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CENA I
MENINA… BEATRIZ… BIA
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(Beatriz, sentada numa sala vazia, procura algo dentro da carteira e alcança o 

telemóvel. Tira uma ‘selfie’, sorri e depois decide filmar-se. Aos poucos, a projeção 

do seu vídeo espalha-se por toda a sala.)

BEATRIZ: Olá! Eu sou a Beatriz... Bia... Bia... Pelo menos é assim que me chamam. 

É por esse nome que costumo responder. Gosto que me chamem “Beatriz!”, mas 

aceito que simplifiquem e digam “Bia!”. 

O nosso nome pode ser muito especial… ou simplesmente um nome. É como 

uma marca. Uma marca que recebemos e à qual devemos responder… Correspon-

der... Atender... Anunciar. 

(Fala como se fizesse um anúncio de publicidade com o seu nome:) 

“Olá! Senhoras e senhores, eu sou a Beatriz!” (dirige-se ao público) Se gosto do 

meu nome?... Posso dizer que tive muita sorte. O meu pai chamava-se Luís e minha 

mãe Luísa. Imaginem que chegaram a pensar em chamar-me Luísa Luís...! Depois, 

decidiram que seria Lu-lu-ísa! Mas ainda não estavam satisfeitos, queriam “misturar-

-se” ainda mais dentro do meu nome: Lulis... Lislu... Luluzais... E foi no meio dessa 

confusão que o meu querido avô Ludovico entrou porta dentro e disse: 

AVÔ: A minha neta vai chamar-se LUDOVICA! 

BEATRIZ: Tinha uma voz muito potente, o meu avô. Quando disse aquilo, a casa 

toda ecoou, até parecia um trovão anunciando a tempestade: LUDOVICA! 

E Ludovica teria ficado, se não fosse a rápida intervenção da minha amada avó, 

que, num rompante, entrou na sala aos gritos: 

AVÓ: NÃO! (exageradíssima) A minha neta vai ter o meu nome, o nome da avó!

BEATRIZ: Pois, a minha avó, que era muito despachada, chamava-se... Dagoberta!
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AVÔ: BERTA!

BEATRIZ: Sim, “Berta!”, gritou o meu avô com a sua voz de trovão querendo 

impor a sua autoridade, ao que se seguiu a resposta do relâmpago que parecia in-

cendiar o mundo com o seu clarão! 

AVÓ: DAGO-BERTA!

BEATRIZ: Foi o que respondeu a minha avó... fulminando a casa com os seus 

olhos de fogo.

Foi mesmo por um triz que não estragaram, logo no começo, a minha marca. Se 

não fosse aquela disputa endiabrada entre o relâmpago da minha avó e o trovão do 

meu avô, o meu princípio estava estragado.

O que eu sei é que por causa do meu nome, o meu avô ficou muito zangado com 

a minha mãe, a minha avó passou meses sem falar com o meu pai, e o meu pai nunca 

me chamou Beatriz...

É verdade, sim, durante muito tempo, eu fui chamada de “a menina”, simples-

mente “a menina”.

MÃE: Luís, olha a menina!

PAI: Luísa, onde está a menina?

MÃE: Luís, segura a menina!

PAI: Luísa, cuidado com a menina!

MÃE: A menina já comeu?

PAI: A menina já dormiu?

MÃE: A menina tem gazes...

PAI: A menina arrotou...

BEATRIZ: “A menina...”; “a menina...”; “a menina” era a guerra de todas as horas 

e de todos os dias. 

Para reestabelecer a paz na família, a minha madrinha, Hermenegilda – uma mu-

lher muito sofisticada e muito, muito... mística, ligada a essas coisas da astrologia, 

dos horóscopos, das energias e outros mistérios do mundo dos adultos desconhe-

cidos –, numa tarde de domingo, quando eu tinha 4 aninhos, entrou na nossa casa 

flutuando no ar com os seus sapatinhos indianos e, nas mãos, entre o brilho de mui-

tos anéis, um aquário! 

MADRINHA: Água e pedras... fontes da vida!

BEATRIZ: Todos ficaram boquiabertos... Fez-se um grande e profundo silêncio. 

Depois, todos, ao mesmo tempo: suspiraram... “Ufff!” Pela primeira vez, o ar puro 

tinha entrado naquela casa... “Águas e pedras... fontes da vida!”

MADRINHA: Este é o meu presente para a mais linda afilhada: Bia!

BEATRIZ: Deu-me um beijo de batom, borrou-me a cara toda e marcou-me com 

o meu segundo nome, que não era o de pia: BIA!

MADRINHA: Um aquário para a Bia! Água e pedras... fontes da vida!

MÃE (comovida a abraçar o aquário): Adorei! Que aquário tão liiiinnndo!

PAI (exagerando com voz grave e séria): Um mar em casa! 

MÃE: Gostas, Bia?

PAI: Diz “obrigada”, Bia!

MÃE: Não é lindo, Bia?

PAI: Bia!, agora tens um aquário!

MÃE: É o aquário da Bia!
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PAI: Oh! Ficou muda...

MÃE: O gato comeu-lhe a língua.

PAI: Ela está é com vergonha.

MÃE: Temos de ter cuidado, não vá ela partir o aquário!

PAI: No aquário não se mexe...

MÃE: O aquário é de vidro...

PAI: O vidro pode partir...

MÃE: A água pode entornar...

PAI: O aquário é só para ver, assim... de longe...

MÃE: Podemos colocar umas velas... Vai ficar lindo... iluminado...

PAI: Anda, vem dizer “obrigada” à madrinha...

MÃE: Dá um beijinho à madrinha...!

MADRINHA: Dás-me um beijinho, Bia?

BEATRIZ: Foi só ai, então, que entendi que estavam a falar de mim. Eu era a Bia! 

E aquela bacia de água transparente, cheia de pedrinhas no fundo, era um aquário... 

E entendi que, mesmo sendo meu, eu não podia tocar-lhe, nem aproximar-me dele, 

nem brincar com ele... nem levá-lo comigo para o quarto das bonecas... Era só o que 

faltava. Mas, mesmo assim, ele era meu... Quer dizer: era da Bia, que pelos vistos era 

eu... (pausa) Nunca vou esquecer o dia em que me deram este nome, Bia, que não é 

o meu, e aquele aquário que era meu não sendo meu. Nem podia sequer aproximar-

-me dele... nem atrever-me a tocá-lo... mas era meu. Ganhei um nome e um Mundo 

cheio de água e pedras que nunca seriam verdadeiramente meus. E todos queriam 

que eu ficasse muito feliz. 

PAI: Ela ficou tão contente!

MÃE: Ficou tão feliz!

MADRINHA: Ficou corada... vermelha... Que linda!

MÃE: É tão querida...

MADRINHA: Água e pedras... fontes da vida! 

MÃE: Estás a ver, Luís? Acabamos de ganhar a energia que faltava nesta casa! 

Uma casa sem um aquário é como...

PAI: É muito bonito... Sempre gostei do mar, da água... Isso até inspira liberda-

de... Todo o homem, na sua trajetória neste mundo, devia de ter um... 

MADRINHA: Agora só falta um peixe.

MÃE: Um peixe?

MADRINHA: Ai que liiiinnndo....! Um peixinho dourado...!

BEATRIZ: O namorado da minha madrinha, Gregório Horácio, dono de um ar-

mazém de peixes vivos, entrou na sala com um sorriso debaixo do bigode e um 

saquinho plástico na mão... E, lá dentro, com uns olhos muito aflitos, sem ter a me-

nor ideia do que estava a acontecer, estava ele... um peixinho-palhaço... nervoso, 

agitado e cheio de medo.

MÃE (saltitando): Ai, Gregório, tenha muito cuidado!

BEATRIZ: Saltitava a minha mãe ao lado do aquário imaginando que o peixe se 

podia afogar...

PAI: Acha que ele está preparado para entrar assim sem mais nem menos no 

nosso aquário?

MÃE: Esta água é doce ou é salgada?

PAI: Será que a água está muito fria?
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MADRINHA: Ó Gregório, esse peixe come qualquer coisa ou apenas ração?

MÃE: Luís! Vamos chamá-lo... Luís! O peixinho Luís!

BEATRIZ: Foi nesse momento, quando todos começaram a falar ao mesmo tem-

po, que aproveitei para sair. Já sabia que ia começar tudo outra vez... a guerra dos 

nomes! Eu só esperava que o peixinho-palhaço não tivesse a desgraça de se chamar 

Gregorgildo! 

Já estava bem longe, no meio do jardim, e ainda conseguia ouvir toda aquela 

confusão, uma mistura de sílabas e nomes absurdos. Todos queriam ter um pedaço 

do seu nome encravado como uma espinha no nome do peixe.

Aquele peixe tinha de ter a marca dos seus donos. Se não tivesse uma marca, 

seria só um peixe e mais nada. Ora, um peixinho dourado, sem nome e sem marca, 

era como se nunca tivesse existido. Sim, ele podia estar ali, vivo, ficar dentro daquele 

aquário a nadar o dia inteiro dando voltas e mais voltas sem parar, mas se ele não 

tivesse um nome... simplesmente deixava de existir.

Sem um nome não existimos! O peixinho dourado, sem um nome, nunca seria 

um peixe! 

(ouvem-se vozes de fundo)

“Gregoluís”; “Luísgor”; “Luorio”; Horácio Luís Gregório”; “Gregoluório”…


