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Das Línguas

“a língua
debicada
mordiscada
ferrada até deitar sangue
engolida e macerada
digerida e derramada
abriu caminhos e portas
até desejo de livro
que
é um pedaço de floresta
derrubado e renascido
ao qual cresceu um par de asas
que vão de ouvido a ouvido

a essa origem primeira
está ligada a condição
do livro já ser ardente
mesmo antes ou depois
de passar de mão em mão

pequena sarça portátil
que por prazer transportamos
e por sua vez excelente
nos transporta longamente
seja jocoso ou sisudo
o livro põe realmente
o tudo a falar com todos
todos sozinhos em todos
e tudo a falar de tudo

quem deixa o seu livro aberto
onde alguém fechado o fez
cria filas de florestas
com sombras poços e vozes
entre deserto e deserto
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Não é permitido filmar, gravar ou 
fotografar durante o espetáculo. 
O uso de telemóveis ou relógios 
com sinal sonoro é incómodo, 
tanto para os intérpretes como 
para os espectadores.

que língua fala este livro?
aquela que asfixiou
entre páginas cerradas?
ou essa outra que canta
com notas de rodapé
e despautério de frases
nas suas setenta quintas?

assim a sintas na boca
que tem um céu à nascença
ao alcance de quem fala
ao serviço de quem pensa.”

Regina Guimarães (2013) – Texto 
escrito aquando do lançamento do 
livro Comer a Língua.

Esta leitura encenada nasce rebelde e 
silenciosamente paralela ao processo 
de criação de um espetáculo para 
crianças, o Comer a Língua.
O texto que nos sairá pelas bocas 
foi escrito para olhos e ouvidos 
outros, porém inflamadas as línguas 
e desperto o prazer de o dizer, a 
imaginação das leitoras transformou-se  
em desejo e ímpeto de oradoras e 
cavalgam-nos indomáveis, lábios afora, 
asas vindas de outras paisagens.
Como pão para a boca, diremos da 
floresta renascida.

Catarina Lacerda


