
Título: Variação de Tisana 1, de Ana Hatherly
Procedimento: Google Sculpting
Texto Original: A criança passeia pelo campo. Pára diante de um portão entreaberto. É o 
portão de uma grande quinta. A criança entra. Lá dentro está um cão enorme.



A criança passeia pelo campo. Sente o cheiro das flores. Encontra um leopardo. Absoluto. 
Passeia pelo campo e não tem vergonha. Mas sente raiva ao recordar as palavras de Ana-
bela. Encontra um leopardo e assusta-se. Passeia pelo campo seco do torrão da sua morada. 
Passeia pelo campo e acompanha o seu dono num canto de valentia. Vai à vila, frequenta o 
café, conversa com o médico e o pároco e procura Margarida. Passeia pelo campo com o seu 
mini-tractor. Num movimento perpétuo. Seduz. Agora passeia pelo campo e sente-se perfei-
tamente à vontade sobre a égua. As pessoas ouvem-na a vir ao longe e voltam-se à sua pas-
sagem. Durante o percurso, vai encontrando surpresas. Partilha imagens com os seus segui-
dores. Passeia pelo campo e prazerosamente descansa a vista. Faz o movimento de estrela e 
todos se alegram com o seu movimento. Encontra um leopardo e assusta-se com a sua reacção. 



Pára diante de um portão entreaberto. É a sua chance, tudo ou nada. Aperta o passo e 
chega a outro portão entreaberto. Procura outra rua, mais um portão entreaberto, uma exac-
ta incidência de luz, uma placa de trânsito fora de prumo projectando uma sombra. Um 
rapaz vigia um café construído ao lado e impede que o senador e sua comitiva entrem 
por um portão entreaberto. Subornam a segurança, atiram perguntas aos carros que pas-
sam e até tentam ultrapassar um portão entreaberto de madeira dupla que separa a pra-
ça exterior da do interior do estabelecimento. Trata-se de uma divindade local. Agora, o 
ponto de referência da criança é um portão entreaberto ladeado por muros. Note-se que 
ela não passará por ele. O seu novo objetivo é contornar o muro. Pára. Olha em redor. 


