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Personagens: 
-Alejandro 
-Rosa 
-Vincent 
 
(Palco escuro. Ouve-se em off uma voz de repórter passando a notícia especial do 
dia) 
 
Repórter:  O banco Nacional amanheceu com o cofre arrombado. Sem deixar 
pistas, os assaltantes levaram trezentos mil em dinheiro. Não se sabe bem a hora 
exata em que o roubo aconteceu. Ao que tudo indica, parece ter sido um crime 
perfeito. Maurício Figueira para o jornal matinal) 
 
(Escuta-se música cigana e o palco se ilumina. Estão dançando abraçados Vincent e 
Rosa. Ele vestindo smoking e com modos muito elegantes. Ela de vestido e risonha) 
 
Rosa: Quando o dinheiro chega? 
 
Vincent:  Alejandro já deve estar chegando com ele. Não se preocupe. Nosso roubo 
foi perfeito. Estamos ricos. 
 
(Ela sorri. Eles fazem duas voltas rápidas com a dança. Vincent olha nos olhos de 
Rosa com a dança mais lenta) 
 
Vincent: Casa comigo? 
 
Rosa: Porque uma mulher que acaba de ficar cem mil vezes mais rica se casaria? 
 
Vincent: Para ficar duzentas mil vezes mais rica? 
 
(Ela dá uma gargalhada) 
 
Rosa: Você fala sério? 
 
Vincent: Minha preocupação é se VOCÊ falou sério sobre os cem mil. 
 
(Param de dançar) 
 
Rosa: Você se casaria comigo? 
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Vincent: É o que mais quero. 
 
Rosa: Não sei se seria certo. 
 
Vincent: Eu a amo, Rosa 
 
Rosa: (abaixando a cabeça e num tom mais triste) Não sabe o quanto eu queria 
ouvir isso. 
 
Vincent: Eu também gostaria. Mas não ouvi. 
 
Rosa: Por favor. Não faça isso. Você sabe que é você quem eu amo. 
 
Vincent: (sorri e continua) Desde que tudo isso começou... Desde que você 
apareceu em minha vida... Desde que fizemos toda essa aventura juntos... Nada 
mais passa por minha cabeça. Nem o dinheiro, nem o banco, nem nada.  Só você. 
Só nós. 
 
Rosa: (se afastando um pouco) Me prometa que tudo isso que diz é verdade. Me 
jure. 
 
Vincent: Eu prometo. Eu juro. E reforço novamente o pedido: Quer se casar 
comigo? 
 
Rosa: (sorrindo) Eu... 
 
(Ela é interrompida pelo barulho da porta  que se abre bruscamente. Entra 
Alejandro, sério, com duas grandes bolsas nas mãos.) 
 
Alejandro: Vincent. Rosa. (faz sinal para cada um com a cabeça em tom de 
mistério) Aqui estão os trezentos mil motivos para mudarmos de vida. (abre um 
enorme sorriso junto com os outros dois) 
 
Alejandro: E agora, tudo o que mais quero, é um beijo quente de minha garota (Vai 
até  Rosa e a pega pela cintura. Os dois se beijam e Vincent desvia o olhar) Não 
imagina a saudade que eu estava de você. 
 
Rosa: (Com um falso sorriso) Eu também, meu amor. 
 
Alejandro: (Entregando as bolsas para Rosa) Leve isso para o quarto, querida. 
Vamos comemorar primeiro, para depois repartirmos esse dinheiro. 
 
(Rosa pega as bolsas e sai. Alejandro se aproxima de Vincent) 
 
Alejandro: Antes de vir para cá, passei pela casa de Maria. Demos uma “rapidinha”. 
Que mulher quente.  
 
Vincent: Não acho apropriado e nem justo você fazer isso com Rosa. 
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Alejandro: Você e sua moral. Rosa é especial para mim. Mas preciso de mais 
mulheres. É uma necessidade. 
 
Vincent: Se quer ficar com várias mulheres, porque não larga Rosa? Tem muitas 
mulheres que não se importam com essas coisas, não querem se envolver em 
sentimentos, só sexo. Mas Rosa não. Ela quer ser amada, quer se sentir uma 
mulher especial. 
 
Alejandro: Isso é bobagem. E a não ser que você conte, ela nunca saberá de meus 
casos. 
 
Vincent: Elas sempre acabam descobrindo, Alejandro, sempre. 
 
(Rosa entra.) 
 
Vincent: Vou pegar o champagne no quarto para comemorarmos. (sai) 
 
Rosa: (para Alejandro) O que estavam discutindo? 
 
Alejandro: Nada meu amor. Só bobagens. 
 
Rosa: Eu ouvi meu nome. 
 
Alejandro: Eu estava falando para Vincent que, agora que tudo isso acabou, eu vou 
lhe... vou pedir... Vou lhe pedir em casamento. 
 
Rosa: (assustada) Mas... 
 
Alejandro: Quer se casar comigo? 
 
Rosa: (se aproxima de Alejandro e diz em voz baixa) Porque foi fazer isso? Porque 
disse isso a ele? Só vai dificultar as coisas. Se vamos fugir com o dinheiro, temos 
que enganá-lo. Ele tem que estar certo que irei me casar com ele para podermos 
levar isso pra frente. 
 
Alejandro: Calma, meu amor. Ele não desconfia de nada. Vem cá, me dá um beijo. 
 
(Ela se aproxima, mas, dessa vez, com um olhar mais sensual e apaixonado. Os 
dois se beijam. Vincent entra com uma garrafa de champagne e taças   .) 
 
Vincent: (tentando segurar o nervosismo) Vamos brindar! 
 
Alejandro: (erguendo uma taça) Um brinde aos mais novos ricos da cidade. 
 
(Enquanto brindam todos trocam discretos olhares desconfiados entre eles) 
 
Alejandro: É chegada a grande hora. Vamos fazer a divisão do dinheiro. 
 
(Alejandro sai para buscar as bolsas com o dinheiro) 
 
Vincent: (cabisbaixo) Não gosto de ver vocês dois se beijando. 
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Rosa: Eu já disse que é você quem eu amo. Mas não posso fazer Alejandro se 
sentir traído. Pelo menos por enquanto. 
 
(Alejandro entra nervoso e gritando) 
 
Alejandro: Que história é essa? As bolsas estão vazias. 
 
Rosa: O que? 
 
Vincent: (com muita raiva) Você está tramando para cima de nós Alejandro? Que 
história é essa? 
 
Alejandro: Eu acabo de perguntar isso! Quer merda é essa? 
 
(Quase que ao mesmo tempo, todos sacam uma arma. Vincent aponta para 
Alejandro que, junto com Rosa, apontam para Vincent) 
 
Vincent: Você chegou com essa bolsa já vazia! Quer enganar quem? (olha para 
Rosa) Porque está me apontando está arma? Não está vendo que ele é quem 
pegou o dinheiro? 
 
Rosa: Desculpe, querido, mas você foi ao quarto buscar champagne e demorou 
bastante. 
 
Vincent: Demorei, sim. E sabe porque? Porque fiquei escutando a conversa de 
vocês. Acham que eu sou idiota? Eu ouvi vocês dois tramando. Mas nessa eu não 
caio. 
 
(Rosa atira e Vincent cai estático no chão) 
 
Alejandro: (Não muito nervoso. Parando de fingir) Porque fez isso? Não era preciso 
matá-lo. 
 
Rosa: Ele escutou nossa conversa. Não tinha outro jeito. 
 
Alejandro: Bem, vamos dar um jeito de sair logo daqui. Onde pôs o dinheiro? 
 
Rosa: Eu? O combinado era que você escondesse o dinheiro. 
 
Alejandro: Mas... Quando fui ao quarto a bolsa já estava  vazia e... pensei que você 
tivesse tirado. 
 
Rosa: (ficando nervosa) Eu não tirei! Onde está essa merda? 
 
Alejandro: (mais nervoso ainda) Não posso acreditar. Não é possível. 
 
Rosa: Será que Vincent realmente queria nos passar para trás? 
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Alejandro: Não pode ser. Que azar! Quer merda! Mas de qualquer jeito, se foi 
Vincent quem tirou, então o dinheiro ainda está nesse apartamento. Reviste o corpo 
dele que irei olhar o quarto. 
 
(Alejandro vai para o quarto e Rosa apalpa o corpo de Vincent) 
 
Alejandro: (gritando do quarto) Achou? 
 
Rosa: Não! E você? 
 
Alejandro: Não está em lugar nenhum! 
 
Rosa: Olhe no banheiro! 
 
Alejandro: É o que estou fazendo! 
 
Rosa: E então?  
 
Alejandro: (Entrando novamente na sala. Desiludido.) Nada. 
 
Rosa: O quer faremos agora? 
 
Alejandro: Não sei o que ele fez para conseguir fazer o dinheiro desaparecer. 
Talvez tenha combinado com alguém que ficou embaixo da janela e ele jogou o 
dinheiro. (pausa) Fique aqui e esconda o corpo. Vou vasculhar as redondezas. (sai) 
 
Rosa: (sai e volta com um pequeno quadro-negro puxado por rodas, e fala em tom 
formal) Existem vários tipos de balas de revólver. A bala tradicional é composta por 
um cartucho recheado de pólvora, uma espoleta na base e um projétil de chumbo 
em formato aerodinâmico na ponta. Quando o gatilho da arma atinge a espoleta, ela 
acende a pólvora, que, comprimida no cartucho, empurra o projétil, lançando-o com 
toda a velocidade. É esse chumbo que sai da arma e acerta o alvo. Quando não se 
tem o chumbo, a bala dispara da mesma maneira, mas com a diferença de que nada 
é projetado, senão faísca. Balas sem esse projétil de chumbo são chamadas “balas 
de festim”. São muito usadas para assustar e simular, e são  inofensivas. (guarda o 
quadro negro e volta falando no seu tom normal) Ele já foi. 
 
(Vincent se move e ergue o corpo até ficar sentado no chão) 
 
Vincent: Muito bom. 
 
Rosa: Agora podemos fugir com o dinheiro antes que ele volte. 
 
Vincent: (Dá um sorriso sem graça.) Ele não vai voltar. 
 
Rosa: Claro que vai voltar. Ele está desesperado atrás do dinheiro. Nós o 
enganamos perfeitamente, ele estava certo de que eu o ajudaria a te enganar. 
 
Vincent: Não, Rosa. Foi ele quem nos enganou. Eu não tive tempo de esconder 
bem o dinheiro, e acabei colocando num lugar óbvio no banheiro. Ele procurou, 
achou e mentiu dizendo que não tinha achado. 
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Rosa: Onde você escondeu? 
 
Vincent: Dentro da privada. 
 
(Rosa sai correndo e volta num instante) 
 
Rosa: Filho da puta! Ele nos pegou. Nos fez de idiotas. 
 
Vincent: Não precisa ficar assim. Dinheiro é o de menos. Temos um ao outro. 
Podemos começar uma vida juntos. 
 
Rosa: Vida? Eu não te quero. Pensei que você prestasse pelo menos para nos 
deixar ricos, e nem isso. Saia daqui. Não quero ver sua cara. 
 
Vincent: Você estava fingindo me amar? Esse tempo todo? 
 
Rosa: Não, Vincent. Eu me casaria com você. Mas sem o dinheiro você não passa 
de um qualquer. Saia daqui! 
 
Vincent: Péssima escolha, Rosa! 
 
Rosa: Saia! 
 
(Vincent se levanta e sai. Rosa se senta angustiada) 
 
Rosa: (depois de um tempo estática) Porque isso acontece comigo? Que ódio. Mas 
você que me aguarde, Alejandro! Irei te caçar até no inferno, desgraçado. 
 
(A porta se abre bruscamente e Alejandro entra) 
 
Alejandro: (um pouco sem ar) Não vi nada de suspeito lá embaixo. 
 
(Rosa se levanta furiosa) 
 
Rosa: Seu filho da puta! Como ousa fugir com o dinheiro? Você... 
 
Alejandro: O que está dizendo? Ficou louca? (Olha para o chão) Onde escondeu o 
corpo? 
 
Rosa: Vincent não está morto! Ele saiu e... (pensa um pouco) E você voltou... E 
ele... (conclui o raciocínio e ergue a cabeça furiosa) Desgraçado! Ele nos enganou! 
(Dá um grito interminável pelo nome de Vincent,  Alejandro se abaixa, sem entender, 
e a consola enquanto as luzes vão lentamente se apagando. Música flamenca.) 
 
(Blackout) 
 

FIM 
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