os sexonautas

ricardo ferreira de almeida

PERSONAGENS
Manuel – crente nas relações virtuais, amigo de Fernando
José – desestruturado nas emoções, é viciado em pornografia e amigo de
Fernando – amigo de Manuel
Filipe – amigo de José
Maria – amiga de Manuel
Júlia – amiga de Filipe
Barman
Mário, Marido de Maria
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CENÁRIO- Sempre um café, lugar de encontros. Ao fundo, dois locais: a casa de
Manuel de um lado e a casa de José do outro, onde vivem a sua virtualidade. Falam
um com o outro, pensando estar a falar com uma mulher, vestindo eles mesmos a
personagem de mulher.
DURANTE O CHAT
MANUEL
“Quantos anos tens?”
JOSE
“Tenho 24. E tu?”
MANUEL
24… deves ser das boas… “Eu tenho 32. Parece que fomos feita uma para a outra…”
JOSÉ
Vou-lhe perguntar como é… Pode ser que mande foto. “Como é o teu aspecto?”
MANUEL
Esta tem de ser para arrasar… “Tenho cabelos loiros quase até ao rabo… que é
delicioso, por sinal…”
JOSÉ
Deve ser mesmo… “Gostava de te ver o rabo… se é assim tão delicioso…”
MANUEL
Merda, não tenho aqui nenhuma foto! “Gostavas de me ver o rabo?”
JOSÉ
Ai não que não gostava! “Gostava, claro! Deve ser durinho, como o teu peito… É
mesmo assim?”
MANUEL
Ai é… coisas duras não faltam aqui. “Gostavas de o trincar?”
JOSÉ
Ai gostava, ai gostava… “Claro que gostava… e adorava ser trincada pelos teus
dentinhos…”
NO CAFÉ
JOSÉ
… é como te digo, a jogarmos assim somos campeões antes de ter terminado o
campeonato…
FILIPE
Não creio… a equipa tem sido muito irregular… e com este novo sistema de
pontuações, de um momento para o outro podem-se dar grandes tombos na
classificação…
JOSÉ
Não, desta vez acredito mesmo que vamos ser campeões (muda de assunto) olha lá, e
em relação aquele assunto de que te falei antes de ontem?
FILIPE
Qual?
JOSÉ
O da… Isabel… já falaste com a tua amiga?
FILIPE
Estás louco? Já te disse que não vou meter uma amiga ao barulho por causa das tuas
amizades virtuais…
JOSÉ
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Anda lá, olha que pode dar para os dois… imagina só, duas lésbicas e eu no meio…
ahn? Seria maravilhoso…
FILIPE
Não! Desculpa mas não pode ser!
JOSÉ
Deixa-te coisas! Ela está no papo…Tenho a certeza que vem.
FILIPE
Como podes ter certeza de uma coisa dessas?
JOSÉ
Tenho a certeza absoluta! Tão certo como dois e dois serem quatro.
FILIPE
Tão certo como nada! As consequências das tuas taras sobram sempre para este lado! Já
foi aquilo do carro, que mo deixaste todo sujo, e foi a mim que o marido partiu os
vidros! E por mais que a Júlia seja lésbica, não tenho intenção de lhe pedir para se ir
encontrar com uma pessoa que nem sequer conhece!
JOSÉ
Ela só tem de ir e explicar que não se chama Rute nem é advogada, que era apenas um
nick name para disfarçar a sua verdadeira identidade. Mas quanto a ser lésbica, católica
e ter 24 anos, é a pura verdade…
FILIPE
Espera lá… Tu foste dizer a uma pessoa que nunca viste mais gorda que te chamavas
Rute e que eras advogada? Fizeste-te passar literalmente pela minha amiga Júlia!?
JOSÉ
Sim, mas sem maldade… No fundo, quero ajudá-la a arranjar uma outra namorada… o
que lá vai lá vai e temos de seguir em frente… e pensei em acompanha-la, sei lá, como
amigo ou namorado… quem sabe se a Isabel é bissexual…
FILIPE
Então a tua amiga virtual chama-se Isabel?
JOSÉ
Sim, Isabel Gomes de Sá. Tem 32 anos, é do signo Sagitário e Funcionária Pública… já
teve relações com mulheres mas agora procura uma relação a 3… ora, é aqui que entro
eu… ou, pelo menos, pretendo entrar…
FILIPE
Espera… tu já paraste um pouco para reflectir sobre aquilo que estás a dizer?
JOSÉ
Mas é óbvio que já reflecti, meditei e premeditei tudo. Está tudo aqui, nesta talentosa
cabeça… Olha, a foto dela!
FILIPE
É esta a tal Isabel?
JOSÉ
Em carne e osso… a carne é para comer e os ossos são para trincar… aproveita-se tudo,
como vês…
FILIPE
(impaciente) Desculpa, mas desta vez ultrapassaste os limites! Eu não vou falar nada
com nenhuma Júlia nem com qualquer lésbica das redondezas! Se a fizeste tens todo o
tempo de a desfazer!
JOSÉ
Mas… estás parvo?
FILIPE
O único parvo aqui és tu!
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JOSÉ
Olha…
FILIPE
Onde terias tu a cabeça para te fazeres passar por mulher… e para conquistares
mulheres homossexuais?
JOSÉ
Continuas o mesmo empata! E pior que isso: um empata que não come nada!
FILIPE
Não me insultes, por favor!
JOSÉ
Então eu tenho o trabalho de a convencer durante cinco meses, mandando-lhe flores e
combinado encontros para depois da missa, criando uma personagem altamente credível
e apareces tu e zás, estragas-me tudo?
FILIPE
Isso é lá contigo! Coitada da rapariga! Se calhar a homossexualidade não passou de uma
fase de descoberta da sua sexualidade…
JOSÉ
Ainda melhor… aproveito essa indefinição para atacar…
FILIPE
Não! Acaba imediatamente com essa conversa… ainda és castigado…
JOSÉ
(incrédulo) Pára com esses discursos moralistas! Por seres catequista, como ela, não
tens o direito de interferir na sua intimidade nem dar palpites sobre o que é ou não é
pecado! E se ela quer mesmo? Pensa em mim como um anjo que apenas deu um
empurrãozinho para que o amor acontecesse…
JOSÉ
Não. Esquece, não vou fazer isso. (pausa) E mesmo que fizesse, como pensas
encontrar-te com ela?
JOSÉ
Já te disse como seria o encontro! Queres que repita? Bem… Apenas tens de a
convencer a sair comigo… depois eu abro o jogo e evoco a sua homossexualidade, sem
ser moralmente depreciativo, dizendo-lhe que nos vamos encontrar com uma amiga que
a gostava de conhecer e tal… antes disso, a minha parte fica tratada previamente com a
outra… depois, se ela não quiser sair sozinha com ela, eu faço-lhe o favor de a
acompanhar, de a apoiar em tudo… ouve o que eu te digo, se de facto ela for lésbica,
não recusa aquele pitéu… Então, que achas do meu plano?
FILIPE
(duvidando) Não sei…
JOSÉ
(engenhoso) Lembras-te daquela vez que te salvei de morreres afogado? Amor com
amor se paga…
FILIPE
Eu não ia morrer afogado…
JOSÉ
Ai isso é que ias…
FILIPE
(convencido) Olha… eu não prometo nada… ela acabou agora uma relação e ainda se
está a recompor, sabes como é…
JOSÉ
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Nem mais! É a melhor altura para voltar a atacar! Hoje mesmo vou combinar com ela e
depois dou-te novas instruções, certo?
FILIPE
Olha, tu vê lá no que te metes…
CAFÉ
FERNANDO
Sempre a mesma coisa… já devíamos estar a trabalhar!
MANUEL
Desculpa o atraso, mas não consegui acordar a tempo…
FERNANDO
As noitadas…
MANUEL
Ontem nem saí…
FERNANDO
Eu sei bem que não saíste… quando falo em noitadas sabes bem a que me refiro…
MANUEL
À Internet?
FERNANDO
É óbvio! Tens de largar essa porcaria… é um vício…
MANUEL
Mas que vício? Tenho feito downloads atrás de downloads… toneladas de música,
vídeos, imagens… escuso de fazer compras em centros comerciais repletos de gente…
FERNANDO
…imagens pornográficas, vídeos pornográficos… se calhar, música pornográfica…
MANUEL
Não conheço…
FERNANDO
Serge Gainsbourg, por exemplo.
MANUEL
O Serge Gainsbourg não é pornográfico… talvez a Madonna ou o Prince… mas o Serge
Gainsbourg… e além disso, onde está o mal em consumir pornografia? Toda a gente o
faz. A diferença é que eu assumo e o resto da burguesia não o faz…
FERNANDO
Não interessa… o que se passa é que abdicas de uma vida social para te enfiares horas a
fio nesse mundo virtual… Até já tens horror a centros comerciais!
MANUEL
Quem disse que abdico de uma vida social? Na net não faltam chats e comunidades de
amigos…
FERNANDO
Conheço bem essas comunidades… já me desliguei delas há mais de quatro anos…
compreendi que não conseguia viver na virtualidade de uma relação… e olha que era
muito concorrido…
MANUEL
Ora vês? Tu falas muito mas fazes o mesmo!
FERNANDO
Desculpa, deixa-me corrigir: fazia! Cheguei a ter quinze namoradas, todas ao mesmo
tempo… pela primeira vez na vida senti-me um verdadeiro macho…
MANUEL
E porque as abandonaste tão rapidamente?
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FERNANDO
Cheguei à conclusão, após muitas horas de isolamento que, na realidade, era um macho,
mas virtual… quando fazia amor virtual, virtualmente o meu sexo media vinte
centímetros… aguentava-me horas e horas sem ejacular… olha que nunca precisei de
viagra… elas, as quinze, eram todas bonitas… e boas… enfim, o par ideal para um
homem…
MANUEL
E não conheceste ninguém nem te deste ao trabalho de procurar conhecer?
FERNANDO
Conheci… foi esse o segundo momento que me fez desistir… o princípio da realidade
sobrepôs-se ao princípio do prazer… a tal loira de peito 42 não era nada mais nada
menos que um loiro… imagina o choque… andei dois meses a fazer sexo virtual com o
Alberto…
MANUEL
Alberto?
FERNANDO
Alberto, a tal loira dominadora e sedenta de sexo, como se apresentava…
MANUEL
Eu costumo entrar num chat de lésbicas… mas elas são mulheres, não há lá homens,
posso-te garantir!
FERNANDO
Pois…
MANUEL
O que foi?
FERNANDO
Explica-me como é que sabes que só há lá mulheres se tu frequentas aquilo, sendo
homem?!
MANUEL
Claro que são! Já vi as fotos delas, com data e hora! Só uma máquina fotográfica a sério
poderia ter feito aquilo!
FERNANDO
(irónico) E as tuas? Como as fazes acreditar que és mulher?
MANUEL
É simples. Uma foto com meio corpo, uma qualquer. E quando me pedem a cara,
mando a de umas estranhas que tiro à socapa com uma máquina perfeitamente
disfarçada…
FERNANDO
Manuel, tu estás a dar conta daquilo que estás a dizer?
MANUEL
Explica-me tu! O que é que estou a dizer que seja assim tão pavoroso?
FERNANDO
O efeito de espelho não funciona? Não estás a ver que toda a gente possui os mesmos
truques, as mesmas ideias? Como é que achas que eu demonstrava por A + B que o meu
sexo tinha vinte centímetros?
MANUEL
Fotografando-o?
FERNANDO
Obviamente que não! Ia sacar fotos da Internet! Sexos com vinte centímetros ou mais
são coisa que ali não falta… assim como loiras voluptuosas, com seios enormes… que
se chamam Alberto… o palhaço ainda se deve estar a rir de mim…
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MANUEL
Voltas a errar! Para tua informação, a Rute existe mesmo!
FERNANDO
A Rute?
MANUEL
Sim, a Rute! 24 anos, advogada, 1.70, loira de olhos verdes!
FERNANDO
Rute? Ou Abel, 47 anos, chefe de repartição de finanças, 1.80, 98 kilos, calvo e cheio de
amor!
MANUEL
És parvo! Chama-se Rute! Advogada, licenciada há pouco tempo pela Universidade
Católica!
FERNANDO
Uma lésbica católica? Já agora, só lhe falta ser catequista…
MANUEL
É advogada!
FERNANDO
Com 24 anos? O que é que uma pessoa com 24 anos sabe do Código Penal sendo hetero
ou homossexual?
MANUEL
Entrou para a Universidade com 17 anos.
FERNANDO
Por favor, acorda! Estás a ser levado como um menino de 5 anos… Acreditas mesmo
que possa existir em Portugal, uma lésbica católica com 24 anos?!
MANUEL
Há tantas por ai! Olha, ela contou-me que uma das namoradas que teve era judia… e
durante o Sabatt, não se podiam nem falar. Achas que um homem abriria assim o seu
coração?
FERNANDO
Meu amigo… Um homem abre o seu coração quando tem na ideia levar uma mulher
para a cama! Temo pela tua saúde mental e pelos cheques que possas passar… Bem,
deixemo-nos de conversas e vamos ao trabalho.
MANUEL
Espera… tenho um pequeno problema e preciso da tua ajuda…
FERNANDO
Se for sobre a tua amiga lésbica, não quero saber nos próximos vinte anos! Daqui a duas
horas tenho uma reunião com uma verdadeira lésbica virtual: o representante das tintas
para o distrito, o Teixeira.
MANUEL
Espera, tens de me ajudar.
FERNANDO
Mas o que foi agora?
MANUEL
Bem… é que eu… eu… combinei um encontro com ela…
FERNANDO
O quê?
MANUEL
Combinei um encontro com a Rute! E não posso ir, visto que não sou propriamente a
pessoa indicada. Ela procura uma amiga para sexo ocasional…
FERNANDO
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Isso até que nem era mal pensado… se até lá conseguires mudar de sexo, ainda tens
algumas hipóteses…
MANUEL
Não sejas ridículo! Até pensei em disfarçar-me de mulher… comprei um vestido na
Channel e tudo… havias de ver, fica-me mesmo bem…
FERNANDO
Essa tal lésbica deu-te a volta à cabeça! Então tu marcaste um encontro? Bem isso não é
novidade, a novidade é que ela aceitou e que tu compraste um vestido da Channel! O
Alberto também aceitou o encontro… e trouxe os amigos para assistirem… do segundo
andar do restaurante…
MANUEL
Tens de acreditar em mim, ela existe!
FERNANDO
Apenas existe na tua imaginação! E mesmo que exista, não achas que estás um pouco
deslocado da realidade? Tu és homem, gostas de mulheres, certo? É o único ponto em
comum que vocês têm! A não ser que faças a tal operação… Os americanos fazem isso
quase em massa…
MANUEL
O que é que vou fazer?
FERNANDO
Fazer o quê? Não vais! Ela não existe, é virtual! Aprende isso de uma vez por todas!
MANUEL
Existe porque me telefonou!
FERNANDO
Telefonou-te agora…
MANUEL
Sim. Telefonou. Número de telemóvel e tudo!
FERNANDO
E tu?
MANUEL
Atendi mas não falei. Mas comprovei que era uma mulher educada e com um travo bem
católico!
FERNANDO
Ela não existe! Obviamente que falaste com alguém mandado por um Alberto idêntico
ao que me saiu na rifa! Esquece e vamos.
MANUEL
Existe sim senhora, já a vi!
FERNANDO
Valha-me aqui a Sagrada Disquete! Mas tu estás louco? Viste-a quando?
MANUEL
Este é o nosso segundo encontro… ou seja, já combinamos um, mas eu não apareci…
FERNANDO
Tu és incrível… agora acreditas em lésbicas que não aparecem porque tu também não
apareces… coincidências demasiadas, não achas?
MANUEL
Mas eu tenho de me encontrar com ela…
FERNANDO
Está bem, vamos parar aqui com esta conversa que já me estás a chatear com os teus
disparates! Discutimos isso depois, está bem? Agora vamos que já estamos atrasados…
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