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                              Texto de Teatro 
 

As três abóboras 
 
 
 
Personagens: 

Camponês 

Mendigo 

Emissário real 

Rei 

Guardas 

(em número variável, consoante as disponibilidades do 

elenco) 

 

Adereços: 

Grande cesto de vime com tampa 

Moedas de ouro 

Três abóboras 

(eventualmente de esferovite e maquinadas) 

Nabos, cebolas, batatas 

Faca, martelo, escopro, sacos, malga ou tigela. 

 

(Cena única e vazia. 

Está um cesto de vime em cena. 

Vem o camponês carregado com a primeira abóbora, que coloca no chão com 

muito cuidado, junto ao cesto, enquanto monologa) 

 

Camponês – Aqui é que tu vais ficar bem. Mas não estejas triste. Já te trago 

companhia. Espera. 

(Sai e volta com outra abóbora) 

 

Camponês – Não sei qual das duas é mais pesada. Talvez sejas tu…Ou talvez ela. 

(Poisando-a no chão, com igual cuidado) 
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Camponês – Duas belas abóboras, isso é que são. Ao lado uma da outra, até 

parecem irmãs. Fiquem-se aí a conversar, que eu já volto. 

 

(Sai e volta com a terceira abóbora.) 

 

Camponês – Ora aqui têm mais uma companhia. E são três. 

(Poisando-a) 

Camponês – Três manas abóboras. Quem foi a vossa mãe, quem foi? (Como se 

escutasse a resposta) A mãe terra? Pois decerto. Ela é que vos criou. E o pai? Sim, 

quem foi o vosso pai? Sim, quem foi o vosso pai? Como se escutasse a resposta.) 

Eu? Pois. Não haja dúvida. Eu é que cuidei de vocês… Desde pequeninas…Eu é que 

vos eduquei. Se não fosse eu, vocês não tinham crescido como cresceram. 

(Orgulhoso) Três lindas abóboras. 

(Enquanto ele falava aproxima-se o mendigo.) 

Mendigo – Quem me dera a mim, agora, uma sopa de abóbora… 

(implorativo) 

                     (Camponês vira-se surpreendido) 

 

Camponês – Deixe-as madurar, que com o tempo, hão-de encher muita panela. 

Mendigo – Eu é que já não vou provar… 

 

Camponês – Se você soubesse o trabalho que me deram! Ainda elas eram flores e já 

eu andava à volta delas. Arranquei ervas daninhas, adubei-as, reguei-as, pus-lhe 

vedação de caniços, a protegê-las do vento…Elas engordavam que era um gosto. 

Houve uma inundação e estive quase a perdê-las. Mas, depois, veio o Sol, e as 

minhas queridas abóboras coraram. 

Uma beleza! (Conclusivo) Vão alimentar-me o Inverno. 

Mendigo – E eu, no Inverno, vou arrastar-me por esses caminhos… 

Camponês – Homem você é mendigo e eu sou camponês. Quem suou por estas 

abóboras fui eu. 

Mendigo – Que lhe dêem muitas felicidades… 

(acenando a despedir-se) 

Camponês – Volte cá, homem. Nunca um pobre passou por minha casa, sem levar 

uma (chamando-o depois de uma hesitação) côdea para a viagem. (Remexe dentro do 

cesto e tira um pão.) 

Mendigo – Gosto tanto de sopa de abóbora… 

(como que rejeitando o pão) 
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Camponês – E você a teimar. As abóboras ainda não estão maduras. Além disso, 

conto com elas para o mesmo Inverno. 

Mendigo – O Inverno é igual para todos. 

Camponês – Leve estes nabos. Também fazem uma boa sopa. 

(tirando nabos do cesto) 

Mendigo – Há quantos anos que eu não como sopa de abóbora… 

(como que rejeitando os nabos) 

Camponês – E estas cebolas. São de alimento.   

(tirando cebolas do cesto) 

Mendigo – Junto com uns nacos de abóbora, davam uma boa sopa… 

Camponês – E mais estas batatas… 

(tirando batatas do cesto) 

Mendigo – As batatas calham sempre bem, mas na sopa de abóbora… 

Camponês – Cale-se com a sopa de abóbora! Não vê que só tenho estas? 

(desesperado) 

Mendigo – Que lhe tragam muitas felicidades… 

(a despedir-se) 

Camponês – Pronto. (Decisivo) Não quero a felicidade só para mim. Leve uma. 

Mendigo – E as outras? 

Camponês – Ora essa! As outras são minhas! 

(indignado) 

Mendigo – Não há-de gostar tanto de sopa de abóbora como eu… 

Camponês – Gosto, gosto. Oiça lá: faça agora de conta que era você o camponês e 

eu o mendigo (Troca de lugar com o mendigo.) quantas abóboras e que me dava? 

Mendigo – Metade delas. 

(acariciando as abóboras) 

Camponês – mas são três?! Tínhamos de partir uma. 

Mendigo – Partia. 

Camponês – Isso diz você… 

Mendigo – Partia. 

Camponês – Não lhe custa. Não foi você que cuidou delas… 

Mendigo – Partia. 

Camponês – Metade para cada um? Não acredito. 

Mendigo – Partia. 

Camponês – Partia…Partia…Raios o partam! Então parta. 

(desesperado) 
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(O Mendigo faz de conta que corta e abre uma das abóboras, eventualmente feita de 

esferovite ou cartão, que já está preparada para o efeito. Parte-se a abóbora e lá de 

dentro escorregam moedas de «ouro» em profusão. O Camponês fica abismado.) 

 

Camponês – Um tesouro! Um tesouro nas minhas abóboras? (Vai apanhá-las com as 

mãos.) Ajude-me a apanhar. Metade é para si. Chegue-me o cesto. Venha cá. 

 

(Surpreendentemente, o Mendigo vai recuando, até desaparecer.) 

 

Camponês – Ó homem! Onde é que ele se meteu? Fugiu. É tonto. Os pobres, quando 

vêem muita riqueza, assustam-se. Mas não me assusto eu, que também sou pobre. 

(Arrecada as moedas para dentro do cesto, sem mostras de cobiça ou avareza.) 

 

(A tarefa pode demorar algum tempo. Será acompanhada com musica, até à chegada 

dos Guardas reais, capitaneados por um Emissário do Rei. De modos insolentes. Os 

Guardas podem trazer um carrinho de mão.) 

 

Emissário – Camponês, vimos recolher o tributo real. 

(arrogante) 

Camponês – Qual tributo? 

(que já guardou todas as moedas) 

Emissário – As abóboras. 

Camponês – Mas, este ano, eu só colhi três abóboras. 

Emissário – Dois terços pertencem ao rei. 

Camponês – Dois terços? Quanto é isso? 

Emissário – Guardas, levem aquelas duas abóboras. Pertencem ao rei. 

(apontando e ordenando) 

Camponês – E eu, com quanto fico? Já prometi uma abóbora e meia ao… 

Emissário – Ficas com uma abóbora. Chega-te. 

(interrompendo-o e afastando-o) 

 

(Os Guardas tentam levantar as duas abóboras, mas sem conseguirem deslocá-las do 

chão, apesar de visíveis esforços.) 

 

Emissário – Estão pesadas, porque estão cheias. 

Camponês – De sumo, de muito sumo… 

(com malícia)       (Acariciando o cesto) 
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(Os Guardas continuam a esforçar-se, em vão.) 

 

Emissário – Consta por aí que tu já provaste uma… 

Camponês – Esta? Pouco tinha de comer… Estava meio chocha… (Defendendo o  

(mostrando                                                                                          cesto com o corpo) 

a abóbora aberta)      

 

Emissário – É o que saberemos destas. Guardas, partam-nas. 

Camponês – Coitadinhas. Ainda nem estão maduras de todo. 

 

(Um Guarda tenta abrir uma abóbora com uma faca e não consegue.)  

 

Emissário – A que abriste estava madura? 

(com segundo sentido) 

Camponês – Estava…não estava…Quer dizer: podia estar melhor…Mas não estava 

(embaraçado)                      nada má… 

Emissário – Tinha muitas pevides? 

 

(Outro Guarda tenta com um martelo e não consegue.) 

 

Camponês – Pevides? Se tinha…Imensas… 

Emissário – De que cor? Verdes? Amarelas? 

Camponês – Amarelas! Muito amarelas… 

 

(Outro Guarda tenta com escopro e martelo, também sem êxito.) 

 

Emissário – Que pensas fazer às pevides? 

Camponês – Guardá-las. E semeá-las… Para que dêem mais pevides, isto é 

abóboras. 

 

(Os Guardas desistem, limpando o suor.) 

 

Emissário – Estas abóboras estão embruxados. Vamos dizer ao rei. Ele logo decidirá. 

Camponês   (Emissário e Guardas marcham e saem.) 

(monologando, aflito) 
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                    – Abóboras embruxadas? E se forem? (Levanta uma abóbora, sem 

grande esforço.) o que é que eu vou fazer? Escondo-as? Parto-as? (Levanta a outra 

abóbora.) A casca não está muito rija. Mas estava para eles. E se voltam os guardas? 

O que é que eu lhes digo? Ai a minha vida! O que é que eu vou fazer?  

(Trombetas anunciam a chegada do Rei, acompanhado pelos Guardas e pelo 

Emissário real. O Camponês assusta-se e deixa cair a abóbora, que traz nas mãos.) 

 

Rei – Quero apreciar com os meus próprios olhos essas preciosas abóboras. Constou-

me que são sumarentas. 

Camponês – Sumarentas, Majestade? Nem por isso…Nem por isso… 

(prostrando-se) 

Rei – O meu emissário (apontando) disse-me que anda aí um homem a espalhar que 

as tuas abóboras são umas ricas, umas riquíssimas abóboras. 

Camponês – Ai o malandro do mendigo que não sabe estar calado… 

Rei – O que é que disseste? 

Camponês – Nada, Majestade. Diz-se tanta coisa se sentido… 

(disfarçando) 

Rei – Pois eu tenho razões para desconfiar que as tuas abóboras valem uma fortuna. 

(Sinal de cumplicidade com o Emissário, que corresponde com um risinho conivente.) 

Camponês – Não valem nada, Majestade. São só duas. O terreno não deu para mais. 

Rei – E se tu tivesses mais terras, tinhas mais abóboras? 

Camponês – Era capaz disso. 

Rei – Então dou-te mais este terreno (apontando para longe) e aquele e aquele, até à 

linha do horizonte. Passas a ser proprietário de todas essas terras, em troca das tuas 

duas abóboras. 

 

(O Emissário real, trás do rei, reprova mimicamente a generosidade do rei.) 

Camponês – Ó Majestade, eu não queria tanto. 

(prostrando-se) 

Rei – Dá-me as tuas abóboras. Abre-as com as tuas mãos. 

(ríspido) 

 

(O Camponês traz as abóboras para o meio da cena, sem grande dificuldade. Espanto 

dos Guardas. 

Suspense geral. Todos abrem em semicírculo. O Camponês faz render o momento. 

Limpa as abóboras. Roda-as…) 
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Rei (impaciente) – Abre-as. Depressa! 

 

(O Camponês faz uma incisão numa das abóboras.) 

 

Rei – Guardas. Tragam os sacos. 

 

(Os Guardas desenrolam os sacos. O Emissário esfrega as mãos de contente. O 

Camponês abre uma abóbora e, logo a seguir, a outra. 

Não contêm nada dentro. Desolação geral, expressa num longo «ah» de decepção.) 

 

Rei (para o Emissário) – Afinal onde está o sumo das abóboras? 

Emissário – Não sei explicar…Tinham-me dito… Eu… 

(confuso)  

Rei – Guardas! 

(para os Guardas e apontando o Emissário) 

 

(Os Guardas enfiam os sacos, um por um, pela cabeça abaixo do emissário. 

Escoltam-no até à saída, acompanhados pelo Rei. 

O Camponês fica a vê-los e, quando eles saem, desata a rir.) 

 

Camponês – O Rei e o Emissário do Rei ficaram com uma cabeça que nem uma 

abóbora. Ah! Ah! Eles é que eram duas abóboras reais! (Continua a gargalhar.) 

 

(Inesperadamente, vindo por detrás do camponês, aparece o Mendigo com uma malga 

na mão.) 

 

Mendigo – E, agora, essa sopinha de abóbora vem ou não vem? 

 

(Grande surpresa do Camponês que, acto contínuo, abraça efusivamente o Mendigo.) 

 

Camponês – As abóboras abertas já nós temos. E os nabos, as batatas, as cebolas…      

(indo ao cesto)                       Vamos cozinhar um grande panelão de sopa! (Espreita    

                                                até ao fundo do cesto, alarmado.) 

                                               E o dinheiro? As moedas que aqui pus? Quem me levou  

                                               as moedas? 

 

(O Mendigo sorri, enigmático.) 
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Camponês – Onde é que está o meu tesouro? 

(de cabeça perdida) 

Mendigo – Voltou para a terra. 

Camponês – Mas estava aqui. Eu guardei-o. 

Mendigo – Revolve a terra, que o Rei te ofereceu, e hás-de encontrá-lo. 

Camponês – Fazes aparecer e desaparecer moedas de ouro? Quem és tu? 

 

(O Mendigo vira a capa esfarrapada do avesso. Na nova configuração, parece um 

mago.) 

 

Mendigo – Sou o Génio das abóboras. 

Camponês – O Génio? 

Mendigo – Pois, o Génio, o mago, o espírito protector das abóboras, de que tu, com 

tanta ternura, cuidaste. 

Camponês – As minhas queridas abóboras… 

(enternecido) 

Mendigo – És um homem generoso. A terra pertence-te. 

Camponês – Para cultivar abóboras… 

Mendigo – De longe ou de perto, eu te ajudarei. 

(despedindo-se                  (Sai.) 

e afastando-se) 

Camponês – por isso é que ele gosta tanto de sopa de abóbora…. 

(pensativo) 

 

 

(Música) 

 

Fim 
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