Não, senhora; que também ouvi dizer que é o melhor de todos os livros que deste género se 

escreveram; e assim, por ser único na sua arte, deve ser poupado. 

 

SOBRI5HA 

Isso é verdade, e por essa razão outorguemos-lhe a vida por agora. Vejamos esseoutro que está 

junto dele… 

 

GOVER5A5TA 

Palmerín de Oliva e Palmerín de Inglaterra. 

 

SOBRI5HA 
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Essa oliva seja feita em achas e queimada, que dela não restem nem as cinzas, e essa palma de 

Inglaterra se guarde e conserve como coisa única, e faça-se para isso outra caixa como a que 

Alexandre achou nos despojos de Dario, que a destinou a guardar as obras do poeta Homero. 

Este livro, Maria, tem autoridade por duas razões: uma, porque, só por si, ele é muito bom, e a 

outra, porque se diz que o escreveu um sábio rei de Portugal…  

 

Vão deitando fora os livros. 

 

GOVER5A5TA 

Louvado seja Deus! Pelo menos estes não mais mexerão com os miolos do senhor meu amo.  

 

SOBRI5HA 

Vamos levar isto daqui.  

 

GOVER5A5TA 

E o melhor é tapar com uma parede a porta da biblioteca, e dizer que foi algum mago que o quis 

atacar! 

 

SOBRI5HA 

Sancho, fica aqui e toma conta dele! 

 

SA5CHO 

Mas eu ainda não lanchei!... 

 

SA5CHO fica sozinho com DOM QUIXOTE. 

 

DOM QUIXOTE (Para SA5CHO.) 

Ora, pois, Senhor Arcebispo Turpim, não é a maior das vergonhas que por artes do vil 

encantador dos Doze Pares de França a vitória deste torneio penda para os cortesãos do 

Imperador Carlos Magno?  

 

SA5CHO (Como se fosse o Arcebispo.) 

Oh, não se aflija com isso, Senhor Dom Quixote. O que se perde hoje ganha-se amanhã.  

 

DOM QUIXOTE 
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Assim o espero, senhor arcebispo. Ajuda-me a ir para a biblioteca, preciso encontrar a receita de 

uma poção mágica... 

 

SA5CHO 

Ah… A biblioteca desapareceu, senhor. Enquanto o patrãozinho esteve por fora em aventuras, 

um maldito mágico apareceu por cá, montado num dragão, e entrou na livraria. O que lá fez não 

sei. Só sei que a livralhada, e mais a sala da biblioteca, desapareceu tudo, e o mágico foi-se pelo 

tecto, numa fumaceira, aos berros: "Sou Munhaton! Sou Munhaton!"  

 

DOM QUIXOTE 

Não era Munhaton. Era Freston. Oh, conheço-o muito bem! Trata-se do mais cruel dos meus 

inimigos. Persegue-me porque está escrito que um dia hei de vencer na luta certo cavaleiro que 

Freston muito protege. O cavaleiro da lua! 

 

SA5CHO 

Isso de aventuras é perigoso.  

 

DOM QUIXOTE 

Talvez, para os outros. Mas eu sou Dom Quixote de La Mancha! Onde está Sancho Pança? 

Quero falar com ele!  

 

DOM QUIXOTE levanta-se e sai à procura de SA5CHO, que vai atrás. 

 

SA5CHO 

Dom Alonso! Perdão, Dom Quixote! Espere, sou eu! 
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2. 

 

SOBRI5HA 

Não é por mim, é por ele que eu faço as coisas assim. Deus sabe que eu não tenho ponta de 

egoísmo no corpo. Mas como é que eu faço agora, sozinha em casa? Com quem vou eu 

conseguir casar? 

 

GOVER5A5TA 

Não é por mim, é por ele que eu faço as coisas assim. Só de pensar que pode voltar a casar! 

Com alguma oportunista que com tudo queira ficar… 

 

SOBRI5HA 

Vamos? 

 

GOVER5A5TA 

Vamos. 

 

Deitam os livros todos no lixo. 
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3. 

 

DOM QUIXOTE 

Não há pessoa mais casmurra que tu!  

 

SA5CHO 

Senhor, tenho muita vontade de lhe dizer que sim… A vontade é tanta, que nem me aguento… 

Mas primeiro, fale-me assim nessa linguagem de cavalaria andante… De certeza que aceitarei… 

 

DOM QUIXOTE 

Bom, então, ouve bem o que escreverão sobre nós, se amanhã, ao despertar da aurora, sairmos 

da aldeia em busca de aventuras… «Já a Aurora, rasgando o manto da noite, vestia o pólo de 

rubicundos adornos, já as aves se punham a cantar, harmoniosamente, nos bosques, 

saudando a deusa da manhã…» 

 

SA5CHO 

Ai, estou maravilhado! Que belas palavras! 

 

DOM QUIXOTE 

«Enquanto isto acontecia nos céus e nos bosques, o famoso cavaleiro Dom Quixote de Coimbra 

montou de um salto a cavalo da sua Famel Rocinante e, acompanhado do seu fiel e valoroso 

escudeiro, Sancho Pança…» 

 

SA5CHO 

Ai, como se parece com a realidade!! Tão… igualzinho!! 

 

DOM QUIXOTE 

«Corriam a galope pelas margens do Mondego, e eram o terror dos malvados e o consolo dos 

sofredores…» 

 

SA5CHO 

Pelos vistos, tenho que ir. Senhor, aqui tem o capacete, está pronto. Pode provar. 

 

DOM QUIXOTE 

Experimenta tu primeiro. 

 



12 

 

Sancho põe o capacete. 

 

SA5CHO 

Ah… Sinto-me como um passarinho na gaiola, só falta uma alpistazinha para me sentir melhor. 

 

DOM QUIXOTE 

Senta-te ali. 

 

SA5CHO 

Sim, senhor. (Dom Quixote tenta atingir Sancho para testar o capacete.) Não, senhor. 

Fomos muitas vezes à caça juntos e sei que o senhor tem mão pesada! 

 

DOM QUIXOTE 

Não sejas tolo. No grande livro sobre Amadis de Gaula encontrei uma receita de um bálsamo 

mágico, que te curará de qualquer ferimento! Anda cá! 

 

Dom Quixote dá uma grande arrochada em SA5CHO. 

 

SA5CHO 

Desculpe senhor, não se ofenda, mas assim não vou. A verdade é que a minha mulher não 

deixa… E depois, ainda nem sei quanto é que o senhor me pagaria… 

 

DOM QUIXOTE 

Seu tonto! Vou nomear-te governador da primeira ilha que conquistar!  

 

SA5CHO 

Governador?!... Há tanto tempo que queria ser isso… 

 

DOM QUIXOTE 

Vais comer e beber num serviço de ouro… 

 

SA5CHO 

Comer e beber… há tanto tempo que penso nisso também…  

 

DOM QUIXOTE 
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Sim, meu caro Sancho. Serás meu escudeiro — e o escudeiro dum cavaleiro andante acaba 

sempre, no mínimo, governador dalguma ilha.  

 

SA5CHO 

Quando vamos? 

 

DOM QUIXOTE 

Agora!  

 

SA5CHO 

E a minha mulher? 

 

DOM QUIXOTE 

Depois fazes-lhe uma surpresa, quando estiveres na ilha! 
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4. 

 

GOVER5A5TA 

Mas quem fica a tomar conta da casa!? 

 

SOBRI5HA 

Já não há nada para roubar. 

 

GOVER5A5TA 

E se o senhor padre ou o barbeiro vêm? 

 

SOBRI5HA 

Deixamos um recado na porta. Não viste como estava o meu tio, tão fraco? Se apanha mais 

pancada, imaginas como pode ficar? Não… Temos que fazer qualquer coisa! 

 

GOVER5A5TA 

Já pensou no que as pessoas dirão se virem duas mulheres sozinhas na estrada? Vão dizer que 

somos umas loucas, umas desvairadas, umas devassas! 

 

SOBRI5HA 

Não tinha pensado nisso… 

 

GOVER5A5TA 

Só se nos disfarçamos!  

 

SOBRI5HA 

Isso! Talvez até possamos derrotar o meu tio, e obrigá-lo a vir para casa! Vamos? 

 

GOVER5A5TA 

Vamos! 
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5. 

 

SA5CHO 

Ah, Senhor Dom Quixote, rogo-lhe que nunca se esqueça da ilha que me prometeu. Juro 

governá-la com a maior sabedoria. 

 

DOM QUIXOTE 

Descansa, amigo Sancho. Serei mais generoso contigo do que muitos cavaleiros de fama o 

foram com seus servidores. Costumavam deixá-los envelhecer sem nunca os galardoar com a 

merecida recompensa. Eu, porém, em menos de seis dias espero conquistar todo um reino — ou 

dois, e este segundo será teu.  

 

SA5CHO 

Oh, meu querido amo! Quer dizer então que ainda serei rei e a minha mulher Teresa, rainha e 

meus filhos, príncipes? 

 

DOM QUIXOTE 

Está claro.  

 

SANCHO (Rindo.)  

Estou a pensar na minha mulher. Não dá para rainha, a coitada... Condessa ainda vá lá; mas 

rainha...  

 

DOM QUIXOTE 

Não te preocupes com isso, Sancho. Tudo se há de resolver do melhor modo. Neste momento o 

que posso assegurar-te é que receberás um reino.  

 

SA5CHO 

Os anjos digam amém. Eu cá de mim fico sossegado, porque sei que palavra de cavaleiro não 

volta atrás. Inda mais a palavra do maior cavaleiro de La Mancha, o meu valorosíssimo amo... 

 

DOM QUIXOTE 

Sancho, meu caro Sancho! A fortuna começa a favorecer-nos. Não vês lá ao longe aquele 

exército de gigantes? 

 

SA5CHO 
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Gigantes? Não vejo nem sombra de gigantes, senhor...   

 

DOM QUIXOTE 

Sancho Pança, não vês aqueles vultos? Pois não é menos que uma rara aventura que nos espera. 

 

SA5CHO 

Senhor, não ande cuidando nisso; porque tudo quanto vir lhe há-de parecer aventura; pois da 

imaginação nascem as causas. 

 

DOM QUIXOTE 

Aquilo, acolá. 

 

SA5CHO 

Oh, senhor! Aquilo nunca foi exército de gigantes. Não passa duns tantos moinhos de vento. 

Nada mais.  

 

DOM QUIXOTE 

São gigantes, sim; vou combatê-los. Ajoelha-te, Sancho, e reza enquanto dou cabo dos 

monstros. A mim! A mim, covardes ladrões! Eu sozinho, com esta lança, vos reduzirei a trapos. 

Virai esses braços quanto quiserdes! Ainda que tivésseis mais braços que o gigante Briareu, do 

mesmo modo eu vos reduziria a trapos.  

 

DOM QUIXOTE espeta o ferro numa das velas, que o colhe e lança pelos ares. DOM 

QUIXOTE fica por terra, imóvel. 

 

SA5CHO 

Eu bem disse, meu amo, que os vultos eram moinhos e não gigantes. O meu amo não me deu 

crédito — agora está aí escangalhado, a gemer...  

 

DOM QUIXOTE 

Cala-te, Sancho, pois as coisas da guerra, mais que quaisquer outras, estão sujeitas às mudanças 

e aos caprichos da fortuna. Fica tu sabendo, Sancho, que o meu mais cruel inimigo é o terrível 

encantador Freston. Já me roubou a biblioteca; agora, para me tirar a honra de vencer estes 

gigantes, transformou-os em moinhos. Paciência. Haja o que houver, a minha fiel espada tem 

que vencer no fim — e Freston será castigado.  
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SA5CHO 

Assim o permita Deus! Senhor meu amo, acho bom que se endireite um pouco mais na sela. 

Quem o vir assim há de jurar que é corcunda...  

 

DOM QUIXOTE 

Confesso-te, Sancho, que esta queda me achatou bastante; e se não me queixo, nem gemo as 

dores que sinto, é que um cavaleiro não deve jamais queixar-se, nem gemer, ainda que lhe 

ponham todas as tripas de fora.  

 

SA5CHO 

Oh, está aí uma coisa que eu jamais faria. Não sei resistir. Ao menor arranhão, berro e gemo que 

nem cachorrinho novo ao qual cortam a cauda. Mas, diga-me, senhor, não acha que sejam horas 

de cuidar da pança? 

 

DOM QUIXOTE 

Come tu, meu Sancho. Come tu, já que tens fome. Eu não careço de alimento.  

 

Anoitece.  
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6. 

 

A SOBRI5HA e a GOVER5A5TA arrastam um carrinho de supermercado. 

 

GOVER5A5TA 

Eu disse que era muito pesada, menina. 

 

SOBRI5HA 

Já sei, já sei. Mas temos que chamar a atenção dele. 

 

GOVER5A5TA 

É só uma arca velha! Qualquer um a podia abrir! Nem cadeado tem! 

 

SOBRI5HA 

Sim, mas se bem conheço o meu tio, ele vai olhar para esta arca e imaginar um baú do tesouro. 

Era assim que nós costumávamos brincar quando eu era pequenina. 

 

GOVER5A5TA 

Deus a ouça, menina, porque se não, o mais que vamos ganhar é uma valente dor nas costas. 

 

SOBRI5HA 

Tu é que encheste a arca de comida! Não penses muito nisso, que ainda dói mais. 

 

GOVER5A5TA 

Não, o peso não é da comida, é dos disfarces de frades, pastores, cavaleiros, princesas e outros 

que tais! Não sei para que será preciso tanta coisa! E as barbas postiças!? Ai que vergonha, 

minha nossa senhora!!! 

 

SOBRI5HA 

Ninguém vai dar por nada, é noite cerrada. Vamos. 

 

GOVER5A5TA 

Vamos… 
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7. 

 

DOM QUIXOTE 

Acorda, Sancho.  

 

SA5CHO 

Sim, meu senhor, sim, meu senhor.  

 

DOM QUIXOTE 

Ouve-me bem, antes de entrarmos nesta aventura: nunca deves tomar a espada para defender-me 

por maior perigo que eu corra, salvo se os atacantes forem gente baixa ou canalha vil. Contra 

cavaleiro, só cavaleiro.  

 

SA5CHO 

Fique descansado, senhor meu amo. Juro que lhe obedecerei fielmente. Bem sabe que sou de 

natureza pacífica e tenho horror a combates e barulhos. Mas se alguém me assentar a mão, ah, 

prego-lhe a catana. Isso, prego-lhe!  

 

DOM QUIXOTE 

E farás muito bem. Pouco barulho… Estás a ver aqueles dois?  

 

A SOBRI5HA e a GOVER5A5TA, disfarçadas de dois frades beneditinos, em mulas bem 

tratadas, de guarda-sóis abertos e óculos no nariz.  

 

DOM QUIXOTE 

Upa! Ou muito me engano, ou temos famosíssima aventura. Estás vendo, Sancho, aqueles 

vultos negros? Pois são dois perversos encantadores que roubaram algum tesouro e o levam 

naquele baú. Haja o que houver, tenho de tirar isso a limpo.  

 

SA5CHO 

Mau, mau, mau, senhor! Não vê Vossa senhoria que são apenas dois frades e que o baú não 

passa de uma velha arca de viagem? Meu senhor, meu senhor, não são feiticeiros, apenas gente 

comum!  

 

DOM QUIXOTE 
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Alto aí, satélites de Barzabu! Soltai já esse maravilhoso tesouro que tendes encerrado no baú ou 

vos farei em picado.  

 

FRADE (GOVER5A5TA[JE4]) 

Senhor cavaleiro, não somos satélites de coisa nenhuma, sim religiosos da ordem de São Bento, 

que seguimos o nosso destino. Nada sabemos de tesouros encerradas em baús. 

 

DOM QUIXOTE 

Basta de mentiras, ó infame canalha! Conheço-os perfeitamente. A mim!  

 

Um dos frades (a GOVER5A5TA) cai, o outro (a SOBRI5HA) consegue fugir. Sancho 

despoja o frade caído.  

 

SA5CHO 

Se perguntarem quem te deixou nesse estado, responde que foi o famosíssimo Dom Quixote de 

Ia ManchaLa Mancha, o Cavaleiro da Triste Figura.  

 

Este frade (a GOVER5A5TA) também acaba por fugir. 

 

SA5CHO 

Que vitória estupenda, meu senhor! Creio chegado o momento de Vossa senhoria dar-me a ilha 

— e fique certo de que a governarei muito bem.  

 

DOM QUIXOTE 

Amigo Sancho, isto não são ainda aventuras de ilhas — não passam de simples recontros…  

 

SA5CHO 

Mas esta arca… está cheia de trapos… Ah! Comida! 

 

DOM QUIXOTE[JE5] 

Ora, vem cá, Sancho. Que história é essa de Cavaleiro da Triste Figura?  

 

SA5CHO 

Ah, senhor! A coisa foi que, ao ver o rosto de Vossa senhoria à luz do archote, pareceu-me ele 

tão esquisito, tão melancólico...  

 



21 

 

DOM QUIXOTE 

Meu Sancho, estás na aldeia e não vês as casas. Fica sabendo que tiveste uma pura inspiração. 

Os cavaleiros andantes devem ter alcunhas assim — e de agora em diante adoptarei esse 

cognome e mandarei pintar em meu escudo uma bem estranha e triste figura.  

 

SA5CHO 

Isso é escusado, senhor! Basta que Vossa senhoria apareça ao natural e toda gente dirá logo: 

"Eis o Cavaleiro da Triste Figura". Levaram tudo! 

 

DOM QUIXOTE 

Foi Freston! 
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8. 

 

DOM QUIXOTE 

Amigo Sancho, parece que é chegado o meu grande dia de glória. Vês aquele turbilhão de pó? 

Pois é um tremendo exército em marcha. Repara!... À esquerda começa a levantar-se outra 

nuvem de pó. Deve ser o exército contrário. Vão chocar-se... Subamos àquele monte para ver 

melhor e dir-te-ei logo que exércitos são esses e quem os comanda.  

 

Sancho vai atrás dele, deixando para trás os carrega os despojos. À boca de cena, a 

GOVER5A5TA e a SOBRI5HA aparecem para recuperar os despojos. 

 

DOM QUIXOTE 

O da esquerda pertence ao Imperador Alifanfarrão e o da direita ao Rei Pentapolim, seu 

poderoso inimigo. O maometano Alifanfarrão quer impor suas malditas crenças ao Rei 

Pentapolim, que é um fiel seguidor de Cristo. Logo, tenho de tomar o partido deste último e 

juntamente com ele atacar os infiéis.  

 

SA5CHO 

Oh, senhor! Vossa senhoria está a sonhar. Não vejo Alifanfarrão nem Pentapolim nenhum — 

nem, a falar verdade, nenhum exército. Só distingo ovelhas...  

 

DOM QUIXOTE 

Como? Pois não ouves o relincho dos cavalos e o toque das cometas?  

 

SA5CHO 

Não ouço nada do que Vossa senhoria diz. Ouço més de carneiros, só isso.  

 

DOM QUIXOTE 

És um covarde, uma galinha do mato que não merece tomar parte na luta. Fica por aqui como 

espectador. Verás meu braço fortíssimo decidir da peleja num relance.  

 

SA5CHO 

Senhor, senhor! Pare! Volte! Não são mouros nada, nem gigantes, nem exércitos. Simples 

ovelhas, e se Vossa senhoria mata algumas teremos de pagá-las à custa dos nossos lombos.  

 

DOM QUIXOTE 



23 

 

Sus! Cavaleiros que combateis sob o pendão do valoroso Pentapolim, segui-me! Num ápice 

destroçarei as hostes do infame Alifanfarrão.  

 

Ataca os rebanhos. Fora de cena, os pastores respondem atirando pedras. 

 

DOM QUIXOTE 

Onde estás, onde te escondes, ó soberbo Alifanfarrão? Vem medir-te comigo em combate 

singular. Desafio-te sozinho!  

 

É atingido por várias pedras, desmaiando.  

 

SA5CHO 

Eu não disse? Eu não disse que eram ovelhas e pastores, Senhor Dom Quixote?  

 

DOM QUIXOTE 

Maldito encantador Freston! Mais uma vez me trocou tudo. Transformou dois poderosos 

exércitos num vil rebanho de ovelhas. Infame estratagema. Ai, amigo Sancho! Aproxima-te e 

cura-me estas feridas. Estou em cacos.  

 

SA5CHO 

Eu bem disse. Eu bem avisei. Teimou, não é? Pois agora é aguentar. E sabe o que mais? 

Estamos sem nada. E eu também já não quero nada. Só quero voltar para a minha aldeia. Já não 

quero nada, nem ilha, nem aventuras, nem nada! 

 

DOM QUIXOTE 

Sancho, Sancho, é preciso haver paciência. O mal e o bem não são eternos. Nem um nem outro 

duram muito. E nunca estamos mais próximos da vitória do que quando tudo parece perdido.  

 

DOM QUIXOTE 

Tudo se há de remediar no fim da jornada. Toma a dianteira e guia-me. Ficas livre de escolher o 

ponto de pouso. (Conta os dentes que deixou no campo de batalha.) Boca sem dentes é 

moinho sem mó.  
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Continuam a marcha. A noite é de lua. Ouvem um rumor, sons de pancadas em compasso, 

e retinidos de ferros. Grandes árvores agitadas pelo vento.  

 

DOM QUIXOTE 

Amigo Sancho, o céu quis que eu nascesse para ressuscitar a Idade de Ouro neste século 

degenerado, e o destino reservou-me os maiores feitos. Por mais árdua que seja a aventura que 

se apresenta, não a evitarei. Arrocha a cilha de Rocinante e fica neste ponto à minha espera. Se 

eu não voltar desta aventura, retornarás à aldeia e dirás a todos que teu amo pereceu como os 

verdadeiros heróis perecem — na luta!  

 

SANCHO (Chorando como uma criança.) 

Ai, meu querido amo! Para que há de Vossa senhoria meter-se em tais embrulhos? Já não está 

de sobejo famoso com tantas proezas realizadas? Se meu amo perece, adeus minha ilha! 

Lembre-se, meu senhor, que tenho mulher e filhos e que sem a ilha ficarão todos desamparados. 

Ah, senhor, espere pelo menos que amanheça. De dia os perigos são menores.  

 

DOM QUIXOTE 

De dia ou de noite, tudo é o mesmo para o Cavaleiro da Triste Figura — e ninguém dirá que por 

ter sido noite deixou Dom Quixote de cumprir o seu dever. O céu me ajudará e cuidará de ti 

caso eu pereça. Vamos. Aperta a cilha de Rocinante e espera-me neste ponto. Voltarei vencedor.  

 

Sancho finge que aperta a cilha de Rocinante, mas de facto prende as patas de trás do 

corcel. 

 

SA5CHO 

Vossa senhoria está vendo que o céu me escutou e está impedindo que Vossa senhoria me 

abandone. O rocim não obedece à espora.  

 

DOM QUIXOTE 

Bem. Nesse caso esperarei pela aurora.  

 

SA5CHO 

Sem dormir?  

 

DOM QUIXOTE[JE6] 
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Sem dormir, está claro. Dorme tu, meu Sancho, que para isso nasceste. Eu ficarei a dialogar 

com os meus altos pensamentos.  

 

SA5CHO 

Não fique agastado, meu amo. Não tive tenção de o molestar.  

 

Cada vez com mais medo, Sancho borra-se todo. 

 

DOM QUIXOTE 

Que é isso, Sancho? Que houve?  

 

SA5CHO 

A culpa não é minha, senhor. É de quem me trouxe para este horrível deserto, cheio de rumores 

pavorosos...  

 

DOM QUIXOTE 

Não quero ouvir mais! Dormirás a vinte passos de mim! Aliás, cinquenta!  
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9. 

 

SA5CHO acorda, olha à volta e percebe que o ruído amedrontador era apenas de umas 

azenhas. SA5CHO volta para perto de DOM QUIXOTE sem parar de rir. DOM 

QUIXOTE dá-lhe duas cachaçadas. 

 

SA5CHO 

Ai, senhor! Não vê que estou rindo?  

 

DOM QUIXOTE 

Por isso mesmo te castigo. Não sou objecto de riso. Podia eu acaso adivinhar que os estrondos 

fossem de azenhas? Supus muito naturalmente serem roncos de gigantes — e se fossem 

gigantes verias como lindamente eu lhes deceparia as cabeças.  

 

SA5CHO 

Creio piamente. Mas Vossa senhoria há de confessar que esta aventura foi bem engraçada...  

 

DOM QUIXOTE 

Não nego que o fosse, mas um escudeiro não deve nunca faltar ao respeito devido a seu amo — 

e tu faltaste.  

 

SA5CHO 

Está bem, está bem, senhor. Perdoe-me por esta vez. Em ocasiões semelhantes saberei conter-

me.   

 

DOM QUIXOTE 

E só assim continuaremos amigos. Vamos continuar. Já[JE7] estamos em terras de Coimbra. Este 

é o famoso rio Mondego. Na verdade, Sancho, que este país é mui deleitável e ameno. Que te 

parece, Sancho? Não respondes? Estás mudo? 

 

SA5CHO 

Digo que não quero responder palavra, e tenho dito; meta-se lá com a sua vida e deixe-me. 

 

DOM QUIXOTE 

Sem dúvida estás arrependido de me servires! Ora tem paciência, sofre, que a ilha algum dia 

aparecerá. Mas espera. Não vês nas margens do rio um barco atado, sem velas, nem remos? 
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SA5CHO 

Deve ser o Basófias.  

 

DOM QUIXOTE 

Sabes onde estamos? 

 

SA5CHO 

Sei muito bem. 

 

DOM QUIXOTE 

Onde? 

 

SA5CHO 

Estamos na Oficina Municipal de Teatro. 

 

DOM QUIXOTE 

Pois sabe que estamos metidos na maior empresa do Mundo. 

 

SA5CHO 

Bem aviados estamos! Não digo eu que vossa mercê é doido confirmado? 

 

DOM QUIXOTE 

Sancho, aquele barco, que vês atado àquele álamo, não está ali sem grande mistério. 

 

SA5CHO 

É porque vossa mercê de tudo faz mistério; e, sabida a conta, não é nada. 

 

DOM QUIXOTE 

Alguma pessoa está em grande perigo de honra ou vida; pois costumam muitas vezes os astros 

arrebatarem os cavaleiros andantes dentro em alguma nuvem, ou pôr-lhe um barco à vista, para 

que se embarquem; e, indo pelo rio abaixo por si mesmo o barco, lá vai dar aonde há o perigo; 

com que, Sancho, ata os cavalos a esse tronco; metamo-nos no barco e vamos a acudir a essa 

grande necessidade. 

 

SA5CHO 
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Deixe-me vossa mercê fazer primeiro as minhas; que é razão que acuda primeiro às minhas 

necessidades do que às alheias. 

 

DOM QUIXOTE 

Vamos, Sancho, que aqui a dilação é perigosa. 

 

SA5CHO 

Deixe-me vossa mercê primeiro urinar, para irmos na maré do mijo. 

 

DOM QUIXOTE 

Deixa, Sancho, as piadas; ata os cavalos, e embarquemo-nos. As ilhas não se acham por terra, 

senão no mar; e talvez que para teu bem esteja aqui este barco, como quem diz: Embarca-te, 

Sancho, que hás-de achar uma ilha. 

 

SA5CHO 

Com que os barcos também falam! 

 

DOM QUIXOTE 

Isso é figura que tu não alcanças; segue-me, que eu me embarco já. 

 

SA5CHO 

Senhor, eu já estou resoluto a morrer afogado: vamos com Deus; mas parece mui grande tirania 

deixar o meu burro, fiel companheiro de tantos anos, a quem devo mais do que a meu pai, e a 

minha mãe. 

 

DOM QUIXOTE 

Bem podes estar seguro, que a mesma pessoa que pôs aqui este barco terá cuidado de nos 

guardar os animais, que assim o contam as histórias impressas. 

 

SA5CHO 

Uma vez que está em letra redonda, sem dúvida que se há-de cumprir à risca. Deus seja comigo. 

 

Ata Sancho o cavalo e o burro; embarcam-se, e logo irá o barco pelo rio abaixo, até chegar 

à azenha, e zurra o burro. 

 

SA5CHO 
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Ah, burro do meu coração! Bem te entendo o que queres dizer nesse zurro; mas não te posso ser 

bom; tem paciência, que bem sei que em deixar-te dei cos burros na água. 

 

DOM QUIXOTE 

Vê, Sancho, a serenidade com que anda este barco! 

 

SA5CHO 

Senhor, eu já estou enjoado: apare lá, que quero vomitar.  

 

Vomita. 

 

DOM QUIXOTE 

Eis-nos engolfados no vastíssimo oceano! Se eu tivesse cá um astrolábio, te diria com certeza 

absoluta em que ponto estamos a navegar. Mas mesmo sem astrolábio te asseguro que já está 

passado o equador.  

 

SA5CHO 

Como pode ser isso, meu amo, se ainda vejo acolá na margem do rio o meu burrinho e o seu 

rocinante?  

 

DOM QUIXOTE 

Cala-te, que tu não entendes da náutica. Se tu souberas o que são coluros, tropos, linhas, 

zodíacos e balestilhas, tu viras claramente o quanto temos andado. 

 

SA5CHO 

Ora com termos andado tanto, ainda não encontrámos nenhuma ilha para eu governar? 

 

DOM QUIXOTE 

Cala-te, que até o fim ninguém se pode chamar desgraçado. Ó! Lá se descobre, Sancho, um 

castelo encantado; ali sem dúvida está a afligida pessoa que buscamos. Que felicidade! 

����� 

SA5CHO 

É verdade; mas eu cuido que é a ilha! Vamos a ela. 

 

A barca aproxima-se perigosamente da azenha, de onde saem varas para suster a marcha.  
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HOME5S (fora de cena) 

Vocês vêm doidos, homens do Diabo?! Aonde querem meter este barco? Não vêem que isto é 

uma azenha, donde a água corre tão furiosa, que despenhará e despedaçará esse barco nas 

pedras da mó? Arreda para lá! 

 

DOM QUIXOTE 

Olha os gigantes encantadores. Ó canalha, largai a quem tendes preso nessa torre; se não, com 

esta espada reduzirei a cinzas a todos. 

 

SA5CHO 

Senhor, que nos perdemos sem remédio! O barco com a corrença da água vai levado para dentro 

das pedras! Ai! Ai, que se vira! 

 

Com muita gritaria de todos se vira o barco, e D. Quixote e Sancho vem nadando até 

chegar à praia. 

 

SA5CHO 

Ai, que me afogo, Senhor! Briguemos agora com as ondas. 

 

DOM QUIXOTE 

De boa escapámos, Sancho; graças a Dulcineia, estamos livres do perigo. Oh, malévolos 

encantadores, que me perseguis por mar e terra, só por não livrar os miseráveis aflitos! 

 

SA5CHO 

O que eu sentia não era o morrer: era morrer afogado em água, podendo morrer afogado em 

vinho.  

 

DOM QUIXOTE 

Sempre os malditos encantadores! Sempre a atrapalhar-me os planos! Ó desventurado cavaleiro 

que jazes nessa fortaleza, perdoa-me se não te libertei. Quis e não pude.  

 

Tentam enxugar-se, mas começa a chover. Tentam abrigar-se. 

 

DOM QUIXOTE 

Sancho! Sancho! Vês naquele guerreiro, que num ginete ruço se dirige ao nosso encontro, o 

capacete de ouro que ele traz na cabeça? Pois é o tal elmo de Mambrino que jurei conquistar.  



31 

 

 

SA5CHO 

Guerreiro, senhor? Pois então Vossa senhoria toma como guerreiro um homenzinho comum 

daqueles?  

 

DOM QUIXOTE 

Tu tens cataratas nos olhos, amigo Sancho. Afirmo-te e reafirmo-te que é um legítimo guerreiro 

com o elmo de Mambrino na cabeça. E vou conquistá-lo.  

 

SA5CHO 

Mas quem é esse tal Mambrino?  

 

DOM QUIXOTE 

Mambrino, amigo Sancho, foi um mouro possuidor dum elmo encantado. Um dia perdeu-o para 

Sacripante, depois de tremenda luta.  

 

SA5CHO 

É realmente precioso o tal elmo?  

 

DOM QUIXOTE 

Tão precioso que desde já fiz voto de combater mortalmente o cavaleiro que esteja na posse 

dele. Entrega-me esse elmo de ouro! 

 

BARBEIRO (fora de cena) 

Mas isto é uma bacia de barbear!  

 

DOM QUIXOTE (fora de cena) 

Uma bacia! Não sabes o que isso é? O elmo dourado de Mambrino! Quando é usado por um 

cavaleiro andante, torna-o invulnerável a todas as feridas! Dá-me cá isso! (Em cena.) Ah, Elmo 

de ouro… De passado tão ilustre, há muito que andavas perdido… Não há nenhum como tu… 

Faremos uma história de ouro e glória juntos! 

 

BARBEIRO (fora de cena)  

Acho que lhe falta um parafuso qualquer… 

 

DOM QUIXOTE  
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Fora daqui, usurpador do elmo! Vai e espalha pelo mundo a nova: Dom Quixote tem agora a 

herança de Mambrino! Covarde! Só mesmo a fuga te podia salvar!  

 

SA5CHO 

Oh, está tão novinha que vale bem meia moeda. Parece-me bacia de barbeiro.  

 

DOM QUIXOTE 

Grandíssima cabeça tinha o pagão dono deste capacete! E ainda não está todo ele aqui. Falta-lhe 

um pedaço. É provável que este maravilhoso elmo haja caído nas mãos de algum ignorante, o 

qual, vendo que era de ouro puro, derretesse metade e afeiçoasse o resto sob a forma de bacia de 

barbeiro. Seja lá como for, mandarei compô-lo, restaurando-lhe a forma primitiva. Ficarei assim 

com um elmo superior ao que Vulcano fez para Marte.  

 

Sancho não tira os olhos do burro abandonado pelo barbeiro. 

 

SA5CHO 

Que faremos do animal, meu senhor? O dono com certeza não vem buscá-lo e o bichinho 

parece-me bom de marcha.  

 

DOM QUIXOTE 

As leis da cavalaria não permitem que o vencedor tome o ginete do vencido. Deixa-o, pois, em 

paz.  

 

SA5CHO 

Que levem a breca as tais leis. Tenho cá minhas razões para apropriar-me deste burrinho, ou 

pelo menos trocá-lo pelo meu, que é muito inferior. Poderá Vossa senhoria informar-me o que 

dizem as leis da cavalaria sobre a troca de burros e de selas?  

 

DOM QUIXOTE 

Nada sei a respeito, mas me parece que enquanto me informo podes trocar as selas. Impossível 

que as leis da cavalaria se oponham a uma coisa tão inocente.  

 

Sancho tira do burro do barbeiro a sela nova.  

 

SA5CHO 
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Mais tarde, então, quando encontrar o meu burrinho, trocarei a minha velha sela por esta. Mas 

por agora levo já a nova, para não obrigar o pobre burro a vir connosco. 
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10. 

 

Ouvem-se vozes, fora de cena, clamando por DOM QUIXOTE DE LA MA5CHA. Entram 

a SOBRI5HA e a GOVER5A5TA, disfarçadas de monarcas da Guiné, MICOMICÓ5IO 

e ESCUDEIRO, respectivamente. Combinam envenenar DOM QUIXOTE. 

 

SOBRI5HA 

Qual é que tem picante? 

 

GOVER5A5TA 

É o que tem veneno. 

 

SOBRI5HA 

E qual é que tem veneno? 

 

GOVER5A5TA 

É o que tem picante. 

 

SOBRI5HA 

E qual é que comemos? 

 

GOVER5A5TA 

As coxas e o peito.  

 

SOBRI5HA 

O peito de frango? 

 

GOVER5A5TA 

O peito de galinha. 

 

SOBRI5HA 

E as coxas de galinha? 

 

GOVER5A5TA 

E as coxas de frango. 
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SOBRI5HA 

Mas… qual é o frango e qual é a galinha? 

 

GOVER5A5TA 

Vamos. 

 

SOBRI5HA 

Vamos… 

 

ESCUDEIRO toca uma trombeta. 

 

ESCUDEIRO 

O príncipe da Guiné, sua majestade Micomicónio, procura o grande cavaleiro Dom Quixote! 

 

DOM QUIXOTE 

Anuncia-me, Sancho. 

 

SA5CHO 

Olhò Dom Quixote!! Aqui, aqui!!! 

 

ESCUDEIRO (Para Sancho.) 

Você é que é Dom Quixote? 

 

SA5CHO 

Não, não, é aqui o meu senhor! 

 

DOM QUIXOTE 

Eis-me! 

 

MICOMICÓ5IO 

Ó tu, honra e glória da cavalaria andante, herói magnânimo, grande filho de Espanha, única 

esperança minha! Venho recorrer ao teu braço potentíssimo para vingança duma cruel injúria.  

 

DOM QUIXOTE 

Vingar-te-ei, contanto que essa empresa não seja contrária aos interesses do meu rei e da minha 

pátria.  



36 

 

 

MICOMICÓ5IO  

Peço-te, nobre cavaleiro, que me acompanhes e não empreendas nenhuma outra aventura antes 

de vingar-me do gigante que me usurpou os Estados.  

 

DOM QUIXOTE 

Juro a Vossa Alteza que assim será. Tudo farei como quer. Partamos imediatamente. Minuto 

perdido para a glória é minuto perdido para sempre.  

 

MICOMICÓ5IO  

Na viagem para cá, um naufrágio roubou-me o meu brilhante séquito e as riquezas e presentes 

que trazíamos. Só escapamos, sobre umas tábuas, eu e este escudeiro barbudo.  

 

ESCUDEIRO (aparte) 

Ai que vergonha!  

 

DOM QUIXOTE 

Coragem, príncipe! As desgraças de Vossa Alteza acabarão muito em breve. Prometo não me 

separar de Vossa Alteza enquanto não cortar a cabeça ao pérfido Rei Zanaga.  

 

MICOMICÓ5IO  

Temos porém, alguma comida e alguns agasalhos, caso queiram repousar um pouco antes de 

iniciarmos marcha. Estávamos a pensar montar o nosso acampamento aqui, fazer uma fogueira, 

e meditar um pouco. 

 

ESCUDEIRO 

E comer umas galinholas assadas de nossa criação.  

 

SA5CHO e DOM QUIXOTE entreolham-se e aceitam. Comem enquanto ouvem o 

príncipe. 

 

MICOMICÓ5IO  

Senhor, eu me chamo Micomicónio, e meu pai, monarca do império de Micomicon, se chama 

Trinácrio, o Sábio, por ser habilíssimo nas artes mágicas. Graças a essas artes pôde adivinhar 

que a Rainha Xamarila, minha adorada mãe, ia morrer antes dele — e também adivinhou que 

sua própria vida estava chegando ao fim. Isso apenas o entristeceu; não o abalou; eram coisas 
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naturais. O que o abalou tremendamente foi saber que o seu império seria invadido por um 

horrendo gigante, rei da vizinha ilha de Pandafila: o Rei Zanaga, filho do feiticeiro Freston. E 

que eu, já então no trono, seria expulso dos meus domínios se não me casasse com a filha do 

monstro. Meu pai tinha a certeza de que eu jamais me casaria com semelhante criatura, e 

portanto me aconselhou que viesse à Espanha em busca do poderoso cavaleiro andante Dom 

Chicote, Dom Gigote ou Dom Quixote — ele não sabia o nome ao certo. Explicou-me que era 

um cavaleiro alto, magro, com um sinal negro nas costas.  

 

DOM QUIXOTE 

Sancho! Sancho! Despe-me já, Sancho, para que o príncipe veja minha marca.  

 

SA5CHO 

Não é preciso. Eu juro a existência dessa marca e o príncipe acredita.  

 

MICOMICÓ5IO  

Acredito, sim. Não tenho a menor dúvida de achar-me diante do herói que meu pai indicou 

como único homem no mundo que poderá destruir o usurpador do nosso império. Eis, senhores, 

a breve história das minhas desgraças. Esqueci-me de declarar a Vossa senhoria que meu pai, o 

Imperador Trinácrio, deixou um papel ordenando que o reino fosse entregue a esse cavaleiro, 

logo que haja destruído o usurpador. Fiquei incumbido de realizar essa ordem entregando a 

Vossa senhoria a coroa e o ceptro imperiais.  

 

DOM QUIXOTE 

Não te dizia eu, Sancho? Não te dizia que íamos ter reinos, impérios e ilhas a rodos?  

 

SA5CHO 

Assim é, senhor. Só desejo que Vossa senhoria abra ao meio esse Rei Zanaga — e quanto antes 

melhor. Estou a arder pela ilha que ele possui. Viva! Viva!  

 

SA5CHO 

Ai, meu rico burrinho, onde estarás agora… Que falta me fazes… Em breve estará meu amo 

imperador de Micomicon e eu na posse de uma ilha. Só não me agrada serem negros como 

carvão os meus futuros vassalos… Oh, tanto melhor! Renderão dinheiro. Mandarei vendê-los 

em Espanha a cinquenta moedas cada um — e vai ser um rio de ouro.  

 

SA5CHO beija a mão do príncipe. Adormecem subitamente. 
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SOBRI5HA 

Maria, a gaiola é muito pequena para os dois! E o Sancho? 

 

GOVER5A5TA 

Ao Sancho basta dar de comer e beber que ele não faz mal a uma mosca.  

 

SOBRI5HA 

Bom, mas então, rápido, rápido! Antes que eles acordem. 

 

Colocam Dom Quixote numa gaiola. 

 

GOVER5A5TA 

Não se preocupe, menina, esse tempero que pus na galinhola vai fazê-los dormir até de manhã. 

Agora que as nuvens se foram e não chove, podemos nós dormir aqui um pouco também… 

 

SOBRI5HA 

Não, não, vamos continuar a marcha. 

 

GOVER5A5TA 

Ai, menina, agora não consigo! Isto de representar deixa-me estafada! São muitas emoções 

fortes! 

 

Adormece subitamente. 

 

SOBRI5HA 

Queres ver que esta também comeu a coxa de frango errada?! Ai, meu tio, perdoe, mas não 

temos outro remédio… Já andam fazendo pouco de si por toda a por toda a Mancha… Onde 

quer que passemos nos contam histórias das aventuras do Cavaleiro da Triste Figura, Dom 

Quixote de La Mancha. Dizem até que estão a escrever um livro… Deve ser a maior 

zombaria… Contam tudo ao contrário… E enquanto isso, a nossa casa continua desguarnecida, 

sujeita a ladrões e bandidos… Mais valia que nos fosse proteger a nós, e não a outros… 

 

Acende uma vela e fica a ler um livro até amanhecer. 
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11. 

 

Em marcha. Sancho vai atrás, sempre a comer e a beber. 

 

MICOMICÓ5IO 

Estamos em África, ilustre cavaleiro. Foste colocado nessa gaiola para termos a certeza que não 

fugirás. Um feitiço de Freston! 

 

ESCUDEIRO  

Ó valentíssimo Cavaleiro da Triste Figura, honra e glória do mundo! Não te aflijas do teu 

inesperado cativeiro. Assim que fores posto em liberdade, poderás dar começo à aventura contra 

o gigante que persegue o império de Micomicon. (Para SA5CHO, a quem dá cada vez mais 

comida.) E tu, ó, o mais nobre e leal dos escudeiros, consola-te de ver engaiolada a flor da 

cavalaria andante. Breve também subirás ao ápice da grandeza. Dá crédito às minhas falas. 

Segue em paz o grande herói cativo e não te inquietes. Os dias de glória estão próximos. Adeus.  

 

DOM QUIXOTE 

Quem quer que sejas tu, ó duende que tomas a peito a minha sorte, não me deixes por muitos 

dias languescer neste vergonhoso cárcere. Tudo sofrerei sem uma queixa, contanto que esta 

provação me abra o caminho da glória. Quanto ao meu fiel escudeiro, se o destino me 

impossibilitar de oferecer-lhe a prometida ilha, ou um reino, minha gratidão e meu testamento o 

farão feliz.  

 

SA5CHO 

Meu amo, esses dois que nos levam eu juro que os conheço lá da nossa terrinha. Parecem a 

vossa sobrinha e aquela malvada governanta… Tudo isto me cheira a uma refinadíssima 

comédia.  

 

DOM QUIXOTE 

Desconfia dos teus olhos, amigo Sancho. Os mágicos encantadores, com  Freston à cabeça, 

tomam todas as formas. Provavelmente tomaram a forma delas para melhor nos iludirem.  

 

SA5CHO 

Eu tinha vontade de fazer a Vossa senhoria uma perguntinha, mas não ouso...  

 

DOM QUIXOTE 
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Ousa, ousa, meu filho. Que é?  

 

SA5CHO 

É que... é que estou a matutar se Vossa senhoria, depois que foi encantado, não sentiu ainda 

uma certa necessidade...  

 

DOM QUIXOTE 

Sim, sim, amigo Sancho. Sinto necessidade de ver-me fora desta prisão.  

 

SA5CHO 

Não é disso que falo, meu senhor...  

 

DOM QUIXOTE 

Então de que é?  

 

SA5CHO 

De fazer…  

 

DOM QUIXOTE 

Percebo. Sinto-a, sim, e bastante, neste momento.  

 

SA5CHO 

Apanhei-o! Vossa senhoria não vive dizendo que os cavaleiros encantados não comem, não 

dormem, não bebem, não fazem coisa nenhuma que os outros homens fazem? Logo, se Vossa 

senhoria sente a tal necessidade, então é que não está encantado.  

 

SA5CHO aproxima-se da SOBRI5HA.   

 

SA5CHO 

Senhor Príncipe, será que Vossa Reverência dá licença para soltar Dom Quixote por uns 

instantes, a fim de que ele dê uma voltinha pelo mato?...  

 

MICOMICÓ5IO 

Desde que ele prometa, sob palavra, voltar à gaiola sem fazer nenhuma tentativa de fuga…  

 

SA5CHO (Enquanto abre a gaiola.) 
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É boa! Se Vossas Senhorias são mágicos, não vejo necessidade de tal promessa. Basta que 

façam um aceno com a varinha e quem tentar fugir ficará preso ao chão como se tivesse raízes...  

 

DOM QUIXOTE 

Corre, Sancho, corre, para longe dos poderes mágicos destes feiticeiros. Eles que fiquem com o 

seu reino e o seu gigante! 

 

SA5CHO 

E a minha ilha? 

 

DOM QUIXOTE 

E a tua ilha também! Que fiquem com tudo, mas não aprisionarão o Cavaleiro da Triste Figura! 

 

SA5CHO 

Ai a minha ilha! 

 

GOVER5A5TA 

Ai menina, estávamos tão perto de casa! 

 

SOBRI5HA 

Pois, bem sei, Maria, mas ainda temos uns truques na arca. Vamos! 

 

GOVER5A5TA 

Vamos… Já não temos é comida nenhuma…  
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12. O Cavaleiro dos Espelhos 

 

DOM QUIXOTE e SA5CHO avançam furtivos, muito cautelosamente. 

 

SA5CHO 

Onde estarás agora meu burrico querido? Perdido nesse mundo… E eu que tinha uma sela linda 

como o sol, quase nova, para ti… 

 

DOM QUIXOTE 

Em breve o Rocinante encontrará o nosso caminho. É sempre assim nos romances de cavalaria. 

O cavalo bem ensinado sabe onde encontrar o seu dono. 

 

SA5CHO 

Nem que seja pelo cheiro. 

 

Ouve-se relinchar. São dois homens a cavalo que se aproximam. 

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS  

Tira os freios dos cavalos. Esta sombra está boa para um descanso. 

 

DOM QUIXOTE 

Sancho, Sancho, desta vez temos aventura das boas.  

 

SA5CHO  

Que realmente seja boa. De más estou farto. Onde anda ela?  

 

DOM QUIXOTE 

Não vês acolá aquele cavaleiro deitado?  

 

SA5CHO 

Vejo, senhor, sim, mas que tem isso? Acha que um cavaleiro deitado seja aventura?  

 

DOM QUIXOTE 

As aventuras começam assim, meu caro Sancho. (Para o cavaleiro.) Quem vive?  

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS 
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Amigo. Queira sentar-se aqui ao meu lado. Imagino que Vossa senhoria é cavaleiro andante, 

pois está guarnecido de armadura e armas e jazia reclinado neste bosque, como faziam os heróis 

de outrora que se dedicavam à nossa alta profissão.  

 

DOM QUIXOTE 

É verdade, senhor. Tenho a honra de ser cavaleiro andante e passo a vida a socorrer os fracos e a 

vingar os oprimidos.  

 

SA5CHO 

E a conquistar reinos e ilhas para com eles e elas brindar o fiel servidor.  

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS 

Quem está falando?  

 

DOM QUIXOTE 

É o meu escudeiro Sancho Pança.  

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS 

Escudeiro? E ousa intervir na conversa do seu amo? Pois acolá tenho o meu, o qual, apesar de 

homem maduro, nunca se atreve a abrir a boca diante de mim.  

 

SA5CHO 

Essa é boa! Se não abre a boca, é que é mudo. Eu cá falo ao Senhor Dom Quixote sempre que 

me apraz — e não tenho papas na língua.  

 

O escudeiro do desconhecido puxa Sancho pelo braço. 

 

ESCUDEIRO 

Afastemo-nos daqui para conversarmos à vontade.  

 

Retiram-se os dois para um canto da floresta.  

 

ESCUDEIRO 

Meu caro, nós levamos uma vida do inferno. Roemos pão duro, quando o há. Levamos 

pancadaria grossa. Suamos água e sangue.  
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SA5CHO 

Assim é. E em lugar de bons vinhinhos, só bebemos água das fontes.  

 

ESCUDEIRO 

Isso mesmo. Mas esta noite não será assim. Tenho cá a minha borracha e este empadão. Toma 

um pedaço.  

 

SA5CHO 

Oh, vinho e empada! Que banquete! (Com os olhos na borracha de vinho.) Permite-me Vossa 

Mercê que eu pespegue um beijinho nessa menina?  

 

ESCUDEIRO 

Com muito prazer. 

 

Sancho deita-se, com a borracha na boca e os olhos no céu. Ficou uns instantes naquela 

posição, a mamar o delicioso vinho.  

 

SA5CHO 

Este é legítimo de Ciudad Real, não?  

 

ESCUDEIRO 

Adivinhou! E velhinho.  

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS (Para DQ.) 

Sim, senhor. Os meus trabalhos e aventuras igualam-se aos trabalhos de Hércules. Já percorri 

grande parte da Espanha, vencendo uma infinidade de cavaleiros. Mas o meu maior feito foi a 

derrota infligida ao famoso Dom Quixote de Ia ManchaLa Mancha.  

 

DOM QUIXOTE 

Dom Quixote de Ia ManchaLa Mancha, senhor? Vossa senhoria engana-se. Dom Quixote de la 

Mancha está aqui. O que Vossa senhoria venceu era falso.  

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS 

Falso ou verdadeiro, o certo é que o venci. E tenho dito.  

 

DOM QUIXOTE 
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Mente! Erga-se e tome a lança.  

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS 

Esperemos que amanheça, e então combateremos, mas com uma condição: o vencido obedecerá 

ao vencedor em tudo que não colidir com as regras da cavalaria andante. Aceita?  

 

DOM QUIXOTE 

Aceito.  

 

Os dois campeões previnem os respectivos escudeiros. Aproximam-se os cavalos arreados. 

Os dois contendores montam. Sancho está assustadíssimo com o tremendo nariz do 

escudeiro colega. 

 

SA5CHO 

Senhor Dom Quixote, estou com medo daquela penca. Vou ficar de longe, encavalitado numa 

árvore.  

 

DOM QUIXOTE 

Queres ver touros de palanque, é isso.  

 

O Rocinante sai a galope. O Cavaleiro dos Espelhos faz o mesmo. Mas o corcel empina e a 

atira o Cavaleiro dos Espelhos ao chão. Dom Quixote e Sancho acodem o cavaleiro 

desastrado. Tiram-lhe o elmo. É a sobrinha de Dom Quixote.  

 

DOM QUIXOTE 

Que te parece, amigo Sancho? A malícia dos encantador Frestones é infinita. Transformaram o 

Cavaleiro dos Espelhos na minha sobrinha...  

 

SA5CHO 

Hum! Pelo sim, pelo não, acho que Vossa senhoria deve cortar-lhe a cabeça.  

 

Dom Quixote saca da espada.  

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS 

Suspenda, senhor! Suspenda! Olhe que vai matar a sua sobrinha!...  
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SA5CHO 

Nada de lérias! (Para o escudeiro.) Onde está o seu nariz?  

 

ESCUDEIRO (Mostrando um nariz de papelão.) 

Aqui.  

 

SA5CHO 

Diabo! Não é a comadre governanta Maria?  

 

ESCUDEIRO 

Em corpo e alma, caro Sancho. Vou contar tudo. Vou contar por que motivo nos disfarçámos.  

 

Dom Quixote já está com a ponta da espada no pescoço do cavaleiro.  

 

DOM QUIXOTE 

Confesse, cavaleiro, que esse que venceu não era o autêntico Dom Quixote de la Mancha e sim 

algum parecido; como eu confesso que Vossa senhoria não é a minha sobrinha e sim alguém 

encantado.  

 

CAVALEIRO DOS ESPELHOS 

Perfeitamente, senhor. Confesso tudo quanto Vossa senhoria me ordenar.  

 

DOM QUIXOTE 

Muito bem. Agora ide daqui. Correi! 

 

GOVER5A5TA 

Ai que vergonha, senhora! 

 

SOBRI5HA 

Desta vamos ter que nos vingar! 
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13. 

 

Há um grande estoiro, e aparece um diabo (a GOVER5A5TA) a cavalo de um burro. 

 

DIABO  

Qual de vós é D. Quixote de la Mancha? 

 

DOM QUIXOTE 

Sou eu; que me quereis? 

 

DIABO  

Qual é Sancho Pança? 

 

SA5CHO 

Não sou eu; que me quereis? 

 

DIABO  

Diga, sob pena de morte. 

 

SA5CHO 

É este criadinho de vossa mercê. 

 

DIABO  

Pois esperai aqui ambos, que vem Merlim tirar do desencanto a Senhora Dulcineia del Toboso.  

 

Vai-se. 

 

SA5CHO 

Eu não vi Diabo mais cortês! Este Diabo devia ser bem criado, e filho de bons pais, porque trata 

a Dulcineia por Senhora. 

 

DOM QUIXOTE 

Oh, quem se vira já na tua vista, amada Dulcineia! Ó Sancho, tal estou de contente e alegre, que 

tenho este dia pelo mais feliz de quantos tem havido.  

 

SA5CHO 
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Senhor meu amo, vossa mercê não vê lá em cima do cocuruto da plateia uma coisa como 

espantalho de figueira? 

 

DOM QUIXOTE 

Sim. Que será aquilo? 

�����. 

SA5CHO 

Que será?! É a Senhora Dulcineia del Toboso; não diga nada a ninguém. 

 

DOM QUIXOTE 

Ai, Sancho amigo, é possível que os meus olhos tiveram tal fortuna, que chegaram a ver aquela 

belíssima, formosíssima, altíssima e sapientíssima Dulcineia del Toboso, inveja de Vénus, e 

ardor de Cupido? 

 

SA5CHO (aparte) 

Tomara ter dois ovos para frigir em meu amo, que se está derretendo como manteiga. 

 

DOM QUIXOTE 

Estará aqui Dulcineia? 

 

SA5CHO 

Aqui, na plateia! 

 

DOM QUIXOTE 

Sancho, como pode ser esta Dulcineia, quando ela é uma Senhora tão galharda? Como pode vir 

em um burro, quando a carroça de Apolo ainda é pequena carruagem para sua soberania? Não 

vês uma saloia feia e trapalhona? 

 

SA5CHO 

Senhor, vossa mercê não se lembra que os encantadores mudam as formas das pessoas, só para 

que vossa mercê não logre a fortuna de ver a Senhora Dulcineia? 

 

DOM QUIXOTE 

Dizes bem, Sancho amigo. Oh, mal hajais, malditos encantadores, pois mudais a forma de 

Dulcineia, galharda, em uma saloia choquenta! 
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Uma luz imensa, e aparece Merlim (a SOBRI5HA). 

 

MERLIM 

D. Quixote valente, esta, que vês, é a tua amada Dulcineia, que por teu respeito a quero 

desencantar; mas há-de ser levando Sancho Pança trezentos açoites bem puxados. 

 

SA5CHO 

Diga-me, Senhor Merlim, que tem o meu cu com o desencanto da Senhora Dulcineia? 

 

MERLIM 

Assim o dispõem os astros, e os fados o determinam. 

 

SA5CHO 

Pois entenda que ficará encantada para sempre, que livre está que eu me açoite por ninguém. 

 

DOM QUIXOTE 

Sancho, coração de pedra, não te movem aquelas lágrimas? Leva os açoites, por tua vida; tem 

lástima daquela flor, que apenas nasceu no jardim da beleza, logo encontrou desmaios nos 

encantos. 

 

SA5CHO 

Digo que me não quero açoitar; açoite-se vossa mercê, já que é penitente de amor. 

 

DOM QUIXOTE 

Meu Sancho, meu fiel amigo, deixa-te açoitar. Isso que vem a ser? Não negues uma cousa que 

está na tua mão. 

 

SA5CHO 

Na minha mão nego, no meu cu mais depressa. 

 

MERLIM 

Quem não é para aturar trezentos açoites, menos aturará o peso do governo de uma ilha. Ide, que 

sois para pouco, vilão ruim. Que fazeis vós em fazer o que vos pede uma dama aflita? 

 

SA5CHO 

Senhora, não tem remédio? Se nasci para ser desgraçado, venham esses açoites, cos diabos!  



50 

 

 

Leva SA5CHO os açoites, dados pelo DIABO.  

 

Ai, desgraçada ilha, que tanto me custa! Ah, Senhor Diabo, haja-se com compaixão comigo! Ai! 

um, dois, vinte! Ai, cu de minha alma!  

 

DOM QUIXOTE 

Cala-te, Sancho; cala-te, que já lá vai! És fiel companheiro! 

 

SA5CHO 

Sou um dardo para ele! Valha-o não sei que diga! Olhe, Senhora Dulcineia, que tais tenho as 

bebas, por amor de vossa mercê. 

 

MERLIM 

Já Dulcineia está desencantada, graças a Sancho Pança! Esperai aqui por uma princesa que vos 

recompensará em troca do vosso auxílio. 

 

Sai. SA5CHO fica a gemer, enquanto DOM QUIXOTE tenta encontrar DULCI5EIA na 

plateia. Entra a Princesa Trifaldi, seguida da sua Aia, que são, respectivamente, a 

SOBRI5HA e a GOVER5A5TA. 

 

PRI5CESA 

Como vos chamais, honrado cavaleiro? 

 

DOM QUIXOTE 

D. Quixote de la Mancha. 

 

PRI5CESA 

Não sabeis o quanto estimo ver-vos; pois há muito tempo que a fama do vosso nome tem 

granjeado a atenção de toda a Espanha. E vós sois Sancho Pança? 

 

SA5CHO 

Por meus negros pecados. Oxalá que nunca o fora! 

 

PRI5CESA TRIFALDI 
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Finalmente encontro o gloriosíssimo cavaleiro Dom Quixote de Ia ManchaLa Mancha e o seu 

fidelíssimo escudeiro!  

 

SA5CHO 

Sim, madamíssima. Eis ali em pessoa o valentíssimo Dom Quixote de La Mancha, e cá o seu 

fidelíssimo escudeiro Sancho Pança. Estamos os dois prontíssimos para defender em todos os 

terrenos a vossa dolorosíssima beleza.  

 

PRI5CESA TRIFALDI 

A Rainha Magonce, viúva do Rei Arquipielo, governava o famoso reino de Candaia, do qual era 

eu a única herdeira. Vários príncipes se apresentaram para obter minha mão. Entre tantos 

pretendentes, um só me agradou. Era jovem, gentil, músico e poeta. Encantada com ele, resolvi 

que nenhum outro seria meu consorte. Casei-me, pois, com Dom Clavijo, contra a vontade de 

minha mãe, a rainha, que em consequência disso morreu de dor. Logo após o enterro, surgiu do 

seu túmulo, montado num cavalo de pau, o famigerado gigante Malambruno, primo de minha 

mãe e crudelíssimo feiticeiro. Vinha vingá-la. Para isso transformou Dom Clavijo num horrendo 

crocodilo de bronze, com esta inscrição sobre o pedestal em que se assentava: "O culpado 

Clavijo só recobrará sua forma primitiva quando o cavaleiro da Mancha se atrever a desafiar-me 

para combate". Em seguida Malambruno voltou-se para mim e com umas palavras mágicas me 

fez nascer no rosto, e no de minhas damas, compridas barbas de homem. Eis a razão de usarmos 

véus.  

 

A PRI5CESA e a AIA têm barba. 

 

SA5CHO 

Ah! Socorro! Socorro! 

 

DOM QUIXOTE 

Que foi, Sancho? 

 

SA5CHO 

Nada, senhor, já passou… por momentos pareceu-me ver a minha mulher… 

 

PRI5CESA TRIFALDI 

Eis o triste estado a que nos reduziu o miserável Malambruno. Suas últimas palavras foram 

estas: "Vai em busca de Dom Quixote. Quando o encontrares, mandar-lhe-ei este cavalo de pau, 
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que é mais rápido que o pensamento e se guia por meio duma cavilha de madeira. É a obra-

prima do grande mágico Merlim".  

 

A AIA traz um cavalo de pau, que pula e pinoteia como se fosse real.  

 

PRI5CESA TRIFALDI 

Pronto. Cá está o famosíssimo ginete Cavilhardo. O paladino que vai bater-se com Malambruno 

poderá cavalgá-lo, juntamente com o seu escudeiro. Mas para que o espantoso voo desse cavalo 

não os assuste, é mister que ambos vendem os olhos e assim fiquem até que Cavilhardo relinche 

— sinal de que findou a jornada.  

 

AIA 

Boa viagem! Boa viagem, valorosíssimo cavaleiro! Deus te guie a ti e ao intrépido Sancho!  

 

A SOBRI5HA e a GOVER5A5TA simulam vento, fogo e pancadas das nuvens. 

 

DOM QUIXOTE 

Que maravilha, amigo! Jamais cavalguei ginete mais firme. Parece imóvel, e no entanto está a 

voar a mil léguas por hora. Percebo-o pelo deslocamento do ar.  

 

SA5CHO 

E eu também. Sinto um vento desta banda.  

 

DOM QUIXOTE 

Se não me engano, estamos na região média do ar. Breve atravessaremos a linha do fogo.  

 

SA5CHO 

Entramos já nessa região, meu senhor. Estou a arder e com medo de incêndio em minhas barbas. 

Ufa! Vou desamarrar os olhos.  

 

DOM QUIXOTE 

Não faças tal, que seria a nossa desgraça. O reino de Candaia deve estar perto.  

 

SA5CHO 

Deus o permita! Minhas nádegas não foram feitas para cavalgar uma dureza destas. Cavilhardo 

poderá ser um prodígio de velocidade — mas em macieza de sela, prefiro o meu burrinho.  
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A SOBRI5HA e a GOVER5A5TA simulam uma explosão, no fim da qual dão uma 

pancada na cabeça de DOM QUIXOTE e de SA5CHO, para que desmaiem. Ao 

acordarem, DOM QUIXOTE encontra um livro com o título «El ingenioso hidalgo Don 

Quijote de la Mancha» onde lê: 

 

DOM QUIXOTE 

"O incomparável Dom Quixote de la Mancha rematou a aventura da Princesa Dolorida. 

Malambruno está satisfeito... Não exige mais. Acabou-se o encantamento. Que desapareçam as 

barbas! Que Dom Clavijo volte à sua forma natural e seja restabelecido no trono, ao lado de sua 

esposa. Glória eterna ao Cavaleiro da Triste Figura!"  

 

SA5CHO 

Ah, senhor! Foi uma viagem espantosa. Atravessámos a região dos ventos e do fogo. Por um 

triz não se me queimaram as barbas. Senti o cheiro do chamusco; nesse momento levantei uma 

pontinha da venda dos olhos e vi lá em baixo a terra tão pequena que mais parecia uma noz. Os 

homens sobre ela eram ainda menores do que grãos de mostarda...  

 

DOM QUIXOTE 

Conseguimos! Mas eu não me recordo de nada! 

 

5a TV, ligada, passa a cena do Don Quijote de Orson Welles em que o cavaleiro entra 

numa sala de cinema. Vários filmes, livros, ilustrações, desenhos e até bonecos de Dom 

Quixote e Sancho Pança estão espalhados pelo chão. A SOBRI5HA e a GOVER5A5TA 

espreitam, escondidas.  

 

SA5CHO 

Senhor… isto significa… que os seus feitos já são conhecidos… em toda a Espanha… Até em 

Hollywood… Podemos ir para casa, agora? 

 

DOM QUIXOTE 

Amigo Sancho, vais ser governador duma ilha e é bom que saibas comportar-te com a dignidade 

que o posto exige.  

 

SA5CHO 

Ah, sim, a ilha, já me esquecia!... Mas eu acho que preferia ir para a ilha da minha casinha.  
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DOM QUIXOTE 

Que é isso, Sancho Pança? Ainda temos muitas aventuras por viver! 

 

SA5CHO 

Mas nós já corremos a Mancha toda… a Espanha e Portugal… Fomos apedrejados por pastores 

galegos, navegámos e naufragámos no Mondego, fomos engaiolados e mandados para a 

Guiné… e já contaram a nossa história, já… 

 

DOM QUIXOTE 

Não… ainda temos a lua…  

 

SA5CHO 

A lua, senhor? 

 

DOM QUIXOTE 

Sim, a lua foi tomada por um exército de feiticeiros muito poderosos, que querem transformar o 

belo astro em queijo. Ora eu dediquei várias vezes a lua à minha amada Dulcineia, e estou certo 

que lha prometi em troca da sua protecção. Como viste, a protecção da rainha de El Toboso não 

falhou. Tenho de cumprir a minha palavra. Tenho de lhe dar a lua. Não te parece razoável, o 

meu argumento? 

 

SA5CHO 

E na lua há ilhas? 

 

DOM QUIXOTE 

Ora, claro, se há água, há ilhas!  

 

SA5CHO 

E na lua há água? 

 

DOM QUIXOTE 

Tu não lês as notícias? 

 

SA5CHO 

Mas como é que vamos para a lua, senhor? A cavalo? 
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DOM QUIXOTE 

Não, Sancho. Vamos de foguetão. Temos de ir a cavalo para a China, que é o país dos 

foguetões, e de lá para a lua. Mas o meu bravo Rocinante já está entusiasmado só de pensar 

nisso!  

 

SA5CHO 

E na lua há ilhas? 

 

DOM QUIXOTE 

Ora, claro, se há mares, há ilhas! Há um cavaleiro que tem esses poderes. Se o derrotarmos, 

chegaremos lá. 
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14. 

 

CAVALEIRO DA BRA5CA LUA 

Ilustre e valoroso Dom Quixote de Ia ManchaLa Mancha, saiba que tem diante de si o Cavaleiro 

da Branca Lua, cujas memoráveis façanhas correm mundo. Venho medir minhas forças com as 

de Vossa senhoria; e como tenho absoluta certeza de minha superioridade aconselho a Vossa 

senhoria a render-se à discrição.  

 

DOM QUIXOTE 

Rio-me da tua arrogância, cavaleiro, e da tua ingenuidade em supor que o paladino da Mancha 

possa render-se sem luta. Batamo-nos. Diz as tuas condições.  

 

CAVALEIRO DA BRA5CA LUA 

Ei-las. Se eu vencer Vossa senhoria, Vossa senhoria se retirará para sua casa, na aldeia, e ficará 

cinco anos sem cingir a espada. Se Vossa senhoria me vencer, ficará com minhas armas, meu 

cavalo e minha glória.  

 

Combate. Dom Quixote perde. 

 

CAVALEIRO DA BRA5CA LUA 

Morto estás, se não confirmas as condições estabelecidas.  

 

DOM QUIXOTE 

Confirmo-as.  

 

SA5CHO 

Mas só por isto?! 

 

Desfalece. A SOBRI5HA e a GOVER5A5TA revelam-se a SA5CHO. Em silêncio, 

regressam a casa, onde só então DOM QUIXOTE desperta. 

 

DOM QUIXOTE 

Meus caros, já não sou Dom Quixote de La Mancha. Voltei a ser aquele antigo Alonso Quijana, 

que o povo desta aldeia havia chamado o Bom. Já não sou imitador desses cavaleiros andantes 

que os livros descrevem e que a loucura me levou a tomar como modelos. Sou o vosso velho 

amigo, um homem que perdeu a razão e só no fim da vida a recobrou. Sinto-me cada vez mais 



57 

 

fraco. Chamai o tabelião para anotar minhas últimas vontades. Deixo a Sancho, meu fiel amigo, 

duzentos escudos de ouro. À minha sobrinha deixo tudo mais quanto possuo, com a condição de 

sempre ter consigo esta boa governanta, que cuidou de mim a vida toda. O padre e o barbeiro, 

ainda não chegaram? 

 

GOVER5A5TA 

Esses… não têm nenhum sentido das coisas. 

 

SOBRI5HA 

Chegarão… 

 

DOM QUIXOTE 

Perdoem-me, mas devo retirar-me para um lugar algo secreto.  

 

GOVER5A5TA 

Outra vez? 

 

SA5CHO 

Mais aventuras? 

 

DOM QUIXOTE 

Não! A minha mente quer retirar-se para um lugar secreto. Tenho de ir ao escritório. Estou 

reformado, agora vou começar a viver. (Tem um ataque de asma.) Tenho de estudar para o 

exame do… do esternocleidomastoideu!… 

 

Dom Quixote levanta-se; veste o fato e gravata, desaperta o nó e pega no carrinho de 

supermercado, apreciando todo o ferro velho e colocando no carro. 5o final, prestes a 

cruzar a plateia, saca do cartão de crédito.  

 

DOM QUIXOTE 

Onde é que eu pago? 

 

SOBRI5HA 

Não vá… Ficamos tão preocupadas, tio, sem saber o que fazer… quando se vai embora. 

 

DOM QUIXOTE 
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Ora, Antónia, serei sempre o teu tio. Se alguma coisa corresse mal, não achas que viria em 

vosso socorro? 

 

SOBRI5HA 

Como um cavaleiro andante? 

 

DOM QUIXOTE 

Já não existem cavaleiros andantes, querida…  

 

SOBRI5HA 

Tio, afasta as nuvens dos olhos e vê-me como eu realmente sou. Olha, vê o que encontrei neste 

livro… Lês-me? Como quando eu era pequenina… 

 

Pega no livro e começa a ler. 

 

DOM QUIXOTE 

Cavaleiros do Mondego, partamos para a lua! É lá que se encontra a água mágica, que há no 

lado escuro da lua, para desencantar Dulcineia! Partiremos a cavalo, rio acima, subindo, 

subindo, subindo as montanhas até ao cume da Serra da Estrela, onde nos espera o foguetão 

mágico de Merlin! E na maré das estrelas, seguindo o rasto dos cometas, voando na poeira dos 

astros, largaremos espaço dentro! Navegaremos nos lagos lunares, até aportar na ilha do 

Governador Sancho Pança, onde brota, de uma fonte escura, a água da lua. Veremos todo o 

universo ao redor, a terra azul, os corpos celestes, e descobriremos onde Freston aprisionou 

Dulcineia, a mais bela princesa da galáxia! Deste lugar de Coimbra, até ao satélite prateado! 

 

SA5CHO 

Vamos? 

 

GOVER5A5TA 

Vamos… 

 

SOBRI5HA 

Vamos! 

 

FIM 


