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Um lugar estratégico 
 
 
 
 
 
Entardecer de outono. Cores ocres em um céu de nuvens esfiapadas. Todo o espaço 
cênico é ocupado por uma ponte de pedra, robusta, envelhecida. O público a vê de 
frente e seus dois lados ficam nas laterais do cenário. 
 
Chegam ao mesmo tempo um HOMEM e uma MULHER. Ambos aparentam ter uns 
trinta e oito ou trinta e nove anos. A MULHER, alta e elegante, entra pelo lado direito 
segundo a visão do público. O HOMEM, com uma roupa que tem um número maior, 
entra mancando ligeiramente pelo lado esquerdo. 
 
Cada um vem caminhando por um dos lados olhando o leito do rio. A MULHER de 
frente para o público e o HOMEM de costas. Chegam devagar, sem hesitar, sabendo de 
antemão até onde vão. Chegam, sem perceberem-se até a exata metade da ponte, porém 
sem ultrapassar sua linha divisória. Uma vez ali, cada um sobe no muro lateral da 
ponte. A MULHER de frente do público, o HOMEM de costas. Ficam em pé. Não se 
sabe se querem atirar-se ou começar a voar. 
 
 
Mulher – Nada. Nem uma só gota de água. 
 
O HOMEM ao escutar a voz da MULHER vira-se sem sair da beirada da ponte. 
 
Homem – O que faz aqui? 
 
Surpresa, a MULHER volta-se para ele. 
 
Mulher – Quem é você? 
 
Homem – Não devia... O muro está escorregadiço. 
 
Mulher – Não entendo... 
 
Homem – Abaixe-se, por favor... É perigoso. 
 
Mulher – Gosto de estar aqui. Além do mais quem lhe deu o direito de dizer-me o que 
tenho que fazer? 
 
Homem – Ninguém, claro... Porém, se escorregar, eu não poderei segurá-la. 
 
Mulher – Não vou escorregar. 
 
Homem – Por favor! Desça daí. Para o chão. 
 
Mulher – Deixe-me em paz. Você não tem nada que ver comigo. 
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Homem – Por favor! O leito do rio está seco... E se cair... 
 
Mulher – Está bem! (desce). Não estou fazendo nada estranho. Apenas olhava. 
 
Homem – Bem, isso me tranqüiliza. Olhar... Qualquer um pode olhar, não é? Uma 
atividade normal. 
 
Mulher – E você. Por que está aqui? 
 
Homem – E por que não? 
 
Mulher – Não sei... Porém não é normal. Refiro-me ao que você e eu... De onde vem? 
 
Homem – Minha casa fica para lá (assinala para a esquerda). Não é muito longe. 
 
Mulher – Não é muito longe... Que estranho! Eu pensava que não era possível... Que 
alguém de um lado. 
 
Homem - ... e alguém do outro... Estranho, sim. 
 
(pausa) 
 
Mulher – Você está me deixando nervosa estando aí em cima. 
 
Homem – É mesmo? É que queria ficar bem próximo da beirada... Cheguei até aqui e... 
(vira-se, olhando o leito do rio. Como falando para si mesmo) Sabe, quando era menino 
tinha vertigem. Não podia subir a nenhum lugar a mais que dois palmos de altura. 
Imagine... Todos meus amigos montavam em suas bicicletas e eu não era capaz. 
 
Mulher – Tinham bicicletas? 
 
Homem – (vira-se para ela) Quem? 
 
Mulher – Vocês, os daquele lado. Tinham bicicletas quando eram meninos? 
 
Homem – Sim, isto tenho certeza... Foi o que disse, não é? Quem sabe, talvez eu tenha 
sonhado. Estava acostumado passar. 
 
Mulher – Você deveria descer daí. 
 
Homem – Por quê? 
 
Mulher – Está muito próximo da beirada... E poderia ficar tonto. 
 
Homem – (virando-se para o rio) Não tenho mais vertigem. 
 
Mulher – Eu também. (deixa cair a parte superior do corpo sobre o muro, olhando 
para baixo) (pausa) Nem uma só gota de água... Você se deu conta? Nenhuma... 
Imagino que venha algumas vezes e suspeito... Imagino buscar uma gota de água, uma 
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só... Porque se há uma poderia haver mais, não é? E ao final o leito poderia deixar de 
ficar seco. 
 
Homem – Agora sou capaz até de andar. (caminha pelo muro até o lado esquerdo, 
devagar) 
 
Mulher – Quase todas as tardes... E espero, espero de repente que comece a escutar um 
rumor distante, e que fosse o rio, o rio que chega outra vez. 
 
Homem – (salta) Bem, chega de exibição. 
 
Mulher – Espere até que comece a cair a noite... Hoje cheguei com a certeza de que 
hoje sim, de que hoje vai ser o dia... 
 
Homem – Faz muito tempo, que eu me recorde. 
 
Mulher – O quê? 
 
Homem – Seco, o leito. Está assim desde que eu era um menino... 
 
Mulher – As pessoas mais antigas dizem que antes o rio era caudaloso. 
 
Homem – Dizem? Quem disse? 
 
Mulher – Os mais velhos... Contam que havia peixes e patos... 
 
Homem – Não é uma região de patos. 
 
Mulher – Deste lado do rio, sim! Está escrito em nossos livros. 
 
Homem – Nunca havia ouvido nada tão absurdo. 
 
Mulher – Absurdo? Como se atreve? 
 
Homem – Desculpe-me... Não pretendia. 
 
Mulher – Além do mais, não sei o que faço falando com você. 
 
Homem – Não fique chateada... É que vendo este leito seco... Não sei, não imagino um 
bando de patos nadando por aqui... 
 
Mulher – Eu disse que isso foi há muito tempo. Antes de começarem as guerras. 
 
Homem – Antes de começarem as guerras... 
 
Mulher – Sim (pausa) Continuo pensando que não deveríamos ficar assim, tão 
próximos. Não é normal... 
 
Homem – Por quê? 
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Mulher – Como por quê? 
 
Homem – Sim, por quê? 
 
Mulher – Porque, você, você subiu aí, não é? E eu, eu subi aqui, pelo meu lado... (deixa 
o espaço central aproximando-se mais da beira da ponte) E isso não devemos esquecer. 
Você está de acordo comigo... Nem sequer deveríamos nos ter avistado. 
 
Homem – Porém começamos sem nos preocuparmos. E foi descomplicado, não é? 
 
A MULHER não responde. 
 
Homem – É a primeira vez... 
 
Mulher – A primeira vez? 
 
Homem – Sim... Nunca antes havia falado com alguém do outro lado... 
 
Mulher – Nem eu, tampouco. 
 
Homem – Nem sequer sabia que continuávamos a falar a mesma língua. 
 
Mulher – Por isso é que venho muito aqui... Gosto de subir na ponte, assim, 
caminhando devagar com o braço deslizando pelo muro (vai fazendo as ações que 
descreve. O HOMEM reproduz os mesmos gestos). E chegar até o limite. (detém-se na 
linha central que divide a ponte, sem ultrapassá-la. O HOMEM faz o mesmo) 
Justamente aqui... Ficar na ponta do pé (os dois ficam assim, nas pontas dos pés, muito 
próximos, frente a frente) 
 
AMBOS – E aguentar até que meus pés já não consigam sustentar-me. 
 
Voltam-se para a posição normal. Afastam-se um pouco. 
 
Mulher – No entanto, nunca antes havia ninguém aí, do outro lado. 
 
Homem – É mesmo? 
 
Mulher – O quê? 
 
Homem – Isso o que disse... Eu também venho muito aqui... 
 
Mulher – No final da tarde... 
 
Homem – No entardecer... E se quiser dizer alguma coisa? 
 
Mulher – Como? 
 
Homem – Isso... Se quiser dizer alguma coisa, o que hoje vimos... 
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Mulher – Hoje é um dia como outro qualquer. 
 
Homem - E começamos a conversar. E demos conta de que usamos a mesma língua. 
 
Mulher – Não. Não sei que está querendo insinuar... Porém, não... Você e eu... Não 
somos ninguém, percebe? E hoje ... Hoje é um entardecer, só isso. Não está acontecendo 
nada. Dentro de poucos dias já teremos esquecido e vamos acreditar que tudo foi apenas 
um sonho. Algo que imaginamos. 
 
Homem – Está bem. Eu apenas tratava de... 
 
Mulher – Por que não vai embora? Ou cala sua boca? Vim aqui para ficar sozinha. 
 
Homem – Tenho que esperar um pouco só... 
 
Mulher – O quê? 
 
Homem – O mesmo que você disse antes... 
 
Mulher – Não estou entendendo... 
 
Homem – O leito do rio... Eu também estou esperando que volte a ter água... (Pausa. 
Senta-se no muro de frente para o público, com as pernas penduradas) Sabe? Você me 
lembra a uma menina que conheci há muito tempo. A gente ia junto para a escola e 
sentávamos no mesmo banco... Ela se chamava Luísa. 
 
Mulher – Não é meu nome. 
 
Homem – Não faz mal, eu me lembro mesmo assim. Ela adorava bolacha com 
manteiga, sempre levava ao colégio, bolachas com manteiga. E pão com chocolate. 
 
Mulher – Minha mãe só preparava rosquinhas. (ela sobe no murro, se aproxima do 
Homem) Ela preparava com farinha, água, açúcar, fermento e raspas de limão... 
 
Homem – (falando para frente) Pega, eu troco uma maçã por um pedacinho de 
chocolate. 
 
Mulher – (falando para frente) É melhor uma laranja! Eu adoro laranjas! 
 
Homem – Você se lembra da professora de matemática? 
 
Mulher – Ufa! Como esquecê-la. Todos os dias ela colocava alguém de castigo, de 
joelhos. 
 
Homem – Uma manhã, eu tinha sete ou oito anos, pedi que me deixasse ir ao banheiro, 
porém ela não deixou, já haviam ido dois ou três meninos na última hora... (ri) Acabei 
mijando na calça, sentado naquela carteira escolar. 
 
Mulher – (rindo muito) Ficou todo envergonhado (imita) Professora, professora... Eu... 
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Homem – Que situação! Uma bruxa, isso é o que ela era... Ao menos a partir daquele 
dia nunca mais disse que não quando alguém queria ir ao mictório... 
 
Mulher – Professora, professora... (o riso dos dois diminui. Pausa) Somente fui ao 
colégio até os doze anos... Depois recomeçou a guerra. 
 
Homem – Sim, eu também... Até os doze anos... 
 
Mulher  – (salta do murro afastando-se do Homem) – Por que você me contou tudo 
isso? 
 
Homem – O quê? 
 
Mulher – Tudo isso... Não sei o que pretende... 
 
Homem – Pretende? Estávamos apenas recordando... 
 
Mulher – Para mim..., a mim me ensinaram a não confiar em vocês, está sabendo? Em 
todos vocês... Ensinaram desde muito pequena e logo, logo... Sei muito bem quantos 
danos são capazes de produzir... 
 
Homem – Quem? 
 
Mulher – Eles... Os do outro lado... Você e os seus... 
 
Homem – Está falando da guerra? Não fomos piores que os do seu povo. 
 
Mulher – Não confiar, não confiar, não confiar... 
 
Homem – Eu não sou perigoso. 
 
Mulher – E por que tenho que acreditar em você? As pontes são lugares importantes. 
Unem e separam, aproximam ou afastam... Lugares que ninguém gosta de dividir. 
 
Homem – Não fale assim. Agora estamos em um período de paz... 
 
Mulher – (sarcástica) Período de paz... Sério, você acredita? Você sabe que basta 
acontecer alguma coisa, pequena, insignificante, voltará a explodir a guerra... Ninguém 
esqueceu nada, percebe? Ninguém perdoou nada! Qualquer coisa, o rumor de um ataque 
possível, uma menina que desapareça, um carro roubado. Qualquer coisa e você e eu 
voltaremos a ser inimigos... Sabe que tenho razão... Meu pai morreu com cinquenta 
anos e presenciou quatro guerras. Quatro! Meia vida, entende? Meia vida! Sempre de 
forma inesperada... E cada vez elas são mais sangrentas! E mais intermináveis... Sabe 
quanto tempo demorou a última? 
 
Homem – Sei... 
 
Mulher – Quanto? 
 
Homem – Oito anos, três meses e vinte e dois dias. 
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Mulher – Está vendo? Enquanto for impossível deixar de lembrar, a guerra permanece 
ai... Vou contar-lhe uma coisa para que enfie em sua cabeça: quando minha mãe 
morreu, no cemitério da cidade já não tinha nem uma cova livre e tive que enterrar o 
cadáver em um lugar qualquer, um lugar qualquer! Assim, logo depois que a paz foi 
proclamada, começamos a construir casas, a edificar escolas, a plantar laranja... Porém 
os mortos estão embaixo da terra! E cada vez que mastigo um pedaço de pão estou 
engolindo o sangue de meus pais... Assim não me diga que a guerra já acabou! 
 
Homem – Eu não vou fazer-lhe mal... 
 
Mulher – Igualmente... Igualmente... Sabe a quanta gente estou decepcionando somente 
por estar aqui neste lugar tão próximo de você? 
 
Homem – Talvez já seja o momento... 
 
Mulher – Que momento? 
 
Homem – O momento de falar, você e eu... 
 
Mulher – O momento? Olhe, vamos experimentar... Fico aqui, olhe, aqui, quieta... (fica 
em pé, de perfil para o público, no centro exato da ponte) Eu o espero (abre os braços e 
permanece assim com os olhos fechados) Se realmente vivemos em paz nada o impede 
de vir até aqui abraçar-me. Estou esperando. 
 
O Homem fica olhando para ela. Avança lentamente até a linha central da ponte. A 
percorre de um lado ao outro, sem pisá-la, como se estivesse buscando um buraco por 
onde poderia passar. Logo se volta de costas para o público. 
 
Homem – Você sabe que não posso. 
 
Ela abre os olhos e começa a abaixar os braços. 
 
Homem – Não, ainda não. 
 
Mulher – Está vendo? 
 
Homem – Para abraçar-se, para abraçar-se, ainda não. Porém, falar, falar já é alguma 
coisa, não é mesmo? Falar com você já é alguma... 
 
Ouve-se a voz de uma mulher que vem cantando. 
 
Voz – O barqueiro me disse / as meninas bonitas não pagam / Não sou bonita / Nem 
quero ser... 
 
A mulher cantando entra pela direita da ponte. É uma ANDARILHA. Arrasta um 
carrinho de compra e uma vara de pescar de bambu. Tem um xale velho sobre os 
ombros. 
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Andarilha – Peguem seus quartos / e vão ficar muito bem (se aproxima da metade da 
ponte) Quando a barca retornar/ voltarei a dizer / as meninas bonitas... 
 
Fica sobre a linha central da ponte, no lugar em que nunca pisam o HOMEM e a 
MULHER. Os dois a olham com estranheza e curiosidade. 
 
Mulher – Ouça... porém... O que você está fazendo? 
 
Andarilha – Não necessitam umas botas? Este maldito rio somente me dá isto: botas, 
botas e mais botas... (olha para os pés da Mulher) Você deve usar um... Trinta e oito... 
Acertei, não é mesmo? 
 
Mulher – Não deveria ficar aí... 
 
Andarilha – E o cavalheiro... (observa seus pés) Um quarenta e um, ou um quarenta e 
dois, com os homens sempre me confundo. São mais lisos... Vamos ver se teremos 
sorte. (põe-se a olhar dentro do carrinho de compras) Eu vendo muito barato... Não se 
esqueçam de que são de segunda mão. 
 
Homem – (nervoso) Você está errada. 
 
Andarilha – (retira uma bota vermelha e outra verde. Balança as botas para o Homem) 
Quarenta e um e quarenta e um... Se incomoda que sejam de cores diferentes? (limpa as 
botas, primeiro cuspindo nelas e depois esfregando-as com o antebraço) 
 
Mulher – (nervosa) Venha até aqui... 
 
Andarilha – Este rio sempre me dá coisas pela metade, nunca duas botas vermelhas ou 
duas amarelas, sempre diferentes. 
 
Mulher e Homem – Não pode pisar aí! 
 
Andarilha – Ou se são da mesma cor, também são do mesmo pé... E, é claro, não 
conheço ninguém que tenha duas pernas esquerdas. E vocês? E vocês? 
 
Mulher e Homem – Não... 
 
Andarilha – Claro, eu já disse... Imaginem nunca dois que sirvam para calçar a mesma 
pessoa. Porém esta (se aproxima do homem, mostrando uma das botas. Os dois 
respiram aliviados ao ver se ela se aproximou de um dos lados da ponte) tem um couro 
muito bom... Eu as vendo muito baratinho... 
 
Mulher – Onde você a encontrou? 
 
Andarilha – Foi do rio. De onde poderia ser? Algumas vezes consigo pescar um salmão 
ou uma enguia..., porém, quase sempre, o que retiro são botas... Não sei quem as joga, 
porém aí estão... E as botas não podem ser comidas... 
 
Homem – Porém... por que você as retira? Olhe para baixo... O leito do rio está há 
muitos anos seco! É impossível pescar alguma coisa nele. 
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Andarilha – Quanto tempo você disse? 
 
Homem – Não sei! Desde que me tenho como gente... 
 
Andarilha – Como o tempo passa rápido, realmente! Até eu já estou velha, está vendo... 
Até a pouco era uma moça e muito bonita por sinal... Velha, sim, mas não tanto como 
essa ponte. Sabem desde quando ela está aqui? 
 
Mulher – Não. 
 
Andarilha – Desde o século XVI... Hummm, muito tempo... Quanto vai durar mais? 
Quem é que sabe... Imaginam quantas coisas já foram vistas pelas pedras?... E vocês, o 
que fazem aqui? 
 
Mulher – Passeando. 
 
Homem – E olhando o leito do rio. 
 
Andarilha – Este é um dos meus lugares prediletos. Todos os dias passo por aqui um 
pouco... (pega a vara de pescar e a vai preparando-a) As pontes fazem as botas 
passarem logo, em poucos minutos, acreditam? (volta a ficar no centro exato da ponte e 
lança a linha com decisão). Lugares estratégicos, sim senhor. Além do mais, daqui se 
pode pescar muito bem. Sempre há algo a pescar. 
 
Homem – Não entendo. Como a atravessa? De que lugar você é? 
 
Andarilha – De onde eu sou? Vejamos... De onde eu sou? 
 
Mulher – Sim... Você chegou por este lado da ponte? Vive ali? É? (assinala o lado 
direito da ponte) É nesse lado? 
 
Andarilha – Vivo em muitos lugares. Sou uma andarilha, senhora. Nós, os andarilhos 
não pertencemos a nenhum lugar. Esse é o nosso privilégio. 
 
Homem – Porém você não sabe que... A ponte... Essa metade pertence a eles, e a outra 
metade a nós... 
 
Andarilha – Vejam... creio que algo beliscou o anzol... (levanta a vara de pescar. 
Pescou uma bota de cor azul). Azul de (inspeciona a sola da bota) número trinta e 
nove. Não foi o que eu disse, botas e mais botas... Pelo menos eu tenho uma 
companheira para o pé direito. (coloca a bota dentro do carrinho. Enfia o dedo na boca, 
depois o aponta para cima da cabeça) Creio que a direção do vento está mudando. 
(Esfrega as mãos e começa a recolher suas coisas) 
 
Mulher – Você não nos respondeu. 
 
Andarilha – Não? 
 
Homem – Não. 
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Andarilha – (cobre a cabeça com seu xale). Quem sabe vamos nos encontrar por aqui, 
outro dia. (anda em direção do lado esquerdo). O tempo nas pontes acontece de outro 
jeito, acreditam? (se afasta) Como se movesse em ziguezague. Em ziguezague... (sai 
cantarolando) Eu não sou bonita / nem a quero ser / – Peguem seus quartos / e vão ficar 
muito bem... 
 
O Homem e a Mulher ficam calados, escutando enquanto ela se afasta. 
 
Mulher – O que aconteceu? 
 
Homem – Não sei... 
 
Mulher – Conseguiu cruzar, verdade? Você também viu? 
 
Homem – Sim. 
 
Mulher – Mas como 
 
Homem – Pelo menos há uma fenda em algum lugar... 
 
Os dois começam a percorrer apressadamente a linha que divide a ponte em duas 
metades, sem pisá-la nunca, procurando. Conversam enquanto isso. 
 
Mulher – Sempre nos falaram que os rios não devem ser cruzados, não se pode cruzá-
los... 
 
Homem – Não se pode cruzar. 
 
Mulher – E agora chega essa mulher, saída não se sabe de onde... 
 
Homem – Carregando botas 
 
Mulher – E atravessa a ponte de um lado ao outro 
 
Homem – Como se isso fosse possível... 
 
O Homem descobre alguma coisa na base do muro da ponte, no seu lado. 
 
Homem – Veja... Aqui tem alguma coisa escrita. 
 
Mulher – Onde? 
 
Homem – Aqui. 
 
A Mulher olha para o muro, em seu lado da ponte, junto ao Homem 
 
Mulher – Sim, aqui também tem algo... 
 
Homem – Está um pouco apagado... (lendo com dificuldade) “às quatro” 
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Mulher – (lendo com dificuldade) “Se vier, por exemplo” 
 
Homem – “a ser feliz desde” 
 
Mulher – “da tarde começarei” 
 
Homem – “avance a hora, mais” 
 
Mulher – “as três. Quanto mais” 
 
Homem – Aqui há uma palavra que não se entende... 
 
Mulher – Tente decifrá-la... 
 
Homem – Não sei... As, as, as... “Quatro”... Sim, é “às quatro” 
 
Mulher – Teremos que fazer algo incorreto. 
 
Homem – Talvez não tenha sentido. 
 
Mulher – Claro que sim! Vou começar, está bem? O melhor é começar por este lado... 
 
Homem – Concordo. 
 
Mulher – “Se vier, por exemplo, 
 
Homem – às quatro 
 
Mulher – da tarde começarei 
 
Homem – a ser feliz desde 
 
Mulher – as três. Quanto mais 
 
Homem – avance a hora 
 
Mulher – mais feliz me sentirei 
 
Homem – às quatro 
 
Mulher – me sentirei agitado 
 
Homem – e inquieto, descobrirei 
 
Mulher – o preço da 
 
Homem – felicidade! Porém se vieres 
 
Mulher – a qualquer hora, 
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Homem – nunca saberei a que hora 
 
Mulher – preparar meu coração” 
 
Homem – Quem escreveu isso também podia atravessar a ponte. 
 
Mulher – Sim. 
 
Homem – Então podem ter levado muitos anos aqui. 
 
Mulher – Você acredita? Parecem recentes... 
 
Homem – Lembra-se do que disse a velha? 
 
Mulher – O quê? 
 
Homem – Que esta ponte foi construída no século XVI... Quantas vidas foram vividas 
desde então! 
 
Mulher – E quantas mortes! 
 
Homem – Sabe o que dizem? Que esta ponte esteve a ponto de ser destruída durante a 
guerra. 
 
Mulher – Sim, eu também havia escutado isso. Foi antes de assinarem o cessar fogo. 
 
Homem – Mandaram um soldado do meu lado e outro do seu. 
 
Mulher – Os dois no mesmo dia, na mesma hora. 
 
Homem – Inverno. 
 
Mulher – Em plena noite. 
 
Homem – Talvez tenha sido minha mãe a encarregada de cumprir essa missão. 
 
Mulher – Quem sabe meu pai se ofereceu como voluntário. 
 
Enquanto falam, vão tirando de suas mochilas peças de roupas e equipamentos que vão 
descrevendo, vestem e mostram. 
 
Homem – Levaram os uniformes camuflados. 
 
Mulher – O gorro azul. 
 
Homem – O gorro marrom. 
 
Mulher – Uma M 16. 
 
Homem – Uma Kalashnikov. 
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No momento em que terminam de vestir-se, muda a luz. 
 
É inverno, bem no começo da noite. Lua quase cheia. Escuta-se, discretamente, o som 
do rio. 
 
A ponte mudou de lugar: girou 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio. 
 
Na entrada da ponte que fica no proscênio há um pé de laranja, não muito frondoso, 
porém com alguns frutos. 
 
A Mulher Soldado entra da parte de trás e o Homem Soldado pela frente. Caminham 
disfarçadamente, ficando de costas um do outro. Nesta primeira cena, como naquelas 
em que não haja apenas diálogo, fazem mímica com gestos exagerados, grotescos, 
como se estivessem atuando em um filme do cinema mudo. Movem-se pela ponte sem se 
darem conta da linha divisória da cena anterior. 
 
Quando chegam à linha central da ponte, suas costas se encontram. Viram-se devagar, 
temerosos; ao descobrirem-se apontam mutuamente suas armas. 
 
Homem Soldado – Abaixe sua arma! 
 
Mulher Soldado – Solte a sua! 
 
Homem Soldado – Eu a vi primeiro! 
 
Mulher Soldado – Porém eu mirei primeiro. 
 
Homem Soldado – Nada disso... Solte ou atiro! 
 
Mulher Soldado – Se atirar, também atiro... 
 
Ficam quietos por um momento, estão em dúvida, sem saber como sair dessa situação. 
 
Homem Soldado – Está bem! Está bem! Vamos jogar as armas no rio. 
 
Mulher Soldado – Jogar! Está louco ou o quê? Fiquei durante toda a guerra com essa 
metralhadora. É uma arma capaz de fazer oitocentos disparos por minuto, com uma 
velocidade inicial de oitocentos e trinta e cinco metros por segundo, pesa três quilos 
cento e trinta e cinco gramas com carregador de trinta cartuchos, tem um comprimento 
de novecentos e noventa e um milímetros e funciona com um sistema automático com 
extração de gás do cano e obturador automático. Como vou jogá-la no rio? 
 
Homem Soldado – Obturador do quê? 
 
Mulher Soldado – Obturador rotativo, obturador rotativo... É um exército de merda o 
seu se nem sabe o que seja um obturador rotativo. 
 
Homem Soldado – Para mim, tanto faz. Ou você joga seu rifle na água ou vamos nos 
matar aqui mesmo. 
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Mulher Soldado – Claro! Como você carrega essa lata velha! Com certeza ela sequer 
dispara! 
 
Homem Soldado – Quer que eu faça uma demonstração? Escute bem, sua maluca, vê se 
entende! (com voz grave, recitativa, como se estivesse fazendo um discurso guardado 
na memória) Esse fuzil é famoso por sua confiabilidade, suporta as condições 
atmosféricas mais desfavoráveis numa batalha, sem nenhum acidente, está provado que 
a arma segue disparando apesar de ser jogada no barro ou atropelada por uma 
camionete. 
 
Mulher Soldado – Vamos, anda! 
 
Homem Soldado – (furioso pela interrupção) Inclusive alguns modelos velhos com 
uma dezena de anos de serviço ativo não apresentam nenhum problema. A arma é muito 
segura e permite a um atirador médio alcançar um homem branco a quatrocentos 
metros. 
 
Mulher Soldado – Calibre? 
 
Homem Soldado – 7,62 por 39 milímetros. 
 
Mulher Soldado – Peso? 
 
Homem Soldado – Quatro vírgula sete kilogramas. 
 
Mulher Soldado – Comprimento do cano? 
 
Homem Soldado – (fica em dúvida por um momento) Quarenta e... Não sei, quarenta e 
alguma coisa! 
 
Mulher Soldado – Velocidade de saída? 
 
Homem Soldado – Está bem assim! 
 
Mulher Soldado – Não sabe qual é a velocidade de saída de sua própria arma? Pois 
estamos com dificuldades. 
 
Homem Soldado – Setecentos e dezesseis metros por segundo! 
 
Mulher Soldado – Setecentos e dezesseis? Fique sabendo! Mais de cem metros por 
segundo mais lento que o meu. 
 
Homem Soldado – E isso quer dizer? Que se dispararmos assim como estamos, a dois 
metros de distância, você vai morrer três milésimos de segundo mais tarde que eu? 
Vamos, retire-o! 
 
Mulher Soldado – Você primeiro. 
 
Homem Soldado – Os dois ao mesmo tempo! De acordo? De acordo?  (a Mulher 
Soldado aceita) Um, dois... 
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Mulher Soldado – Espera, espera! 
 
Homem Soldado – O que aconteceu? 
 
Mulher Soldado – Por que é você que tem que contar? 
 
Homem Soldado – Porque a ideia foi minha! 
 
Mulher Soldado – Isso não é suficiente. Diga um número de um a cinco, se é o que 
estou pensando... 
 
Homem Soldado – (impaciente) Um... 
 
Mulher Soldado – Ou disputamos cara ou coroa? 
 
Homem Soldado – Dois... 
 
Mulher Soldado – Um momento, um momento... (beija a culatra da arma, sem deixar 
de apontá-la) Adeus, amiga. 
 
 Homem Soldado – Três... (ambos colocam suas armas sobre o muro da ponte e as 
seguram apenas com uma das mãos, sem deixar de olharem-se um só momento) Já!  
 
(os dois soltam as armas e escutamos seu ruído ao cair na água. Os dois olham para 
baixo do muro para ver as armas caídas) 
 
Os dois – (juntos) Merda! 
 
Olham-se com desconfiança. 
 
Homem Soldado – Tem outra arma aí? 
 
Mulher Soldado – Vem revistar-me se tem coragem. 
 
Homem Soldado – Não parece que seja muito perigosa. 
 
Mulher Soldado – Por quê? Porque sou mulher? Estou muito bem treinada! 
 
Homem Soldado – Já... 
 
Mulher Soldado – Se não, não teriam me encarregado desta missão. 
 
Homem Soldado – Que missão? 
 
Mulher Soldado – (nervosa) Então... Se pensa que vai extrair de mim alguma 
informação sobre... 
 
Começam a ouvir sons de aviões bem longe. 
 
Homem Soldado – No chão! 
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Mulher Soldado – Já estão aqui outra vez! 
 
Jogam-se ao chão. Ouve-se sons de bombas que caem. 
 
Homem Soldado – Filhos da puta! Esta é a forma mais covarde de lutar que jamais 
havia visto! De lá de cima! Eles são uns covardes! 
 
Mulher Soldado – O que está dizendo? Esses são aviões de vocês! Nós não temos 
bombardeiros. 
 
Homem Soldado – Dos nossos? Dos nossos? Nossa luta é corpo a corpo. 
 
Mulher Soldado – E a nossa, também! 
 
Homem Soldado – Nos bombardeiam continuamente e a população civil também... 
 
Mulher Soldado – O quê, está surdo? Nós não temos bombardeiros! São vocês que 
estão destruindo nossa cidade. Ontem foi um hospital... 
 
Homem Soldado – Uma igreja... 
 
Mulher Soldado – Pelo menos quinze mortos e sessenta feridos... 
 
Homem Soldado – Doze mortos e trinta feridos... Estavam celebrando uma missa... 
 
Mulher Soldado – São os doentes o objetivo militar? 
 
Homem Soldado – Meus pais iam nessa igreja todos os dias... 
 
O som dos aviões pára. Lentamente os dois se levantam. A Mulher Soldado começa a 
sofrer tremores muito fortes. 
 
Homem Soldado – O que está acontecendo? 
 
Mulher Soldado – Não é nada... Dura uns minutos. Os bombardeiros... Dizem que é 
normal. Num companheiro dava um tique muito engraçado. (ela ri nervosamente) 
Assim (imitando) levantava o ombro direito e movia a cabeça até a esquerda. Ombro, 
cabeça, ombro, cabeça... Parecia um boneco! (pára de rir) Ombro, cabeça... Faz três dias 
que desapareceu... 
 
Homem Soldado – O dia onze de novembro foi a noite mais longa que eu jamais havia 
vivido. O dia onze de novembro... Não deixamos de disparar, éramos mais de vinte 
homens, muito ao norte daqui, próximo das montanhas, quinze horas sem dar trégua... 
Fui ferido na perna e no braço. Por fim devo ter desmaiado, pela dor e pela fome... 
Despertei horas depois e estava rodeado de cadáveres. Somente três conseguimos sair 
vivos daquilo. Depois disso, fiquei cego. 
 
Mulher Soldado – Cego? 
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Homem Soldado – Sim, cego! E não é que eu tivesse alguma coisa nos olhos, não! 
Cegueira histérica... Foi o que disseram. Fui submetido a toda sorte de testes, pensavam 
que estava fingindo para ter um tempo de descanso. Disseram que iam submeter-me a 
uma operação perigosa. E então comecei a ver, depois de quatro dias... Cegueira 
histérica... O que tem que ouvir! 
 
A Mulher Soldado já não treme mais. 
 
Mulher Soldado – Um de nossos generais sempre gaguejava... Gritava: chi-chi-chi-fru-
fru-dru-dos de mer-mer-mer-da! 
 
Homem Soldado – É pior que uma diarreia. 
 
Mulher Soldado – Ou arrotos. 
 
Homem Soldado – Vômitos. 
 
Mulher Soldado – Infecção respiratória. 
 
Homem Soldado – Paralisia de algum membro. 
 
Mulher Soldado – Amnésia traumática. 
 
Homem Soldado – Reações esquizofrênicas. 
 
Mulher Soldado – Uma pneumonia... Isso é o que vamos pegar com este frio do 
caralho! Ouça... Você teria fósforos? 
 
Homem Soldado – Sim, fósforos, sim... O que não tenho é cigarro. 
 
Mulher Soldado – Eu tenho cigarros. Mas faz, pelo menos, duas semanas que ficamos 
sem fósforos. 
 
Homem Soldado – Nós fumamos o último cigarro faz vinte dias! 
 
Mulher Soldado – Vamos... 
 
Homem Soldado – Você primeiro... 
 
Mulher Soldado – Está bem (enfia a mão no bolso da jaqueta) 
 
Homem Soldado – Cuidado que estou observando! 
 
Mulher Soldado – Veja! (mostra um punhado de cigarros) 
 
O Homem Soldado enfia a mão no bolso da calça e retira uma caixa de fósforos 
 
Mulher Soldado – Dou três cigarros na troca pela caixa. 
 
Homem Soldado – Disso, nem falar. Um cigarro, um fósforo. 
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Mulher Soldado – O que está dizendo? Um cigarro vale muito mais! 
 
Homem Soldado – O mundo é normal sim, mas aqui... 
 
Mulher Soldado – Um fósforo acaba rápido. Ou perde a cabeça e não acende mais. 
Cinco fósforos por cada cigarro! 
 
Homem Soldado – Três fósforos por um cigarro. É minha última oferta. 
 
Mulher Soldado – Está bem... Três cigarros? 
 
Homem Soldado – Assim, aceito... Desta maneira, nove fósforos. (retira de uma caixa e 
os conta. Ficam próximos, desconfiados) A troca na mão direita. 
 
A Mulher Soldado troca os cigarros de mão. Cada um tem a mão esquerda estendida 
esperando receber o que o outro traz na mão direita. Fazem a troca rapidamente e se 
afastam.  
 
A Mulher Soldado percebe que não tem onde acender o fósforo. No mesmo instante o 
Homem Soldado acende seu cigarro e começa a fumar primeiro com ansiedade, depois 
saboreando cada tragada. 
 
A Mulher Soldado tenta acender o fósforo esfregando-o no chão, não consegue. 
 
Mulher Soldado – Merda! 
 
Pega outro fósforo e tenta acendê-lo esfregando na sola de sua bota. Não consegue. 
 
Mulher Soldado – (com impaciência) A caixa... Quero a caixa! 
 
Homem Soldado – O quê? 
 
Mulher Soldado – Para acender o fósforo. Me dá a caixa! 
 
Homem Soldado – Ah! Desse detalhe você havia se esquecido. 
 
Mulher Soldado – Me dê, maldito seja! 
 
Homem Soldado – Venha pegá-la! Venha! 
 
Mulher Soldado – Vocês são todos iguais! Filhos da puta! Como pude confiar em você. 
(avança sobre ele. Começam a trocar golpes, lutam caídos no chão. A Mulher Soldado 
pega uma faca e aponta para o pescoço do Homem Soldado) 
 
Homem Soldado – Venha! Faça! O que espera? 
 
Mulher Soldado – (tremendo ligeiramente) Quero a caixa! 
 
Homem Soldado – Faça! 
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Mulher Soldado – A caixa, buceta! 
 
Homem Soldado – Se você não se afastar não poderei pegá-la. 
 
Ela se afasta um pouco sem deixar de ameaçá-lo com a faca. 
 
Homem Soldado – Eu emprestaria de qualquer modo. 
 
Mulher Soldado – Já. 
 
A Mulher Soldado tenta colocar o cigarro na boca para acender o fósforo, porém não 
consegue com a faca na mão.  
 
Mulher Soldado – Acende você. 
 
Homem Soldado – Era o que me faltava! 
 
Faz o que ela mandou. Dá uma tragada profunda e o entrega. No mesmo momento em 
que ela vai pegar ele a queima com a ponta do cigarro, afasta-a com um empurrão e 
pega outra faca no bolso de sua calça. Os dois ficam quietos, olhando-se, cada um com 
sua faca. Os dois se movem devagar, desenhando um círculo, olhando nos olhos, 
primeiro de um lado, depois do outro. 
 
Homem Soldado – Um... 
 
Mulher Soldado – Outra vez, não... 
 
Homem Soldado – Dois... 
 
 Mulher Soldado – E porque é você que tem que contar? 
 
Homem Soldado – Três... 
 
Os dois atiram suas facas fora da ponte. Escutamos o ruído delas ao caírem na água. 
Aproximam-se do muro. 
 
Os dois – Merda! 
 
Escutam-se os walkie-talkies que os dois soldados carregam em suas mochilas. Os dois 
saem correndo, procuram, retiram de suas mochilas e respondem. Durante esta ação 
falam em uníssono. 
 
 
Os dois – (ficam em posição de sentido) – Sim, senhor. Aqui pato solitário. Câmbio 
(olham-se incomodados ao perceber que falam ao mesmo tempo). Sim, sim, senhor... 
(deixam a posição de sentido e falam sussurrando, tentando que o outro não ouça). 
Estou no lugar indicado, câmbio (um pouco mais alto, mas em tom baixo) Que estou no 
lugar indicado, câmbio (quase gritando) Que estou no lugar indicado, câmbio (de novo 
em tom baixo) É que... surgiu um... inconveniente... No lugar indicado encontra-se 
também... um elemento não esperado. (em voz muito alta) Tem alguém aqui, foda! 
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Desculpe-me, senhor, desculpe... são os nervos... (breve pausa. Em tom baixo). Um 
elemento, um inimigo, senhor (em voz alta) Um elemento, um inimigo! (breve pausa) 
Eu tentei, senhor, porém... Minha arma caiu no rio... (respondendo) Sim, no rio... 
(respondendo. De novo em tom mais baixo) No entanto não pude averiguar, senhor... 
Estava aqui quando... Chegamos juntos... (interrompendo-se. Outra vez em posição de 
sentido e em voz muito alta). Sim, senhor... (breve pausa)... Claro, claro, senhor... 
(breve pausa). Confie em mim, senhor. Câmbio e desligo. 
 
Ambos deixam os walkie-talkies em suas mochilas. Olham-se rapidamente com 
desconfiança. 
 
Mulher Soldado – Assim que... pato solitário. Veja, sabe no que acredito? Que nós dois 
não podemos ficar. Já disse que tenho algo importante para fazer nessa ponte, assim eu 
o aconselho, para sua própria segurança, que vá embora daqui imediatamente. 
 
Homem Soldado – Não posso. Eu também tenho uma missão a cumprir. 
 
Mulher Soldado – Justamente aqui? 
 
Homem soldado – Justamente aqui. 
 
Mulher Soldado – Então estamos ferrados. 
 
Ouve-se a voz da ANDARILHA que vem cantando. 
 
Voz - O barqueiro me disse / as meninas bonitas não pagam / Não sou bonita / Nem 
quero ser... 
 
Entra pelo lado da ponte que fica no fundo do palco. Vem como antes: com seu 
carrinho de compras, sua vara de pescar e seu xale sobre os ombros. 
 
Andarilha – Peguem seus quartos / e vão ficar muito bem (se aproxima da metade da 
ponte) Quando a barca retornar/ voltarei a dizer / as meninas bonitas... 
 
Fica sobre a linha central da ponte. Os dois SOLDADOS ficam pasmos ao vê-la. 
 
Mulher Soldado – O que você faz aqui? 
 
Andarilha – Não necessitam umas botas? Este maldito rio somente me dá isto: botas, 
botas e mais botas... (olha para os pés do Homem Soldado) Você deve usar um... 
Quarenta e dois... Acertei, não é mesmo? 
 
Homem Soldado – Diga a ela que vá embora. Não pode ficar... 
 
Andarilha – E a senhorita... (observa seus pés) Um trinta e oito ou um trinta e nove... 
Não tenho muita certeza. 
 
Mulher Soldado – Ouça... 
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Andarilha - Vamos ver se teremos sorte. (põe-se a olhar dentro do carrinho de 
compras) Eu vendo muito barato... Não se esqueçam de que são de segunda mão... 
 
Mulher Soldado – Não nos ouviu? Tem que ir embora. 
 
Andarilha – Por quê?  Sempre venho a esta hora... (retira uma bota amarela e outra 
azul. Balança as botas para a Mulher Soldado) Trinta e nove e trinta e nove... Melhor 
que fiquem um pouquinho grandes, assim poderá colocar dois pares de meia... Se 
incomoda que sejam de cores diferentes? (limpa as botas, primeiro cuspindo nelas e 
depois esfregando-as com o antebraço) 
 
Mulher Soldado – Vá embora antes que lhe aconteça alguma coisa! Esse não é lugar 
para a população civil... 
 
Andarilha - Este rio sempre me dá coisas pela metade, nunca duas botas vermelhas ou 
duas amarelas, sempre diferentes. 
 
Homem Soldado – Esta gente... Não a suporto! Vá embora, puta merda! 
 
Andarilha – Ou se são da mesma cor, também são do mesmo pé... E, é claro, não 
conheço ninguém que tenha duas pernas esquerdas. E vocês? E vocês? 
 
Mulher Soldado – Não... 
 
Homem Soldado – (para a Mulher Soldado) – E você? Porque dá ouvidos a ela? Você a 
conhece? 
 
Andarilha – Imaginem, nunca há duas que sirvam para calçar a mesma pessoa. Porém 
esta (se aproxima da Mulher Soldado, mostrando uma das botas. Esta se põe em 
posição de guarda, como se a Andarilha fosse uma ameaça) tem um couro muito bom... 
Eu as vendo muito baratinho... 
 
Mulher Soldado – Eu não preciso de nenhuma bota. Eu tenho essas, as minhas... Fortes 
e resistentes... 
 
Andarilha – Bem, o que se há de fazer? Também não vou obrigá-la. Algumas vezes 
consigo pescar um salmão ou uma enguia..., porém, quase sempre, o que retiro são 
botas... Não sei quem as joga, porém aí estão... E as botas não podem ser comidas... 
 
Homem Soldado – Você está surda, ou o quê? Tem que ir embora. Essa é uma zona de 
combate! 
 
Andarilha – Combate? Outra vez? 
 
Homem Soldado – Como outra vez? Em que mundo vive esta louca! Estamos há mais 
de oito anos nessa guerra! 
 
Andarilha – Quantos anos disse? 
 
Mulher Soldado – Mais de oito anos... 
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Andarilha – É terrível! Oito anos... Sabem quantas coisas pode-se fazer nesse tempo? 
 
Mulher Soldado – Meu filho aprendeu a ler com oito anos... 
 
Homem Soldado – Minha filha também... 
 
 Andarilha – Novamente outra guerra... Foram tantas e tantas que aconteceram por 
aqui... Sabem quando foi construída esta ponte? 
 
Mulher Soldado e Homem Soldado – Não. 
 
Andarilha – No século XVI... Vai saber quanto mais vai durar... 
 
Homem Soldado – Por que diz isso? 
 
Andarilha – Poderia ficar aqui em muito mais décadas, para que venham seus netos, ou 
seus tataranetos, acreditam? É uma ponte sólida... 
 
Homem Soldado – O que está querendo insinuar? 
 
Andarilha – Nada... Era apenas um comentário... Sabem... Este é um dos meus lugares 
prediletos. Todos os dias passo por aqui um pouco... (pega a vara de pescar e a vai 
preparando-a) As pontes fazem as botas passarem logo, em poucos minutos, acreditam?  
 
Homem Soldado – Passar? O que quer dizer com “passar”? 
 
Andarilha - (volta a ficar no centro exato da ponte e lança a linha com decisão). 
Lugares estratégicos, sim senhor. Além do mais, daqui se pode pescar muito bem. 
Sempre há algo a pescar. 
 
Mulher Soldado – Por que você está aqui? 
 
Homem Soldado – Sim... Você chegou por este lado da ponte? Vive ali? É... (assinala o 
lado direito da ponte) É nesse lado? 
 
Andarilha – Vivo em muitos lugares. Sou uma andarilha, senhora. Nós, os andarilhos 
não pertencemos a nenhum lugar. Esse é o nosso privilégio. E porque começou desta 
vez? 
 
Mulher Soldado – O quê? 
 
Andarilha – A guerra... Vocês devem saber. 
 
Homem soldado – Bem, há diferentes razões... Os daquele lado atacaram um grupo de 
famílias que viviam lá na zona norte... 
 
Mulher Soldado – O que disse? Tudo começou com aquele atentado, em um bairro 
desta cidade! Aquele atentado... 
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Homem Soldado – Violentaram várias mulheres, roubaram o gado... 
 
Mulher Soldado – Foram muitas vítimas... 
 
Andarilha – Eu entendo... O mesmo de sempre. 
 
Homem Soldado – O que está querendo insinuar? Acredita que eu seja um idiota? Esta 
é uma guerra justa, por uma causa justa. Não se pode permitir que ninguém ataque 
pessoas inocentes. 
 
Mulher Soldado – É isso o que vocês fazem... 
 
Andarilha – Não se alterem... 
 
Homem Soldado – Não me diga o que tenho que fazer, velha de merda! Pessoas como 
você me dão nojo! Não sabe o que é o trabalho e o sacrifício... 
 
Mulher Soldado – Porque fala assim com ela? Sequer a conhece. 
 
Andarilha – Vejam... Creio que algo beliscou o anzol... (levanta a vara de pescar. 
Pescou uma bota de cor laranja). Laranja de (inspeciona a sola da bota) número 
quarenta. Não foi o que eu disse, botas e mais botas... Pelo menos eu tenho uma 
companheira para o pé direito. (coloca a bota dentro do carrinho).  
 
Homem Soldado – Eu os conheço! Com suas artimanhas... Os conheço bem, parecem 
inofensivos, parecem... Saia daqui agora mesmo! 
 
Furioso dá um chute no carrinho. As botas se esparramam. Chuta-as violentamente. 
 
Mulher Soldado – O que está fazendo? Fique quieto! 
 
Ouve-se o som de aviões se aproximando. Os dois soldados se atiram ao chão e cobrem 
suas cabeças. A Andarilha começa a recolher suas botas e outros materiais para o 
carrinho, sem demonstrar preocupação com o som de bombas caindo. 
 
Andarilha – Pode golpear-me, se quiser... Estou acostumada. Sequer vou gritar. 
 
Mulher Soldado – Fique estendida no chão! 
 
Andarilha – Chutar as botas não serve para nada. Elas nada sentem, se são guardadas de 
novo, lá ficarão. Ao contrário, se me golpear, vai sentir-se poderoso... Não há nada que 
dê mais poder que a dor alheia. E talvez ainda mais se chegar a matar-me. Eu não 
resistiria. Ninguém vai procurar por mim se me jogar no rio... Estou cansada de andar 
vagando, com essas botas que não servem para ninguém... Estou cansada. 
 
Termina de recolher as botas. Os aviões se afastam. Os dois soldados permanecem no 
chão, sem atreverem-se a levantar suas cabeças. 
 
Andarilha – (Enfia o dedo na boca, depois aponta-o para cima da cabeça) Creio que a 
direção do vento está mudando. (esfrega as mãos. Cobre a cabeça com seu xale que 
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levava sobre os ombros. Anda até a saída da ponte, em direção ao proscênio) Quem 
sabe vamos nos encontrar por aqui, outro dia. (ao chegar junto ao pé de laranja começa 
a colher alguns frutos e os coloca no carrinho). O tempo nas pontes acontece de outro 
jeito, acreditam? Como se tivessem buracos. (sai cantarolando) Eu não sou bonita / 
nem a quero ser / – Peguem seus quartos / e vão ficar muito bem... 
 
O Homem Soldado e a Mulher Soldado levantam-se com cuidado. 
 
Homem Soldado – Já passou... Porque a deixou ir embora? 
 
Mulher Soldado – (com um ligeiro tremor) – Por que não? 
 
Homem Soldado – Ela disse coisas... Não era para confiar... Você a conhece? 
 
Mulher Soldado – Eu, não! 
 
Homem Soldado – E como posso saber que não está mentindo? A mim tudo isso soa 
muito mal. Ela vinha deste lado. Do seu lado! 
 
Mulher Soldado – Ela é somente uma andarilha! 
 
Homem Soldado – Estou cansado de esperar. E com este frio, que não me deixa pensar 
em... Estou cansado de esperar. 
 
Mulher Soldado – Pois vai embora, se está cansado de esperar, vai embora! Ninguém o 
retém aqui... (não treme mais) 
 
Homem Soldado – Já é muito tarde. (pega o walkie-talkie e começa a falar nele. A 
Mulher soldado presta atenção, fica na expectativa) Aqui pato solitário, câmbio...Aqui 
pato solitário, câmbio. Está aí? (bate no walkie-talkie) Maldito seja! Acredito que se 
queimou. O que você fez com ele? Você o pegou? 
 
Mulher Soldado – Fique tranquilo! 
 
Homem Soldado – Não consigo ficar tranquilo! Já estou há muito tempo aqui e além de 
tudo com você... E logo essa velha... Está acontecendo algo estranho! E sabe o que eu 
faço quando acontece algo estranho? (pega na mochila um detonador) 
 
Mulher Soldado – O que é isso? 
 
Homem Soldado – Assumir o controle, isso é o que vou fazer... 
 
Mulher Soldado – Não, espera! (corre até sua mochila e pega outro detonador) 
 
Homem Soldado – Eu já imaginava. Pois vou ser eu quem vai fazer. 
 
Mulher Soldado – Não! Esta ponte tem que ser destruída pelos meus... 
 
Homem Soldado – É uma merda! Você escolheu uma péssima noite! 
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Mulher Soldado – É a primeira missão importante que me encarregam. Compreendeu? 
E tenho que completá-la. Tenho que demonstrar que sou capaz de fazê-la! 
 
Homem Soldado – Eu também! Sabe quantos companheiros meus foram mortos para 
que eu chegasse esta noite a este lugar fodido? Tenho seus rostos aqui em minha 
memória! 
 
Mulher Soldado – Minha cabeça também está lotada de rostos. 
 
Homem Soldado – Pois o que esperamos? 
 
Estão os dois um em frente do outro, cada um com um detonador em suas mãos, estão 
muito tensos. 
 
Homem Soldado – (com decisão) Um... 
 
Mulher Soldado – (com decisão) Dois... 
 
Os walkie-talkies começam a fazer o mesmo som de antes. Os dois soldados não sabem 
o que fazer. Ficam quietos por um momento, sem reação nenhuma. Ao final cada um 
responde sem soltar o detonador. 
 
OS DOIS – (juntos) Aqui pato solitário, cambio (pausa) Sim, sigo esperando sobre o 
que foi indicado, senhor. (pausa) Como disse? Poderia repetir? Por quê? Por que agora? 
(pausa) Sim, senhor. O que o senhor ordenar... (pausa) E a carga? Deixou-a colocada 
no...? (pausa) Entendido, senhor. (pausa) Sim, senhor. Cambio e desligo. 
 
Os dois ficam olhando-se, com os walkie-talkies em uma mão e o detonador em outra. 
 
Homem Soldado – E agora, o que vamos fazer? 
 
Os dois ficam estáticos. Lentamente soltam os walkie-talkies e os detonadores no chão. 
Retiram os gorros e as jaquetas militares. 
 
A luz se modifica. Volta para a luz do entardecer outonal do começo. Ouve-se o som de 
um rio. 
 
A ponte move-me a noventa graus, no mesmo sentido em que estava no começo, de 
forma que agora vemos o lado oposto da cena inicial. 
 
O pé de laranja não está mais no lugar. 
 
A Mulher fica do lado direito e o Homem no esquerdo. 
 
Mulher – Demasiada casualidade. (busca uma laranja em sua mochila e começa a 
descascá-la) 
 
Homem – Todos dizem que foi assim: Os dois, aqui mesmo, cada um com sua arma... 
 
Mulher - Demasiada, demasiada casualidade... É uma lenda, asseguro. 
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Homem – E para que iam inventar algo assim? 
 
Mulher – Não sei... Quem sabe para não esquecerem... (coloca as cascas da laranja na 
mochila. Depois começa a comê-la. Joga as sementes no chão, lança-as longe, fora da 
ponte). Uma forma inocente de continuar lembrando. 
 
Homem – O quê? 
 
Mulher – A guerra. 
 
Homem – E a paz... Não a esqueça. Porque a paz foi assinada. 
 
Homem – Porém a ponte não voou. 
 
Mulher – É o que parece. 
 
Homem – Parece? A tem abaixo dos pés. 
 
Mulher – Ou apenas a imaginamos... 
 
Homem – O que disse? A ponte está salva! Soaram os walkie-talkies no último 
momento. Se não, você e eu... O que fazemos aqui? 
 
Mulher – Não sei... (pausa) 
 
Homem – É uma pena que não posso pedir um pedaço. De laranja. Em troca eu lhe 
daria um pouco de chocolate. 
 
Mulher – Tem chocolate? 
 
Homem – (pega um pedaço de chocolate envolto em um papel) Sim. 
 
Mulher – Quase havia me esquecido do seu sabor... 
 
Homem – (entrega um pedaço) É difícil de descrever... É amargo. Intenso. Um pouco 
picante... Doce... Esparrama-se por toda a boca... Um pouco como é o sabor da terra. 
 
Mulher – Sim... Era assim. Agora eu me lembro. 
 
Homem – E sua laranja? 
 
Mulher – (experimenta o chocolate) É um sabor brincalhão, travesso, jovem. Mistura 
de doce e de ácido. Parece saltar por toda a boca, rebate e volta a cair... 
 
Homem – Eu gosto. 
 
Mulher – Eu também. 
 
Homem – Estou pensando que você e eu somos muito parecidos. 
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Mulher – Não acredito. 
 
Homem – Sim, somos parecidos. Mesmo que você não goste de reconhecê-lo. Do 
mesmo modo que subimos a ponte de um lado e do outro. Somos parecidos. E por isso 
viemos algumas vezes, ao entardecer, com a esperança e o temor de que o rio traga 
água. 
 
Mulher – (sobe no muro da ponte, como na primeira imagem, porém agora do outro 
lado que fica mais distante do público, ficando de costas) Água... 
 
Homem – (também sobe, no outro muro, de frente para o público) Água... 
 
Mulher – Um suave sinal, amortecido... 
 
Homem – O reflexo das nuvens quebrado em mil pedaços... 
 
Mulher – Um, dois, três, quatro... 
 
Homem – Fundindo-se lentamente, cinco, seis, sete... 
 
Mulher – Oito, nove, dez, silêncio, silêncio, 
 
Homem – Onze, doze, deixe-se levar pela correnteza, 
 
Mulher – Silêncio, treze, catorze, quinze, dezesseis, como se estivesse adormecida... 
 
Homem – Dezessete, dezoito, dezenove, silêncio, silêncio... 
 
Ambos – Silêncio, vinte, vinte e um. 
 
Mulher – E esquecer, esquecer por fim, suavemente, 
 
Homem – Sem derramar nenhuma 
 
Mulher – Gota de sangue. 
 
Distante se escuta a voz da Andarilha, cantando sua canção: O barqueiro me disse / as 
meninas bonitas não pagam / Não sou bonita / Nem quero ser... 
 
 
Mulher – Quando eu era menina também cantava essa canção. Para pular corda...  
Não sou bonita / Nem quero ser... Você acredita que o rio ficará cheio de novo? 
 
Homem – Talvez, é uma questão de tempo... 
 
Mulher – Sim, questão de tempo... 
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Homem – (desce do muro) – Sabe o que eu gostaria de acreditar? Que sim, que na 
verdade tudo é questão de tempo... Anos ou décadas... E que isso vai mudar. Menos 
essa ponte. Ela seguirá aqui... 
 
Mulher – Desde o século XVI... 
 
Homem – E talvez, talvez chegue o dia em que se possa cruzá-la por inteiro... De um 
lado a outro. 
 
Mulher – (desce do muro) Nós não veremos isto. 
 
Homem – Nós, não... Porém, mais tarde, dentro de vinte anos... Nossos filhos ou nossos 
netos... 
 
Mulher – Não tenho filhos... 
 
Homem – Dá na mesma... Eu não falo de agora. 
 
Mulher – Cala sua boca! 
 
Homem – O que aconteceu? 
 
Mulher – Quem é você? Por que está aqui? 
 
Homem – Eu apenas disse... 
 
Mulher – Sim, eu ouvi o que você disse. Porém, por quê? Por que a mim? 
 
Homem – Não a entendo... 
 
Mulher – Afaste-se de mim... Afaste-se! 
 
Homem – (afasta-se) Está bem... Fique tranquila. 
 
Mulher – Não se atreva a tocar-me. É você, não é? Você, outra vez. Sabia que algum 
dia você voltaria a me encontrar... 
 
Homem – Quem? 
 
Mulher – Sonhava, está sabendo? Uma ou outra vez. Sobretudo nos primeiros anos. 
Que eu o encontrava ao atravessar uma rua ou escondido no portão de minha casa... 
 
Homem – O que está dizendo? Você sabe que nunca nos vimos antes... 
 
Mulher – Eu acordava suando, gritando, jurando que o mataria se voltasse a vê-lo. Está 
muito mudado, claro... Penteia o cabelo para trás. 
 
Homem – Não. 
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Mulher – Antes, fazia. Como se estivesse molhado. Chovia naquela tarde, você se 
lembra? Não me reconhece? Claro... Eu somente tinha treze anos. 
 
Homem – Não sei do que está falando. De verdade, não sei. 
 
Mulher – Aquela casinha, no sul da cidade... Com as janelas azuis... Quando você 
entrou eu estava varrendo o chão. Eu tinha esquecido de trancar a fechadura da porta. 
 
Homem – Cala sua boca! 
 
Mulher – Por que me fez aquilo? Então... Por quê? Não posso deixar de perguntar-lhe... 
Por quê? 
 
Homem – Não quero ouvi-la... Não quero ouvi-la. 
 
Mulher – Acreditava que tinha morrido. Sim, devia pensar... Como ia sobreviver a algo 
assim? Como ia sobreviver...? (rindo) Inútil de merda! Lembro como se esfregava em 
mim, sim... Isso eu me lembro muito bem, se esfregava, se esfregava, cada vez mais 
forte, com a respiração entrecortada, ah, ah, ah... E prendia minhas mãos, porém não 
conseguia, não conseguia... 
 
Homem – Está se confundindo. 
 
Mulher – Permanecia frouxo, frouxo, como um farrapo pendurado, frouxo e enrugado... 
 
Homem – Não sou eu! 
 
Mulher – Para vingar-se? Diz, foi por isso que fizeste? Para vingar porque não 
conseguia, porque era um impotente fodido...? 
 
Homem – Escuta! 
 
Mulher – Treze anos... Mais não me lembro... Quando minha mãe retornou me 
encontrou inconsciente, com as pernas abertas sobre uma poça de sangue... 
 
Homem – Eu não sou assim! 
 
Mulher – A guerra, entende? A guerra nos faz assim! 
 
Homem – Não, eu não... Eu era um menino. Como você... Eu era somente um menino. 
 
Mulher – Então... Eu olho e o vejo como ele. Você é agora todos eles. 
 
Homem – E como você sabe que não foi um dos seus? 
 
Mulher – O que disse? 
 
Homem – Sim, a guerra nos transforma em outros, você mesmo disse, nos empurra para 
a violência, para a loucura... Como pode estar segura de que era um dos meus se não os 
conhecia? Como pode ter certeza? 
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Mulher – Cala a boca! 
 
Homem – Não sabe nada, essa é a verdade. Nada. Eu também não sei. 
 
Mulher – Porque me deixou viva? Talvez fosse mais fácil... Tão fácil... 
 
Homem – Sinto muito. 
 
Mulher – O quê? 
 
Homem – Isto. Tudo isto... A guerra não somente deixou marcas em você. (agarra sua 
perna) Quer que as ensine? É um milagre que possa andar... (sua mão sobe) E não foi 
apenas a perna, entende? Porém, agora não... Agora, não... Não fui eu quem fez aquilo, 
nem você colocou aquela mina... Nem você, nem eu, entende? 
 
Mulher – Do mesmo jeito... 
 
Homem – Não... Não é do mesmo jeito... Há que sair daí. Já se passou muito tempo e 
estou cansado de lembrar... Tem que ir para frente, ir para frente... 
 
Mulher – Cala sua boca! Eu não quero isto. 
 
Homem – O quê? 
 
Mulher – A esperança. Não quero ter esperança... Esta maldita tendência de continuar 
esperando... Esperar o quê? Estou tão cansada... Sabe? Minha gente é como algumas 
árvores que se encontram no bosque; estão ocas, vazias por dentro, somente sobram-
lhes as cascas, o resto, e apesar disto, continuam nascendo nelas ramos e folhas. Eu não 
quero isto. 
 
Homem – O que você quer? 
 
Mulher – Não sei. Parar, parar de uma vez, isto é o que quero, parar. (debruça-se sobre 
o muro e olha para o leito do rio). Um, dois, três, quatro, cinco... 
 
Homem – Não! 
 
Mulher – Seis, sete, oito... 
 
Homem – Não! Hoje, não! Escuta! 
 
Mulher – Nove, dez, onze... 
 
Homem – Temos tempo, antes que anoiteça. 
 
Mulher – Tempo? 
 
Homem – Sim, não muito. O suficiente para tornarmos possível. 
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Mulher – O quê? 
 
Homem – Seu filho e minha filha, entende? 
 
Mulher – Não. Eu não posso. Já disse que eu... 
 
Homem – Não tem importância. Agora não importa. Eu sou igual a você, eu também 
estou seco, seco como este rio... Porém hoje, é necessário. É necessário! 
 
Mulher – Não tenho forças. 
 
Homem – Claro que sim. Nós dois juntos. Há que torná-lo possível, somente assim terá 
sentido que tenhamos nos encontrado nessa ponte. Venha! Já não se trata de nós, 
entende? Não me deixe sozinho... Será fácil, já verá. O tempo tem que passar e então... 
Vamos? 
 
Mulher – Então... 
 
Mulher – Dentro de vários anos ou décadas, nossos filhos... 
 
Mulher – Não posso... 
 
Homem – Sim, claro que pode! Então nossos dois filhos... 
 
Mulher – Ou nossos netos... 
 
Homem – Sim... 
 
Mulher – Venham a esse lugar... 
 
Homem – Sim... O tempo tem que passar... 
 
Mulher – O tempo sempre está passando... 
 
Homem – Seu filho chegará primeiro... Vestido de branco (começa a retirar sua 
camisa, sua calça. Tem uma roupa toda branca, nova) Tem dezesseis ou dezessete 
anos... (se transforma no Rapaz). 
 
Mulher – (começa a mudar de roupa também) E a ponte o estará esperando. 
 
Mudança de luz. É primavera, um ensolarado meio dia. O rio corre ligeiro, caudaloso.  
 
A ponte voltou a girar noventa graus no mesmo sentido que antes. Na parte central da 
ponte está o Rapaz. Está inclinado sobre o muro, com um formão na mão, talha algo 
sobre a pedra. Termina, olha de um lado ao outro. Guarda o formão na sua mochila. 
 
Senta-se no chão, esperando, de frente para o público. Retira da mochila um livrinho e 
começa a ler. 
 

 34



Na parte de trás entra a Moça, também vestida de branco. Caminha na ponta dos pés, 
segurando uma risada. Quando chega ao Rapaz se inclina. Ele já a ouviu, porém 
disfarça. Ela tapa seus olhos. 
 
Moça – (disfarçando sua voz) Quem sou eu? 
 
Rapaz – Hummmm... Pela textura e forma dessas mãos, deve ser um chipanzé peludo. 
 
Moça – (solta e finge não gostar) Não esperava isso... Um chipanzé peludo... Desde 
quando você não gosta de minhas mãos? 
 
Rapaz – Elas me encantam... (as beija. Fica ajoelhado) Demorou muito. 
 
Moça – Demorei muito para despistar a vigilante. Hoje era a de Biologia... E dessa 
ninguém escapa... Menos, eu, claro! Não há ninguém que salte o muro tão rápido! 
 
Rapaz – Pois sabe o que eu penso? Com tanta vigilância, a única coisa que fazem é 
despertar em nós a vontade de escapar. 
 
Moça – Acredita mesmo? 
 
Rapaz – Tenho certeza... Olhe... O que tem aí? 
 
Moça – Onde? 
 
Rapaz – (indicando seus lábios) – Aí... 
 
Moça – (com certa timidez) – Não sei... 
 
Rapaz – (se aproxima do rosto dela) – Um beijo! Tem um beijo aí! 
 
Moça – É mesmo? 
 
Rapaz – Sim, sim, sim alguma dúvida? Quero um beijo? 
 
Moça – Não! 
 
Rapaz – Não vai me dar? 
 
Moça – Eu empresto... Assim terá que me devolver... 
 
Beijam-se de brincadeira 
 
Rapaz – Se nos visse agora a professora que a vigia... 
 
Moça – Teria um ataque! Senhorita, senhorita... O que você está fazendo com esse 
rapazinho? 
 
Rapaz – Eu teria que sair correndo para esconder-me no bosque. 
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Moça – Eu ficaria de castigo em minha casa. 
 
Rapaz – Todas as noites vai me chamar embaixo do seu balcão. 
 
Moça – (atuando com exagero) – Romeu, Romeu! Por que você é Romeu? Negue seu 
pai, renuncie a seu nome. Ou, se não quiser, basta me jurar amor, e deixarei de ser uma 
Capuleto. 
 
Rapaz – (divertindo-se) Ficou louca varrida. 
 
Moça – Não você, mas apenas seu nome é meu inimigo. O que é um Montechio? Não é 
mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma do corpo de um homem: seja outro 
nome! (tapa sua boca) Seja outro nome! (deixa de atuar. Sussurrando) Como veio? 
 
Rapaz – (também sussurrando, como estivesse apontando) – Que há em um simples 
nome? O que chamamos rosa... 
 
Moça – Sim, sim... (atuando) – Que há em um simples nome? O que chamamos rosa 
exalaria o mesmo agradável perfume com qualquer outro nome. Assim, Romeu, embora 
Romeu não se chamasse, conservaria sim a querida perfeição que é dele, sem o título. 
 
Os dois – Jogue fora o seu nome, que não é parte de você mesmo, e fique comigo, 
inteira! 
 
Riem e caem no chão, olhando para o alto. 
 
Rapaz – Gostaria que o recreio durasse muito mais... Um dia inteiro. 
 
Moça – Não se cansaria de mim? 
 
Rapaz – Não acredito. 
 
Moça – (indicando para o alto) – Veja! Um pato! 
 
Rapaz – Sim. 
 
Moça – Quando chegar as férias poderemos vir para um banho no rio... 
 
Rapaz – Às vezes tenho desejo de que fôssemos maiores... 
 
Moça – Para quê? 
 
Rapaz – Não sei... Eu gostaria que vivêssemos aqui em uma casinha, ao lado da ponte! 
 
Moça – Sempre imaginando coisas... 
 
Levanta-se e caminha assoviando. Encontra um livro dele. 
Moça – O que estava fazendo? 
 
Rapaz – Depois de amanhã tenho prova de física. 
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Moça – (olhando rapidamente o livro) – Há três conceitos essenciais para caracterizar 
uma onda: comprimento da onda... 
 
Rapaz – Deixa isso... 
 
Moça – Frequência e velocidade da onda. Isso eu entendo. As ondas viajantes são 
transversais quando cada segmento que é provocado e se move em direção 
perpendicular ao movimento da onda... Hummm... Isso não entendo tanto! O ano que 
vem terei que estudar essas coisas? 
 
Rapaz – Está bom... Deixe o livro. 
 
Moça – (se aproxima do muro e balança o livro no vazio) – E se eu caísse, que 
comprimento teria a onda aí embaixo? 
 
Rapaz – Tenha cuidado! 
 
Moça – Um... Dois... 
 
O rapaz vai até ela que foge. Ficam apoiados no muro. 
 
Rapaz – Ouve... O que vem aí? 
 
Moça – Onde? 
 
Rapaz – Ai, rio abaixo... Não vê nada? 
 
Moça – Sim... 
 
Rapaz – Espera, vou ver se o pego... 
 
O rapaz sai da ponte. Ela o observa. 
 
Moça – Tenha cuidado... Tenha cuidado! O que é? O quê? 
 
O rapaz retorna e traz uma arma na mão. 
 
Rapaz – Veja! 
 
Moça – Cruzes! É uma metralhadora! 
 
Rapaz – Um fuzil. 
 
Moça – É a mesma coisa, não? 
 
Rapaz – Não sei... 
Moça – Parece que é antigo... 
 
Rapaz – Nem tanto... 

 37



 
Moça – Deixe-me ver, deixe... 
 
Rapaz – Segure com cuidado, pode estar carregado... (entrega a ela) 
 
Moça – Que nada! Isso deve estar há muito tempo sem uso. (aponta para ele) É meu 
prisioneiro. 
 
Rapaz – Não brinque com isso. 
 
Moça – Venha, não seja medroso. Tenho certeza que não está carregado. É meu 
prisioneiro e eu vou obter todas as informações sobre o inimigo. 
 
Rapaz – Não brinque! 
 
Moça – (gira ao redor dele sem deixar de apontar) – Qual é o seu nome? Qual é sua 
missão nesta ponte? Não responde, está bem... Teremos que começar a empregar outros 
métodos... (aproxima o cano no corpo dele). Qual é o seu nome? Por que está aqui? É 
verdade que tem uma missão? Onde você escondeu o detonador? 
 
Afasta um pouco o cano e dá um tiro para o ar. A arma dispara. O tiro ressoa, 
enquanto os dois ficam imóveis, aterrorizados pelo disparo. 
 
Moça – (com voz chorosa. Começa a tremer) – Sinto muito, sinto muito... Eu não 
sabia... 
 
Rapaz – (abraça-a) – Fique calma... Não aconteceu nada. 
 
Moça – Eu podia ter matado você. 
 
Rapaz – Já foi... Me dá a arma. (pega a arma). 
 
Moça – Esconde... Aonde ninguém possa encontrá-la. 
 
Rapaz – Sim. 
 
Ouve-se a voz da Andarilha. 
 
Voz – O barqueiro me disse / as meninas bonitas não pagam / Não sou bonita / Nem 
quero ser... 
 
Os dois reagem ao perceberem que alguém se aproxima.  Ele esconde a arma entre 
suas coisas. A mulher cantando entra pela frente da ponte. Arrasta um carrinho de 
compra e uma vara de pescar de bambu. Tem um xale velho sobre os ombros. 
 
Andarilha – Peguem seus quartos / e vão ficar muito bem (se aproxima da metade da 
ponte) Quando a barca retornar/ voltarei a dizer / as meninas bonitas... 
Moça – Boa tarde. 
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Andarilha – Não necessitam umas botas? Este maldito rio somente me dá isto: botas, 
botas e mais botas... (olha para os pés da Moça) Você deve usar um... Trinta e oito... 
Acertei, não é mesmo? 
 
Mulher – Trinta e sete... 
 
Andarilha – Sim, era o que imaginava... 
 
Rapaz – (referindo-se ao carrinho) – Posso olhar? 
 
Andarilha – Claro... Você deve usar... (olha para os seus pés) Um quarenta. 
 
Rapaz – (surpreso) Sim, como acertou? 
 
Andarilha – Estou acostumada... (os dois olham para dentro do carrinho, 
entusiasmados, retira botas de várias cores) Eu vendo muito barato... Não se esqueçam 
de que são de segunda mão... 
 
Rapaz – (não procura mais) - Nós não temos dinheiro... 
 
Moça – (retira uma bota de tamanho bem pequeno, para criança) – Oh! Veja que 
linda! 
 
Rapaz – Deixa aí, não podemos comprá-la... 
 
Andarilha – Se encontrar a companheira do outro pé, eu a dou de presente. Porém não 
se iluda... Este rio sempre me dá coisas pela metade, nunca duas botas vermelhas ou 
duas amarelas, sempre diferentes. 
 
Moça – Tem muitas! 
 
Andarilha – E se são da mesma cor, também são do mesmo pé... E, é claro, não 
conheço ninguém que tenha duas pernas esquerdas. E vocês?  
 
Rapaz e Moça – (rindo) – Não... Claro que não! 
 
Andarilha – Imaginem, nunca há dois que sirvam para calçar a mesma pessoa. 
 
Rapaz – De onde as retira? 
 
Andarilha – Foi do rio. De onde poderia ser? Algumas vezes consigo pescar um salmão 
ou uma enguia..., porém, quase sempre, o que retiro são botas... Não sei quem as joga, 
porém aí estão... E as botas não podem ser comidas... 
 
Rapaz – Este rio arrasta muitas coisas... 
 
Andarilha – Sim, tem razão. Porém, sabe o que ele mais leva? Tempo. Anos e anos e 
mais anos. Às vezes para frente, às vezes para trás... Alguém perguntou desde quando 
esta ponte está aqui, olhando como a água passa por baixo dela? 
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Rapaz – Não. 
 
Andarilha – Desde o século XVI... Minuto atrás de minuto... Até eu já estou velha, está 
vendo... Até há pouco era uma moça e muito bonita por sinal... (referindo-se à Moça). 
Tão bonita quanto você... 
 
Rapaz – Qual é sua idade? 
 
Andarilha – Eu? Aff... Não sei. Já perdi a conta. A gente acaba esquecendo este tipo de 
coisa, porque não há ninguém que se lembre. 
 
Moça – (mostrando o par da bota que pegou anteriormente) A encontrei! 
 
Andarilha – O quê? 
 
Moça – A bota. A companheira. 
 
Andarilha – Tem certeza? 
 
Moça – Sim. Esta do pé direito e esta do esquerdo. 
 
Andarilha – É a primeira vez que alguém encontra um par completo... A primeira vez... 
Porém são muito pequenos para você. 
 
Moça – Isto eu já sei... Quero guardá-las. Quanto custam? 
 
Andarilha – Eu disse que a presentearia... 
 
Rapaz – Sim, porém... Você vive disto... É seu trabalho. Nós vamos pagar pouco a 
pouco. Está bem? Nós viremos quase todas as manhãs. Quando nos encontrarmos 
vamos dar o seu dinheiro. 
 
Andarilha – De acordo. Parece-me que está bem assim. Eu também sempre passo por 
aqui. Este é um dos meus lugares prediletos.(pega a vara de pescar e a vai preparando-
a) As pontes fazem as botas passarem logo, em poucos minutos, acreditam?  
 
Moça – Passar? 
 
Andarilha – (lança a linha com decisão Lugares estratégicos, sim senhor.  
 
Rapaz – (os dois a observam pescar com muita atenção) – Eu sempre quis aprender a 
fazer isto... 
 
Andarilha – É mesmo? Vem aqui? 
 
A Andarilha recolhe a linha e a prepara para voltar a lançar. Primeiro ela faz, 
mostrando ao Rapaz cada passo. 
 
Andarilha – Tem que colocar assim. Está vendo? Agora a recolhe, com o braço solto... 
Vai até atrás e com força! (recolhe a linha) Vamos, experimenta você! (entrega a vara) 
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Rapaz – Muito bem... Preparo-me... Tomo impulso e... 
 
Andarilha – É assim... Agora é só esperar. 
 
Rapaz – É assim como estou... 
 
Andarilha – Até que sinta um beliscão. 
 
Moça – (tira uma maçã de sua bolsa) Quer uma? 
 
Andarilha – Obrigado (as duas comem as maçãs enquanto o Rapaz segura a vara com 
muita atenção) 
 
Moça – De onde você é? 
 
Andarilha – De onde sou? Vejamos... De onde sou? 
 
Moça – Sim. 
 
Andarilha – Vivo em muitos lugares. Sou uma andarilha. Já havia conhecido uma 
andarilha alguma vez? 
 
Moça – Já havia visto, porém nunca havia falado com nenhuma. 
 
Andarilha - Nós, os andarilhos não pertencemos a nenhum lugar. Vagamos pelo 
mundo. Esse é o nosso privilégio. 
 
Rapaz – Creio que algo beliscou o anzol. 
 
Andarilha – (se aproxima dele) Puxe a linha, rápido... 
 
Rapaz – (decepcionado) - Outra bota... 
 
Andarilha – Verde de... (inspeciona a sola da bota) número trinta e seis. Não foi o que 
eu disse, botas e mais botas... (o rapaz e a moça riem) Pelo menos eu tenho uma 
companheira para o pé direito. Agora tudo pode acontecer. (coloca a bota dentro do 
carrinho. Enfia o dedo na boca, depois aponta-o para cima da cabeça) Creio que a 
direção do vento está mudando. (Esfrega as mãos e começa a recolher suas coisas) 
 
Moça – Nós também temos que ir! 
 
Rapaz – Você voltará amanhã?  
 
Andarilha – Amanhã? Não sei... (cobre a cabeça com seu xale). Vamos nos ver em 
breve, tenho certeza. (vai em direção ao outro lado da ponte) O tempo passa de outro 
jeito nas pontes. Percebem isso?  (se afasta) Como se seu caminho se dividisse... (sai 
cantarolando) Eu não sou bonita / nem a quero ser / – Peguem seus quartos / e vão ficar 
muito bem... 
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Os dois ficam escutando-a por um instante. 
 
Rapaz – Ela me ensinou a pescar... 
 
Moça – Sim, uma verde de número trinta e seis! 
 
Rapaz – Eu queria pescar uma truta... Bem, agora que já sei, vou preparar uma vara. O 
que acha? 
 
Moça – Vai me emprestá-la? 
 
Rapaz – Claro! E levaremos pescado a nossos pais. 
 
Moça – E sua mãe... 
 
Rapaz – Diga... 
 
Moça – Está muito só, não é mesmo? 
 
Rapaz – Ela tem a mim. 
 
Moça – Eu, porém... É que tenho pensado que o melhor... Poderíamos apresentá-los um 
dia desses... 
 
Rapaz – Seu pai e minha mãe? 
 
Moça – Sim... Eles têm a mesma idade e... Não sei. Poderiam conversar sobre muitas 
coisas. 
 
Rapaz – Seria bom... 
 
Moça – Claro que sim! 
 
Rapaz – Vou perguntar, está bem? 
 
Moça – Sim, está bem. (olha para a mochila dele) Está levando a arma? O que vai fazer 
com ela? 
 
Rapaz – Não sei... Vou esconder onde ninguém possa encontrá-la. 
 
Moça – Somente você. 
 
Rapaz – Como? 
 
Moça – Que apenas você saiba onde está. 
 
Rapaz – Não se preocupe... Nunca gostei de armas. Temos que ir agora ou chegaremos 
tarde! 
 
Moça – Está certo. 
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Beijam-se. 
 
Rapaz – Amanhã... 
 
Moça – Amanhã... 
 
O Rapaz caminha até a parte da frente da ponte. Quando está quase para sair vira-se e 
grita para a Moça, que estava quieta vendo-o afastar-se. 
 
Rapaz – Deixei um presente para você! 
 
Moça – O quê? 
 
Rapaz – Procure. No muro da ponte! 
 
O Rapaz sai correndo. 
 
A Moça percorre todo o muro buscando até encontrar a mensagem que o Rapaz havia 
escrito. 
 
Moça – (fecha os olhos e com os dedos percorre as marcas, lendo) – Se vens, por 
exemplo, às quatro da tarde, começarei a ser feliz desde as três. Quanto mais avance a 
hora mais feliz me sentirei. Às quatro me sentirei agitado e inquieto, descobrirei o preço 
da felicidade! Porém se vieres a qualquer hora, nunca saberei a que hora preparar meu 
coração! 
 
Fica ali com os olhos fechados, sorrindo, apoiada no muro, como se pudesse voar. 
 
Moça – Quanto mais avance a hora mais feliz me sentirei... Às quatro me sentirei 
agitada e inquieta. (abre os olhos. Pega a roupa para transformar-se na Mulher) 
descobrirei o preço da felicidade. Porém se vieres a qualquer hora... 
 
Entra o Homem está ainda com meia roupa do Rapaz, no processo de mudança de um 
ao outro. 
 
Mulher e Homem – (quietos, olhando-se) Não saberei a que hora preparar meu coração. 
 
Mudança de luz. 
 
De novo o entardecer (quase anoitece) de outono. 
 
A ponte volta a girar noventa graus até a esquerda, de modo que está colocada 
exatamente igual ao começo da peça. 
O Homem e a Mulher voltam a ficar cada um em seu lado, os dois observando a 
mensagem escrita no muro. 
 
Homem – Hoje tampouco chegará a água. 
 
Mulher – Não. 
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Homem – Estará aqui amanhã? 
 
Mulher – Não sei... Voltarei outro dia, porém não sei quando. 
 
Homem – Acredita que seremos capazes de voltar a nos ver? 
 
Mulher – É possível... Ou não... Pelo menos teremos passado tardes inteiras aqui, cada 
um em seu lado, sem sequer sentirmos. 
 
Homem – E hoje, ao contrário... 
 
Mulher – Sim... Tenho que ir. 
 
Homem – Está bem. Adeus. 
 
Mulher – Adeus. 
 
Ele começa a afastar-se, devagar, de costas para ela. 
 
Mulher – Ouça ... (o Homem se volta). Quando chegar a minha cidade... Vou contar 
isto. 
 
Homem – Nosso encontro? 
 
Mulher – Sim... Para que não se esqueça... E, quem sabe, pelo menos terá mais pessoas 
que queiram vir... E falar. Eu não pensava que a fronteira fosse tão fina... E tão 
transparente. 
 
Homem – É uma grande idéia. Eu também farei... 
 
Mulher – Mesmo que ninguém acredite? 
 
Homem – Mesmo que ninguém acredite. 
 
Começa a escutar-se a voz da Andarilha que se aproxima cantando, sobre ela se 
sobrepõem as frases do Homem e da Mulher. 
 
Voz –  ... me disse o barqueiro / as meninas bonitas / não pagam dinheiro / Eu não sou 
bonita / nem quero ser / Peguem seus quartos / e vão ficar muito bem / Quando a barca 
retornar/ voltarei a dizer / as meninas bonitas/ não pagam aqui 
 
Mulher – Então... Adeus. 
 
Homem – Até a próxima. 
 
Os dois se afastam, olhando-se, caminhando para trás, até que saem da ponte. 
 
Imediatamente, pela direita entra a Andarilha, com seu carrinho de compras, sua vara 
de pescar e seu xale sobre os ombros. 
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Andarilha – Eu não sou bonita / nem quero ser / as meninas bonitas / deixam-se perder / 
Como sou tão feia / eu lhe pagarei / Para cima a barca / de Santa Izabel! 
 
Cantarolando todo o tempo, chega até a metade da ponte.  
 
Enfia o dedo na boca, depois aponta-o para cima da cabeça 
 
Esfrega as mãos. Pega seu xale e o coloca sobre sua cabeça. Sai pelo lado esquerdo. 
 
Quase sem transição, nos encontramos numa noite de inverno, tudo igual como estava 
justamente antes do final da cena dos SOLDADOS, exceto o pé de laranja que agora 
não aparece. 
 
Homem Soldado – Não me sai da cabeça ficar tranquilo! Já estou aqui há muito tempo 
e para cúmulo, com você... E logo esta velha... Algo raro está acontecendo! E sabe o 
que faço quando acontece algo raro assim? (pega o detonador da sua mochila) 
 
Mulher Soldado – O que é isto? 
 
Homem Soldado – Assumir o comando é isso o que faço. 
 
Mulher Soldado – Não! Espere! (corre até sua mochila e pega outro detonador) 
 
Homem Soldado – Eu já imaginava! Pois serei eu quem fará. 
 
Mulher Soldado – Não! Essa ponte tem que ser destruída pelos meus... 
 
Homem Soldado – É uma merda! Você escolheu uma noite ruim. 
 
Mulher Soldado – É a primeira missão importante que me encarregam, você entende? E 
tenho que completá-la. Tenho que demonstrar que sou capaz de executá-la! 
 
Homem Soldado – Eu também! Sabe quantos companheiros meus foram mortos para 
que eu chegasse a esta noite, a este fodido lugar? Tenho seus rostos aqui em minha 
mente. 
 
Mulher Soldado – A minha também está cheia destes rostos! 
 
Homem Soldado – Pois o que estamos esperando? 
 
Estão os dois frente a frente, cada um com seu detonador em suas mãos, muitos tensos. 
 
Homem Soldado – (com decisão) – Um... 
 
Mulher Soldado – (com decisão) – Dois... 
 
Os walkie-talkies começam a fazer seu som característico. Os dois soldados parecem 
não escutá-los, porém ficam como se esperassem, imóveis. Os walkie-talkies seguem 
soando durante um momento mais e logo param. 
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Ambos – Três! 
 
Escuridão. Escutamos a detonação e o som da ponte que cai. 
 
 
FIM 
 
Tradução de Rogério Viana 
 
Curitiba (PR) – 9 de abril de 2011. 
 
Choveu aqui, fez um pouco de frio e de calor. Estamos no outono, no começo, mas ainda temos dias de 
calor, de verão. Logo em seguida choveu forte e teve chuva de granizo. 
 
 
 


