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Peça para três personagens:

O homem
A mulher
ELA

Homem
Você comeu?

Mulher
Comi.
Você tá com fome?

Homem
Um pouquinho.

Mulher
quer um miojo?

Homem
Não.
Você não tem um chocolate aí?

Mulher
Tenho.

Homem
Tem? O que você tem?

Mulher
Amanditas.

Homem
Será que eu como? Já escovei os dentes...

Mulher
Não sei.

Homem
É que amanditas é tão bom.

ELA entra. O homem olha para ELA.

Mulher
Você não vai falar pra ela sair?

O homem não responde.

Mulher
Você nunca mais olhou pra mim desse jeito depois que ELA chegou.

Homem
É claro que olhei. Olho todos os dias.

Mulher
Por que você gosta dela? Feia, preta, esfarrapada. Magrela filha da puta.

Homem
Por que você não gosta dela?

A mulher não responde.

Homem
Ela gosta tanto de você.

Mulher
Ela gosta tanto de todo mundo.

Homem
Você amaria um filho meu?

A mulher não responde.

Homem
Um que fosse seu também.

A mulher não responde.

Homem
Como faria com o ciúme se a gente tivesse um filho?

Mulher
Não teria

Homem
Tem agora

Mulher
Não teria um filho seu

Homem
Por que você não gosta dela?

A mulher não responde.

Homem
Você sempre falou que gostava de cachorros.

Mulher
Adoro cachorros. Tenho cachorros. Não posso viver sem cachorros.

Homem
Você gosta do seu cachorro?

Mulher
É como um filho pra mim.

Homem
Você o ama?

Mulher
É diferente, ele não está sempre aqui

Homem
Ainda assim, você o ama

Mulher
É diferente. Ele quase nunca está aqui

Homem
Mesmo que estivesse você poderia amá-lo

Mulher
Você sentiria o mesmo que eu

Homem
Jamais poderia odiar uma coisa dessas

Mulher
Que coisa?

Homem
Um cachorro. (mostra a cachorra)

Mulher
Ela fica se esfregando em você. Essa vadia
Nojenta
puta do caralho

Homem
É uma cachorra.

Mulher
É uma cadela
e parece que está sempre no cio
é nojento
é uma puta
oferecida desgraçada

Homem
E o seu cachorro?

Mulher
É diferente. Ele nunca está aqui.

Homem
Ele não mora com você

Mulher
Por isso não está

Homem
você o ama por isso?

A mulher não responde.

Mulher
Ela gosta de todo mundo. Não gosto de gente assim.

Homem
É um cachorro. Cachorra.

Mulher
Odeio que seja uma cachorra. Anda esfregando a buceta em você

Homem
Pára com isso

Mulher
Deita no mesmo sofá que você

Homem
Por favor

Mulher
Fica investigando a hora que você chega no portão
Encontro os pêlos dela na sua cama
Tenho vontade de pegar pelo pescoço, essa filha da puta

vem aqui, vem, meu amorzinho
vem aqui que eu vou te dar uma coisa
venha,venha
tome essa água
essa aguinha é só pra você
há que se ter cuidado
pra que seja só pra você
beber e lambuzar essa boquinha
até ficar sem ar
e parar de visitar meus sonhos
me azucrinando as noites
bebe tudo, sua gracinha DESGRAÇADA DO CARALHO
eu espero que você MORRA.

Mulher
Ela late demais. Não gosto de cachorros que latem.

Homem
Gosta de gente que fala?

Mulher
Você poderia ser menos reticente

Homem
Seu cachorro morde.

Mulher
É que ele não gosta tanto de todo mundo.

Homem
Ela não tem problemas com o amor. É só isso.

Mulher
Ela é burra demais. Não pode ter problemas com isso.

Homem
Amorosa. Gosta de quem gosta dela.

Mulher
E de quem não gosta. Burra.

Homem
Ela gosta quando faço carinho nela
e mexo nas suas tetinhas

Mulher
não consegue não gostar

Homem
você não gosta ?

Mulher
Você acha que sexo é fácil. Sexo é difícil. Nos filmes as pessoas têm orgasmos
ou não tem. Na vida a gente
gosta
quer
sente nojo
tem raiva
quer chorar

não quero que você me suje. não quero que você me manuseie. tenho raiva.

Homem
Há alguma vez em que você goste que eu encoste em você?

Mulher
Quando não me sinto abusada.

Homem
Nunca abusei de você.

Mulher
Não. você não.

Homem
e quando é que você não se sente abusada?

Mulher
quando consigo não pensar em outras coisas
não lembrar de outras coisas
quando consigo me concentrar em você
aí, eu consigo....

Homem
Aí você se sente bem

Mulher
Só não pode demorar muito
senão vem o tédio
e me sinto um pedaço de carne
inerte e deslibidizada

Homem
Por que você não gosta de sexo?

Mulher
Embaraça meu cabelo

Homem
Você se frigidificou

Mulher
Me liquidifiquei

Mulher
odeio essa cachorra
quero que ela morra

antes, EU era uma gracinha
antes, eu era feliz
eu era feliz com você

Homem
Não era.

Mulher
era.

Homem
Não era. Só não tinha de quem sentir ciúmes

Mulher
De QUÊ.
Não são ciúmes; é ÓDIO. É medo.

Homem
Ela é mansa.

Mulher
Meu coração era manso
Agora alucina em febre
Não é dela que tenho medo
TIRE ELA DE PERTO DE MIM

A cachorra chega perto da mulher.

Homem
Ela só quer te cheirar. Ela gosta de você.

Mulher
Ela é suja. Não quero que ela me lamba. Não quero o cheiro dela em mim.

Homem
É só lavar as mãos depois.

Mulher
Não gosto das toalhas dessa casa. Elas me enchem de fiapos. TIRE ELA DE
PERTO DE MIM

Homem
Saia daí!

Mulher
Bem feito
filha da puta

Homem
Por que você não gosta dela?

A cachorra arfa.

Mulher
Ela tem sede.

A mulher sai.

FIM
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