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Medéia 
Cadu Fernandes* 

APRESENTAÇÃO: Medéia é um exercício impulsivo e intuitivo de dramaturgia. O 
texto foi escrito a partir da minha paixão pela figura de Medéia e pelo teatro grego, 
de modo geral. Digo impulsivo, pois se construiu, de modo rápido, a fim de servir ao 
desejo de uma atriz amiga de retornar ao palco, do qual estava afastada. Digo intuiti-
vo, pois veio numa precipitação vulcânica, sem maiores preparos ou pesquisas. Espe-
ro que inspire e crie reflexão para quem o leia; que seja um espelho suficientemente 
bem polido e com a profundidade necessária para uma mirada mais vasta no olhar de 
quem olha.  

O público entra no espaço da encenação e a atriz que representa a personagem já está 
posicionada. Olhos fechados. As pálpebras pintadas em tons escuros sugerindo olhos 
pintados sobre os olhos reais. Ela está sentada. Seu vestido de barra enorme eviden-
cia um grande círculo em torno do qual o público irá se sentar. O vestido, em tom de 
azul escuro, é como um grande mar. Podem ser colocadas pequenas embarcações 
brancas, costuradas ao longo do tecido. Enquanto o público se acomoda e, desde que 
ele entrou no ambiente, está tocando a música Assombrações de Suely Costa e Tite 
de Lemos na versão da cantora Maria Bethânia. Quando todos estão acomodados e a 
música já cessou, minutos de silêncio preparam a entrada de uma voz em OFF:  

Chegar à câmara secreta do teu coração. Tantos esconderijos absorvem teu 
nome, em segredo, perdido em meio à noite escura. Há medo em se pronunciar teu 
trágico nome. Teu real e verdadeiro nome desconhecemos. Mas para sempre meu, 
Medéia, meto teu nome no centro do meu peito e medito em vogais e consoantes a 
senha, o mantra, o ritmo do teu nome maldito e sagrado. Nome embalado na dor da 
passagem dos séculos. Teu nome enredado na teia firme, potente e venenosa dos que 
enlouqueceram de amor. 

(a atriz abre vagarosamente os olhos e inicia ainda sentada sua fala) 

Há um mês exato Medéia chegou aqui nessa cidade maldita. Maldita para ela. 
Não quis me impregnar com todo aquele mau cheiro das emanações do seu despre-
zo. Sentiu a cidade indigna dela, pois não foi tratada como a princesa, como a nobre 
que verdadeiramente é. Mas que importa isso agora. Ela fez o já feito. Então que ela 
desfaça essa nobreza de sangue, de poder e de terras nela. Já evocou o poder das Erí-
neas. Deixou pedaço a pedaço o irmão sangrando e singrando num mar morto, no 
continente móvel das águas, sem sepultura. Traiu pai, irmão, toda a família, a cidade, 
a origem. Estou tonta e com as mãos frias em trazer de novo a mim, quadro a qua-
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dro, essa coragem violenta, essa fraqueza insana que a paixão carrega. Caminhamos 
na corda bamba do impulso e, vermo-nos por cima do espaço vazio, erguidos sobre a 
linha tênue de um arroubo, faz com que pensemos porque os deuses nos elevaram 
desse jeito tão exato e tão equívoco sobre esse espaço vazio e fundo da tragédia imi-
nente. (PAUSA) Mas ela moveu suas mãos. Ela disse sim com todo seu corpo. Se 
havia dúvidas ainda, o corpo não, pois arrebatado se alinhava com Jasão e seus olhos, 
que só viam o velocino de ouro e não a ela. Ela já fez o que devia ser feito, pois era 
um imperativo que a dominava e os deuses se encarregaram de empurrar o que não 
precisaria só de um leve dedo pressionando. A embarcação veio deixando o rastro de 
sua sombra. Eu sei que só agora ela veio a entender que lançava feitiços nela mesma. 
Somos discípulos dos espelhos. De um e de outro lado, o que mira e o que é mirado, 
imagem dividida e perversa, o todo da situação se preserva e se mostra. Mas o que 
deve a desgraçada mover agora? Não aguento mais ouvir seus gritos. O choro de 
uma semana inteira parecia o uivo grotesco de um animal e todos os cachorros e lo-
bos da região uivaram com ela num desespero orquestrado. Os deuses, sempre eles, 
regiam essa cena insólita e eu observei de lá do canto escuro onde me encontrava, 
não querendo me aproximar de nenhum modo, não querendo me contagiar. Fiquei 
imóvel, como Jasão que deve ter sabido pelas amas e pela vizinhança o terror que 
Medéia instaurou, mas não se aproximou, não apareceu um dia sequer; fenômeno 
agora raro o da sua presença. Decidi me instalar no fundo escuro de um corredor. 
Não queria ser solicitada. E Jasão, nem que fosse, pois estava entretido com suas no-
vas núpcias e não teria como dispor de si e ocupar lugar na cena antiga que ele mes-
mo ajudou a levantar e rejeitou. Eu, de início, ainda conseguia existir e fazer de meus 
olhos o espelho para Medéia notar algum outro traço da sua alma, algo mais leve; que 
ela pudesse sair à tarde, mesmo que já perto do anúncio das sombras, e ver um resto 
de luz rodopiando, algumas centelhas cintilando. Mas o lusco-fusco, essa magnífica 
imagem erguida ao redor, só poderia ser o equilíbrio entre a luz e as trevas, se pudes-
se ser congelado pelo tempo, que teria que ser imobilizado para imobilizar o que es-
tava por vir. O tempo é amigo das erosões, ele range seus dentes implacáveis no aço 
e o devora. Tempo foi o que Medéia veio implorando a Creonte: - Só mais um dia. 
Só mais um dia. Tempo foi o que Medéia ofertou a Jasão pensando que ele ainda pu-
desse se esquivar da investida da gazela. Mas a cadela nova, sedutora e seduzida, po-
deria ser somente um caco miúdo de espelho, mas para Jasão refletiria, de todo o 
modo, o seu brilho e sua glória, muito mais do que a imponência majestosa do espe-
lho imperial de Medéia. Ela mesma neta do Sol. (AQUI A PERSONAGEM SE 
CURVA E SAÚDA ESSE DEUS)Salve pai de toda a luz, deus que mostra sem dó a 
identidade das coisas. Separa o que é do que não é. Ruge, leão potente e firme, diante 
de toda a escuridão. (PAUSA. COMO SE RECUPERASSE IMAGENS E SE AGI-
TASSE PELO PODER DAS MESMAS. O VESTIDO SE SOLTA NA PARTE 
DA CINTURA E HÁ OUTRO VESTIDO POR BAIXO. ELA AOS POUCOS SE 
LEVANTA E TOMA O TODO DA CENA).Mais de uma vez eu corri por todo o 
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palácio. Batia portas. Quartos medonhos, bolorentos. A poeira se levantava em es-
quisita dança ao me ver passar, acusando que ali algo de dor se acumulara. (EM GRI-
TO DIRECIONADO, COMO SE QUISESSE PERTURBAR O TEMPO)Não, 
Medéia. Não ao desprezo de Jasão. As promessas são vãs, vazias. Só quem é amigo 
do deus das esquinas sabe que os próximos segundos são inimigos das promessas. 
Você vai agora, atulhada de mandingas e feitiços cruzar as ruas, se postar no meio e 
centro da encruzilhada, morada da mais negra Hécate, das deusas a mais soturna, e 
pedir que a encruzilhada detenha o movimento das próprias ruas, o movimento do 
tempo? (EM SOTURNA CONSTATAÇÃO, SENTINDO, PESADA, A DOR) Jas-
ão não vai mais beber na concha das tuas mãos. Eu sei...eu sei o poder enfeitiçante 
que caminha junto com o corpo daquele homem. Não foi só você que o viu por uma 
primeira vez. Eu o vi também uma primeira vez. E como na sua primeira vez eu tam-
bém fui lançada ao estupor. Ele era todo ganância.(TOTALMENTE SEDUZIDA)
Mas o que dizer da ganância que vem acompanhada da juventude e que parece se 
dirigir a um porto nobre? O que dizer daquele corpo belo, tendo belas idéias, execu-
tando belos movimentos e desejando o indesejável e o impossível? Naquele momen-
to, Medéia, você foi o novelo de ouro. Pois ser a ponte que nos leva a alguma coisa é 
já de algum modo ser a própria coisa. Quão belo podia ser Jasão. Quão mais belo ele 
poderia ser se a constância o implicasse em compromisso. Você foi o novelo de ou-
ro, mas a ponte que levava a novas conquistas, não. Isso não. Essa viagem se esgota-
ra para você. (PAUSA) Eu nunca senti o exílio em outras terras uma possibilidade 
menor. Avançar com nossos pés, lançar a vista ao desconhecido, faz com que saiba-
mos o quanto o movimento implica em conhecimento e saber. Duas faces da mesma 
valorosa moeda. Mas e se caminhamos em dor? Bem é certo, você destruiu o conti-
nente do seu passado. Não podemos retornar. Há só ruínas e sangue em tudo que 
você pisou antes de pisarmos aqui. Nem as águas salgadas do mar podem apagar ves-
tígio tão maldito. Te recusam lá, te recusam aqui. Da Cólquida a Corinto tudo é cami-
nhada sem aprendizado. Mas poderíamos navegar para terras mais distantes, coisa 
que você já vai fazer, sem de novo ceder à carnificina, ao mau-gosto da vingança, à 
perfídia, à intemperança, ao desalento.(PAUSA) Sua alma já estava tão fraturada, Me-
déia, que eu mal conseguia ver vestígios da mulher portentosa que você era.. Uma 
rainha de porte e semblante. Agora ícone escuro e desfigurado. Os feitiços encardem 
a nossa alma quando eles movem a perda da alma do outro. Agora, prestes a romper 
de vez com você, Medéia, eu me vejo do outro lado do rio, gritando e implorando:- 
Não embarque nessa nau! Não! Não, por favor. Agora não. Eu não fico mais no 
acampamento que esse pequeno palácio se tornou. A miséria se excedeu e o que era 
ruína fez-se mais ruína e eu não aguento de tanta dor. Todo o meu coração pesa e 
uiva como o seu. Mas se você uiva para de novo reunir a corja dos seres da noite, eu 
uivo por ter que sofrer o seu despedaçamento por inteiro. Medéia, olhe para mim! Eu 
aqui do outro lado do rio abjuro esse contrato, essa última assinatura que vai selar o 
teu estranho destino. Não misture a tua saliva a esse papiro. Não faça jorrar o teu 
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sangue em pacto. Sangue clama por mais sangue. As águas vermelhas do sangue fo-
ram feitas para velejar só dentro de nós mesmos. Quando o sangue singra para fora 
de nós, esse jorro atrai a presença do distúrbio, do caos. Reponha teu sangue dentro 
das veias, por amor de Zeus e dos outros deuses.Me lembro de você menina, uma 
beleza tão concentrada, a voz rouca já imantando as palavras com os sons tão belos 
que ela produzia. Você era a mulher entre as mulheres. Se a beleza física nunca foi o 
mais especial em você, todo o resto conjurava para que a sua presença fosse a mais 
radiante, a mais magnética. Respeito e enfeitiçamento os outros sentiam por você e 
também outros sentimentos vastos não descritíveis, pois passaram a existir com a sua 
presença e o que ela gerava. Você origem inequívoca, entre o que há de mais claro e 
mais escuro, do não existente. Me lembro de você sendo preparada para o culto a 
Dioniso. As amas untando seus cabelos com óleos trazidos do mais distante Oriente, 
o rosto impassível e nobre, deixando que puxassem seus cabelos para lá e para cá, a 
face hierática, já preparada para o culto. As tranças todas amarradas numa só pareci-
am o entrelaçamento de serpentes. Medéia, não se deixe mirar no espelho diabólico 
do olhar de Medusa. Você inteira irá se petrificar. Seu coração também vai parar. As-
sim também seus gestos, seus movimentos. Quando íamos assistir aos festejos dos 
deuses você se portava de um tal modo entre as pessoas, que era como se o próprio 
deus se encarnasse em seu corpo e agraciasse os outros com a sua presença. Seus 
olhos não cediam ao movimento da turba. Você parecia dedicada em se manter pre-
sente como uma rainha coroada. E nem mesmo nenhum homem lhe despertava os 
instintos e o coração. A chegada de Jasão foi como o despertar de um vulcão extinto. 
Eros sorrateiro se embrenhou por entre todas as evidências e coube exato e acoplado 
na cápsula do seu coração. Como se fosse uma arma se montando, esperando o en-
caixe da última peça para exibir o seu gume afiado. O poder de espetar o coração dos 
outros veio da constituição do seu próprio coração, Medéia. Naquele momento eu 
não podia te dissuadir da força dos ventos e eles sopravam em direção àquele ho-
mem, a essa terra. Mas agora eu me recuso a empunhar esse sabre maldito, não vou 
ser mais um remo a dar velocidade a essa viagem insana. Se você morre eu caminho 
para o reino dos mortos ao teu lado. (EM DESESPERO) Não quero ser a sombra da 
sombra. São os mortos, essas almas sem contornos, que se alimentam do sangue fres-
co, em jorro, dos vivos. Contenha o sangue dentro das veias, Medéia, o seu e o dos 
outros. Fugir na carruagem do seu avô, levantar vôo em meio à pesada luz, fará com 
que você não tenha mais que olhar para a miséria instaurada, mas para sempre tudo 
em você será eternamente ausência. Não é necessário que caminhemos para o Hades 
real, esse misterioso mundo dos mortos, para que percamos a presença tangível de 
nossas almas. Há um Hades em cada um de nós que nos tortura, nos esvazia, nos 
torna em sombras ainda em vida. Você quando criança via acender em sua face um 
pequeno e especial fogo ao olhar outras crianças. Você sabia que essa misteriosa al-
quimia dos corpos te faria passível de gerar. E você desejava isso com a intensidade 
que teu temperamento te permitia. Desejos às vezes são tão intensos em você que 
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eles te incham da coisa que você deseja. Você engravida daquilo que depois você 
mesma fará o parto. Você desejou seus filhos e antes da própria gravidez você já 
estava grávida deles. Agora, por medo, ódio e vingança, o feito será desfeito, o cria-
do será incriado? Que estranho modo que a vida impõe: ser e não ser o destino de 
alguém. Pois como posso ter certeza quando movo a peça no jogo, se não foi algum 
deus que assim o quis. As moiras já traçaram o caminho dos teus filhos? Isso vai 
tirar de você o peso desse sangue derramado? As moiras por acaso te disseram: 
“Faz! Pode fazer! Pois já o fizemos”? Quando em algum momento já pudemos ter 
certeza do que os deuses querem ou não querem? Eu posso te pedir: - Vamos aos 
oráculos ver o que eles têm para dizer. Mas eu mesma temo o poder dos oráculos. 
Eles dizem e não dizem e, às vezes, só diante do fato consumado a interpretação do 
que foi dito vem pousar como se houvesse sido o prognóstico mais claro e exato 
possível. Só porque ali, na vida já realizada, a imagem oracular se acopla ao destino 
finalizado. Eu sei, Medéia, é um terror não sabermos. É triste. Meu coração também 
se despedaça e sofre e mingua. Mas eu quero continuar olhando para a vida. Eu que-
ro desabrochar e não ser um negro botão fechado de flor amaldiçoada por todos os 
séculos que se estendem diante de mim. E um novo amor, Medéia? Um possível 
novo amor? Homens agora caminham ao meu lado. Vejo homens de estirpe, nobre-
za. Vejo também homens vulgares e grosseiros. Vejo possibilidades. Não, eu não 
quero morrer, Medéia. Eu quero ainda roçar o meu rosto na barba metálica e espes-
sa de um homem que eu ame. E que essa barba me corte e me fira e eu sangre, pois 
só esse sangue vertido no momento intenso do amor me veste de primaveras e con-
tentos e alegrias. Por que não Afrodite em vez de Hécate? Eu te respeito pela feiti-
ceira que você é. Teus conjuros também salvaram pessoas, animaram vidas, deram 
brilho às coisas cinzentas e mortiças. Por que teus conjuros não servem a você mes-
ma? Teus encantos e sortilégios não moveriam o Ocidente para o Oriente e assim 
também o contrário? A lua não seria sempre cheia se o teu humor fosse abatido pela 
flechada certeira de um Eros nada endiabrado? E você não invocaria com maestria, 
através de filtros e poções, os dedos leves desse mesmo Eros no momento de soltar 
uma flecha nada pérfida? Tentemos pelo menos levar Eros a lançar essa flecha ado-
çada que desejamos. Vamos tentar de novo mesmo que os feitiços não funcionem. 
Invocar algo carrega já a realidade desejada. E mesmo que nada aconteça vamos dei-
xar o coração ser amaciado pela esperança. Para que voar sobre as asas negras da 
solidão e do rancor? Não se engane, Medéia. Você trouxe a si esse enorme e triste 
pássaro, e a carruagem do sol para você não será nada mais do que um pássaro cruel 
que te fará cruzar os céus em fuga para outro país, mas espetará teu coração na se-
pultura dos teus filhos e parentes e os que você feriu. E aquele coração ali cravado 
fará nascer mais e mais sepulturas, sepulturas abertas sôfregas por mais morte e dor, 
alimento pútrido, a dor sem fim do mundo. Vamos arrancar todas as máscaras, Me-
déia? Quem é mesmo Dioniso sem todas as faces variadas que embalam seu percur-
so? Vida pura, Medéia, vida pura. Diamante sem mentiras, ouro sem cascalho, ar 
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sem vento, a nota primeira da música que faz surgir a vida. Entende agora, Medéia, o 
pedido que te faço? A que eu recorro? Ainda há algo que tenha sobrevivido a essa 
imensa arquitetura que vi desmoronar? Há algo ali, mínimo que seja, respirando no 
fundo dos escombros? Eu estou cansada, Medéia, mas eu quero lançar essa corda 
dentro desse buraco fundo e lancinante. Há alguma mão, Medéia, que possa segurar 
com avidez essa corda que te lanço? Somos estrangeiras, Medéia. Nosso grito tem 
pouca potência aqui. E esse pequeno murmúrio tem menos potência ainda. Eu preci-
so localizar o murmúrio, preciso que ele exista e que a corda chegue a tocar suas 
mãos. Posso tentar puxar seu corpo esfarrapado. Posso tentar aliviar sua estatura avil-
tada. Por que, de tanto tamanho tanta miudez se projetou? Vamos alimentar o que 
sobrou, Medéia. Justiça agora é dar tamanho ao que não mais tem. É curar a ferida 
do corpo alquebrado. É dar equilíbrio ao lado de cá da balança para se contrapor ao 
peso deslocado no outro lado. 

Você gostava de festas, da bebida, da excitação que o encontro das pessoas 
provoca. E mesmo que em seu silêncio de sacerdotisa dos escuros e mistérios, você 
emanava o nascer constante de um sol abrasador. Quero o sol, de verdade, Medéia. 
Quero o sol da verdade, Medéia. Verdade seria se deixar dilatar pelo caminho tortuo-
so da dor e da angústia, que te põe diante das portas do inferno? Sabe já você, de 
modo pronto e acabado, o que deve ser? Você já ouviu o destino e o está cumprin-
do? Ou talvez reste a esperança de alguma surdez, alguma leve cegueira que ainda 
não te faça ter visto o corpo inteiro das certezas? Meu peito não aguenta mais o peso 
do meu coração, Medéia. Meu coração cresce à velocidade dos ventos e da luz, in-
chando como um ventre deserdado, como um maravilhamento invertido. Vou dar à 
luz, tão logo, a um estupendo monstro se você não detiver essa gestação sem honra e 
sem méritos. Por que devo ser tão infeliz, Medéia, e carregar essa corrente conforma-
da, essa cadeia abatida de vozes tão antigas que já doem há tanto tempo? Dói em 
mim e em você a voz dos loucos, daqueles que embarcaram nas naus que navegam 
para o nada. Tudo em mim está tão gelado, Medéia, que parece que a alma já partiu 
em sua procissão de pequenas fagulhas rubras. 

Reaja, Medéia! Pois só assim eu mesma posso reagir. Para alguma constelação 
podemos olhar? Há uma tempestade e um distúrbio nos céus que os cobrem de nu-
vens e não apontam o meu guia, o meu deus guardião que mora na mais bela conste-
lação? Ele está atrás das nuvens assim como eu estou do outro lado do rio te olhan-
do. 

Mas sinto uma força esquisita em meus pés. Eles querem caminhar para den-
tro do rio. Minhas mãos recolhem pedras à minha revelia e inundam meus bolsos 
com elas. As escondem do meu não consentimento. As pedras pesam em dobro o 
meu corpo. Enfio os pés nas pequenas ondas, inverto o caminho de Afrodite e vou 
me apagando nas águas. Imagens correm ao meu lado: meus dois filhos já tão perto 
da morte; a noiva de Jasão já embebida e emplastrada em tantas camadas poderosas 
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de veneno e Creonte soluçando a prole. Um cortejo segue ao meu lado, deuses tão 
obscuros de que nunca ouvi falar. Nenhuma das mais tenebrosas histórias contadas 
por meus pais e avós poderiam dar conta do aspecto tão frio dos gênios que me 
acompanham nessa caminhada. Esses espectros me observamao me ver passar e se-
guem meus passos. Seus olhos, Medéia, cada vez mais próximos dos meus e nada 
cicatriza. Tudo surge como que em meio a um túnel e tudo roda. Seus olhos giram 
nas órbitas deslocadas, planetas alucinados em torno de um sol escuro. Me arrepio, 
Medéia. Somos uma só. Tecidas numa unidade como a sua trança de pretensas ser-
pentes. O sol já vai se pondo e a carruagem em trote vai se refletindo nas águas tur-
vas. Cavalos ansiosos conduzem essa funesta procissão. (COM DERROTADA E 
ARRUINADA IRONIA) Que mal há, não, Medéia, em ser agora Medusa e Jasão e 
Creonte e os seus e os nossos próprios filhos? Caminhar para o nada é o começo de 
ser tudo, Medéia. Aqui meu último grito para que a última corda não seja tensionada. 
(BERRO LONGO. PAUSA) Mas o instrumento controla a música e o músico obe-
dece. A partitura partiu sua alma e fraturou minha vida. Nossa vida, Medéia, pois 
somos uma e só uma em talvez vã caminhada, na esperança de entender os mistérios 
do amor e da morte. Cheias de uma purgação dos esconderijos da noite, irrompendo 
em meio à mecânica das coisas sem saber sequer o porquê de seus nomes, suas exis-
tências. Com a impotência característica do modo proposto pela vida. Com a impor-
tância de quem carrega o estandarte que simboliza o momento de se despedir dessas 
mesmas coisas e rumar para o céu infinito e virar constelação. Evoé, Medéia! De um 
modo ou de outro faz-se meu o teu coração. (A ATRIZ DURANTE ESSA FALA 
FINAL VAI VOLTANDO AO LUGAR E POSIÇÂO ORIGINAIS. FECHA OS 
OLHOS COMO EM MEDITAÇÂO. TOCA A MÚSICA “JUÍZO FINAL” NA 
VOZ DE ZIZI POSSI. O COMEÇO DA MÚSICA TEM ATABAQUES QUE 
VÂO SE REPETIR DURANTE A PRÓXIMA FALA EM OFF QUE FECHARÁ 
O ESPETÁCULO. DEPOIS QUE A FALA ACABA ENTRA A VOZ DE ZIZI E 
A LUZ VAI BAIXANDO MUITO AS POUCOS, EM RESISTÊNCIA, E VA-
MOS FICANDO COM AQUELA IMAGEM MEIO INCERTA E DIFUSA NA 
RETINA) 

(VOZ EM OFF, BEM LEVE E CORTANTE, DISTANCIADA) Quem te 
trouxe a esse estado, Medéia? Quem te trouxe a essa demência? Eros impetuoso e 
inapelável se compraz em jogar água fervente em nossos olhos, trazendo a cegueira 
que nos faz andar passos e léguas sem que saibamos o rumo? Ou a trama que te en-
redou foi teia tecida só por tuas mãos pecaminosas, numa urdidura imunda, ponto a 
ponto movida por um amor sem amor? Quem em nós mesmos nos iguala em força 
e poder a ponto de nos fazer perder lucidez e temperança? Quem somos? Somos um 
e outro e outro numa linha sem fim de contraditórios eus, nos movendo em incerte-
za e costurados num frágil fio de um falso eu? Quem te impeliu ao primeiro golpe? 
Um coração profundamente ferido? Um deus intensamente malévolo? Uma paixão 
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incontrolavelmente perversa? De porto em porto você vai agora construindo a sua 
solidão. Viagem sem filhos e sem amante. Toda a Grécia verá a tua estranha passa-
gem, verá o teu temível semblante. Quanto tempo uma terra é capaz de te aceitar sem 
te lançar um olhar de reprovação, espelhando ódio ao teu ódio? De porto em porto, 
Medéia, postada no carro do sol ou errando em alguma velha embarcação, você vai 
vendo a vida ser arrastada em borrões e rápidas imagens. Seus olhos não pousam 
mais sobre as coisas, não têm mais a felicidade de usufruir de seus singelos instantes. 
Se instaurou em você a pena eterna, a tragédia sem fim de cortar oceanos, abrir neles 
feridas que estarão para sempre impressas nas suas marés, ondas e refluxos. 

As deusas mais escuras invejam o teu tormento. Você se sobrepôs aos mais 
negros feitiços dos demônios das encruzilhadas e das sombras. Você roubou o poder 
do reino dos mortos e vaga agora em solitária soberania como se o seu corpo se tor-
nasse uma estátua majestosa, figura sombria na proa da nau que trafega sua presença 
por todos os mares. Singrar e sangrar é teu apetite incômodo. Seios secos, olhos sem 
sossego, coração derrotado compõem tua alma e teu corpo. Tua alma e teu corpo 
não são refúgio pra nada, não são anseio de nada. Você foi raspada pelo ressentimen-
to, cavada até o nervo central por tua angústia. E, no entanto, você vive e caminha e 
toca objetos e sente, sem prazer, perfumes; e observa, sem felicidade, cores; e ouve, 
sem interesse, murmúrios. Medusa finalmente e sem perdão te imobilizou num golpe 
fatal. Medusa, a única deusa que te venceu. Te esculpiu em pesada pedra e erodiu o 
que havia de macio e caloroso no seu peito. Algum deus há de nos vencer, sempre. 
Sempre há uma derrota para algo que nos é superior. O mundo é um grande e ina-
preensível movimento. Nuvens correm por sobre tua cabeça. Águas correm por sob 
teus pés. Águas em movimento espelham nuvens em movimento e, pelo visto, pelo 
que tenho visto, uma corredeira sem fim será o trilho do teu viajante destino até um 
ponto final. Você matéria endurecida, dor perpetuamente isolada, pedra concentrada 
e moldada por toda a tristeza do mundo, vagando até se fazer lápide na esperada ter-
ra, tua libertação. 

 

           2015 

Cadu Fernandes  -  Medéia 



 

128 

CÍRCULO DE GIZ 

https://www.circulodegiz.org/revista 

Contatos: 
circulodegiz@outlook.com 
circulodegiz@hotmail.com 


