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Não é Teseu quem quer sair daqui. 
Teseu está morto agora, porque assim 
o quis; Teseu e seus jovens gregos. 
Estou cansado desta vida entre quatro 
paredes, cansado de sacrifícios san-
grentos. Aqui me puseram com que 
fim não sei; talvez para cumprir um 
rito e um destino que me foi reserva-
do, mas nada disso pedi; se me deram 
essa vegetação de pedras, não foi por-
que escolhi. Cumpro meu destino, 
porque assim é o inevitável, mas estou 
farto desses corredores sombrios e 
dessas escadas escuras que conduzem 
sempre a falsas saídas.

Às vezes arranho as paredes com as 
mãos, esbravejo raivoso e berro de de-

sespero; sou touro nesses momentos, 
e nada disso adianta. Outras vezes, 
quieto, penso; sou homem então, mas 
nada disso resolve, pois não posso 
descobrir a saída desse labirinto que 
não fiz. Conseguirei libertar-me? Os 
que fizeram essas paredes, com que 
fim as fizeram? Homem, reinicio 
mais uma vez a inútil tentativa. Às 
apalpadelas tento, no escuro, vislum-
brar a luz lá fora, naquele mundo que 
desconheço. Meus algozes espreita-
rão de alguma secreta janela? 

Minha vegetação: essas pedras onde 
não bate nenhuma vida. Aqui me pu-
seram: que crime cometi? A água que 
bebo e o alimento que como vêm por 

um alçapão, cujo segredo não con-
segui descobrir. Periodicamente, os 
engenheiros de meu pai descem as 
escadas (ouço o ruído de seus passos 
e vislumbro, longe, um facho de luz). 
Virão ver se tudo anda bem? Rever, 
ainda uma vez, sua obra de arte, orgu-
lho da engenharia cretense? Quem me 
pôs aqui e para quê? Não há resposta, 
nunca houve resposta. 

Meu alimento: pobres prisioneiros 
que aqui soltam, para apaziguar mi-
nha fome e minha fúria. Homem, ten-
to controlar-me, faço firme propósito 
de não sucumbir. Mas touro, posses-
so, caio sobre eles, devorando-os, ur-
rando de prazer e gula. Depois, choro 
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sobre aqueles ossos e aquele sangue. Que 
fizeram eles, vítimas como eu? 

Teseu é mito lá fora. Aqui dentro, está mor-
to. Teseu, o vitorioso, o que ganha sempre, 
aplaudido pelo povo. Teseu, o libertador. 
Teseu, vítima, também, mas embriagado de 
vitórias, herói: assim são os heróis: vítimas 
também; objetos do poder que sempre ven-
ce. Mentira ter-me matado, mentira toda a 
história de Ariadne e seu fio. Os homens 
inventam mitos, quando não querem en-
xergar a sua própria condição. Teseu esteve 
aqui, sim, e conversamos. Tentei conven-
cê-lo a tirar-me daqui, tentei mostrar-lhe 
que era vítima também, como eu: vítima 
do próprio poder e suas vitórias, objeto de 
sua própria presunção. Com que tortura lhe 
falei! Tenho dificuldade de falar: ora esca-
pa-me um berro, às vezes um mugido ou 
então um urro. Sou touro, também, e nunca 
sei se no minuto seguinte serei homem ou 
besta. Mas Teseu era demasiado presunço-
so; cego pela força e poder, riu de mim. Por 
isso, num acesso de fúria o matei, e por isso 
criaram o mito de Teseu, o vitorioso.

Teseu viu a luz lá fora e gozou da liberdade. 
Poderíamos ter voltado juntos, mas ficou 
horrorizado ao ver-me, meio homem, meio 
touro (como meus algozes, como Ariadne, 
minha irmã). Não quis guiar-me pelo labi-
rinto e preferiu morrer. Que Deus me fez 
assim, que não sei se sou touro ou se sou 
gente? Tenho cabeça de touro, mas o peito 
é humano e penso às vezes como homem 
pensa, tenho desejos e vontades. Que mal 
fiz eu? Sinto meus chifres e olho minhas 
mãos. Estou cansado dessa vida entre qua-
tro paredes, cansado de sacrifícios sangren-
tos. Como rebelar-me, se meu destino é ca-
minhar sem destino por esses corredores e 
escadas onde a luz não penetra? Os homens 
enxergam em mim a própria imagem, e por 
isso me escondem, horrorizados? Que mal 
eu fiz? Nada disso pedi. Terei alguma cul-
pa? Terei? Essas paredes sem luz pesam-
-me como um fardo terrível.

Lá fora o mito de Teseu atravessa o dia, o 
tempo, os homens. O Minotauro está mor-
to! O monstro morreu! Teseu, o vitorioso, 
o luminoso Teseu o matou. Matou-o? Ah! 
Ah! Ah!




