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Falsos cognatos 
 
 
 
Personagens 
 
 
 
 
Pedro – o tradutor, também personagem de si mesmo. 
 
Juan – o autor/bailarino, também autor de si mesmo. 
 
Letícia – a musa/bailarina, sempre ela e outras. 
 
Débora – a intérprete/tradutora da musa, nunca ela, sempre outras. 
 
 
 
 
FALSOS COGNATOS, FALSOS CONHECIDOS 
Falsos conhecidos, também chamados de falsos amigos ou falsos cognatos, são palavras normalmente 
derivadas do latim que aparecem em diferentes idiomas com ortografia semelhante, e que têm, portanto, a 
mesma origem, mas que ao longo dos tempos acabaram adquirindo significados diferentes. 
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Falsos cognatos 
 
(Apenas quatro cadeiras. A luz pontua verticalmente a presença e a fala de 
cada personagem. Em certas cenas uma luz ampla que aparece e desaparece, 
sempre, em resistência. Não haverá cores nas luzes. Haverá interferências, 
quando necessário. Serão indicadas quando. Um texto está nas mãos de 
algum dos personagens. O texto troca de mãos, no ritmo e na evolução do 
próprio texto, na evolução dos quatro personagens. O texto – o papel do texto – 
é o quinto personagem. Ou sugestão dele.) 
 
1 - O tango que dança numa taça de vinho 
 
Letícia – Não foi isso o que combinamos. Não era isso o que estava escrito 
nas rubricas. 
 
Débora – Você sabe como são os homens quando envelhecem... 
 
Letícia – Não está escrito assim, como você disse... 
 
Débora – Todos ficam insuportáveis. Nenhum melhora com o passar do tempo. 
Nenhum... 
 
Letícia – Você pode, pelo menos, prestar atenção nas rubricas? 
 
Débora – Se fossem como os vinhos... Ou como um velho tango... 
 
Letícia – Tenho que repetir? Não foi isso o combinado antes. Nem é isso o que 
o roteiro aponta. As rubricas, por favor, preste atenção nas rubricas pelo 
menos! 
 
Débora – Certos vinhos descem como se fossem um tango aveludado, dos 
fortes, antigos, inesquecíveis em seus toques de madeira envelhecida, do piso 
onde bailaram tantas almas inquietas. 
 
Letícia – É assim? É assim que quer me levar para dentro de sua história? 
 
Débora – Aquele tango que ficou preso entre as paredes cor de malva, a fez 
surgir entre a fumaça de tabacos intragáveis. Seu vestido era bordô, intenso. 
Na taça encardida de muitas mãos e bocas, ele escorreu lento. O tempo não o 
fizera se acomodar em intenções boas. Não. Era uma presença que diluía 
todas as atenções. Cada olhar era um gole lento. Cada passo, quase um 
engasgo. Cada volta, o bordô, que rolava decidido entre as bordas do copo, 
naquela esfumaçada sala de tantos pecados, marcava sua presença. 
 
Juan – Estou olhando para o que você escreveu e quase não me contenho. 
Tenho que chorar. Ou tenho que rir? Não, não me leve a mal. Por favor, 
entenda... 
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Pedro – Leio o que você escreveu e tenho tantas dúvidas. Certas palavras não 
me soam bem. Soam muito mal, se quer saber. Muito mal. Mas estão escritas 
no seu idioma. Não no meu. Portanto... 
 
Débora – Certas mudanças não cairiam mal. Mas... 
 
Letícia – Ainda quer que eu nada entenda? 
 
Juan – Ela não devia ter feito a pergunta. Entende isso? 
 
Pedro – Mas eu não sei o que entender com o que foi dito... Tem algo estranho 
nas suas falas. Parece ser um código. Percebe? 
 
Débora – Mas a cor de vinho tinha que ter também o gosto do vinho que tanto 
tempo esperou para ser degustado? Não era apenas para ser apreciado com o 
olhar? No máximo pelo seu olfato? 
 
Letícia – É muito delicado acompanhar cada linha. Cada surpresa que não foi 
criada antes, mas que aparece diante de suas reações. Você tem noção do 
que disse Clarice Lispector? Ela disse: Mas já que se há de escrever, que ao 
menos não se esmaguem com palavras as entrelinhas. 
 
Juan – É interessante isso. Reconheço. Mas aqui há outro contexto e Elsa teria 
dito de outro modo. Se fosse dito por Patrícia, então, teria outros contornos 
poéticos. Você sabe. As mulheres sempre podem surpreender quando dizem 
assim, quando está aparentemente claro.  Mas... 
 
Pedro – Isso tudo me intriga. Esmagar as entrelinhas com palavras. Seria por 
esse motivo que os autores dão mais espaço entre as frases quando devem 
colocar entre elas, as tais rubricas? Não é hora de divagar e tenho que tocar 
em frente. Não dá, agora, neste momento, para parar. Tenho um prazo para 
cumprir. Você sabe do que estou falando. O pessoal que redigiu o edital não 
costuma dar prazo para bobagens, devaneios. O tempo exige pressa. E 
pressiona o espaço aqui do seu texto, percebe? 
 
Letícia – De novo o que aparece aqui no meu roteiro não é seguido por você. 
Eu reforço: pelo menos acentue o que diz as rubricas. Pode ser? 
 
Débora – Eu tinha que me despir daquela sufocante pele cor de vinho. A cor já 
me deixava embriagada. É isso mesmo! Embriagada. 
 
Letícia – Uma luz ampla, irrestrita, surge. Não forte. Ela vem devagar, 
mostrando todos nós – digo – todos vocês ao mesmo tempo. 
 
(a luz muda, pode aparecer uma cor, mas ela tem passagem rápida) 
 
Pedro – Parece que assim as coisas ficam mais fáceis para mim. Mas só 
parece, pois ainda não tenho entendimento sobre o que aquela palavra tem de 
importante. Não percebo. Ou pior, não me aprofundo no que seja essencial 
nela. Está claro? 
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Juan – Quando eu indiquei que Patrícia teria falado com mais poesia, não foi 
para criticar Elsa. Uma faz uma coisa. A outra faz diferente. Clarice tinha um 
modo peculiar de dizer. Alice, a que não mora mais aqui, diria do modo dela. 
Lya, sempre sóbria, teria outra pegada. Cecília seria suave. Zélia seria sutil. 
Rachel mostraria a aridez do seu nordeste. Mas Patrícia e Elsa... bem...ambas 
tem qualidades poéticas. Mas são poéticas distintas. Singulares. Mas uma não 
faz o papel da outra. Nem as representam exatas, precisas. Nem são meras 
cópias, como semi-jóias feitas em série. São peças únicas. Master-piece. 
Únicas, percebe? 
 
Letícia – Um passo para o lado. 
 
Débora – Segurei-o pelo braço. 
 
Pedro – Você, de novo aqui? 
 
Juan – Tem alguma coisa que está me entristecendo com o andar disso... 
 
Débora – Eu lhe disse, sussurrando... 
 
Letícia – Pare de ficar soprando em minha nuca! Esse seu sussurrando, já 
disse sobre isso... 
 
Juan – Você fica arrepiada? 
 
Débora – Sentiu meu hálito no vinho que você escolheu naquele tempo em 
que tudo era permitido? 
 
Pedro – Não se afaste quando eu tenho que lhe dizer algo só para seus 
ouvidos. Não quero gritar aqui, diante de todos. Não se afaste, nem fuja. 
 
Juan – Arrepia-me, sim, você sabe... O bordô tem perfume de cassis. De 
amora selvagem. Tem o aroma de um cogumelo adocicado... Tem aromas 
ancestrais que me provocam tantos “recuerdos”... Entram pelo nariz e 
remetem-me a épocas distantes que não pude viver. 
 
Letícia – Me dá arrepios... 
 
Débora – O que fará? Vai resistir? 
 
Letícia – Aqui, agora, não... Eu lhe peço... Não, aqui! 
 
Juan – Segure-a com delicadeza para que ninguém perceba que você tem 
pressa em seu desejo. Discreto em cada gesto. Mas preciso no desejo. 
 
Débora – Eu não consigo me controlar, assim. 
 
Pedro – O hálito da fera não a assustava. Nem seus olhos inflados e 
vermelhos a deixavam com medo. Suas narinas pulsavam num arfar violento, 
mas não a impressionavam. Suas garras encardidas sugeriam toques suaves. 
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Ela o via assim: um homem sob seu comando. Apenas um homem abatido em 
sua frente. Sim, abatido. No chão, sem forças. Perdido. Sim. Diante de sua 
beleza e esplendor. Ela sabia que tinha esse poder. Como sabia... 
 
Letícia – Nenhum frio jamais vivido era mais desafiador que os olhos calmos 
daquela mulher em sua frente. Ali. 
 
Juan – Solte-a bem devagar. Como se não tivesse pressa. Nem a faça sentir-
se uma presa, um alvo. Deixe-a sair de suas mãos com a máxima suavidade. 
Não a deixe desconfiar que você a deixará livre para ficar presa para sempre 
em seus mais insanos desejos. 
 
Débora – Esse perfume... É vinho? 
 
Letícia – Os homens – nem todos, eu sei – envelhecem bem diferentes dos 
bons vinhos. Aqueles ganham um cheiro azedo. Esses, um perfume que 
marca. Cada um com uma característica distinta. Que o diferem entre si. Os 
vinagres? Ah, os vinagres são o que são. Nada mais. 
 
Pedro – Você poderá me indicar onde consigo um exemplar do livro... 
 
Débora – Você sabe que não terei que me preparar para pegar seu texto e 
mergulhar nele. Sabe que minha aparente ingenuidade não se traduz em ser 
uma mulher ingênua. Não se preocupe, já disse: Não se preocupe, não vou 
ficar surpresa com nada que possa aparecer no seu texto. Mas as rubricas, 
ah... as rubricas... O que elas podem apresentar que façam com que o texto 
tenha outros sentidos? 
 
Juan – Deixe-se levar. Apenas. Apenas, deixe-se levar. 
 
Letícia – Não sei se está correto depositar tanta confiança em quem confunde 
cada palavra, cada gesto, cada sutil perfume, cada olhar distante, cada roçar 
de corpos... Não sei. 
 
2 – Há medo em ser o que não se é 
 
(a luz muda) 
 
Juan – Quando assumi o compromisso de conduzir aquele projeto, sim aquele 
do edital com jeito de ser dirigido a alguém, nem imaginei que fosse me 
deparar com dificuldades tão mesquinhas. Sabe, aqueles pequenos 
sentimentos tão insignificantes, sem importância. Mas era ou fazer ou fazer. 
Não havia como fugir. E fui fazendo. Deixando as coisas se encaixarem sem 
muita preocupação, se estavam ou não se encaixando mesmo. Se cumpriam 
algum objeto, se aceitavam algum objetivo, mesmo furtivo. Sim, sei, nada é 
definitivo, sei sim. Qual verbo? Repita! Fazer ou fazer; fugir? Não, fugir, não! 
 
Pedro – Eu sei do que você fala. 
 
Juan – Quando percebi tudo foi ficando claro. 
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Pedro – Percebeu a partir de qual...? 
 
Juan – Foi quando... 
 
Pedro – Assim...? 
 
Juan – Não... 
 
Pedro – Não? 
 
Letícia – Você percebe que tudo isso não faz nenhum sentido. 
 
Débora – Além do mais, as tais rubricas são confusas. Aparecem fora do lugar. 
Veja, aqui, neste momento, não era para ela caminhar lentamente até a quarta 
cadeira e colocar sua mão sobre o ombro direito do bailarino? 
 
Juan – Não venha de novo... 
 
Letícia – Você disse que ia pensar... 
 
Pedro – A partir daquele momento você assumiu mesmo que...? 
 
Juan – Não! Não, nada disso. Não era para parecer natural. Tinha que ter um 
pouco de... Sabe? 
 
Letícia – Pelo visto não pensou e não refletiu sobre o que vinha... 
 
Débora – De novo, a rubrica parece ter levado... 
 
Juan - ... quero que seja de modo abrupto. Inesperado. Não pode criar a falsa 
expectativa de que ela... 
 
Pedro – Segurei suas mãos contra meu corpo. Ela sabia que eu não podia 
fazer mais nada. Era uma decisão que não tinha volta. 
 
Letícia – Vai deixar-me perdida entre as várias páginas onde registra suas 
atrocidades amorosas? 
 
Débora – Está notando como não era para ser assim...? Não nota? 
 
Juan - ... segure-o com firmeza. Estou pedindo: segure-o com firmeza. 
 
Pedro – Ela retirou a mão do meu ombro e virou-se para trás. Não foi o que eu 
esperava... Não era para ser assim... 
 
Letícia – Quando você quiser terá que vir atrás de mim... 
 
Débora – Mas é justamente sobre essa incapacidade de retomar o controle de 
sua vida que estou falando... 
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Pedro – Tinha que impedi-la de sair. Mas aquela cadeira entre nós. A distância 
dos tempos em que estávamos não possibilitaria nenhuma retomada da 
consciência... Trazer para o aqui e o agora. Não dava. 
 
Juan – Vire-se, corra atrás dela. 
 
Débora – Se você me seguir, prometo que farei algo inesperado... 
 
Juan – O quê? 
 
Letícia – Você não terá coragem de negar a dimensão desse... 
 
Juan – Não tenha tanta certeza... 
 
Débora – Viu só? Não era nada disso! 
 
Pedro – Exatamente como eu havia imaginado. 
 
Juan – Não sei se era para ser assim, mas, de todo modo, vou deixar como 
se... 
 
Letícia – A reação dela foi tão inexplicável! 
 
Pedro – Você entendeu assim? 
 
Juan – Apenas escrevi. 
 
Débora – E logo para mim? 
 
Pedro – Tinha que traduzir aqueles sentimentos com outras palavras, com 
outras ações. A situação não comportava nada que soasse piegas ou babaca, 
entende? 
 
Letícia – Se é o que quer, está certo. Não vou mais dar atenção para... 
 
Juan – Concluiu? 
 
Pedro – Acho que devo dar ainda um pouco mais de... 
 
Débora – Sempre há possibilidade de rever... 
 
Juan – Não. É hora de mudar o capítulo. A próxima cena talvez venha a ... 
 
3 – Palavras que não fazem mais sentido 
 
(a luz muda) 
 
Juan - O autor, que também tenta traduzir-se a si mesmo, aos poucos vai se 
revelando, quando descobre similaridades entre o que alguém já havia escrito 
e o que ele já havia traduzido num tempo ainda não acontecido. Traduzir o 
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futuro? Seria como inventá-lo. Inventar o passado, seria como trair o presente. 
E isso, bem isso é assunto para os próximos capítulos que estão por vir. E por 
outros que vieram, mas com certo atraso. 
 
Pedro – Não gostei muito de como ficou esse trecho... Traduzir o futuro ou 
inventá-lo? Inventar o passado, traindo o presente? 
 
Juan – Você não devia se preocupar demais com isso. Deixe as coisas irem 
assim, naturalmente. Prefiro que a tradução seja feita de forma romântica, 
voltada para a literalidade. A clássica, a tradução clássica, tenho que 
confessar, deixa-me com medo. Você consegue traduzir a obra. Já o artista, 
bem esse não se traduz apenas com palavras já que as palavras nem sempre 
são o que aparentam ser. O artista não é uma palavra solta. Obséquio não é 
obséquio sempre. Borges não é sempre Borges, pois nem sempre Ovídio foi 
Ovídio. Amado, não mais lembrado, deixou de ser Amado quando não 
traduziram o sentido romântico do que havia escrito? Havia nele um bobo 
romantismo político. Atenha-se à literalidade. O leitor, bem, o diretor da peça 
de teatro, qualquer um vai ler e interpretar do seu modo. Não se perca mais no 
que pode não ter mais sentido. Esse se constrói e você vai ver... 
 
Letícia - Encontrei isso, meio que por acaso, mas não há autor. Vou pesquisar 
um pouco mais para ver se consigo descobrir de quem é. Vai aparecer logo 
mais... 
 
Juan - O texto estava num velho caderno meu. De anotações. Um simples e 
velho caderno de anotações. Escrito a lápis, uma letra quase ilegível, escrita 
com pressa. Sim, talvez com pressa. Mas a letra talvez fosse ilegível pois 
estava escrita não com pressa, mas em código. Algo que nem o próprio autor, 
um dia, ia conseguir decifrar. Vivo escrevendo assim. Coisas indecifráveis 
escritas somente de forma clara aqui neste computador de tela novinha... 
Refiro-me à forma clara como aparecem as letras. Não os sentidos, está bem? 
 
Débora – Ainda assim eu teimo em dizer que as notas de rodapé, assim como 
as rubricas, devem ser lidas com mais atenção. Nas rubricas, atenção maior, 
pois ali, quase sempre, há intenções que podem incendiar a palavra que vem 
logo abaixo. Eu insisto com você. Pode prestar um pouco mais de atenção ao 
que diz a rubrica? Pode, por favor, prestar mais... 
 
Letícia – Você implica e não explica... 
 
Juan – Não tenho que dar explicações a tudo o que tenho pensado. O que 
você quer? Desvendar-me além das poucas palavras que tenho conseguido 
escrever? 
 
Pedro – Foi a partir desse trecho que precisei encontrar outros sentidos para o 
real significado da palavra desvendar... Do verbo desvendar. Sim, este verbo 
no infinitivo. O sentido em inglês pode ser bem diferente do sentido em francês, 
mas o sentido em italiano seria determinante para que eu o adotasse e 
deixasse de lado o que foi mesmo escrito em espanhol? 
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Juan – Gosto da palavra deslindar... É, sim, é o verbo deslindar. Aclarar, 
detalhar os limites de um assunto para não dar lugar a confusões. Também 
serve para assinalar os limites de um terreno. Viu como fica fácil substituir 
palavras que, em traduções literais ficariam pobres? 
 
Pedro – Mas desvendar não é deslindar! Criar confusões é a arte do drama. 
Criar situações dramáticas, em síntese é dar lugar a confusões. 
 
Juan – Quem sabe, mas aqui... por favor! Retire a venda e enxergue outros 
limites dos passos daquelas duas mulheres. Por onde elas caminharam? 
Foram até onde? Deixaram-se influenciar pelo que aparecia em notas de 
rodapé? Ou estavam mais preocupadas em seguirem à risca o indicado nas 
didascálias? Ir para a margem, atingir os limites de um terreno ou não limitar-se 
e não correr o risco de meterem-se em confusão? O que me diz? 
 
Pedro – Tenho pensando muito se o que você escreveu tem algo a ver comigo. 
Mas você é você. Elas são elas. Eu apenas percorro, linha a linha, o que você 
escreveu, muitas vezes, com uma certa displicência. Muitas vezes, o que 
parecia ser displicente era de uma arrogância insana! 
 
Débora – Pois é, pois é... é assim mesmo. Tem que se ater ao pé da letra! 
Acha que tem? Siga as rubricas, o resto você pode deixar comigo... 
 
Letícia – Como é que vou deixar meu destino em suas mãos? Não faria isso, 
não confiaria meu destino nas mãos de ninguém. Em minhas próprias mãos eu 
não confio mais. Como poderia confiar nas mãos de outros? Por favor... Nas 
suas, não mesmo... 
 
Débora – Não é destino... é apenas o que uma rubrica indica. Pode seguir o 
que o autor indicou, pelo menos isso, já que, esta troca de papéis confunde 
muito. Não é para desvendar. É para deslindar. Vai poder ir até ali. Depois de 
atingir a margem, nenhum passo a mais, nenhum passo além... 
 
Letícia – E o sentimento, o livre arbítrio, o desejo... Onde ficam? Tenho direito 
de querer que as coisas aconteçam de outro jeito, não tenho? Ou você acredita 
mesmo que sou apenas fruto da imaginação dele? Vamos, diga! 
 
Pedro – Arrogância insana! Tenho que repetir? 
 
Juan – Há que se entender que as duas mulheres lutam pela conquista de um 
espaço. E que espaço seria esse? Você deve ter entendido que o espaço seja 
apenas físico. De novo você com sua abordagem romântica, literal. Abra sua 
visão, não para o que seja literal, mas avance para o que possa ser lateral. 
Amplo. Veja os vários lados da questão. Do espaço. Os vários lados. Literal, 
nem sempre. Lateral, é uma possibilidade. Avançar aqui, seguir ali, ir adiante 
lá, recuar, não avançar pela direita, muito menos pela esquerda. Pular, saltar, 
omitir, fazer do seu jeito. Gostei dessa coisa de pular, saltar, omitir, fazer do 
seu jeito. No caso, do meu jeito. 
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Pedro – Você vai dizer que ninguém é arrogante o suficiente para ser 
considerado insano, não é? Daí eu ter que rever se cabe bem no texto a 
qualificação de arrogância insana. Insana são todas as doenças, mas nem 
todas as doenças são arrogantes. Ou são? Ou nem todas as arrogâncias são 
mesmo arrogantes? 
 
Débora – Tem certas coisas que eu devia evitar comentar em sua frente. Eu 
devia evitar. Mas, vamos nos entender de uma vez por todas: Há como evitar 
comentários sobre aquela mulher que não podia agir assim apenas por ter sido 
prostituta num cabaré de luxo, depois, com o passar do tempo, muito rápido 
por sinal, ela acabou tendo que se prostituir com toda sorte de marujos naquele 
bordel de quinta categoria à margem do rio da Prata? Um puteiro de quinta 
categoria... 
 
Letícia – Mas ela foi uma exímia dançarina de tango. Diziam, até, que ela 
cantava melhor que Gardel... El zorzal... Seria ela uma cotovia? Como é 
mesmo que se escreve cotovia em espanhol? Ah, sim, alondra... 
 
Pedro – Creio que a arrogância dessa afirmação tem um componente de 
insanidade, sim. Tem mesmo. Logo comparar pessoas tão diferentes. 
 
Juan – A cada vez que eu lia, que relia, eu encontrava erros e os corrigia. Mas 
não eram erros. Eram visões diferentes que se sobrepunham à ideia original. 
Daí eu ter feito, ao longo dos últimos quatro minutos, mais de cinco versões 
diferentes para as últimas cinco páginas escritas. Viu só o volume de texto que 
tive que escrever? Reescrever, ler, reler? Interpretar, avaliar e, com isso, 
desvendar outros caminhos e deslindar os espaços, não só do que era físico, 
mas do que aparecia como possibilidade real para as duas mulheres. Uma 
prostituta não pode condenar outra. Sempre serão iguais. Iguais em sua 
intenção de viver. De viver. Que fique bem claro! 
 
Pedro – Por este e outros motivos é que você não tem o direito de exigir que 
eu faça e refaça cada parte de sua trama com visões diferentes, mas pelo seu 
prisma. Pelo que lhe é permitido por ser primitivo. Original apenas do seu ponto 
de vista. Já disse, vezes antes, que iria romper com este olhar 
condescendente. Que teria quer buscar uma arrogância que a mim não 
aparece tão natural, para impregnar-me nela e enfrentar os desafios de ter que 
lhe dizer não. Não vou fazer assim, segundo os seus ditames. Não farei nada 
para afrontar meus posicionamentos éticos. Dá para você respeitar isso? 
 
Débora – De novo vem a questão de se seguir o caminho reto do que não 
aparenta retidão de caráter, nem segue o que o autor indicou nas rubricas... 
Ele quer que as duas se comportem como prostitutas. Eu não sei como se 
comporta uma prostituta. Você sabe? 
 
Letícia – Já fiz algumas. Já fui várias. Mas todas elas me fizeram entender que 
desejar o amor e vender o seu corpo não são um bom casamento de 
intenções. Posso amar de graça. Mas posso cobrar para viver um amor real e 
verdadeiro. Não, não... não me diga que condena esse pensamento! Não 
venha com sua ética moralizante e fora de época. E de contexto. Posso dar e 
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não cobrar. E posso cobrar e não dar nunca! Muitas casadas agem assim com 
certos homens... 
 
Pedro – Viu só como elas não podem se entender? Cada uma dança seu 
tango diferente. Dissonante. Não com o apuro técnico necessário. Cada uma 
dessas prostitutas não são dançarinas, são dançarinas que se prostituem. É o 
que me parece. Ou estou sendo preconceituoso com essa visão? 
 
Débora – Como é irritante ter que ler isso, de novo. De novo, de novo e de 
novo! Eu amo o tango. Mas não faria dele uma oportunidade para ganhar mais 
do que olhares, admiração, aplausos... Eu vivo é disso. Não de outras coisas 
que possam surgir além da minha roupa, do meu aspecto, do que está mais 
distante do meu corpo e que me leva além do cabaré de paredes cor de malva, 
de fumaça de tabaco, de cheiros ancestrais e tristeza. E daquele vinho que 
dançava melhor na mão do bêbado que na do exímio bailarino. 
 
Juan – Acho que você, desta vez, captou um pouco melhor o entendimento da 
alma daquela primeira mulher. 
 
Pedro – Por que razão você não chama a Débora de Débora? 
 
Juan – Pois ela nunca foi Débora. Ela se chama, na verdade, Patrícia. Mas 
sempre escreveu como se chamasse Elsa, sendo, em sua certidão de batismo, 
Letícia. Patrícia é Letícia, no batismo. 
 
Letícia – Não sou prostituta, por favor não confunda o que está muito mal 
escrito. Não sou prostituta. Sou uma mulher livre que deseja apenas que 
reconheçam seu desejo de ser feliz. Mesmo por instantes inexpressivos. 
Instantes sempre são fugazes, eu sei, mas ser fugaz não se relaciona com 
nenhuma forma de inexpressividade. Está claro? 
 
Débora – Tem certas noites, quando deito em minha cama desacompanhada 
que o último tango fica bailando comigo até o galo cantar. Até eu ouvir o canto 
daquela ancestral cotovia. Até eu ouvir a primeira buzina de uma motocicleta 
que teima em atravessar o cruzamento na contra mão, como se buzinando ela 
tivesse o direito de fazer tudo errado. Então, o som do tango dita o ritmo da 
motocicleta que se transforma em minha escolha. Querer ir na contramão, 
gozando do direito de estar errada, mas me sentindo livre, viva, amparada pelo 
respirar que deixa meu coração um pouco mais esperançoso. 
 
Pedro – É mesmo um desafio entender o que dizem e o que querem essas 
duas mulheres... 
 
Juan – Não, nem tanto. 
 
Pedro – Mas elas me deixam confuso. 
 
Juan – Não foi o sentimento que tive quando as encontrei perdidas em 
anotações de um velho caderno, com letras ilegíveis apontadas por um lápis de 
grafite macio em traços grossos, na anotação dos destinos de quem ainda 
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estava por vir, mas que já existiam em meus sonhos e nas páginas e mais 
páginas de livros que tive que ler para tentar encontrar o significado do que 
seja ser uma dançarina de tango. Ou uma prostituta. Enfim, ser mulher 
naquelas circunstâncias, naqueles tempos perdidos e que ficaram retidos na 
retina de um homem que, não muito tempo depois, nada mais conseguia 
enxergar. 
 
 
4 – O que muda faz permanecer tudo igual 
 
 
(a luz muda) 
 
Juan – Um passo para o lado. 
 
Pedro – Segurei-a pelo braço. 
 
Juan – Você, de novo aqui? 
 
Pedro – Tem alguma coisa que está me entristecendo com o andar disso... 
 
Letícia – Eu lhe disse, sussurrando... Esse seu sussurrando, já disse sobre 
isso... 
 
Débora – Pare de ficar soprando em minha nuca! 
 
Pedro – Você fica arrepiada? 
 
Juan – Sentiu meu hálito do vinho que você escolheu naquele tempo em que 
tudo era permitido? 
 
Débora – Não se afaste quando eu tenho que lhe dizer algo só para seus 
ouvidos. Não quero gritar aqui, diante de todos. Não se afaste, nem fuja. 
 
Letícia – Arrepia-me, sim, você sabe... O bordô tem perfume de cassis. De 
amora selvagem. Tem o aroma de um cogumelo adocicado... Tem aromas 
ancestrais que me provocam tantos “recuerdos”... Entram pelo nariz e 
remetem-me a épocas distantes que não pude viver. Mas estou vivendo todos 
esses momentos de novo. Já não são recordações. Agora é vida mesmo. O 
que está aqui jamais foi antes vivido. É a primeira vez que sinto isso, sem 
aquela sensação de ter sido um fato que se repete, se repete, se repete... 
 
Débora  – Me dá arrepios... Ah, como sinto arrepios! 
 
Juan – O que fará? Vai resistir? Ou vai permitir que eu avance um pouco 
mais? 
 
Débora – Aqui, agora, não... Eu lhe peço... Não, aqui! Eu não aguentaria ter 
que abaixar-me diante de todos os presentes. 
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Pedro  – Segure-a com delicadeza para que ninguém perceba que você tem 
pressa em seu desejo. Discreto em cada gesto. Mas com certa firmeza. 
 
Letícia – Eu não consigo me controlar, assim. Não faz parte de mim ter que 
recuar de sensações tão fortes. 
 
Juan – O passo é para o outro lado. Vá para o limite do espaço. Leve-a além 
do que ela pode imaginar. Veja, ela está com os olhos fechados. Avance, 
avance... 
 
Pedro – Segure-me, foi o que ela disse. Para em seguida dizer... 
 
Juan – Você, de novo aqui? Não a esperava encontrar... 
 
Pedro – Tem alguma coisa que está me entristecendo com o andar disso, mas 
como é para seguir o que está escrito, está bem, deixo assim, no sentido literal 
de toda a frase. 
 
Letícia – Ele lhe disse, sussurrando... Sim, é ele quem deve dizer isso. Está na 
rubrica – Ele diz sussurrando. 
 
Débora – Pare de ficar soprando em minha nuca! Devo falar sussurrando ou 
não? 
 
Pedro – Você fica arrepiada? Não responda. Apenas faça um gesto discreto 
com a cabeça. Não está na rubrica, mas é como eu quero que faça a cena. 
 
Juan – Sentiu meu hálito do vinho que você escolheu naquele tempo em que 
tudo era permitido? O que não era permitido naquele tempo? Não tenho tanta 
certeza de que as coisas tenham mudado apenas com a mudança dos 
personagens ou da orientação do novo espaço que parece mais amplo, mas 
limita-se às dimensões desta página, deste palco... 
 
Débora – Não se afaste quando eu tenho que lhe dizer algo só para seus 
ouvidos. Não quero gritar aqui, diante de todos. Não se afaste, nem fuja. Não 
fica muito estranho eu ter que dizer o que, a bem da verdade, não caberia em 
minha fala? Não acha estranho essas palavras terem esse tom de falsidade? 
 
Letícia – Arrepia-me, sim, você sabe... O bordô tem perfume de cassis. De 
amora selvagem. Tem o aroma de um cogumelo adocicado... Tem aromas 
ancestrais que me provocam tantos “recuerdos”... Entram pelo nariz e 
remetem-me a épocas distantes que não pude viver. 
 
Débora – Me dá arrepios... Como me dá arrepios sentir o doce perfume desse 
vinho inesquecível! 
 
Juan – O que fará? Vai resistir? Pegue outro copo. Encha-o, não apenas de 
vinho, mas de esperança. Sim, esperança de tom bordô. 
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Débora – Aqui, agora, não... Eu lhe peço... Não, aqui! Quem sabe, depois, 
quando sairmos daqui eu aceite outro copo. 
 
Pedro – Segure-a com delicadeza para que ninguém perceba que você tem 
pressa em seu desejo. Discreto em cada gesto. Não force demais, porém, no 
gesto delicado. Pode dar uma falsa impressão. Tem que dosar atenção com 
força, delicadeza com desejo. Nem mais, nem menos. 
 
Letícia – Eu não consigo me controlar, assim. Não consigo continuar lendo 
isso sem ter que pedir que você complete meu copo. Seria tão bom se esse 
vinho pudesse ser bebido numa taça apropriada... Não nesse copo encardido 
por mãos, tempos, bocas, desejos e pecados que vão muito além das 
palavras... 
 
Juan – Você percebe que ela não age assim com naturalidade? Tudo nela é 
calculado. Cada palavra, cada gesto. Principalmente cada olhar. Cada pausa. 
Meticulosamente medido, calculado. Ela sabe controlar, ou pensa controlar, o 
que nela parece sair natural, soar natural, ser natural. Mas nada é natural, não 
é natural o modo como ela interfere, como quer sobrepor-se ao que os outros 
falam e fazem. Sempre, nela, a última palavra deve ser a decisiva. A que 
sentencia. Nunca é uma palavra que possa ficar com aquele ar de 
concordância ou de cuidado, de carinho ou meiguice. Sempre é uma palavra 
crítica. Sentenciosa. 
 
Pedro – Mas de quem você está falando? Não percebi a mudança de 
personagem nessa sua fala... 
 
Letícia – Eu não cometo pecados pela palavra. Pela boca, claro que sim! Mas 
seria mesmo pecado alimentar-me de ilusões? Engolir falsas promessas? 
Mastigar lembranças? Morder oportunidades perdidas? Lamber as feridas de 
mãos que se machucaram ao me agredir com violência? 
 
Débora – Outra vez você fugiu da exata letra do roteiro. O roteiro, como a 
palavra diz, é para proporcionar uma rota. Indicar um caminho. Não se faz um 
roteiro com um mapa virado de cabeça pra baixo. Não posso indicar que você 
vá para o sul, se o seu mapa está orientado para o norte. Tenha consciência de 
que seguir o roteiro não é de todo ruim. Principalmente nesta condição em que 
estamos. Aqui, eu e você, com um texto para ser decifrado, muito antes de ser 
interpretado. Não é para lermos. É para descobrirmos, nele, o que aparece tão 
sutilmente. O que indica algo que, logo abaixo, mostrará que a opção deveria 
ou poderia ter sido outra. 
 
Juan – É sempre assim. Aparenta calma. Demonstra atenção. Expressa uma 
verdade, aparentemente cristalina. Mas não é. Ela não é assim. Quero que 
você não perca de vista que ela não é assim: submissa, bondosa, saudável. 
 
Pedro – De novo, na sua inquietação, você deu um passo, mas não registrou 
para que eu percebesse a tempo de me manifestar. Afinal, sou ou não sou o 
responsável pela tradução do que você está imaginando enquanto escreve? 
Temos que caminhar atrelados. Lado a lado. Não dá para você ir numa 
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velocidade diferente da minha, nem ir para o lado contrário por onde eu 
caminho. Isso provoca distorções. Não dá para aceitar o fato de que trilhamos 
um mesmo território, inóspito, com certeza, mas tão desconhecido que nos 
pode permitir nele descobertas maravilhosas. 
 
Letícia – Então ela, com a boca cheia de sangue, cuspiu naquela mão que 
antes a havia acariciado, depois a agredira. Sentiu-se fortalecida ao cuspir. A 
mão, muito machucada pela força empregada nos tapas e murros dados ao 
rosto angelical, encolheu-se, acovardada. Ela, depois de cuspir, limpou aquela 
mão. Seus olhos suplicaram um perdão que não saiu de sua boca, mas de 
seus olhos. E, a mão, já limpa, recebeu um beijo. Ela sabia o que estava 
fazendo. 
 
Juan – Entende como é que ela consegue de vítima transformar-se em algoz? 
 
Pedro – Com um beijo? 
 
Débora – É isso o que tenho apontado. O desvio do comportamento é beijar a 
mão agressora. É agredir a mão que fez carinho. É ser outra pessoa ao dar. 
Ser muito diferente ao cobrar o que é impagável. Ficou claro assim? 
 
Letícia – Ela sabia o que estava fazendo. Logo mais ela mostraria porque 
havia agido assim? Ao seu tempo, em território menos inóspito, ela mostraria 
suas artimanhas, seu jogo de cena, sua bem urdida trama. Da próxima vez 
seria bom você ter mais cuidado, Débora. Muito mais cuidado. 
 
Pedro – Acha mesmo? 
 
Juan – Eu não levaria o que foi dito como uma simples orientação. 
 
Pedro – Que mulher falsa! Que mulher falsa! 
 
Juan – Que mulher falsa! Que mulher falsa! 
 
Débora – Quero me manter viva. Só me manter viva! 
 
 
4 – No velho compasso de um trágico tango 
 
(a luz muda e pode ter uma cor trágica em certos momentos) 
 
Juan – Faço o meu trabalho da melhor maneira que eu posso. Há 20 anos, 
com grande respeitabilidade de todos, da imprensa, da crítica, da classe 
artística. E porque sempre agi corretamente, em prol da arte. Tenho uma 
carreira, você sabe, bem consolidada aqui e fora daqui. Sempre soube 
escolher as peças que iria montar baseadas em um único critério: qualidade 
artística. É claro que se trata sempre da minha opinião, mas tenho uma 
formação e uma trajetória de realizações que a amparam. 
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Pedro – Pelo que você está me dizendo, não importa a merda que você 
escreva sempre ela vai ser respeitada? Tem este entendimento? Ou seria uma 
certeza inabalável de sua parte? Certeza ou arrogância? Arrogância ou 
despudor? Despudor ou audácia? 
 
Juan – Nunca desrespeitei você e sempre o tratei da melhor maneira que 
posso, como faço com todas as pessoas com quem convivo. Mas agora isso 
acabou. Acabou mesmo! 
 
Pedro – Posso ter uma opinião diferente do que seja seu conceito de 
respeitabilidade? Permite-me discordar de você? Contrapor a essa sua certeza, 
para você é arrogância? Você não está me desrespeitando, como eu não o 
estou. Apenas disse e repito que você, quando teve a oportunidade de 
demonstrar que estava por cima, que comandava tudo, omitiu-se. Depois 
deixou colocarem palavras em sua boca. Permitiu que decisões que você não 
tomou fossem apresentadas como decisões suas. Assim, omitiu-se. Não venha 
agora querer justificar que suas omissões foram em prol dessa sua arte. Que 
não se posicionou para ficar do lado de quem tem – dentro do seu critério – 
mais qualidade que tem minhas traduções.  
 
Juan - Mas agora isso acabou, porque eu acho que você é um mal

 

 caráter. 
Não sabia que você falava barbaridades de mim e do nosso grupo por aí, mas 
fiquei sabendo. Fiquei sabendo de suas palavras patéticas, sem fundamento, 
destrutivas e venenosas. E, hoje, acho que você só procura, por frustração, 
envenenar as pessoas com maledicências e intrigas, baseadas em inveja e 
rancor. Por isso, não me procure mais, ok? Por que eu não tenho mais nenhum 
interesse no que você pensa. 

Pedro – Pobre menino assustado. Vai escrevendo desenfreadamente um texto 
importante – bem, acho que é importante – e esquece de corrigir. Mau caráter 
é com “u”, seu idiota. É com “u”. Vai corrigir na próxima frase? Ainda bem que 
vai corrigir, sim, sei que você vai corrigir ao me destratar. 
 
Juan - Foda-se, Pedro. Você é um mau-caráter, e um fracassado, um 
frustrado, que vive agora de invejas e rancores e venenos. Me esquece, ok? 
Não quero nada com gente como você! 
 
(a luz muda a cor trágica e volta ao tom natural das cenas) 
 
Débora – Não era para ter uma virada tão rápida assim. Pedro não podia 
contrapor-se a uma visão de Juan de forma tão inesperada. Não parece ser 
lógico assim. 
 
Letícia – Mas não são palavras que possam ser ditas – e não serão – pela 
boca do Pedro, muito menos na do Juan. As palavras de ambos são uma 
síntese de minhas palavras. É o que aparece. Dividir assim palavras entre os 
personagens não dará sentido. O que vai dar sentido é dizer o que penso e 
pronto! Nada mais a ser acrescentado. 
 
(a luz muda e pode ter uma cor trágica em certos momentos) 
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Pedro – É, tudo é muito mais complexo quando apreciado nos seus detalhes. 
 
Juan – Estou sentindo-me abandonado. Não queria que interferissem no meu 
diálogo deste modo inesperado. Roubaram a minha cena. A frase devia ser só 
minha. Nada de divisão. Ou apropriação indevida. 
 
Pedro – Falando em apropriação indevida, veja só que coisa patética! Sim, foi 
você quem escreveu naquele seu texto de corpos putrefatos. Um texto bem 
encomendado para atender aos interesses dessa sua arte “prêt-à-porter”. A 
personagem é feminina. E fala com tom professoral, num discurso de 
formatura. Então ela diz isso... 
 
Letícia - Os últimos dezoito anos desse governo fenomenal foram tempos de 
tremendos, imensos, fundamentais e, diria eu, irreversíveis e insofismáveis 
progressos na consolidação de uma nação poderosa e soberana: a conquista 
de uma economia estável, dinâmica, crescente, a aprovação irrestrita e 
intocável da comunidade internacional, dezoito anos de avanços inexoráveis, 
de bola pra frente, de progresso e rumo ao fim das desigualdades sociais neste 
continente chamado Brasil, meu Brasil brasileiro.  
 
(Aplausos de uma claque eletrônica)  
 
E agora, depois do processo de transição pelo qual nosso país passou, agora  
mais maduro, experiente, nestas importantes mudanças que já presenciamos, 
vemos um nítido sonho, talvez o maior de toda nossa geração,das gerações 
que ainda virão nos próximos séculos, sim, vemos um nítido e imenso sonho se 
realizar: a chegada do povo ao poder. Com nosso estimado  e incorruptível e 
digno companheiro, também ele, de tantas lutas, um desconhecido operário se 
torna presidente em nosso país, e veio com todas as ferramentas políticas 
para, em obras inesquecíveis para consolidar e consagrar de modo inequívoco 
o processo democrático desta grande e imensa nação verde-amarela.  
 
(Aplausos de uma claque eletrônica)  
 
 
Saímos fortalecidos, o povo brasileiro, tão sofrido, saiu fortalecido, a América 
Latina sai fortalecida, nossos hermanos latinoamericanos saíram fortalecidos.  
 
(Aplausos de uma claque eletrônica)  
 
Portanto, é com grande alegria, com o entusiasmo vital que vem do fundo do 
meu coração, que diante de todos vocês afirmo, confirmo e reafirmo a vocês, 
estimados novos bacharéis, meus preclaros colegas que hoje colam grau nesta 
grande universidade do proletariado vencedor: nestas terras de além-mar, 
abatida por séculos pelas marés mais devastadoras da incompetência e do 
preconceito da classe dominante e da mídia golpista e vendida, neste ano de 
2018, somos todos privilegiados; usufruam, gozem, desfrutem, lambuzem-se 
de glórias jovens formandos, deste novo Brasil varonil, pátria amada Brasil, zil, 
zil, zil... zil...!!! 
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(Aplausos de uma claque eletrônica)  
 
A esperança venceu o medo! A esperança venceu o medo! E sem medo, a 
esperança somos todos nós... nós... nós... nós!!! 
 
(Aplausos de uma claque eletrônica)  
 
Pedro – Não, não me venha dizer que para se fazer arte, o seu teatro, em 
certas circunstâncias é preciso fazer concessões? Já não há muitas 
concessões em atender certos editais e ter, dos editais, o dinheiro necessário 
para comprar seu fuminho? 
 
Juan – Viu só como você é um mau caráter? 
 
Pedro – Não, meu prezado Juan. Apenas estou colocando no contexto o que, 
me pareceu fora do contexto ser apresentado aqui. Apenas estou utilizando 
parte de um certo texto seu, na forma de apropriação indevida, para mostrar 
como é mais indevida ainda um texto aparecer assim, do nada. E esse seu 
texto, pelo menos parte dele, você considera arte. Defende como arte. O texto 
parece ser citação de alguma matéria publicada em blogs dessa corja que 
assumiu o poder naquele malfadado ano de 2002. Que porra de arte é essa 
que faz apologia antecipada de um bando de ladrões? A esperança venceu o 
medo? A esperança nunca vence o medo, seu filho da puta! A esperança não 
consegue vencer o medo, nunca! O que vence o medo é a coragem. E só tem 
coragem quem conseguiu, antes, enterrar a esperança. Enterrar a esperança 
junto com os corpos putrefatos da miséria que é ter que viver com o nariz 
enfiado em certas carreiras que você tão bem sabe percorrer! Tire a farinha do 
seu nariz, Juan!!! 
 
Juan – Agora de novo vem para me agredir? 
 
Pedro – Não, meu prezado Juan. Não! 
 
Juan – Você é um mau caráter nato! Nasceu mau caráter, vai viver sempre 
mau caráter! 
 
Pedro – É o máximo de ousadia no seu xingamento? É o máximo que 
consegue chegar? Será que consegue ver que nisso tudo há um pouco de 
amor? 
 
Juan – Amor? Você quer dizer que há amor aqui? 
 
Pedro – Ou você está se esquecendo que eu sou seu pai? 
 
(a luz muda a cor trágica e volta ao tom natural das cenas) 
 
 
Débora – Vou ter que repetir o diálogo anterior: Não era para ter uma virada 
tão rápida assim. Pedro não podia contrapor-se a uma visão de Juan de forma 
tão inesperada. Não parece ser lógico assim. 
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Letícia – É exatamente esse tom ilógico, indevido, que entra e que sai do texto 
que eu quero que se faça sentido. Eu repeti várias vezes, atenção para as 
rubricas, atenção para as rubricas. Vou repetir, não as rubricas, mas o texto a 
partir do ponto onde você devia ter prestado mais atenção no que tem que ser 
feito de forma poética, sensível, delicada. Repetindo o que foi dito antes:  
Mas não são palavras que possam ser ditas – e não serão – pela boca do 
Pedro, muito menos na do Juan. As palavras de ambos são uma síntese de 
minhas palavras. É o que aparece. Dividir assim palavras entre os personagens 
não dará sentido. O que vai dar sentido é dizer o que penso e pronto! Nada 
mais a ser acrescentado. 
 
Débora – Surgir, assim, do nada? 
 
Letícia – Do nada, como? 
 
Débora – Interferir assim, com esse discurso tão fora de propósito que foi dito 
antes... 
 
Letícia – Não estou dizendo nada fora do contexto. Eu quis que você 
percebesse como é que se dá essa questão da apropriação indevida. Além do 
mais não estou dividindo palavras entre os personagens. Não é assim tão 
simples essa divisão de frases. 
 
(a luz muda e pode ter uma cor trágica em certos momentos, pontuando as 
falas dos personagens) 
 
Débora – O que é, então? 
 
Letícia – Isso aqui é um mero ensaio de uma peça de teatro. 
 
Débora – Um mero ensaio? 
 
Letícia – Sim, um mero ensaio! Por que tanta surpresa? 
 
Débora – Eu pensei... 
 
Letícia – O que você pensou... 
 
Pedro – O que você pensou eu... 
 
Juan – O que você pensou eu tinha traduzido antes... 
 
Letícia - O que você pensou eu tinha traduzido antes de você ter pensado! 
 
FIM 
 
 
Rogério Viana / Curitiba – PR - 07 de janeiro de 2012   
O sol apareceu forte nesta manhã de sábado. E nada do que possa ter sido 
pensado foi escrito, pois nada do que foi escrito, foi pensado.  


