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A cumplicidade da inocência 
 
 
Personagens: H (5) / M (9) 
 
 
Menino 
Vulto 
Latoeiro 
Sua mulher 
Nilda 
Vivi 
Marido 
Esposa 
Dona Berta 
Clara 
Estagiária 
Professora 
Mateo 
Edurne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A cumplicidade da inocência 
 
Luz zenital sobre um menino 
esfarrapado que bate um tambor. 
 
Menino - Cheguem, vejam! Cinqüenta 
centavos pelo buraco e vejam a criatura 
mais monstruosa. Grande espetáculo, é 
imperdível! O monstro que fala! 
Cinqüenta centavos. Chegue, vejam! 
Conheçam a história da criatura 
mutilada. Sem olhos, sem braços, sem 
pernas. Cinqüenta centavos. O monstro 
que fala! 
 
A luz zenital cai abruptamente. Cessa o 
som. Uma luz fraquinha ilumina um 
vulto. 
 
Menino – Estão esperando. 
 
Vulto – Não vou falar! 
 
Menino – Sempre fala. 
 
Vulto – Acabou. 
 
Pausa 
 
Menino – Desde o começo. 
 
Silêncio 
 
Menino – Quando começou a nevasca, 
 
Silêncio  
 
Menino – E semearam a morte. 
 
Silêncio 
 
Menino – Em toda a terra. 
 
Silêncio 
 
Menino – No final sempre fala. 
 
 
 
 

Cena 1 – O dia do golpe 
  
Bico fechado 
 
De Patrícia Zangaro 
 
Latoeiro – Tire meus sapatos. 
 
Sua mulher – Voltou mais cedo. 
 
Latoeiro – Traga a bacia. 
 
Sua mulher – Muitos passageiros? 
 
Latoeiro – Nem uma alma. 
 
Silêncio 
 
Latoeiro – Água morna. 
 
Sua mulher – Por que voltou? 
 
Latoeiro – Um deserto. 
 
Sua mulher – Um deserto? 
 
Latoeiro – A rua. 
 
Silêncio 
 
Sua mulher – Nenhuma viagem? 
 
Latoeiro – Sal grosso. 
 
Sua mulher – Amanhã vence o aluguel. 
 
Latoeiro – Uma massagem na planta 
dos pés. 
 
Silêncio 
 
Latoeiro – E o televisor? 
 
Sua mulher – Desliguei. 
 
Latoeiro – Ficou louca? 
 
Sua mulher – Dão comunicados. 
 
Latoeiro – Ligue de novo. 



Sua mulher - ... durante todo o dia. 
 
Latoeiro – Vão passar o jogo. 
 
Latoeiro – Vão suspender. 
 
Latoeiro – Não podem cancelar o jogo. 
 
Sua mulher – Cancelam tudo. 
 
Latoeiro – O jogo não. 
 
Silêncio 
 
Sua mulher – Cancelaram a novela. 
 
Latoeiro – Coloque mais forte. 
 
Sua mulher – Fiquei aborrecida. 
 
Latoeiro – O que disse? 
 
Sua mulher – Dissolveram o congresso. 
 
Latoeiro – Traga um café. 
 
Sua mulher – Acabou o pó. 
 
Latoeiro – Mas eu comprei. 
 
Sua mulher – Com o que deixou não 
deu. 
 
Latoeiro – A rua está deserta. 
 
Silêncio 
 
Sua mulher – Tem um pouco de vinho. 
 
Latoeiro – No que intervieram... 
 
Sua mulher – Ah... 
 
Latoeiro – Coloca um pouco. 
 
Sua mulher – Os sindicatos. 
 
Latoeiro – É? 
 

Sua mulher – Intervieram nos 
sindicatos. 
 
Latoeiro – E o jogo? 
 
Sua mulher – Não disseram nada. 
 
Latoeiro – Ah! 
 
Silêncio 
 
Latoeiro – Um pouco de salame? 
 
Sua mulher – Não tem. 
 
Latoeiro – Um pedaço de queijo? 
 
Sua mulher – Um pedaço de pão. 
 
Latoeiro – Esvaziou a geladeira. 
 
Sua mulher – Como se tivesse enchido. 
 
Latoeiro – Por que não saiu para a rua? 
 
Sua mulher – Por que não vai ao 
mercado? 
 
Latoeiro – A culpa é minha se lá fora 
está deserto? 
 
Sua mulher – A culpa é minha se não 
tem para as compras? 
 
Latoeiro – Está me enchendo de culpa! 
 
Sua mulher – Você é que está me 
enchendo! 
 
Silêncio  
 
Latoeiro – Um pedaço de pão. 
 
Sua mulher – Melhor apagar. 
 
Latoeiro – Nem se acontecer alguma 
coisa. 
 
Sua mulher – Continuam os 
comunicados. 
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Latoeiro – Vão passar o jogo. 
 
Sua mulher – Vão cancelar. 
 
Latoeiro – Vão passar. 
 
Sua mulher – Cancelaram tudo. 
 
Latoeiro – O jogo, não! 
 
Silêncio 
 
Sua mulher – Cancelaram a novela. 
 
Latoeiro – Está duro. 
 
Sua mulher – Justamente quando ela ia 
deixar o marido. 
 
Latoeiro – O pão está duro. 
 
Sua mulher – Quando abaixarem a 
bandeira... 
 
Latoeiro – E? 
 
Sua mulher - ... vai ter pão fresco. 
 
Latoeiro – Fizeram bem. 
 
Sua mulher – E? 
 
Latoeiro – Em cancelar a novela. 
 
Sua mulher olha para o Latoeiro 
 
Latoeiro – É o marido que tem de 
deixá-la. 
 
Silencio 
 
Latoeiro – Traz o papagaio. 
 
Sua mulher olha para o Latoeiro 
 
Latoeiro – Quero mijar. 
 
Sua mulher emudecida continua 
olhando para o Latoeiro 
 

Latoeiro – O jogo vai começar. 
 
Sua mulher não se move. 
 
Latoeiro – Não vou me mover daqui. 
 
Silêncio  
 
Sua mulher – Não vai começar. 
 
Latoeiro – Digo que vai. 
 
Sua mulher – Se não tem novela, não 
tem jogo. 
 
Latoeiro – Vai ser goleada. 
 
Sua mulher – Não vão jogar. 
 
Latoeiro – Gol de Kempes ou de 
Houseman. 
 
Sua mulher – Não vai ver. 
 
Latoeiro – Quer calar o bico? 
 
Silêncio 
 
Latoeiro – Aumente o volume. 
 
Sua mulher – Outro comunicado... 
 
Latoeiro – Estou morrendo de vontade 
de mijar... 
 
Sua mulher – Número 23... 
 
Latoeiro – Que alívio... 
 
Sua mulher – Está mijando no chão. 
 
Latoeiro – É a munheca. 
 
Sua mulher olha para o Latoeiro 
 
Latoeiro – Fica tremendo. 
 
Sua mulher olha para o Latoeiro 
 
Latoeiro – É um nojo! 
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Sua mulher olha para o Latoeiro 
 
Latoeiro – E... Não vai limpar? 
 
Sua mulher – Eu não sujei! 
 
Latoeiro – Minha munheca não treme. 
 
Sua mulher – Porém quem mijou no 
chão foi você. 
 
Latoeiro – Silêncio! 
 
Sua mulher – Não vou limpar! 
 
Latoeiro – Interromperam a cadeia 
nacional 
 
Os dois se voltam para o televisor. 
 
Latoeiro – Vão transmitir o jogo. 
 
Sua mulher se cala 
 
Latoeiro – Ouviu? 
 
Sua mulher se cala 
 
Latoeiro – A transmissão vem da 
Polônia. 
 
Silêncio da Sua mulher 
 
Latoeiro – A seleção vai ganhar. 
 
Silêncio da Sua mulher 
 
Latoeiro – Por goleada. 
 
Silêncio da Sua mulher 
 
Latoeiro – Com gol de Kempes. Ou de 
Houseman. 
 
Silêncio da Sua mulher 
 
Latoeiro – Ou de Scotta. 
 
Silêncio da Sua mulher 
 

Latoeiro – Ouviu? 
 
Silêncio da Sua mulher 
 
Latoeiro – Fechei a ponta. 
 
Silêncio da Sua mulher 
 
Latoeiro – E agora limpa! 
 
Silêncio da Sua mulher 
 
Latoeiro – Limpa, já disse. 
 
Silêncio da Sua mulher 
 
Latoeiro – Antes que comece a feder. 
 
Cai a luz 
 
 
Cena II : O extermínio da “Subversão” 
 
Privadas 
 
De Adriana Genta 
 
Banheiro feminino de um bar. 
Um espaço central com pias de onde se 
vem três portas internas dos sanitários 
que estão fechadas. Uma porta 
encostada que dá para o salão principal 
do bar. Os sanitários estão separados 
por divisórias que deixam livre um 
espaço entre as divisórias e também a 
parte superior das portas e o teto. Pela 
parte superior de uma das portas surge 
cautelosamente a cabeça de Nilda. 
Parece que está sobre um vaso sanitário 
para poder ver o ambiente. Olha para 
todos os lados do espaço e até o 
sanitário do meio. Volta sua cabeça 
com repúdio.  Tenta ver mais adiante, 
ver fora do espaço. Do sanitário da 
outra ponta aparece a cabeça de Vivi. 
 
Nilda ao perceber o olhar de Vivi faz 
um rápido sinal de silêncio, impedindo 
qualquer ação dela. 
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Vivi olha apreensiva até o sanitário 
entre as duas. Volta sua cabeça com 
repúdio, como fez Nilda. Olha para ela 
consultando-a.  
 
Os diálogos que se seguem não são 
vocalizados. São somente gestos até que 
se indique que começam a emitir voz. 
 
Nilda – Não faça barulho. 
 
Vivi – E isso? 
 
Nilda – Não sei, porém não faça 
barulho. 
 
Olha até o espaço das pias levantando-
se para enxergar todos os lados do 
banheiro. 
 
Nilda – Vê alguma coisa daí? 
 
Vivi – (procura) Não. 
 
Nilda – (empina-se mais para enxergar 
até fora do espaço) – Daqui é 
impossível. 
 
Vivi – Eu tampouco consigo ver. 
 
Pausa 
 
Nilda – Que vamos fazer? 
 
Vivi – Não sei. 
 
Nilda – (faz um sinal para o sanitário 
do meio) – E com isso? O que faremos? 
 
Vivi – Não vamos olhar. 
 
Batem na porta entreaberta pelo lado 
de fora. Nilda sinaliza para que Vivi 
fique calada e esconde sua cabeça. Vivi 
a imita. De fora um braço de mulher 
surge e apaga a luz. Ouve-se o ruído da 
porta que se fecha com força. Instala-se 
a escuridão e o silêncio. 
 

Vivi – (fala sussurrando) – Nilda... 
(silêncio) Nilda... 
 
Nilda – (também com voz muito baixa) 
– Chiiii... 
 
Vivi – Vou sair. 
 
Nilda – Eu não. 
 
Vivi – Não vê que pode entrar alguém a 
qualquer momento? 
 
Nilda – Não vou sair. 
 
Vivi – Vamos, não seja má. Vamos. 
 
Passa um tempo em silencio no escuro. 
A luz volta num instante. Vivi saiu do 
sanitário e fica com a mão sobre o 
interruptor que acabou de acender, 
tremendo. Comprova se ao seu redor 
não há ninguém. Nilda segue debruçada 
sobre a divisória, em cima do vaso 
sanitário. 
 
Vivi – (advertindo-a) – Agora abro a 
porta e vou-me embora. (permanece 
imóvel). 
 
Nilda – Espere. 
 
Vivi – Vamos. Saímos caminhando 
como se nada acontecera. 
 
Nilda – Se nos vem sair agora vão dar 
conta de que estávamos aqui quando 
entraram. 
 
Vivi – Já devem ter ido embora. 
 
Nilda – E se estiverem por aí? 
 
Vivi – E se ficamos aqui e entrarem de 
novo? 
 
Nilda – Se entrarem agora mesmo vão 
nos ver. 
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Vivi – Finjo que estou me penteando. 
Pior é você ficar aí em cima. 
 
Nilda – Eu me agacho. 
 
Vivi – E se abrirem a porta? 
 
Nilda – Está trancada. 
 
Vivi – Então vão se dar conta de que 
tem gente. E escondida. Pior (pausa) Eu 
sairei agora mesmo. 
 
Nilda – Vá. 
 
Vivi – Sozinha, não. 
 
Nilda – Não vou. 
 
Vivi – Uma olha para um lado, outra 
para o outro. Juntas é melhor. 
 
Nilda – Juntas seria uma associação 
ilícita. 
 
Vivi – Só se for mais que duas. 
 
Nilda – Mais que um. 
 
Vivi – Mais que dois. 
 
Nilda – Porém somos duas que viram 
algo. 
 
Vivi – Não vimos nada. 
 
Nilda – Mas escutamos que o 
arrastaram e o jogaram aí dentro. 
 
Vivi – Não, não escutamos nada, 
maluca. 
 
Nilda – (apontando para o chão) – Olha 
aí... (pela fresta da porta fechada do 
sanitário escorre um fio de líquido 
vermelho) – O que é isto? 
 
Vivi – Estará escorrendo da privada? 
Vamos agora. 
 

Nilda – É sangue. E se estiver vivo? 
 
Vivi – Vivo? Não sei de nada. Eu só vi 
um plástico. 
 
Nilda – Embaixo, porém, há um 
volume. Como um corpo. 
 
Vivi – Ah... e eu que sei... 
 
Nilda – E se sangra será uma pessoa. 
 
Vivi – E se for um subversivo? Vamos, 
sai daí e vamos. 
 
Nilda – (observando mais) – Não se 
mexe... Se respirasse mexeria o plástico, 
não é? 
 
Vivi – Seja o que for não podemos fazer 
nada. 
 
Nilda – E se não for um subversivo? Se 
for um engano? 
 
Vivi – Não é nossa culpa. Por favor, 
vamos. 
 
Nilda – Olhe primeiro pela fechadura. 
 
Vivi – (olha pela fechadura) – Não vejo 
ninguém. 
 
Nilda – Mas o que enxerga? 
 
Vivi – Mesas vazias. Vamos sair agora 
sem chamar a atenção. E vamos nos 
sentar numa mesa como se acabássemos 
de chegar da rua. 
 
Nilda – Isto era o que deveríamos ter 
feito assim que entramos no bar. Agora 
é tarde. Eu disse: Vamos ao banheiro 
depois. 
 
Vivi – Eu sabia o que ia acontecer. 
 
Nilda – É sempre a mesma mijona. 
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Vivi – Trouxe seu documento? (Nilda 
não responde) Tem um documento? 
 
Nilda – Não. 
 
Vivi – Então, eu mesmo uma mijona a 
salvei. Porque se fôssemos primeiro 
para uma mesa, a pegariam aí sem 
documento. 
 
Nilda – Como sabe se pediriam 
documentos. Para mim viriam direto 
para cá. E por pouco não olharam para 
nossas privadas. Mijona. 
 
Vivi – Cagona. 
 
De fora se ouve um ruído intenso de 
uma porta metálica que se abaixa. Elas 
ficam paralisadas. 
 
Nilda – Que foi isso? 
 
Vivi – Fecharam o bar? 
 
Nilda – Atenção! 
 
Vivi mexe com cuidado a maçaneta. A 
porta não abre. Insiste com mais 
decisão. Com cautela e não consegue 
abri-la. Nilda sai rápido do sanitário, 
empurra Vivi e mexe com força a 
maçaneta. Desesperada mexe com mais 
força ainda. 
 
Vivi – Pára. Assim não. 
 
Nilda – (bate na porta) – Abram! 
Abram! 
 
Vivi – Cala a boca! 
 
Nilda – Abram! 
 
Vivi – Eu disse para sairmos. Vê? Fez 
pouco caso antes. Agora estamos presas 
aqui, idiota. 
 
Nilda – Aqui tem gente! Tirem-nos 
daqui! 

Vivi – (trata de impedi-la) Pára! Pára! 
(ela também começa desesperada a 
tentar abrir a porta e gritar. Depois de 
várias batidas e gritos descontrolados 
ficam em calma, sentindo-se esgotadas 
e inúteis) 
 
Nilda – Está tudo apagado. 
 
Vivi – Não se ouve nada. 
 
Nilda – Será que todos se foram? 
 
Vivi – Parece que sim. 
 
Nilda – Teremos que esperar até a 
manhã para que voltem a abrir o bar? 
 
Vivi – (olhando em volta) – Não há nem 
uma janela por onde escaparmos. 
 
Nilda – Quer dizer que vamos ficar 
presas aqui a noite toda? 
 
Vivi – (com espanto) Sim. (pausa, 
tratando de animar-se) Pelo menos 
ninguém nos viu. 
 
Nilda – Eles se foram. 
 
Vivi – E temos luz. 
 
Nilda – Temos água. 
 
Vivi – Temos a privada. (vai até a 
privada fechada) E se isto nos atacar 
durante a noite? 
 
Nilda – Está frito... 
 
Vivi – Pode entender e acreditar que 
fomos nós. 
 
Nilda – Não. Tem que ver que foram 
eles. 
 
Vivi – E se estiverem com amnésia? 
 
Pausa 
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Nilda – E se abrirmos e olharmos? 
 
Vivi – Melhor não. 
 
Nilda – Para estar seguras que não 
pudemos fazer nada. 
 
Vivi – E se eles voltarem e nos virem e 
acreditarem que estamos ajudando e 
disserem que nós também somos 
subversivas? 
 
Nilda – Se vão voltar não sabemos, 
porém que isto está aqui, sim. 
 
Vivi – Então? 
 
Nilda – Então abrimos, o descobrimos e 
conferimos. 
 
Vivi – E se nos ataca na hora? 
 
Nilda – Agora ficou zonza. 
 
Vivi – Entre. Eu dou cobertura, por via 
das dúvidas. 
 
Nilda – Não. Você que estudou 
medicina. 
 
Vivi – Sim, porém não é para curá-lo. 
 
Nilda – Mas você viu mais corpos. Eu 
nunca vi sequer um homem nu. 
 
Vivi – É provável que seja uma mulher. 
Por isso a trouxeram para o banheiro 
feminino. 
 
Nilda – Mas eu sou muito 
impressionável. Por favor vá. (entreabre 
a porta do sanitário, com decisão 
porém sem olhar para dentro e fazendo 
sinais para que Vivi entre) 
 
Vivi entra com nojo, medo e cautela. 
Nilda mantém a porta semi aberta 
defensivamente. Ouve-se ruído no 
plástico. Vivi solta um grito. 
 

Nilda – Está vivo? 
 
Vivi – (consternada) Está morta 
(começa a descobrir) Pobrezinha. Está 
com a vagina machucada. Acabou de 
parir.  
 
Nilda – Como? 
 
Vivi – É uma cadelinha, Nilda, uma 
cadelinha. (sai carregando o volume nos 
braços, envolto em um plástico preto, 
com muita pena. Assinala até o 
sanitário) Ali jogaram também os 
cachorros mortos. Pobrezinha, o que 
terá sofrido. Nilda! Logo comigo. Eu 
que amo tanto os cachorros. Não posso 
vê-los sofrer. Por que fizeram isso? Por 
quê? 
 
Cai a luz. 
 
Luz zenital sobre um menino 
esfarrapado que bate um tambor. 
 
Menino - Cheguem, vejam! Cinqüenta 
centavos pelo buraco e vejam a criatura 
mais monstruosa. Grande espetáculo, é 
imperdível! O monstro que fala! 
Cinqüenta centavos. Chegue, vejam! 
Conheçam a história da criatura 
mutilada. Sem olhos, sem braços, sem 
pernas. Cinqüenta centavos. O monstro 
que fala! 
 
A luz zenital cai abruptamente. Cessa o 
som. Uma luz fraquinha ilumina o vulto. 
 
Menino – Não vai falar? 
 
Vulto – Chega de histórias. 
 
Menino – Pagam você para isto. 
 
Vulto – Vou contar a verdade. 
 
Menino – Coitado de você. 
 
Pausa 
Menino – Poderiam nos linchar.  
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Silêncio 
 
Menino – Foi uma nuvem radioativa. 
 
Silêncio  
 
Menino – E você foi o único 
sobrevivente. 
 
Silêncio  
 
Menino - Que resistiu ao extermínio, 
até que o encontraram. 
 
Silêncio   
 
Menino - Não vão esperar mais. 
 
Cai a luz 
 
CENA III – O medo se instala na 
sociedade 
 
Marchem 
 
De Patrícia Zangaro 
 
Sala com sofá e televisor. Anoitece. Da 
rua chega o marido, com terno e uma 
maleta. Liga o televisor. Ouve-se o 
relato de um jogo de futebol. Da 
cozinha entra a Esposa, com avental e 
“bobs” na cabeça. 
 
Esposa – Chegou. 
 
Marido – Que tem para comer? 
 
Esposa – Meia hora mais tarde. 
 
Marido – Cheira a queimado. 
 
Esposa – Canelones. 
 
Marido – De legumes? 
 
Esposa – Passou. 
 
Pausa 
 

Esposa – Teve balanço? 
 
Marido – Uma operação do exército. 
 
Esposa – No escritório? 
 
Marido – No metrô. 
 
Esposa – Os canelones... 
 
Marido – Estou sentindo. 
 
Pausa 
 
Esposa – A janela. 
 
Marido – O que acontece? 
 
Esposa – Está aberta. 
 
Marido – O que disse? 
 
Esposa – Feche-a. 
 
O marido fechada a janela. 
 
Esposa – Sinto. 
 
Marido – O quê? 
 
Esposa – Você disse. 
 
Marido – O que eu disse? 
 
Esposa – Que sentia. 
 
Marido – Que sentia o quê? 
 
Esposa – Dos canelones. 
 
Marido – E o que tem de mal? 
 
Esposa – Não grite. 
 
Marido – A janela está fechada. 
 
Esposa – As paredes ouvem. 
 
Uma pausa. 
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Esposa – A culpa é minha. 
 
Marido – De quê? 
 
Esposa – Os canelones. 
 
Marido – Não é a primeira vez que 
passam do ponto. 
 
Esposa – Não deve dizer que passaram 
do ponto. 
 
Marido – Não tem importância. 
 
Esposa – Para eles, sim. 
 
Marido – Está gritando... 
 
Pausa 
 
Marido – Desde quando importam a 
eles nossos canelones? 
 
Esposa – Desde que você os culpou de 
que passaram do ponto. 
 
Marido – Eu os culpei? 
 
Esposa – Insinuaste. 
 
Marido – Quando? 
 
Esposa – Disse que sentia. 
 
Marido – Por haver-me atrasado. 
 
Esposa – E por que se atrasou? 
 
Marido – Pela operação. 
 
Esposa – Percebe? 
 
Marido – O quê? 
 
Esposa – Os está acusando. 
 
Marido – Não está correto. 
 
Esposa – Não diriam o mesmo se o 
escutassem. 

Marido – Houve ou não houve uma 
operação? 
 
Esposa – Cala a boca! 
 
Marido – Cheguei ou não cheguei tarde 
em casa? 
 
Esposa – Não continue. 
 
Marido – Se passaram ou não passaram 
do ponto os canelones. 
 
Esposa – Não foi culpa deles. 
 
Marido – Merda... E quem os está 
acusando? 
 
Esposa – Chega! 
 
Pausa 
 
Esposa – Desliga a TV. 
 
Marido – Por quê? 
 
Esposa – Parecia que chamavam. 
 
O marido desliga a TV. 
 
Silêncio. 
 
Marido – Não se ouve nada. 
 
Esposa – Chamavam. 
 
Ficam calados. 
 
Esposa – Se vierem... 
 
Marido – Por que virão? 
 
Esposa – Quando perguntarem... 
 
Marido – Eu não fiz nada... 
 
Esposa – Chiiii! 
Pausa 
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Esposa – Por que os canelones 
passaram do ponto? 
 
O marido olha para a esposa, indeciso. 
 
Esposa – É isto o que vão perguntar. 
 
O marido cala-se por um momento. 
 
Esposa – E será você quem vai ter que 
responder. 
 
O marido vacila. 
 
Marido – Se digo que me atrasei... 
 
Esposa – Se atrasou? 
 
O marido titubeia. 
 
Esposa – Não vai dizer-lhes a verdade? 
 
O marido balbucia. 
 
Esposa – Vão obrigá-lo a confessar. 
 
O marido se cala. 
 
Esposa – Por que os canelones 
passaram do ponto? 
 
O marido a olha confuso. 
 
Esposa – Dizer-lhes por quê! 
 
O marido não consegue responder. 
 
Esposa – Eu terei que dizer? 
 
O marido espera suplicante. 
 
Esposa – Falará. 
 
Silêncio angustiante do marido. 
 
Esposa – Porque passaram do ponto os 
canelones! 
 
Marido – Não sei. 
 

Esposa – Porque você gosta! 
 
Marido – É? 
 
Esposa – Você gosta! 
 
Marido – Passados do ponto? 
 
Esposa – Passados. 
 
Pausa. 
 
Marido – Eu gosto? 
 
Esposa – Gosta muito. 
 
Marido – Passados do ponto. 
 
Esposa – Sempre gostou. 
 
Ficam calados. 
 
Mulher – Melhor os trazer. 
 
Marido – Agora? 
 
Esposa – Para que o vejam... 
 
Marido – Como? 
 
Esposa – Saboreando-os. 
 
Marido – Mas se não chamarem... 
 
Esposa – Já vão chamá-lo. 
 
Pausa. 
 
Marido – Será necessário? 
 
Esposa – É a prova. 
 
Marido – De quê? 
 
Esposa – Que gosta muito. 
 
Marido – Passados? 
 
Esposa – Sempre gostou muito. 
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Pausa. 
 
Marido – E se pedirmos uma pizza? 
 
Esposa – Nos descobririam. 
 
Marido – Fritamos uns ovos... 
 
Esposa – E os canelones? 
 
Marido – Os jogamos fora. 
 
Esposa – E se os encontram? 
 
O marido olha um instante a esposa. 
 
Esposa – O corpo de delito! 
 
O marido se cala. 
 
Esposa – Seria o final. 
 
Pausa. 
 
Marido – Não chamarão. 
 
Esposa – De um momento a outro. 
 
Marido – Então... 
 
Esposa – Vou trazê-los. 
 
Marido – Bem passados. 
 
Esposa – Já é hora de jantar. 
 
A esposa abre a janela.Começam a 
gritar. 
 
Esposa – Que marchem dois canelones! 
 
Marido – Marchem bem passados, 
como eu gosto tanto! 
 
A esposa vai para a cozinha.O marido 
liga a TV. 
 
Cai a luz. 
Luz zenital sobre um menino 
esfarrapado que bate um tambor. 

 
Menino - Cheguem, vejam! Cinqüenta 
centavos pelo buraco e vejam a criatura 
mais monstruosa. Grande espetáculo, é 
imperdível! O monstro que fala! 
Cinqüenta centavos. Chegue, vejam! 
Conheçam a história da criatura 
mutilada. Sem olhos, sem braços, sem 
pernas. Cinqüenta centavos. O monstro 
que fala! 
 
A luz zenital cai abruptamente. Cessa o 
som. Uma luz fraquinha ilumina um 
vulto. 
 
Menino – Você vai morrer de fome. 
 
Vulto – Você também. 
 
Menino – Vou começar a contar a 
história. 
 
Vulto – Não acreditarão em você. 
 
Menino – Vou dizer que me 
encontraram e me levaram com eles. 
 
Silêncio. 
 
Menino – E que para descobrir o 
segredo da espécie me cortaram em 
pedaços. 
 
Silêncio. 
 
Menino – E que depois me jogaram do 
avião e fui engolido pelo céu. 
 
Vulto – Mas não o cortaram em 
pedaços. 
 
Menino – Não. Por isso você terá que 
contar a história. 
 
Cai a luz, abruptamente. 
 
 
 
Cena IV – A cumplicidade social 
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Por alguma coisa 
 
De Adriana Genta 
 
A copa-cozinha de uma casa popular na 
região de Cuyana. Há objetos de 
decoração de aniversário e sobre a 
mesa um bolo de criança. São 
mostrados elementos de costura: um 
manequim, uma máquina de costura, 
caixa de costura, tesouras. Entra Dona 
Berta orientando Clara. 
 
D. Berta – Vamos, vamos. A mamãe da 
aniversariante saiu por um momento, 
mas voltará em seguida. (Mostra a 
janela) As meninas estão no quintal. 
 
Clara – (olhando para o quintal) – Ai, 
me atrasei, desculpe. 
 
D. Berta - Não. É cedo. Mas não 
comeram o bolo. 
 
Clara – Eu vejo que as demais já vieram 
buscá-las... ficou somente minha 
menina. 
 
Faz-se silêncio. 
 
D. Berta – As outras não vieram. 
 
Clara – (estranhando) Ah... Não? 
(pausa) Bem, então me chame a Susi... 
 
D. Berta – Deixe-a um pouco mais, 
estão muito entretidas. Sente-se. 
(entrega-lhe uma cuia com mate que 
Clara aceita timidamente). 
 
Clara – Você é a avô da menina? 
 
D. Berta – Como se fosse. Mas sou 
nada mais que a vizinha do lado. 
(pausa) Estão todas tão entretidas. 
 
Clara – A Susi disse que ela e sua 
Nancy sempre brincam juntas no 
recreio. 
 

D. Berta – Estão fazendo uma linda 
amizade. 
 
Clara – Para minha filha isso é muito 
importante, porque como somos novos 
na cidade, não tem amigas. (faz sinal 
para o manequim) A mulher é 
costureira? 
 
D. Berta – Sim. 
 
Clara – Faz os moldes e corta também? 
 
D. Berta – Faz tudo. E tem uma 
mão!Olhe o vestidinho da Nancy (Clara 
olha pela janela até o quintal). Foi ela 
quem fez. 
 
Clara – Muito bonito. E agora estou 
procurando uma costureira. Veja... 
acabo de pegar um tecido que 
encomendei da capital, porque aqui não 
conseguia nada (abre o pacote e retira o 
tecido). 
 
D. Berta – (tocando-o) Ah... que piquê 
bom! 
 
Clara – Quero fazer um vestido e eu 
não sei nem pregar um botão. Em 
Córdoba minha mãe é quem costurava 
tudo para mim. 
 
D. Berta – Desde já lhe digo que ela vai 
fazê-lo com muito gosto. 
 
Clara – É mesmo? 
 
D. Berta – Precisa para quando? 
 
Clara – Para a outra sexta feira. É que a 
família do meu marido virá e preciso 
estar à altura. 
 
D. Berta – Prontamente. Ela é muito 
rápida. Se vai ter tempo. E sabe o quê? 
Clara – O quê? 
 
D. Berta - (decidida, pegando um 
caderno, lápis e uma fita métrica) – 
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Posso tomar suas medidas agora mesmo 
para ir adiantando. Depois você vê os 
detalhes com ela. 
 
Clara – Ah, não sei o que dizer... 
 
D. Berta – Não diga nada e levante os 
braços, assim posso medir. (Clara ri 
nervosa, levanta os braços, um pouco 
surpresa com a atitude de Berta) Busto 
93. (murmura as medidas e vai 
anotando). 
 
Clara – (olhando pela janela até o 
quintal enquanto tomam suas medidas). 
Lindo quintal.  
 
D. Berta - Sim... A parreira está muito 
mal cuidada, não ligue. Costas, 42. O 
homem que faz a poda está doente e não 
tem vindo. 
 
Clara – E o marido não ajuda? 
 
D. Berta – (séria) Não tem mais 
marido. 
 
Clara – Ah, perdoe-me. 
 
D. Berta – Quadris, 102. 
 
Clara – Como? Morreu? 
 
D. Berta encolhe os ombros. 
 
Clara – Ah... a deixou! 
 
D. Berta – É mais complicado que isto. 
 
Clara – Pobre... 
 
D. Berta – Mas ela é muito 
trabalhadeira e está conseguindo criar a 
menina. Trazem trabalhos para ela da 
capital. Porque os daqui... Comprimento 
até o joelho, 54. Está pronto. (fecha o 
caderno) 
 
Clara – Ele se foi com uma mais 
jovem? 

D. Berta – Não, não foi isto. Foi uma 
desgraça. 
 
Clara – O que aconteceu? 
 
D. Berta – Por favor, não gostaria de 
falar. Não sou de fazer fofoca. 
 
Clara – Ah, sim... Por favor, nem eu 
tampouco! Só perguntei para não dar 
bola fora. A ignorância sempre faz 
muito mal. 
 
D. Berta – Sim, sim... 
 
Silêncio incômodo. 
 
D. Berta – Um homem muito bom... 
Uma desgraça. 
 
Clara – Problema de saúde? 
 
D. Berta – Não. Um homem forte, 
saudável. Uma injustiça. 
 
Silêncio. 
 
Clara – Não quero colocá-la em 
confusão. Mas a senhora, se tivermos 
mais intimidade, vai me contar. 
 
D. Berta – Ela não toca no assunto. 
 
Clara – Ah, não mesmo? 
 
D. Berta – Não. 
 
Clara – Faz bem... Cada um com suas 
questões. E os de fora não perdoam. 
 
D. Berta – Assim deveria ser. Mas... as 
pessoas são mesmo maldosas. 
 
Clara – (interrompendo-a) As pessoas 
são maldosas e vivem comentando. 
 
D. Berta – As pessoas são maldosas e... 
(enfática) inventa! 
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Clara – Quando o rio faz barulho, traz 
água. 
 
D. Berta – E às vezes traz lama. 
 
Silêncio. 
 
D. Berta – Ouça, se eu decidir contar é 
para que não acredite em tudo o que vai 
ouvir por aí. 
 
Clara – Mas, o que é mesmo que 
dizem? 
 
D. Berta – Vão dizer que... que... Os 
militares o levaram por ser subversivo. 
 
Clara reprime-se e tapa na boca uma 
exclamação de surpresa e susto. 
 
D. Berta – Mas não é certo, não se 
assuste. Bem, mas que os militares o 
levaram, sim. Mas que seja um 
subversivo, não. Um homem 
trabalhador. Uma benção de Deus. 
 
Clara – Porém ele deve ter feito alguma 
coisa. 
 
D. Berta – Não... Somente estava como 
catequista com os padres, estes que não 
usam batinas, sabe? Queriam fazer uma 
cooperativa agrária em terras 
abandonadas. E claro, armou-se uma 
confusão, porque esta gente tem seus 
costumes e seus patrões há muitos anos. 
 
Clara – Está preso? 
 
D. Berta – Sim... Deve estar... Porém 
não sabemos nada. 
 
Clara – Então, vai se saber... Alguns 
aproveitam o reboliço para fugir de suas 
obrigações e dar-se bem em outro lugar. 
 
D. Berta – Ele não. Tinha verdadeira 
adoração pela mulher e a filha. 
 

Clara – Mas se estava mudando tanto 
de ideias... 
 
D. Berta – Nas questões familiares, não. 
Não acredito. Mesmo ela prefere que 
pensem que a deixou por outra. Porque 
o que mais dói nela é quando comentam 
levianamente e dizem que ela é mulher 
de um subversivo. Mas que culpa ela 
tem? 
 
Clara – Sim... Sim é a esposa, alguma 
coisa deveria saber do que andava 
acontecendo. 
 
D. Berta – O que quer dizer com isto? 
 
Clara – Não quero dizer nada. 
 
D. Berta – Não acredita que esta seja 
gente boa? 
 
Clara – Não sei de nada... Até porque 
não conheço ninguém aqui... 
 
D. Berta – Bem, se é por isso eu 
tampouco conheço você melhor. 
 
Clara – Mas eu lhe asseguro que não 
tenho um marido subversivo. 
 
D. Berta – Eu já disse que ele não era 
um subversivo. Não imagine outra 
coisa. 
 
Clara – Não imagino nada. Você põe as 
palavras. E... Por que o defende tanto? 
 
D. Berta – Não o estou defendendo. 
 
Clara – Mas disse que foi uma injustiça. 
 
D. Berta – Eu não digo isto! 
Clara – Ah, parece que disse: 
(imitando-a) uma injustiça. 
 
D. Berta – (corrigindo-a) Uma 
desgraça, eu disse. 
 
Clara – Ah, eu havia entendido mal. 
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D. Berta – Sim, entendeu mal. Não 
estou defendendo ninguém. E veja que 
de política e estas coisas não sei nada, 
nem me importa, nem em minha casa se 
fala dessas coisas. Minha família e eu 
somos pessoas de bem. Pode perguntar 
a qualquer um. Pode vir até minha casa 
e ver que não há nada estranho lá. Não 
pense mal de mim. 
 
Clara – Não penso nada. 
 
D. Berta – (amedrontada) Mas me 
perguntava de um jeito... 
 
Clara – Isto é o que pensa. (começa a 
dobrar o tecido) 
 
D. Berta – (cautelosa) E seu marido... 
 
Clara – Meu marido, o quê? 
 
D. Berta – E... trabalha com quê? 
 
Clara – Isto é coisa nossa. 
 
D. Berta – Sim, sim, claro. Perguntava 
para... nos conhecermos mais... 
Clara – Já vamos nos conhecer. Agora, 
por favor, chame a menina que já está 
ficando tarde. 
 
D. Berta - (temerosa) – Sim... sim, 
como não... Se quiser pode sair pelo 
quintal. (Clara termina de dobra o 
tecido e o guarda em sua bolsa).  
O tecido...? 
 
Clara – (Fecha a bolsa com um gesto 
firme e começa a sair) Por aqui? 
 
D. Berta – (aborta o impulso de dizer 
algo mais e indica a saída) Por aqui... 
(saem) 
 
Cai a luz. 
 
 Luz zenital sobre um menino 
esfarrapado que bate um tambor. 
 

Menino - Cheguem, vejam! Cinqüenta 
centavos pelo buraco e vejam a criatura 
mais monstruosa. Grande espetáculo, é 
imperdível! O monstro que fala! 
Cinqüenta centavos. Chegue, vejam! 
Conheçam a história da criatura 
mutilada. Sem olhos, sem braços, sem 
pernas. Cinqüenta centavos. O monstro 
que fala! 
 
A luz zenital cai abruptamente. Cessa o 
som. Uma luz fraquinha ilumina um 
vulto. 
 
Menino – Está vendo... 
 
Silêncio. 
 
Menino – Vão ver o mágico, que grita 
na outra quadra. 
 
Vulto – Que vão e que comprem 
espelhinhos coloridos. 
 
Menino – Se sair agora pode ser que 
retornem. 
 
Vulto – Não sairei para repetir a 
história! 
 
Menino – É o único que querem 
escutar. 
 
Pausa. 
 
Menino – Por isso sempre acaba 
contando. 
 
Silêncio. 
 
Menino - Porque se aterroriza de contar 
a verdade. 
 
Silêncio. Corte abrupto. 
 
CENA V – A Censura 
 
Estes são os contos 
 
De Patrícia Zangaro 
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Professora – Quantos dias de atraso? 
 
Estagiária – Mais de vinte. 
 
Professora – É irregular. 
 
Estagiária – Um relógio. 
 
Silêncio. 
 
Professora – Aula de língua. 
 
Estagiária – Matemática. 
 
Professora – Leitura e interpretação. 
 
Estagiária – Múltiplos. 
 
Professora – L – í – n – g – u – a 
 
Estagiária – Estive planejando. 
 
Professora – De verdade? 
 
Silêncio. 
 
Estagiária – Um gráfico. 
 
Silêncio. 
 
Estagiária – E três lâminas. 
 
Professora – Ação não prevista. 
 
Estagiária – É? 
 
Professora – Diante da mudança de 
condições, um bom professor sabe 
mudar de tática. 
Silêncio. 
 
Estagiária – Não preparei... 
 
Professora – Leia um conto... 
 
Estagiária – Por quê? 
 
Professora – Tem pai? 
 

Estagiária – O quê? 
 
Professora – O que tem dentro. 
 
Estagiária – Só tenho um atraso. 
 
Professora – Mas não é irregular. 
 
Estagiária – Um relógio. 
 
Professora – Então terá um pai. 
 
Estagiária – Não... 
 
Professora – Vai contar-me o conto do 
repolho? 
 
Silêncio. 
 
Professora – Acredito que vá fazer. 
 
Estagiária – Não. 
 
Professora – Não vai ler um conto? 
 
Estagiária – Ah... 
 
Silêncio. 
 
Professora – Como se chama? 
 
Estagiária – Cinco dedos... 
 
Professora – O pai... 
 
Estagiária – O pai? 
 
Professora – Sequer sabe como ele se 
chama... 
 
Estagiária – Não é isto... 
 
Professora – Pensa ter? 
 
Silêncio. 
 
Estagiária – Poderíamos falar da aula? 
 
Professora – É o que estou esperando... 
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Silêncio. 
 
Estagiária – O conto... 
 
Professora – Cinco dedos. 
 
Estagiária - ... fala de uma mão... 
 
Professora – Vermelha. 
 
Estagiária – O conhece? 
 
Professora – Não é argentino. 
 
Estagiária – Não... 
 
Professora – Que bom! 
 
Silêncio. 
 
Estagiária – Há uma mão verde. 
 
Professora – Que persegue uma 
vermelha... 
 
Estagiária – Então o conhece... 
 
Professora - ... e a vermelha vence. 
 
Estagiária – Porque ao unir seus 
dedos... 
 
Professora – Formando um punho. 
 
Estagiária - ... torna-se mais forte. 
 
Professora – Parece bom? 
 
Estagiária – É? 
 
Silêncio. 
 
Professora – Ainda tem tempo. 
 
Estagiária – Tempo? 
 
Professora – Não terminou seu curso. 
 
Estagiária – Consigo rápido. 
 

Professora – Sim? 
 
Silêncio. 
 
Estagiária – Fala da solidariedade. 
 
Professora – Como? 
 
Estagiária – O conto... 
 
Professora – Ah... 
 
Estagiária – A união faz a força. 
 
Professora – A mão vermelha vence a 
verde. 
 
Estagiária – Não gosta? 
 
Professora – Vermelha. 
 
Silêncio. 
 
Professora – Ainda não tem seu 
diploma. 
 
Estagiária – E se não gostar... 
 
Professora – Sem uma carreira... 
 
Estagiária – ... posso ler outro conto... 
 
Professora - ... nem um pai... 
 
Estagiária – Como? 
 
Professora – O que tem que fazer é 
acabar. 
 
Silêncio. 
Estagiária – Acabar...? 
 
Professora – Sabe o que é uma família? 
 
Estagiária – Uma família...? 
 
Professora – Sabe o que é uma 
sociedade baseada na família? 
 
Estagiária – Não sei... 
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Professora – Não sabe! 
 
Estagiária – Não sei a que se refere! 
 
Professora – Não sabe quem vencerá? 
 
Estagiária – Fala do conto? 
 
Professora – A verde ou a vermelha? 
 
Estagiária – A vermelha... 
 
Professora – E não sabe a que me 
refiro? 
 
Silêncio. 
 
Professora – Mas ainda tem tempo... 
 
Estagiária – De... mudar de conto? 
 
Professora – De corrigir o mal... 
 
Silêncio. 
 
Professora – Experimentou uma 
lavagem? 
 
Estagiária – Uma lavagem? 
 
Professora – Uma agulha... 
 
Estagiária – Do que fala? 
 
Professora – Um tombo... 
 
Estagiária – Para quê? 
 
Professora – Uma trombada. 
Estagiária – Sequer sei... 
 
Professora – Um chute. 
 
Estagiária – Não continue. 
 
Professora – Uma facada. 
 
Estagiária – Cale a boca. 
 
Professora – Uma sangria. 

Estagiária – Chega. 
 
Professora – Até esvaziar-se. 
 
Silêncio. 
 
Professora – Já pensou nisto? 
 
A estagiária olha para a professora. 
 
Professora – Qual é o conto? 
 
A estagiária olha para a professora. 
 
Professora – Quer ou não quer acabar? 
 
Estagiária – Acabar? 
 
Professora – Algum dia terá que 
perceber, querida! 
 
Silêncio da estagiária. 
 
Professora – Não. 
 
Estagiária olha longamente para a 
professora. 
 
Estagiária – O que deseja? 
 
Professora – Está vendo estes contos? 
 
Silêncio da estagiária. 
 
Professora – Estes são os contos que 
teremos que contar. 
 
Silencio da Estagiária. 
Professora – Leia este. 
 
Silêncio da estagiária. 
 
Professora – Nossas crianças merecem 
que os eduquemos bem. 
 
Cai a luz. 
 
Luz zenital sobre um menino 
esfarrapado que bate um tambor. 
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Menino - Cheguem, vejam! Cinqüenta 
centavos pelo buraco e vejam a criatura 
mais monstruosa. Grande espetáculo, é 
imperdível! O monstro que fala! 
Cinqüenta centavos. Chegue, vejam! 
Conheçam a história da criatura 
mutilada. Sem olhos, sem braços, sem 
pernas. Cinqüenta centavos. O monstro 
que fala! 
 
A luz zenital cai abruptamente. Cessa o 
som. Uma luz fraquinha ilumina um 
vulto. 
 
Menino – Vou sair e o deixarei sozinho. 
 
Silêncio. 
 
Menino – Vai ter fome e não terá o que 
comer. 
 
Silêncio. 
 
Menino – Vai me chamar e eu estarei 
muito longe e não vou escutá-lo. 
 
Silêncio. 
 
Menino – Pode-se saber por que não 
queres contar a história? 
 
Silêncio. 
 
Menino – Pode-se saber por que não faz 
a sua parte? Por que nos prejudica? Por 
que me empurra para mendigar pelos 
caminhos? 
 
Vulto – Não quero prejudicá-lo. 
 
Menino – Mas por que faz assim? 
 
Vulto – Porque estou apodrecendo. 
 
Silêncio. 
 
Vulto – Porque me arrebento se não 
conto a verdade. 
 

Menino – A verdade? Que verdade! 
Sempre ameaça com a verdade e sempre 
termina contando a mesma história. Fica 
calado porque a verdade o aterroriza. 
Porém eu sei que se cala porque não há 
nenhuma verdade! Porque não importa 
se foi uma neblina, ou uma invasão ou 
uma bomba o que nos deixou órfãos ou 
mutilados! A coisa que importa é que há 
que se seguir vivendo e que se as 
pessoas pagam para escutar uma história 
há que contá-la mesmo que invente! 
 
Vulto – Isto. Isto é o que me aterroriza. 
Que nem sequer você me queira escutar. 
 
Cena VI – Do estado geral do medo 
para a delação 
 
O cheiro 
De Adriana Genta 
 
Quanto modesto de um hotel de 
viajantes. Edurne está sentada na única 
cadeira e Mateo está em pé. Olham-se 
em silêncio. Edurne baixa os olhos. 
 
Mateo – Vai tomar alguma coisa? Posso 
pedir ao bar. 
 
Edurne – Não, obrigada. 
 
Mateo oferece um cigarro. 
 
Edurne – Não. 
 
Mateo – Deixou de fumar? 
 
Edurne – Sim. 
 
Mateo – Que bom. (senta-se na cama. 
Acende um cigarro) Eu continuo. É um 
companheiro. Fodido, mas 
companheiro. (Edurne tosse) A 
incomoda? 
 
Edurne – Não incomoda. 
 
Mateo – (apaga o cigarro. Silêncio) 
Está muito bonita. 
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Edurne – Desculpe-me (inicia um 
movimento em direção à porta). Não 
devia ter vindo. 
 
Mateo – (a detém, tocando-a nos 
ombros, Edurne fica parada, Mateo a 
solta, porém a impede que ande) Por 
favor. Necessitava tanto vê-la. 
 
Edurne – Outro dia. 
 
Mateo – Não posso esperar mais. Faz 
anos que somente penso neste momento. 
 
Edurne – Não quero ficar aqui. 
 
Mateo – Você também queria ver-me. 
Por alguma coisa veio. 
 
Edurne – Porque me equivoquei. 
 
Mateo toca seu rosto com suavidade 
porém obrigando-a a olhá-lo. 
 
Mateo – Linda boquinha e verdes seus 
olhos. (Edurne resiste, contida) Não se 
lembra? 
 
Edurne – Não sei do que está falando. 
 
Mateo – Não. 
 
Edurne – Quer ir embora. 
 
Mateo – Por quê? 
 
Edurne – Não é bom que esteja aqui. 
 
Mateo – Não é bom para quem? Para 
ele? 
 
Edurne – Para ninguém. 
 
Mateo – Não me inclua. Mas espere. 
Trouxe algo para você. 
 
Edurne – Não Mateo, não me... 
 
Mateo – Nunca se deve menosprezar 
um presente. 

Entrega um pacote. 
 
Edurne – (incomodada) Bem, agradeço. 
 
Mateo – Dá-me o gosto de abri-lo. 
 
Edurne – Depois. 
 
Mateo – Por favor ... (Edurne o abre, é 
um perfume) Hoje não o senti. Não 
gosta mais de usá-lo? 
 
Edurne – Não. 
 
Mateo – Por quê? 
 
Edurne – Que se eu... Os tempos 
mudam. 
 
Mateo – Diga-me que vai usá-lo de 
novo. 
 
Edurne – Vou ver. 
 
Mateo – Quando me autorizaram as 
cartas, a primeira coisa que fiz foi pedir 
a minha irmã que me mandasse as cartas 
com gotas desse perfume. Cheirava o 
papel e os muros caíam. 
 
Edurne – (assustada) – Sua irmã...? 
 
Mateo – Fique tranqüila. Não disse nada 
porque você pedira. Nem por quem. 
 
Edurne – (tenta devolver-lhe o 
perfume) Não tem sentido isto tudo. 
Mateo – Sim, tem. 
 
Edurne – Para você. 
 
Mateo – Para você também. 
 
Edurne – Que pode saber do que se 
passa comigo. 
 
Mateo – Eu a conheço. 
 
Edurne – Não. Nunca me conheceu. 
Muito menos agora. 
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Mateo – Não quero começar uma 
discussão. 
 
Edurne – E o que você quer? 
 
Mateo – Que me deixe olhar para você. 
 
Edurne – Bem, já me olhou. 
 
Mateo – Sim, a olhei. Agora quero 
observá-la. (corte de luz, ficam às 
escuras. Mateo ri) Justo a escuridão 
quando olho para você. 
 
Na escuridão Edurne bate seu pé no pé 
na cama e geme. 
 
Mateo – Está bem? 
 
Edurne – (com uma queixa) O pé. 
 
Mateo ilumina com um isqueiro e a 
ajuda a sentar-se na beira da cama. 
 
Mateo – Machucou? Vamos ver... retire 
o sapato. 
 
Edurne tira o sapato. Mateo se ajoelha 
baixando o isqueiro para iluminar o seu 
pé. 
 
Mateo – Pode mover bem os dedos? 
 
Edurne – Sim... Parece que foi somente 
a unha que machucou. 
 
Mateo – Tem um pouco de sangue. 
Quer ir ao banheiro para lavar? 
 
Edurne – Não, não é nada. 
 
Mateo – Segura isto. (entrega o 
isqueiro, Edurne fica desconcertada, 
mas pega-o) 
 
Edurne – O que vai fazer? 
 
Mateo – (abre o perfume) Desinfetar. 
 

Edurne – Não, deixa. Faço um curativo 
em casa. 
 
Mateo – (abaixa-se até seu pé) – Só um 
minuto. 
 
Edurne – Não! 
 
Edurne tenta safar-se mas com o 
movimento apaga o isqueiro, trata de 
tentar acendê-lo, aciona várias vezes, 
porém não consegue. Ouve-se o som do 
spray de perfume. 
 
Edurne – Ai! 
 
Mateo – (aspirando profundamente) 
Que bom! Passou a dor? 
 
Silêncio. Só se ouve as respirações. 
Logo o roçar dos corpos, instantes 
depois a luz volta. Edurne parece ter-se 
entregue ao encontro, porém o 
surgimento da luz a faz retroceder. 
 
Edurne – (tenta sair do abraço) Deixe-
me. 
 
Força um pouco. Mateo a solta. 
Edurne, sapato na mão, mancando um 
pouco sai da cama, volta para a 
cadeira, trata de se recompor. 
 
Edurne – Não vim para isto. 
 
Mateo – Não vê que voltamos ao ponto 
onde havíamos parado? 
 
Edurne – Segue sendo uma ilusão. Não 
há retorno. 
 
Mateo – Por que não? O que a impede? 
Os milicos já não. É por ele? (silêncio) 
É isto? 
 
Edurne – Não. Estou separada. 
 
Mateo – (com expressão de assombro) – 
Você se separou? (silêncio) Está com 
outro? 
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Edurne – Isto é coisa minha. 
 
Mateo – Mas eu peço por favor. 
Necessito saber mais. Nos afastamos 
por uma fatalidade, não por decisão. 
Nossa relação parou por acaso. Mas o 
que sinto está intacto. Resistiu ao 
grande buraco negro destes anos. 
Faltava-me saber o que você sentia, mas 
depois do abraço eu já sei. (Mateo 
avança, Edurne o afasta) Não entendo 
por que não quer estar comigo. Se há 
outro, diga-me. Pelo menos me ajudaria 
a entender. 
 
Edurne – Não vou apresentar desculpas. 
Não há outro. Não há ninguém. Não 
quero estar com você. É simples, assim. 
Não quero vê-lo nunca mais. 
 
Mateo – Por que esta repulsa? O que eu 
lhe fiz? 
 
Edurne – O que me fez? Se fosse por 
você eu estaria transformada em merda 
ou desaparecida ou morta. 
 
Mateo – Imagina que eu falei? Nunca 
pronunciei o seu nome. Nem o dele. 
Aguentei o que não pode imaginar, mas 
não falei nada. 
 
Edurne – Não foi por esconder o meu 
nome que lhe aconteceu o que lhe 
aconteceu. 
 
Mateo – Eu me disse isto. 
 
Edurne – Você foi procurado sozinho, 
antes de conhecer-me. 
 
Mateo – Não estou acusando-a de nada. 
Porém não entendo do que você me 
acusa. 
 
Edurne – Nos fez correr riscos que nem 
pensávamos. Quando pediu para ficar 
em casa, não nos disse que estava tão 
comprometido. 
 

Mateo – É que não estava tão 
comprometido. Eu era um simples 
militante estudantil. 
 
Edurne – Mas já haviam ido procurá-lo 
em sua casa no Uruguai. 
 
Mateo – Quando pedi alojamento não 
havia acontecido nada. No começo, 
minha vinda a Buenos Aires foi só uma 
prevenção. 
 
Edurne – Mas você escondeu que os de 
lá o perseguiam também aqui. 
 
Mateo – Naquele momento eu 
tampouco tinha ideia. Era um tempo de 
muita confusão e nunca havia 
imaginado que tudo ia complicar tanto. 
Mas quando me dei conta de que o fato 
de que éramos parentes não ia funcionar 
como justificativa, lembra-se, sai de sua 
casa, para não comprometê-los mais. 
 
Edurne – Você se foi porque já não era 
mais seguro para você... 
 
Mateo – Não está correto... 
 
Edurne - ... mas antes de agradecer a 
hospitalidade de seu primo, transou com 
a esposa dele. 
 
Mateo – (colocando-a contra a parede. 
Segura o rosto dela com as mãos 
forçando-a para olhá-lo) Nega agora 
que existiu aquela madrugada, no dia 
seguinte que nos conhecemos, quando 
foi para minha cama, nua e perfumada. 
(aproxima mais o rosto de Edurne ao 
seu, as bocas estão muito próximas. 
Edurne treme, mas não tenta resistir. 
Mateo ameaça com a possibilidade de 
um beijo, mas não o dá) Diga-me que 
não me queria. Diga-me que não resistiu 
prender-se em meus braços. 
 
Edurne – (pede) Solte-me. 
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Mateo – Diz para soltá-la mas está 
desejando que eu a beije. (Mateo a 
beija, Edurne responde, se abraçam e se 
beijam com paixão). 
 
Edurne – (no meio do abraço e das 
carícias) Não devia ter voltado. Está 
fodendo com minha vida outra vez. 
 
Mateo – Chii... Não diga nada. 
 
Edurne – Chega (afastando-o com 
força) Não quero mais esta angústia. 
 
Mateo – (desconcertado) Fica assustada 
ao comprovar que me deseja? 
 
Edurne – Tudo o que vem de você me 
assusta. Como antes. Queria que o 
respondesse? Sim! Para meu mal e o 
seu, me apaixonei por você. 
 
Mateo – Já não preciso que me 
responda. Já disse tudo sem falar. 
 
Edurne – Não, não tem ideia do que 
sinto. Nem do que sou capaz. E quero 
que entenda de uma vez por todas. Vou 
falar e vai me escutar (Mateo avança até 
ela) e não vou deixar que me toque. 
Afaste-se (Mateo pára, Edurne junta 
força, busca palavras para começar) 
Você me deixou deslumbrada. Parecia-
me uma idiotice de sua parte aferrar-se a 
este idealismo impossível, mas tinha 
uma força e uma paixão que me 
transtornaram. Era um furacão em 
minha vida prolixa e aborrecida. 
Fascinava-me o que tinha nossa relação 
de proibida, de transgressora, de jogo 
arriscado. Até que me dei conta que o 
arriscado não era um jogo. Que a 
situação era perigosa de verdade e que 
você era o perigo. Mas não podia 
afastar-me. Propunha-me a ir a estas 
cidades clandestinas em lugares 
horríveis, mas eu ia. Como hoje. A um 
encontro maldito e escuro, mas ao qual 
não podia renunciar. Eu me perfumava 
tanto para esconder o cheiro do medo. 

Dei-me conta que somente me livraria 
dessa teia de aranha quando o 
prenderam, coisa que tarde ou cedo ia 
mesmo acontecer. Mas o fato de o haver 
escondido em casa nos transformava a 
ele e a mim, sem sermos, em 
subversivos. Se você caísse preso, 
também nós íamos cair. 
 
Mateo – Mas isto não aconteceu. Há 
que sepultar o passado de uma vez por 
todas. Já padecemos muito. Agora 
terminou o horror. E o medo. Vocês não 
caíram. E estamos aqui, você e eu, vivos 
e livres. 
 
Edurne – Não caímos porque eu 
finalmente consegui reagir. Você não 
cuidou de mim; eu decidi salvar minha 
vida e a dele. (pausa) Apresentei-me 
diante do Coronel Vázquez, do V 
Quartel, um conhecido do meu pai. 
 
Mateo – (mudado) Como? 
 
Edurne – Para que não nos acontecesse 
nada, eu o denunciei. 
 
Mateo – Está mentindo. 
 
Edurne – Eles o pegaram porque eu o 
entreguei (diante do olhar de espanto de 
Mateo, Edurne vai até a cama, pega o 
perfume que ficou ali, esparge sobre si e 
estende na cama) Agora se você quer, 
foda-me. 
 
Luz cai. 
 
Luz zenital sobre um menino. 
 
Menino – Já se foram. Para que 
prosseguir? 
 
Menino deixa o tambor. 
 
Vulto – Nunca aterrissarão. 
 
Menino olha surpreso para o Vulto. 
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Vulto – Não vieram do céu. 
 
Menino – O que disse? 
 
Vulto – Não foi uma neblina a razão do 
extermínio. 
 
Menino se cala. 
 
Vulto – Quer que eu fale? 
 
Silêncio. 
 
Vulto – Agora que se foram talvez 
possa me escutar. 
 
Menino – Para quê? 
 
Vulto se cala. 
 
Menino – Agora sim que estamos 
arrebentados. 
 
Vulto – Sim. 
 
Silêncio. 
 
Menino – Tenho fome... 
 
Vulto – Eles... 
 
Menino – Não me importa... 
 
Vulto – Eles não vieram... 
 
Menino – Não me importa se vieram do 
céu ou do inferno... 
 
Vulto – Eles estavam aqui. 
O menino olha para o Vulto. 
 
Vulto – Estava aqui, entre nós. 
 
Silêncio. 
 
Menino – Entre nós...? 
 
Vulto olha para o menino. 
 
Pausa. 

Vulto – Vamos sair daqui. 
 
O menino olha para o Vulto. 
 
Vulto – Eu também tenho fome. 
 
Menino – Sim, vamos. 
 
Apagão final 
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