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Personagens: 

Genaro: mexicano 16 anos. 

Susana: mexicana. 15 anos 

María: salvadorenha 20 anos. 

Venado: hondurenho.18 anos. 

Rosita: guatemalteco 42 anos velho 

O três: 45 anos salvadorenhos. 

Javier: mexicano.40 anos 

 

 



Um cemitério improvisado na fronteira. Um pedaço de terra árida que hospeda os corpos de 

viajantes que não conseguiram chegar ao seu destino. Entre os sapatos velhos, roupas e flores de 

plástico. Genaro e Susana. 

Susana: Então ... O que você ia me dizer? Você trabalha aqui? E o que faz aqui? Por que me olha 

assim? Está nervoso? Suas mãos estão suando! Tenho coisas para fazer. Anda! Me diga! (olha para 

ele mas ele não atende, fica atordoado) E todos esses sapatos! Já vou! (Genaro, frustrado) 

Genaro: Como? 

Susana: Sim ... 

Genaro: Não! (Susana está esperando) Não! Quero dizer ... se você tiver que sair, tudo bem!... 

melhor eu te contar outro dia. 

Susana: Você já me fez vir até aqui.  me diga agora idiota! 

 Genaro: Bobo! Parece bom ... 

Susana: Como? 

Genaro: Quero dizer ... sou bobo... é bobo, é bobo, não faz sentido, é melhor ir agora! Quero dizer, 

você tem coisas importantes para fazer, certo? (Susana se afasta, está prestes a sair do lugar). Você 

quer ser minha namorada? (Susana não responde, ela sai, Genaro começa a imita-la). O que você 

faz? Você trabalha aqui? me diga!, Bobo, Tarado, imbecil! (Ele vai chutar um sapato, se acomoda) O 

que eu faço? Eu falo com almas, porque com elas, elas não o interrompem com perguntas bobas. 

Oh mulher, você é minha ruína! (observa em seu caderno os dados escritos em uma parede de 

cimento) Fólio 4560. Horário 13:30. (Repete) 13:30. Folio 4560 (vê alguns papéis que ele guarda em 

sua mochila). Tênis branco Dia 10 de abril de 87. Faz muito tempo. (Coloca uma flor no chão) Sua 

primeira flor, depois de ... 31 anos. Pertences, tênis branco. Eu te ligo: "Tênis branco". (Coloca uma 

placa com o nome "White Tennis".) Eu gostaria de saber seu nome. (Escuro) 

Em Veracruz, no México. Pôr do sol O som do trem é ouvido por um longo tempo. Em um carro da 

chamada "besta" há um grupo de imigrantes. 

Javier: (com febre) Juan! Eu vou explodir! Isso soa na minha cabeça!  são abelhas?  são abelhas! 

Rosa: Acalme-se, Javier, não são abelhas! É uma crise. Não há abelhas! Acalme-se! (Para Mari) Juan, 

como vai você? 

Mari: Foi muito feio. Pobre, ele ficará inchado com um rosto que não se parece com ele. 

Rosa: Sim, seus olhos estavam inchados. Ele preferiu ficar. Picaram nos olhos também! Deus dirá! 

Esse menino está fervendo! Juan se chama, certo? Está queimando! 

Mari: (para Rosa) Eu não suporto Rosa, me sinto enjoada. Estou com dor de estomago. 

Rosa: Espere, Mari. Acalme-se! Respire. 

Venado: É por causa do movimento do trem, segure firme, não caia. Quando a enxaqueca chega 

você tem que pular forte. 



Rosa: Nós parecemos peixe fora da água (eles riem) 

Mari: (repete a frase com um meio sorriso) da água! ( um silêncio, para Rosa em segredo) Eu fiz isso. 

Rosa: Não importa, ninguém vai notar (Pausa) O que eu não quero é pular, Mari me assusta. 

Javier: Meio morto. Sem oxigênio 

Rosa: Como? 

Javier: O peixe meio morto, sem oxigénio. 

Mari: (Honestamente) Eu realmente não achei que pudesse estar  aqui, mas não tive outra opção. 

Os três: No outro carro eles jogaram um homem muito jovem, um menino. Porque ele não trouxe 

dinheiro. O trem cortou suas pernas. (Pausa) 

Rosa: (para Mari) Quanto tempo vai demorar para chegar lá? 

Mari: Nós não chegamos nem quarta parte (pausa) 

Rosa: para a parada? 

Javier: 9 horas ou mais. Chegando na Cidade do México é mais silencioso. De lá, o pior já aconteceu. 

Os três: Lá também morre. Os trens vão muito rápido. O vento derruba, mas a morte certamente 

passará pelo deserto durante o dia. Uma insolação e os caminhos. 

Javier: Eu gostaria de chegar rapidamente, chegar agora ... Eu tenho uma família que está esperando 

por mim, espero que sim ... (Sorrisos, depois silêncio) Você? (Silêncio, todos olham um para o outro) 

Rosa: (para Mari) Não tem telefone, nem dados, nada. 

Mari: Eu tinha tudo no celular. Mas eles já roubaram de mim. 

Rosa: Você trouxe os telefones? 

Mari: Não 

Rosa: Melhor. Assim, não extorquem sua família. 

Os três: Não faça muitas ilusões Javier, seu nome? Certo? Não faça muitas ilusões. Estando na 

fronteira, logo se lembram de você. Passo  isso com minha prima. A deixaram ... Uff! Meses...Eles 

disseram "espere aí". "Em um mês nós lhe enviaremos dinheiro" (Olhe para o céu) Está escuro! 

(Silêncio) 

Rosa: (Para “os três ") Não seja pessimista, não vejo que ele está doente. 

Javier: Em Veracruz existem os Zetas. Se eu for pego por uma gangue, vão me matar, não quero ser 

um bandido ou ser torturado. 

 Rosa: Em nome de Deus, estaremos bem. Deus à frente, nem fale. (Cruzou várias vezes) 

Mari: Chegar aqui é uma sentença de morte, praticamente,... mas se Deus quiser, isso não 

acontecerá conosco. Como Rosa diz: "Deus vá em frente e cuide do nosso nome" 



Pausa, tudo está em silêncio. 

Rosa: (Em particular) E seu bebê! As abelhas não te picaram? 

Mari: Não, mas suas mãos estão quentes, parece que vai começar a ter febre (Desesperada) 

Rosa: você trouxe fraldas suficientes? 

Mari: Sim, eu trouxe o suficiente, mas eles levaram a mochila. 

Rosa: A menina está sem roupa. Coloque esta camisa minha nela. Pode  dar uma infecção. Tranquila 

menina, não se preocupe. (Para Mari) Nas paradas podemos ir às compras, também podemos pedir 

dinheiro nos caminhões  e ai levamos para sua filha. (Baixo) Você trouxe dinheiro? 

Mari: Meu pai vendeu a casa, Rosa. Com isso eu fiz a viagem. Ele queria me dar tudo, mas eu só 

aceitei metade dele para que pudesse ir para outro lugar. É o menor. "o loiro" . Mas senti muita dó 

mesmo. E não há água normal onde eles estão. Eles têm que levar no balde. 

Rosa: Calma, é por isso que estamos indo para os Estados Unidos para ganhar em dólares. Tudo é 

para alguma coisa. É por isso que estamos saindo, para que tudo melhore. Caso contrário, você  

poderia estar lá com os chineses rodeando a sua casa. Lembre-se do que ele fez com seu primo. De 

Nenhuma maneira se arrisque, de verdade. 

Mari: Eu estaria em treze cachos. Embora eu tenha outra morte. "Se eu te encontrar, eu queimo 

você viva com tudo e sua filha." Eu te disse o que ele disse para mim? 

Rosa: Pense em outra coisa. Pense em Deus. 

Mari: Você traz? (Faz gesto de dinheiro) 

Rosa: Como? 

Mari: Dinheiro? Você traz dinheiro? 

Rosa: (Com as mãos diz: mais ou menos) Mas se acabar o dinheiro, em Veracruz tem um abrigo, 

onde eles dão água e comida. Você pode até dormir lá. Mas apenas por três dias. 

Mari: É o suficiente para nos restaurar. Muito dormimos pouco. 

Rosa: Praticamente nada. 

Mari: Pelo menos minha gordinha dormiu. 

Rosa: Como ela é linda! Se eles lhe pedirem alguma coisa (referindo-se a seus companheiros de 

viagem) mesmo que você tenha, não dê nada a eles. E não confie em ninguém mesmo que pareça 

uma boa pessoa. 

Mari: Você vem comigo? Você não vai o “pollero”, certo? Você não sabe se é confiável. 

Rosa: Eu já sou grande e sempre quis fazer algo importante, conseguir alguma coisa. Estou sozinha 

e tenho o consolo de que, se algo acontecer comigo, ninguém vai chorar. (Silêncio) Agora eu apenas 

sigo minha intuição. 



Javier: Eles dizem que no outro carro um homem morreu eletrocutado, é por isso que você tem que 

perceber qual carro está subindo,  o carro estava muito alto e que o corpo estava preso com os 

cabos do trem. Foi o que eles me disseram. Na próxima parada, vou a um carro mais seguro. Um 

que tenha uma caixa para dormir. A seção seguinte é muito longa e se você adormecer, não há mais 

nada a fazer. 

Venado: É melhor que todos nós mudemos de vagão. Vai muito rápido, é mais seguro. 

Mari: Você vai com o pollero? 

Javier: Não há lugar seguro na besta. (O trem começa a parar) Esse carro não é seguro, exceto você 

(diz Mari e Rosa) Você tem que correr (Saia do carro, corre) 

Mari: Você vai entrar naquele carro? Eu preciso dormir. Você vai com o pollero? Não me deixe ainda 

Rosa, por favor. Perdoe-me por perguntar. 

Escuro Nascer do sol No trem eles cantam uma melodia que dificilmente pode ser entendida. 

O três: (começam  as canções ele diz como se fosse poesia) Por três anos eu não estava 

documentado, três vezes cruzei a fronteira, três vezes me devolveram, joguei por três; minha mãe, 

minha esposa e minha filha, é por isso que eles me dizem o três. (Risos) Então, "Três", diz agora: não 

seremos estrangeiros estarão em-do-cu-men-ta-dos. Mas me ouça bem, sempre será assim! mesmo 

se você mora lá toda a sua vida ... você será um escravo, você pode ter sorte e deixar de ser um. 

Mas sim, você sempre será indocumentado (todos aplaudem). 

Venado: Mas você pode legalizar seus papéis. 

O três: Irmão, isso não importa, o acordo é o mesmo. Acostume-se rapidamente e quando você 

chegar, sofrerá menos. 

Venado: Quanto tempo resta para chegar lá? 

Javier: Você não deve entrar neste carro (para María e Rosa) 

Rosa: Por que você vai nos controlar? 

Javier: Eles não te contaram nada sobre o trem? (pausa) Quantos anos sua garotinha tem? 

María: O que ele se importa (uma pausa é feita). 

Venado: (conciliatório) Aqui nós cuidamos um do outro, não se preocupe, sua filhinha vai ficar bem. 

Rosita: Você comeu? (venado não responde). 

O três: espero que cheguemos lá em breve. Esse som nunca pára ... machuca a cabeça. 

Mari: Quanto tempo levará para chegar lá? 

O três: Como em vinte horas chegamos na próxima parada, devemos ter muito cuidado porque nos 

agarrarão à noite. 

Rosa: Os zetas? 



Javier: É por isso que eu disse a eles para trocarem de carro, a qualquer momento podem subir aqui. 

Três: Eu não poderia defender um amigo para defender uma mulher,  eu realmente preciso chegar, 

como seja  para os meus filhos (pausa). 

Mari: (Para Rosa) Agora, na parada, podemos trocar o carro. Um carro com teto, se as bandas 

chegarem, saltamos fora. O bom é que podemos dormir um pouco. 

Rosa: Como  está sua filhinha? 

Mari: Sua cabeça está quente. É arriscado pular, mas não tenho outra opção. Eu abraço minha filha 

com todas as minhas forças. Mesmo que eu me machuque completamente. 

Rosa: Acalme-se, eles não vão subir! Você não vai pular! Silencio, o trem já está parando. Venha! 

Vennado: Eu vou com você. Pelo menos eu cuido deles. 

Rosa: (Sorrisos) Com o quão magro você é. Mas  é alguma coisa. (Mari esboça um sorriso para 

Venado) 

Javier: Você não poderá fazer nada ... Eles trazem um facão. 

Mari: Bem, o que quer que Deus queira! Minha filhinha não será espancada pela besta. (Silêncio) 

Eles andam em uma rua escura 

Mari: o que pensa venado? (pausa) 

Venado: Minha avó me disse que a Besta tem a sua própria vida, é o suficiente para que você 

enfureça e envie o demônio, como um ladrão, traficante ou sequestrador, se você está com fome 

você come um descuido. Estou no chão e continuo subindo. Eu me pergunto se é assim que vou me 

sentir toda a minha vida. Nem mesmo o vento está calmo lá em cima ... (Pára a caminhada, parece 

tonto) Não façam caso. Isso me deixa tonta ao ver a minha sombra que não para de se mover além 

de que o barulho atordoou meu cérebro. 

Mari: Não sei que parte do meu corpo me sustenta, não sinto nada, estou com o corpo adormecido. 

Temos que lembrar que essa sombra é nossa, não é de outra, se não da nossa, um dia terá um lar. 

Não desperdice sua energia com tristeza, você tem que cantar. 

Venado: (sorri para ela) Você é muito fofo. (Mari mal sorri) E o pai da sua filha pequena? 

Mari: Minha filhinha não tem pai. Como a maioria de nós, mas é melhor não mencionar isso. 

Eles esperam pelo próximo trem junto com outras pessoas. Um mar de pessoas entre drogas e noite. 

Fome e esperança 

Venado: Quando o trem chegar, temos que esperar o momento certo, quando a velocidade 

diminuir, subimos. 

Rosa: E se ficarmos aqui, é noite. 

Venado: É muito perigoso Rosa. Não há abrigo aqui. Não vamos mais subir. 



Rosa: (disse a Maria) Sabe, quando eu era criança, eu achava que vinha a este mundo para fazer 

algo importante (pausa) Eu queria ser uma advogada! Eu queria defender as pessoas, especialmente 

as pessoas com quem ninguém se importa. Mas ... Você não pode pensar nos outros com a barriga 

vazia. Pouco a pouco eu esqueci. Eu desliguei Mari, como uma pequena estrela. Sua filhinha ... te dá 

alegria, certo? Isso lhe dará força. Ela ainda tem luz. É como se eu tivesse a energia que nos falta. 

Pelo menos eu já sou um foco derretido. Você tem que se esforçar porque sua garotinha não andará 

sozinha. E você ainda é muito jovem. 

O rugido da besta é ouvido. A luz dos faróis enche seus olhos. Escuro 

Susana retorna ao pedaço de terra, suspira. Genaro está na mesma posição da última vez. Genaro 

não olha para ele. 

Susana: Olá! E como estás? Estou confusa, estou bem. Tenho vontade de vomitar. Eu não estou 

grávida. Eu não posso ser sua namorada. Eu já estava namorando outra pessoa. Mas já não estou. 

Eu realmente não entendo o que acontece comigo! E eu não quero dizer o que aconteceu no outro 

dia, mas o que acontece em geral, na minha cabeça, eu não entendo nada, na verdade, eu não 

entendo nada! porque estamos falando neste pedaço de terra, ... corpos. Por que você não me disse 

o que era este lugar? Eu nunca teria pisado aqui. Sobre a proposta. Talvez, se você tivesse me 

perguntado em outro lugar, eu teria pensado nisso. Mas você já me disse isso e agora estamos aqui 

de novo e não tenho certeza. (Olhe para o espaço) Eles não merecem isso. 

Genaro: Como? Eu sou um pouco bobo. Me explique 

Susana: (sorri) As pessoas que estão aqui, não merecem isso. 

Genaro: Quem merece isso? Foi sua decisão de alguma forma. 

Susana: uma decisão forçada. Muitas vezes. 

Genaro: Na maior parte do tempo O que você achou? 

Susana: Não agora. Eu tenho problemas em casa. E você me pergunta novamente neste mesmo 

lugar! 

Genaro: Aqui estou o dia todo! 

Susana: Papai morreu querendo ir para a fronteira (olhe para o rosto de Genaro que não entende 

nada) Eu não te disse a verdade. Eu também descobri que era mais velho. Ela sempre me disse que 

meu pai morrera de parada cardíaca, mas a realidade era que ele já havia decidido sair de casa para 

sempre. 

Genaro: Para te enviar dinheiro? 

Susana: Não, ele estava saindo. Eles não lhe deram o visto e ele foi ilegal, como “indocumentado”. 

Mas  não conseguiu passar, ele se bateu subindo a parede. Ele ficou preso com a cabeça. Que morte 

absurda? É tão ruim ter uma filha, como eu quero fugir! 

Genaro: Como você diz isso? 

Susana: Eu me pergunto a que terra nós oramos quando eu era menina. 



Genaro: A terra que foi, deve ter sido grata (Pausa). 

Susana: (mais quieta) E o que você está fazendo aqui, exatamente? 

Genaro: A maioria são pessoas que ninguém reclama. 

Susana: Então há pessoas debaixo de nós. É um cemitério ... improvisado. 

Genaro: Um túmulo comum no final de um cemitério onde os corpos têm nomes. Os viajantes são 

enterrados aqui, com sorte um sapato ou alguma peça de vestuário é salva, uma foto é tirada. Eu 

pensei que não era o suficiente. Pedi permissão para tentar acomodar este site. Eles me pagam o 

mesmo, mas é bom. Isto é uma lixeira e ninguém se importa. Eles sofrem aqui Susana, eles morrem 

em nosso país. O governo não está interessado em seus mortos, você acha que eles estão 

interessados nos mortos do vizinho? 

Susana: Não. (Susana lê alguns sinais que Genaro colocou) "Tênis branco" "Mochila vermelha" 

"Juan" "O Três" (Pausa) E se meu pai estivesse em um lugar assim Eles viriam reconhecer alguém? 

Genaro: Às vezes. Poucos. É muito raro. É uma coisa boa, mas também é triste. Até o final, as famílias 

esperam encontrar seus familiares. Por mais difícil que seja, quando eles sabem a verdade, podem 

recomeçar. Muitas pessoas têm medo desse lugar. (Olhe para o espaço) Eu não tenho medo. Eles já 

sofreram tanto. 

Genaro fica na mesma posição em que ele estava quando Susana chegou 

 Escuro 

 Em uma rua na cidade do México. Eles são Rosa, Venado e El tres. A garota não para de chorar. 

Rosa: Três dias no deserto da Guatemala, não sei quantas semanas no México e estamos na metade. 

O Tres: Estamos viajando há dois meses e estamos na metade. Bem, aqui separamos, amigos, 

tentamos não ser, especialmente na fronteira. Tente se mover, apenas se mova! Se eles ficarem, 

correm o perigo da droga e bem ... Vejo você do outro lado. 

Venado: Então você vai com o pollero. Tem certeza? 

Rosa: Sim, eles me dizem que é legal. 

Venado: A garota? 

Rosa: Isso mesmo. Eu acho que ele tem uma infecção. 

Venado: Ele vai sentir falta de sua mãe. Devíamos ter esperado naquele lugar! 

Rosa: Nós não sabíamos. Aqueles malditos. Eu não sei como ele se distraiu, eu vi a garota ... Mari já 

tinha os olhos em outro lugar. Mas você tem que continuar mesmo assim. Primeiro Deus. Deus a 

frente. 

Venado: Rosa você já depositou? 

  Rosa: Já. 



Venado: Quanto você pediu antecipadamente? 

Rosa: Mil 

Veado: pesos! 

Rosa: Dólares. Meu pai poderia pedir um empréstimo. 

A besta soa 

Rosa: você escala? 

Venado: Sim, eu não tenho dinheiro. Tome cuidado, se isso te doer da coluna, não suba. Siga sua 

intuição e desapareça no escuro. 

  Permanece em nada. O trem que está saindo é ouvido. 

Rosa: Agora, espere pequena. Tudo estará bem. Como eu te disse. Você tem sua própria luz. Eu sei 

porque eu posso ver bem, mesmo à noite. Sem dúvida é a luz que você tem. Se sua mãe e eu 

soubéssemos que você não iria comer a fera ou a escuridão. Nós iremos em frente com o favor de 

Deus. Pequena. Tudo passa. Tudo aconteceu. Nós teremos uma casa. Como seja. Nós teremos uma 

casa. 

 

 

FIM 


