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1º Movimento - Fausto recebe as almas primitivas 

 

FAUSTO: Pousa um momento, um só momento, não só o olhar, também o 

pensamento. Que a vida tenha fim nesse momento! No olhar a alma também 

olhando-me, e eu a ver tudo quanto de ti teu olhar tem. A ver até esquecer que 

tu és tu também. Só tua alma sem tu. Só o teu pensamento e eu vendo, alma 

sem eu. Tudo o que sou ficou com o momento e o momento parou. 

 

2º Movimento - As caravelas chegam ao Brasil e encontram a terra a tremer 

pela fé. Do profano ao sacro. 

 

ALMA: (Conduzindo a caravela que entra) Levando a bordo El-Rei D. Sebastião, 

e erguendo, como um nome, alto o pendão do império, foi-se a última nau, ao 

sol aziago, erma, e entre choros de ânsia e de pressago mistério. Não voltou 

mais. A que ilha indescoberta aportou? Voltará da sorte incerta que teve? Deus 

guarda o corpo e a forma do futuro, mas sua luz projeta-o, o sonho escuro e 

breve. Ah, quanto mais ao povo a alma falta, mais a minha alma atlântica se 

exalta e entorna, e em mim, num mar que não tem tempo ou espaço, vejo entre 

a cerração teu vulto baço que torna. Não sei a hora, mas sei que há a hora. 

Demore-a Deus, chame-lhe a alma embora, mistério. Surges ao sol em mim, e 

a nevoa finda: a mesma, e trazes o pendão ainda do império.  

EL-REI D. SEBASTIÃO: (Escrevendo um pergaminho) O mar anterior a nós, teus 

medos tinham coral e praias e arvoredos. Desvendadas a noite e a cerração, as 

tormentas passadas e o mistério, abria em flor o longe, e o sul sidéreo esplendia 

sobre as naus da iniciação. Linha severa da longínqua costa - quando a nau se 

aproxima e ergue-se a encosta em árvores o longe nada tinha; mais perto, abre-

se a terra em sons e cores: e, no desembarcar, há aves, flores, onde era só, de 

longe, a abstrata linha. O sonho é ver as fórmulas invisíveis da distância 

imprecisa, e, com sensíveis movimentos da esperança e da vontade, buscar na 

linha fria do horizonte a árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte - os beijos 

merecidos da verdade (Sai da Nau e vai dançar com os nativos). 

FAUSTO: No vale clareia uma fogueira. Uma dança sacode a terra inteira. E 

sombras disformes e descompostas em clarões negros do vale vão subitamente 

pelas encostas, indo perder-se na escuridão. De quem é a dança que a noite 

aterra? São os Titãs, os filhos da Terra, que dançam da morte do marinheiro que 

quis cingir o materno vulto. Cingiu-o, dos homens, o primeiro. Na praia ao longe 

por fim sepulto. Dançam, nem sabem que a alma ousada do morto ainda 

comanda a armada, pulso sem corpo ao leme a guiar as naus no resto do fim do 

espaço: que até ausente soube cercar a terra inteira com seu abraço. Violou a 
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Terra. Mas eles não o sabem, e dançam na solidão; e sombras disformes e 

descompostas, indo perder-se nos horizontes, galgam do vale pelas encostas 

dos mudos montes (Coro santifica Maria e D. Sebastião reza para ela). 

 

3º Movimento - Primeiro encontro com a morte. Feitura da comida para a Festa 

de Eu Profundo em nome de Maria. 

 

(As três irmãs observam Maria no Altar, ao longe) 

PRIMEIRA: Ainda não deu hora nenhuma. 

SEGUNDA: Não se podia ouvir. Não há relógio aqui perto. Dentro em pouco deve 

ser dia. 

TERCEIRA: Não: o horizonte é negro. 

PRIMEIRA: Não desejais minha irmã, que nos entretenhamos contando o que 

fomos? É belo e é sempre falso... 

SEGUNDA: Não, não falemos disso. De resto, fomos nós qualquer coisa? 

PRIMEIRA: Talvez. Eu não sei. Mas, ainda assim, sempre é belo falar do 

passado... As horas tem caído e nós temos guardado silêncio. Por mim, tenho 

estado a olhar para a chama daquela vela. Às vezes treme, outras torna-se mais 

amarela, outras vezes empalidece. Eu não sei porque é que isso se dá. Mas 

sabemos nós, minhas irmãs, por que se dá qualquer coisa? 

(Uma pausa. Primeira e Segunda começam a preparar bolo e café. Terceira 

permanece imóvel olhando pela Janela). 

PRIMEIRA: Falar no passado - isso deve ser belo, porque é inútil e faz tanta 

pena.... 

SEGUNDA: Falemos se quiserdes, de um passado que não tivéssemos tido. 

TERCEIRA: Não. Talvez o tivéssemos tido. 

PRIMEIRA: Não dizeis senão palavras. É tão triste falar! É um modo tão falso de 

nos esquecermos!... Se passeássemos?... 

TERCEIRA: Onde? 

PRIMEIRA: Aqui, de um lado para o outro. Às vezes isso vai buscar sonhos. 

TERCEIRA: De quê? 

PRIMEIRA: Não sei. Por quê haveria eu de saber? Minha irmã, em mim tudo é 

tão triste. Passo dezembros na alma... Estou procurando não olhar pela janela... 

Sei que de lá se veem, ao longe, montes... Eu fui tão feliz para além dos montes, 
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outrora... Eu era pequenina. Colhia flores todo dia e antes de adormecer pedia 

que não as tirassem.... Não sei o que isto tem de irreparável que me dá vontade 

de chorar... Foi longe daqui que isto pode ser... Quando virá o dia? 

TERCEIRA: Que importa? Ele vem sempre da mesma maneira... sempre, 

sempre, sempre... Quando ando embalo-me... Agora eu gostaria de andar... Não 

o faço porque não vale nunca a pena fazer nada, sobretudo o que se quer fazer... 

Dos montes é que eu tenho medo... É impossível que eles sejam tão parados e 

grandes... Devem ter um segredo de pedra que se recusam a saber que tem... 

Se desta janela, debruçando-me, eu pudesse deixar de ver montes, debruçar-

se-ia um momento da minha alma alguém em quem eu me sentisse feliz... 

PRIMEIRA: Por mim amo os montes. Do lado de cá de todos os montes é que a 

vida é sempre feia... Do lado de lá, onde mora minha mãe, costumávamos 

sentarmo-nos à sombra dos tamarindos e falar de ir ver outras terras. Tudo ali 

era longo e feliz como o canto de duas aves, uma de cada lado do caminho. A 

floresta não tinha outras clareiras senão os nossos pensamentos. E os nossos 

sonhos eram de que as árvores projetassem no chão outra calma que não as 

suas sombras. Foi decerto assim que ali vivemos, eu e não sei se mais alguém... 

Dizei-me que isto foi verdade para que eu não tenha de chorar... Não falemos 

de nada, de nada... Está mais frio, mas por que é que está mais frio? Não há 

razão para estar mais frio. Não é bem mais frio que está. Para que é que 

havemos de falar?... É melhor cantar, não sei por quê... O canto, quando a gente 

canta de noite, é uma pessoa alegre e sem medo que entra de repente no quarto 

e o aquece a consolar-nos. Eu podia cantar-vos uma canção que cantávamos 

em casa de meu passado. (Começa a cantar e é impedida pela Terceira). Por 

que é que não querei que eu vo-la cante? 

TERCEIRA: Não vale a pena, minha irmã. Quando alguém canta, eu não posso 

estar comigo. Tenho que não poder recordar-me. E depois todo o meu passado 

torna-se outro e eu choro uma vida morta que trago comigo e que não vivi 

nunca. É sempre tarde demais para cantar, assim como é sempre tarde demais 

para não cantar... 

PRIMEIRA: (Olhando para a morta/Maria) Por que é que se morre? 

SEGUNDA: Talvez por não se sonhar bastante... 

PRIMEIRA: É possível... Não valeria então a pena fecharmo-nos no sonho e 

esquecer a vida, para que a morte nos esquecesse? 

SEGUNDA: Não, minha irmã, não vale a pena. 

TERCEIRA: Minhas irmãs, já é dia. Vede, a linha dos montes maravilha-se. 

Porque não choramos nós? Aquela que finge estar ali era bela, e nova como nós, 

e sonhava também. Estou certa que o sonho dela era o mais belo de todos. Ela 

de que sonharia? 
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PRIMEIRA: Fala mais baixo. Ela escuta-nos talvez, e já sabe para que servem os 

sonhos. Não faleis mais, não falei mais. Isso é tão estranho que deve ser 

verdade. Não continueis. O que íeis dizer não sei o que é, mas deve ser demais 

para a alma o poder ouvir. Tenho medo do que não chegastes a dizer. Vede, 

vede, é dia já. Vede o dia. Fazei tudo por reparardes só no dia, no dia real, ali 

fora. Vede-o, vede-o. Ele consola. Não penseis, não olheis para o que pensais. 

Vede-o vir o dia. Ele brilha como outro numa terra de prata. As leves nuvens 

arredondam-se à medida que se coloram... Se nada existisse, minhas irmãs? Se 

tudo fosse, de qualquer modo, absolutamente coisa nenhuma? 

GALO: (canta). 

(Primeira e Segunda passam a servir ao Homem e a Fausto. Terceira permanece 

imóvel frente à janela). 

 

4º Movimento - Fausto conhece o sacrifício de Maria 

 

HOMEM: (contando para Fausto, comendo e bebendo muito) Sei que despertei 

e que ainda durmo. O meu corpo, moído de eu viver, diz-me que é muito cedo 

ainda. Sinto-me febril de longe. Peso-me não sei por quê... Num torpor lúcido, 

pesadamente incorpóreo, estagno, entre um sono e a vigília, num sonho que é 

uma sombra de sonhar. Minha atenção boia entre dois mundos e vê cegamente 

a profundeza de um mar e a profundeza de um céu; e estas profundezas 

interpenetram-me, misturam-se, e eu não sei onde estou nem o que sonho. 

Sonho e perco-me duplo de ser eu e ser essa mulher. Um grande cansaço é um 

fogo negro que me consome. Uma grande ânsia passiva é a vida que me estreita. 

Passeávamos às vezes, de braço dado, sob os cedros e as olaias, nenhum de 

nós pensava viver. A nossa carne era-nos um perfume vago e a nossa vida um 

eco de som de fonte. Dávamo-nos as mãos e os nossos olhos perguntavam-se 

o que seria o ser sensual e o querer realizar-se em carne a ilusão do amor. No 

nosso jardim haviam flores de todas as belezas. Rosas de contornos enrolados, 

lírios de um branco amarelecendo-se, papoulas que seriam ocultas se o seu 

rubro lhes não espreitasse presença, violetas pouco na margem tufada dos 

canteiros, miosótis mínimos, camélias estéreis de perfume... E, pasmados por 

cima de ervas altas, olhos, os girassóis isolados fitavam-nos grandemente. Nós 

roçávamos a alma toda vista pelo frescor visível dos musgos e tínhamos, ao 

passar pelas palmeiras, a intuição esguia de outras terras. E subia-nos o choro 

à lembrança, porque nem aqui, ao sermos felizes o erámos. Nós sabíamos ali, 

por uma intuição que por certo não tínhamos, que este dolorido mundo onde 

seríamos dois, se existia, era para além da linha externa onde as montanhas 

são hábitos de forma, e para além dessa não havia nada. E era por causa da 

contradição de saber isto que a nossa hora de ali era escura como uma caverna 
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em terra de supersticiosos, e o nosso senti-la era estranho como um perfil de 

cidade mourisca contra um céu de crepúsculo outonal. Orlas de marés 

desconhecidas tocavam, no horizonte de ouvirmos, praias que nunca 

poderíamos ver, e era-nos a felicidade escutar, até vê-lo em nós, esse mar onde 

sem dúvida singravam caravelas com outros fins em percorrê-lo que não os fins 

úteis e comandados da Terra. Reparávamos de repente, como quem repara que 

vive, que o ar estava cheio de cantos de ave, e que, como perfumes antigos em 

cetins, o marulho esfregado das folhas estava mais entranhado em nós de que 

a consciência de o ouvirmos. E assim o murmúrio das aves, o sussurro dos 

arvoredos e o fundo monótono esquecido do mar eterno punham à nossa vida 

abandonada uma auréola de não a conhecermos. Dormimos ali acordados dias, 

contentes de não ser nada, de não ter desejos nem esperanças, de nos termos 

esquecidos da cor dos amores e do sabor dos ódios. Julgávamo-nos imortais... 

E doía-nos gozar aquilo, doía-nos... Porque apesar do que tinha de exílio calmo, 

toda essa paisagem nos sabia a sermos deste mundo, toda ela era úmida de um 

vago tédio, triste e enorme e perverso como a decadência de um império 

ignoto... Nenhum de nós tem nome ou existência plausível. Se pudéssemos ser 

ruidosos a ponto de nos imaginarmos rindo, riríamos sem dúvida de nos 

imaginarmos vivos. O frescor aquecido dos lenços acaricia-nos (a ti decerto 

como a mim decerto) os pés que se sentem, um ao outro nus. Desenganemo-

nos, meu amor, da vida e dos seus modos. Fujamos a sermos nós. Não tiremos 

do dedo o anel mágico que chama, mexendo-se-lhe, pelas fadas do silêncio e 

pelos elfos da sombra e pelos gnomos do esquecimento. As flores, as flores que 

ali vivi! Flores que a vista traduzia para seus nomes, conhecendo-as, e cujo 

perfume a alma colhia, não nelas mas na melodia de seus nomes. Flores cujos 

nomes eram repetidos em sequência, orquestras de perfumes sonoros. Árvores 

cuja volúpia verde punha sombra e frescor no como eram chamadas. Frutos cujo 

nome eram um cravar de dentes na alma da sua polpa. Sombras que eram 

relíquias de outrora felizes. Clareiras, clareias claras, que eram sorrisos mais 

francos da paisagem que se boceja em próxima... Ó horas multicolores! 

Instantes-flores, minutos-árvores, ó tempo estagnado em espaço, tempo morto 

de espaço coberto de flores, e do perfume de flores, e do perfume de nomes de 

flores! A nossa vida era toda a vida. O nosso amor era o perfume do amor. 

Vivíamos horas impossíveis, cheias de sermos nós. E isto porque sabíamos, com 

toda a carne da nossa carne, que não éramos uma realidade. Éramos 

impessoais, ocos de nós, outra coisa qualquer. Éramos aquela paisagem 

esfumada em consciência de si própria. E assim como ela era duas - de realidade 

que era, e ilusão - assim éramos nós obscuramente dois, nenhum de nós 

sabendo bem se o outro não era ele-próprio, se o incerto outro vivera. Não 

tínhamos época nem propósito. Toda a finalidade das coisas e dos seres ficara-

nos à porta daquele paraíso de ausência. E assim nós morremos a nossa vida, 

tão atentos separadamente a morrê-la que não reparamos que éramos um só, 

que cada um de nós era a ilusão do outro, e cada um, dentro de si, o mero eco 
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do seu próprio ser. (O Homem começa a rezar para Maria e Fausto adormece na 

mesa do bar). Desenganemo-nos da esperança, porque trai, do amor, porque 

cansa, da vida, porque farta, e não sacia, e até da morte, porque traz mais do 

que se quer e menos do que se espera. Desenganemo-nos, ó Velada, do nosso 

próprio tédio, porque se envelhece de si próprio e não ousa ser toda a angústia 

que é. Não choremos, não odiemos, não desejemos. Cubramos, ó silenciosa, 

com um lençol de linho fino o perfil hirto da nossa imperfeição. (O Homem e as 

irmãs saem). 

 

5º Movimento - Fausto encontra o demônio e ama Maria. 

 

DEMÔNIO: (Para Fausto que dorme) Acorda, eis o mistério ao pé de ti! (E assim 

pensando riu amargamente) Dentro de mim riu como se chorasse. 

FAUSTO: (Acordando) Bebi a taça (...) do pensamento até o fim; reconheci-a 

pois vazia, e achei horror. Mas eu bebi-a. Raciocinei até achar verdade, achei-a 

e não a entendo. Não haverá, além da morte e da imortalidade, qualquer coisa 

maior? Ah, deve haver além da vida e morte, ser, não ser, um inominável 

supertranscendente, eterno incógnito e incognoscível. 

DEMÔNIO: Deus? Nojo. Céu, Inferno? Nojo. Nojo. Pr’a que pensar, se há de 

parar aqui o curto voo do entendimento? 

FAUSTO: Paro à beira de mim e me debruço... Abismo... E nesse abismo o 

Universo. Com seu tempo e seu espaço, é um astro, e nesse alguns há, outros 

universos, outras formas do ser com outros tempos, espaços e outras vidas 

diversas desta vida. E eu precipito-me no abismo, e fico em mim... e nunca 

desço... E fecho os olhos e sonho - e acordo com a natureza. Assim eu volto a 

mim e à Vida. 

DEMÔNIO: Deus a si mesmo não se compreende. Sua origem é mais divina que 

ele, e ele não tem a origem que as palavras fazem pensar... A qualquer modo 

todo escuridão eu sou supremo. Sou o cristo negro. O que não crê, nem ama - 

o que só sabe o mistério tornado carne. 

FAUSTO: Oh vulgar, oh feliz! Quem sonha mais, eu ou tu? Tu que vives 

inconsciente, ignorando esse horror que é existir, ser, perante o (profundo) 

pensamento; tu ou eu, que analisando e discorrendo e penetrando nas 

essências, cada vez sinto mais desordenado meu pensamento louco e 

sucumbido. Cada vez sinto mais como se eu, sonhando menos, consciência 

alerta fosse apenas sonhando mais profundo... 

DEMÔNIO: Por quê pois viver? 
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FAUSTO: Quero a morte, e ao sentir os seus passos alegremente e 

apagadamente me voltarei lento para o seu lado, deixando enfim cair sobre o 

meu braço minha cabeça, olhos cerrados, quentes do choro vago já meio 

esquecido. (Dorme outra vez) 

DEMÔNIO: Por que pois buscar sistemas vãos de vãs filosofia, religiões, seitas, 

(voz de pensadores), se o erro é condição da nossa vida, a única certeza da 

existência? Assim cheguei a isso: tudo é erro, da verdade há apenas uma ideia 

à qual não corresponde realidade. Crer é morrer; pensar é duvidar; a crença é 

o sono e o sonho do intelecto cansado, exausto, que a sonhar obtém efeitos 

lúcidos do engano fácil que antepôs a si mesmo, mais sentido, mais que o usual 

do seu pensar. A fé é isto: o pensamento a querer enganar-se eternamente fraco 

no engano, (e assim) no desengano; quer na ilusão, quer na desilusão (sai 

rindo). 

FAUSTO: (Acordando novamente) Febre! Febre! Estou trêmulo de febre e de 

delírio. (Entra o velho). Ancião, não podes tu arranjar-me um remédio para a 

vida? Quero vivê-la sem saber que a vivo como tu vives. Atordoar-me-á isto a 

alma toda, toda, até dentro, muito dentro, velho? 

VELHO: Não te (entendo), mas se é esquecer que queres, bebe... 

FAUSTO: Quero, quero, vamos... Esqueçamo-nos. Tens algo de mais forte pra 

mais do que esquecer? Depressa, diz... 

VELHO: Mal te compreendo, mas não tenho. (Fausto bebe sofregamente). 

Estranha e horrível criatura! Não é vício, nem crime, nem tristeza, nem pavor, 

propriamente o pavor, o que obscurece como uma escuridão de dentro d’alma 

toda a vida e a expressão de sua face. E essas palavras que usou - “esquecer a 

vida”; “mais do que esquecer”; Que significam? Não o sei, mas sinto que 

condizem, secreta e intimamente, com esse íntimo ser que eu não conheço: 

qualquer que seja essa desgraça, estranho. Dorme e ou esqueça ou aconteça 

em ti isso que semelhante ao esquecer desordenadamente me disseste (desejar 

no seu íntimo...) Dorme, e que o filtro opere no silêncio da tua alma obra interior 

de paz e ao descerrares para mim os olhos eu lhes veja a expressão já 

transmudada para compreensível e humana expressão de um humano 

sentimento. Te adormeça a existência intimamente e ao escuro desejo que tu 

tens... (Fausto vai levantar, mas se retrai). Não; dorme onde caíste... 

FAUSTO: Eu sou outro que os homens, ó ancião. O teu filtro de paz e 

esquecimento não me faz esquecer e só sombra de uma possível paz me entrou 

na alma. 

VELHO: Há um filtro diferente daquele que tomaste; diverso na intenção com 

que obra n’alma, mas parecido no fazer esquecer. 

FAUSTO: Como diverso na intenção? 
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VELHO: De apagar (extinguir), adormecer. Faz - com terrível excitar de vida - 

nascer n’alma um conflito de desejos; um desejo maior de tudo possuir. De tudo 

ser, de tudo ver, amar, gozar, odiar, querer e não querer. Reunir vícios, virtudes 

- tudo. 

FAUSTO: Quem o fez? Por que o fez? Onde o tens? Repete mesmo o que de seus 

efeitos me disseste... Que me decida ou não a beber dele, esse filtro (que a ti) 

de nada serve, dá-mo, pois. 

VELHO: Não to dou. 

FAUSTO: O filtro, velho. Não me (enfureças, vá): o filtro. 

VELHO: Não to dou. 

FAUSTO: O Filtro! 

VELHO: Não to posso dar. 

FAUSTO: O filtro... 

VELHO: Para que avanças? Eu que mal te fiz? 

FAUSTO: O filtro; dá-me o filtro. 

VELHO: Mas não posso. 

FAUSTO: Velho, repara em mim. Há na minh’alma uma ira calma e fria. Foge 

que ela na ação te mostre o que é. 

VELHO: Não posso te dar. Em verdade to digo, o filtro. Eu fiz-te o bem que pude; 

porque então avançando assim calmo para mim no horror de qualquer outra 

intenção te vejo o mesmo sempre. Poupa-me isso terrível que há em ti e que 

não trais em movimento ou vaga intimidade do olhar... Piedade, piedade... 

Piedade, senhor! Eu dou-te o filtro, eu dou-te o filtro. Piedade, eu dou... (Fausto 

estrangula-o e o mata). 

FAUSTO: Nem sinto horror, nem medo, nem dor, ou ânsia nem qualquer forma 

de estranheza sinto pelo que fiz, por mais que tente querer sentir... É uma alma 

morta ante um corpo morto. (Dirigindo-se à Maria). Reza por mim, Maria, e eu 

sentirei uma calma d’amor sobre o meu ser, como o luar sobre um lago 

estagnado... Dizei: fazei feliz a quem eu amo, cujos olhos não choram por não 

ter na alma já lágrimas para chorar; que tendo erguido o seu pensar ao cume 

do humano pensar... Não, não importa, não digas nada, reza e que a tua alma, 

compadecendo-se de mim, encontre os termos, as palavras que na prece 

murmurará... Choras? Fiz-te chorar? 

MARIA: Sim... Não... Eu choro apenas de te ver triste..., sem que eu 

compreenda tua tristeza, meu amor. Vem ela de alguma dor - oh, dize-me! 

Partilha comigo a tua dor, que eu te darei o meu carinho, porque te amo tanto... 
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FAUSTO: Tu amas-me, tu amas-me, Maria? 

MARIA: Ah, tu duvidas? Meu amor, duvidas? Se te amo, por que hás de duvidar 

de mim? Ah, se palavras podem levar a alma nelas, Fausto; se o amor, este 

amor como eu o sinto pode sentir-se sem o duvidar; se o que eu sinto na 

minh’alma se te vejo, se sinto o teu pavor, quando penso em ti, amor, em ti; se 

olhares, beijos, podem mostrar o amor, todo o amor - Crê, que as minhas 

palavras, os meus beijos, o meu olhar tem esse amor. Eu não sei dizer mais; 

não aprendi como o amor falar, não aprendi porque o amor não fala e não pode 

dizer-se todo, senão não seria amor... Mas eu amo-te, Fausto! Ah, como te amo! 

FAUSTO: (À parte) Aquilo é amor... eu pois nunca amarei. Não posso fazer 

erguer em mim um sentimento que dê as mãos àquele. E, de o não poder, eu 

mais frio me sinto, mais pesado n’alma, na minha desconsolação. Como me sinto 

falso, falso a mim... Falso à existência, falso à vida, ao amor! (À Maria). Perdoa, 

amor... Perdoa, meu amor! Cedo aprendi a duvidar de tudo por duvidar de mim, 

sem o querer, sem razão de o querer ou de pensar. Mas eu creio em ti, Maria, 

eu creio em ti... Como és bela! Não, não chores quero falar ternuras e não o sei.  

MARIA: Amo como o amor ama. Não sei razão para amar-te mais que amar-te. 

Que queres que eu te diga mais que te amo, se o que quero dizer-te é que te 

amo? Quando te falo, dói-me que respondas ao que te digo e não ao meu amor. 

Ah! Não perguntes nada; antes me fala de tal maneira, que, se eu for a surda, 

te ouvisse todo com o meu coração. Se te vejo não sei quem sou: eu amo. Se 

me falta... Mas tu fazes, amor, por me faltares. Mesmo estando comigo, pois 

perguntas - Quando é amar que deves. Se não amas, mostra-te indiferente, ou 

não me queiras, mas tu és como nunca ninguém foi, pois procuras o amor para 

não amar, e, se me buscas, é como se eu só fosse alguém pra te falar de quem 

tu amas. Quando te vi, amei-te já muito antes. Tornei a achar-te quando te 

encontrei. Nasci pra ti antes de haver o mundo. Não há coisa feliz ou hora alegre 

que eu tenha tido pela vida afora, que o não fosse porque te previa, porque 

dormias nela tu futuro. E eu soube-o só depois, quando te vi, e tive para mim 

melhor sentido, e o meu passado foi como uma estrada iluminada pela frente, 

quando o carro com lanternas vira a curva do caminho e já a noite é toda 

humana. Quando eu era pequena, sinto que eu amava-te já longe, mas de 

longe... Amor, diz qualquer coisa que eu te sinta! (Maria é sequestrada pelos 

Mouros em frente de Fausto, que não reage). 

  

6º Movimento - Fausto presencia a guerra entre Mouros e Cristãos - A cavalhada 

por Maria. 

 

CAVALO MOURO 1: Os deuses vendem quando dão. Compra-se com desgraça. 

Ai dos felizes, porque são só o que passa. 



 

11

CAVALO CRISTÃO 1: Este, que aqui aportou, foi por não ser existindo. Sem 

existir nos bastou. Por não ter vindo foi vindo e nos criou.  

CAVALO CRISTÃO 2: Deus é o agente. À espada em tuas mãos achada teu olhar 

desce. “Que farei eu com esta espada?” Ergueste-a, e fez-se. 

(Começa a guerra). 

CAVALO MOURO 2: Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo 

inteiro e a tua inteira força! 

CAVALO CRISTÃO 1: Dá, contra a honra em que, errada, novos infiéis vençam, 

a benção como espada, a espada como benção! 

CAVALO MOURO 2: O homem e a hora são uma só quando Deus faz e a história 

é feita. O mais é carne, cujo pó a terra espreita. 

CAVALO MOURO 1: Mestre, sem o saber, do Templo que Portugal foi feito ser, 

que houveste a gloria e deste o exemplo de o defender. 

CAVALO MOURO 2 (Falando para Maria): Volves a sós teu rosto sério, princesa 

do Santo Graal, Humano ventre do Império, Madrinha de Portugal. 

CAVALO CRISTÃO 1: E eu vou, e a luz do gladio erguido dá em minha face calma. 

Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior 

que a minha alma. 

FAUSTO: Que auréola te cerca? É a espada que, volteando, faz que o ar alto 

perca seu azul negro e brando. Mas que espada é que, erguida, faz esse halo no 

céu? 

(Os cristãos vencem a guerra e trazem Maria de volta) 

CAVALO CRISTÃO 2 (vitorioso, mas mortalmente ferido): Deu-me Deus o seu 

gladio, porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em 

desgraça. Às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me 

as mãos sobre os ombros e dourou-me a fronte com o olhar: E esta febre de 

além, que me consome. E este querer grandeza são seu nome dentro em mim 

a vibrar. 

 

7º Movimento - Festa de eu profundo - comemora-se a volta de Maria e a vitória 

Cristã - A falência do prazer e da dor. 

 

FAUSTO: (Gozando a festa) Beber a vida num trago, e nesse trago todas as 

sensações que a vida dá em todas as suas formas. Dantes eu queria embeber-

me nas árvores, nas flores, sonhar nas rochas, mares, solidões. Hoje não, fujo 

dessa ideia louca: tudo o que me aproxima do mistério confrange-me de horror. 
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Quero hoje apenas sensações muitas, muitas, muitas sensações, de tudo, de 

todos nesse mundo - humanas, não outras de delírios panteístas, mas sim 

perpétuos choques de prazer, mudando sempre, guardando forte a 

personalidade para sintetizá-las num sentir. Quero afogar em bulício, em luz, 

em vozes, - tumultuárias coisas usuais - o sentimento da desolação que me 

enche e me avassala. Folgaria de encher num dia, num trago, a medida dos 

vícios, inda mesmo que fosse condenado eternamente - loucura! - Tal inferno, a 

um inferno real. Alegres camponeses, raparigas alegres e ditosas, como me 

amarga n’alma essa alegria! Nem em criança, ser predestinado, alegre eu era 

assim no meu brincar, nas minhas ilusões da infância, eu punha o mal da minha 

predestinação. Acabemos com essa vida assim! Acabemos! O modo pouco 

importa! Sofrer mais já não posso. Pois verei - eu, Fausto - aqueles que não 

sentem bem toda a extensão da felicidade, gozá-la? Ferve a revolta em mim 

contra a causa da vida que me fez qual sou. E morrerei e deixarei nesse mundo 

isto apenas: uma vida só prazer e só gozo, só amor, só a inconsciência em estéril 

pensamento e desprezo. Mas eu como entrarei naquela vida? Eu não nasci para 

ela.  

CORO (cantando): Melodia vaga para ti se eleva e, chorando, leva o teu coração, 

já de dor exausto, e sonhando o afaga. Os teus olhos, Fausto, não mais chorarão 

(matam Fausto e entregam o corpo para Maria). 

 

8º Movimento - Maria recebe Fausto e suplica a Deus um novo começo. 

 

MARIA: Escrevo meu livro à beira-mágoa. Meu coração não tem que ter. Tenho 

meus olhos quentes de água. Só tu, senhor, me dás viver. Só te sentir e te 

pensar. Meus dias vácuos enche e doura. Mas quando quererás voltar? Quando 

é o Rei? Quando é a Hora? Quando virás a ser o Cristo de quem morreu o falso 

Deus, e a despertar do mal que existo a nova Terra e os novos céus? Quando 

virás, ó encoberto, sonho das eras portuguesas, tornar-me mais que o sopro 

incerto de um grande anseio que Deus fez? Ah, quando quererás, voltando, fazer 

minha esperança amor? Dá névoa e da saudade quando? Quando, meu sonho e 

meu Senhor? 

 

Fim. 


