
 1 

XUVENTUDE, DIVINO TESOURO 

 

ESCENA I 

(Amiga 1 está na súa habitación. Soa o timbre da porta. Entran 

Amiga 2 e Amiga 3). 

 

AMIGA 1: Xa pensei que vos pasara algo. Quedaramos ás seis. 

AMIGA 3: Muller, son as seis e dez. Entretivémonos con Óscar na rúa. 

AMIGA 1: Con Óscar? Óscar Ferreiro? 

AMIGA 2: Si, que pasa?  

AMIGA 1: Ese rapaz é moi perigoso.  

AMIGA 3: Pero que dis? Por que ía ser Óscar moi perigoso? 

AMIGA 1: Porque ten uns ollos preciosos! Miras para el e perdes o control.  

AMIGA 2: Perdes o control? 

AMIGA 1: Atrápate coa súa mirada engaiolante e anula a túa vontade. Por 

iso é perigoso. 

AMIGA 3: O que pasa é que che gusta e morres cada vez que o ves. 

AMIGA 2: Gústache? Non o sabía. 

AMIGA 1: Non lle fagas caso e procura non mirar os ollos de Óscar ou 

estarás perdida... para sempre. 

AMIGA 3: Que? Saímos ou non? 

AMIGA 2: Si, si, si. Estou nerviosísima. Credes que vou ben así? 

AMIGA 1: Moi ben. Eses pantalóns séntanche fenomenal. 

AMIGA 3: Pareces unha desas monxas seglares que non levan hábito pero, 

en fin, si, os pantalóns quédanche ben. 

AMIGA 2: Que queres dicir con iso de que parezo unha monxa? 

AMIGA 1: Ti nin caso. Como ela vai de moderna, claro! 

AMIGA 2: O que levo non é “moderno”, é iso... 

AMIGA 3: Era unha broma. Anda, que che vou pintar un pouco os beizos e 

darlle un toque de cor á túa cara. 

AMIGA 1: Xa estás coa pintura de guerra, eh? (Dirixíndose a Amiga 2). 

Mira, pintarse é perigoso, porque a pintura atrae os homes como 

atrae a merda ás moscas, sabes? 

AMIGA 3: Unha comparación moi afortunada.  

AMIGA 2: A miña nai tamén se pinta... 
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AMIGA 1: Non é o mesmo. A túa nai está casada e o anel que leva no dedo 

espanta as moscas, comprendes? 

AMIGA 3: Eu si comprendo. Os homes son as moscas e eu son a merda. 

AMIGA 1: Ti ben me entendes. 

AMIGA 3: Por que estás tan nerviosa? Que raios pasa? 

AMIGA 1: É a primeira vez que ela vai ir a unha discoteca!!! 

AMIGA 3: E que? Necesita un manual de instrucións? 

AMIGA 2: Hai algo que eu non saiba? Algo que me ocultastes? Unha 

discoteca non é simplemente un salón de baile? 

(Ao mesmo tempo). 

AMIGA 1: Non 

AMIGA 3: Si 

AMIGA 2: Ui, ui, ui, isto non me gusta. 

AMIGA 3: Para poder comprender o complicado mundo das discotecas hai 

que vivilas. Veña. A bailar! 

AMIGA 2: Non sei. Se cadra debería poñer outro tipo de roupa. (A Amiga 1). 

Podo mirar no teu armario a ver se atopo algo que sexa máis..., en 

fin,  menos...? 

AMIGA 1: Pois... 

AMIGA 2: (Erguéndose e indo cara unha porta do armario). Grazas. 

AMIGA 1: (Erguéndose como se tivese un foguete no cu e impedíndolle o 

paso á porta do armario). Non!!! Aquí non. 

AMIGA 3: Ostras, neniña! Pero que tes hoxe? 

AMIGA 2: (A Amiga 1). Perdoa, perdoa, fixen algo mal? 

AMIGA 1: Aquí está a roupa prohibida, a roupa perigosa. Eu non a merquei, 

xúrovolo. É a miña nai a que teima en mercarme minisaias, 

camisetas axustadas, tops minúsculos e outras prendas de alto risco. 

AMIGA 3: O teu é grave, de verdade... 

AMIGA 2: (A Amiga 1). Déixame ver, por favor... 

AMIGA 1: Non e non. Es a miña amiga e debo velar pola túa seguridade.  

AMIGA 3: Roupa de alto risco! Nunca na miña vida oíra tal despropósito. 

Cada unha debe ir como lle pete e ao que lle moleste, que se 

aguante. 

AMIGA 1: Claro, e despois pasa o que pasa. 
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AMIGA 3: O que pasa non pasa por levar unha minisaia, o que pasa pasa 

porque hai xente desequilibrada. 

AMIGA 1: Por iso, como hai xente desequilibrada é mellor pasar 

desapercibida. Cando tes diante un touro, non é conveniente que 

vaias de vermello, entendes? 

AMIGA 2: Carai! Antes de ir á discoteca terei que procurar a escopeta de 

caza do meu pai... por se acaso. 

AMIGA 3: (A Amiga 1). Estasme poñendo nerviosa. Ela tamén é a miña 

amiga, e non quero que lle metas o medo no corpo. Quero que se 

divirta, que baile, que coñeza rapaces xeitosos e que disfrute, hostia! 

AMIGA 1: Ah! Esa é outra.  

AMIGA 2: O que? Que pasa agora? 

AMIGA 1: Tes que telo todo planificado de antemán, se non... pode 

resultar... perigoso. 

AMIGA 3: De que falas? 

AMIGA 1: Das relacións. Eu téñolle dado moitas voltas e creo que non se lle 

debe dar o primeiro bico a un rapaz ata o primeiro mes de relacións. 

AMIGA 2: Ti cres? E durante ese primeiro mes, entón, que fas? 

AMIGA 1: Podes permitir que che toque unha man, que pase o seu brazo 

polo ombreiro, que bique as túas meixelas... por esa orde; en total 

tres semanas. 

AMIGA 3: E ao cabo dese mes, o bico que é con lingua ou sen lingua? 

AMIGA 1: Filla, que, que, que, porca es! 

AMIGA 3: E ti que ridícula. Esqueces o máis importante. Que seguro que 

che gusta, que che apetece, que non o fas porque o teñas na axenda, 

senón que xorde espontaneamente porque dous corpos se atraen... 

AMIGA 2: Que bonito!  

AMIGA 3: Imos á discoteca ou non? 

AMIGA 2: Si, si, si, estou, estou... excitadísima! (Mirando para Amiga 1). 

Oh, perdón! Non quixen dicir iso. 

AMIGA 1: Xa vexo que vos fago unha graza enorme... 

AMIGA 3: Non, muller. Entendémoste. Pero non podes vivir a vida deixando 

constantemente de facer cousas “por se acaso”...Veña.  

(As tres de pé, dispostas a marchar). 
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AMIGA 3: (A Amiga 1). Por certo, non cres que esa camiseta é demasiado 

axustada? 

AMIGA 1: Ti cres? 

AMIGA 3: Que parva! Estás guapísima. Vamos. 

 

 

ESCENA 2 

(Amigo 1, Amigo 2 e Amigo 3 na barra dun bar, diante de tres cervexas). 

 

AMIGO 1: Hai que foderse! A segunda cervexa e xa non teño un can no 

peto.  

AMIGO 2: Pero que non te preocupes máis! Que xa che dixen que eu teño 

pasta! 

AMIGO 3: (A Amigo 1). Ti bebe e cala. 

AMIGO 1: Que non é así, meus, que non é así, que estou farto. Un día 

destes atraco un banco, xúrovolo. 

AMIGO 2: Avísame que te acompaño. 

AMIGO 3: Eu tamén me apunto. 

AMIGO 1: Pois non será porque vos falten os cartos... 

AMIGO 3: A ver se así me meten no cárcere e o meu pai decide por fin 

desherdarme.  

AMIGO 1: Tes ti bo problema, que pena me dás. 

AMIGO 3: Aínda que non o creas, éche fodido ser o único herdeiro dunha 

empresa de ovos cando che dan noxo os ovos. Perdoade, creo que 

vou vomitar. (Sae). 

AMIGO 2: Se montásemos unha boa, con tiros e carreiras diante da policía 

e sangue e todo iso, sairiamos nos xornais, ou non? E os meus pais é 

o primeiro que ven cando se erguen, os xornais. Van ao baño co 

xornal, almorzan co xornal e despídense mentres len a contraportada. 

Mira ti que ben. Verían a miña fotografía e o vello, por exemplo, diría: 

“Non sei de qué me soa esta cara. Mira, cariño, non che parece 

coñecida?”. E a miña nai lería o meu nome e apelidos..., non, os 

apelidos non, que pena! só poñen as iniciais...en fin, diría: “Mesmo o 

nome me resulta familiar...”. 
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AMIGO 1: Non me amoles, nacho. Que eu só vexo o meu vello un día á 

semana, cando lle cadra. E a miña nai acaba tan cansa que cando 

chego ás dez da noite xa está na cama deitada. Deus! O que curran 

os meus vellos! Déixanse a vida por gañar unha merda.  

AMIGO 3: (Que volve do baño).  Se é que isto non hai quen o ature, cada 

vez que escoito ou digo esa palabra síntome morrer, de verdade, 

boto os fígados. 

AMIGO 2: Que palabra? 

AMIGO 1: Ti pareces parvo. Cada vez que escoita “ovos”, bota a pota. 

(Amigo 3 sae correndo novamente coa man na boca). 

AMIGO 2: Manda nabo! E co ben que saben. Xa me gustaría a min comer de 

cando en vez un bo par de ovos fritos. Sabes canto tempo hai que 

non os como? 

AMIGO 1: E a min que me importa! Seguro que ti nunca pasaches fame. 

AMIGO 2: Fame, fame, non. Pero fame de ovos, por exemplo, si. Ou de 

patacas cocidas con sardiñas, ou de caldo... 

AMIGO 1: Pois vén un día á miña casa, que outra cousa non comeremos, 

pero caldo... Dígocho en serio, eu teño que facer algo, algo grande, 

non sei, un secuestro, iso, montar nun autobús escolar cun coitelo 

deses de matar porcos e ameazar con matar os vintecinco nenos se o 

goberno non me dá... trinta millóns, que digo, cen millóns, polo 

menos. Que os meus pais ben o merecen, que traballan coma bestas. 

Sabías que o meu vello case se mata isoutro día co camión? De 

milagre saíu vivo. Deulle o sono porque levaba doce horas 

conducindo, doce horas sen parar nin a mexar, e aínda por riba 

colleron unha perrencha na empresa e ten que pagar el parte do 

arranxo do camión. Manda carallo! 

AMIGO 3: (Chegando). Voulle prender lume á fábrica, falo en serio. Unha 

noite destas, entro alí e retórzolle o pescozo ás pitas e escacho os... 

en fin, e logo, préndolle lume, e o cheiro a chamusco vai chegar ao 

nariz do meu pai, a ver se así se decata dunha vez de que non quero 

ter nada que ver coa súa empresa de ovos!!! (Tenta marchar pero o 

vómito corre máis ca el). 

AMIGO 2: Oes, conta comigo. Si que sería divertido: “Unha nube tóxica 

envolve a nosa cidade como consecuencia do incendio provocado 
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nunha fábrica de ovos.  (Amigo 3 non pode deixar de vomitar).  Polo 

de agora hai máis dun cento de feridos, algúns de extrema 

gravidade”. 

AMIGO 1: (Ao seu). Despois levaría a cabo a gran vinganza: asasinato 

múltiple. 

AMIGO 2: Conta, conta. 

AMIGO 1: A familia para a que traballa a miña vella. Xa sabes, límpalles a 

merda da casa. Esmagaríaos a todos, ata a máis pequecha que só ten 

cinco anos e pretende que a miña nai lle chame “señorita Jessica”. 

AMIGO 2: Bua! Iso sería caralludo. Sairía a noticia mesmo na televisión 

española,  nas noticias das tres que teñen máis audiencia. Seguro 

que se saio en televisión os meus pais si me recoñecen, non credes? 

AMIGO 3: (Falando co dono do bar). Nemesio! Fai o favor, cambia á galega 

a ver se botan o partido! 

AMIGO 1: Aínda falta media hora. Están co telexornal. 

VOZ EN OFF: Este novo erro da OTAN pon en perigo novamente as 

negociacións de paz... 

AMIGO 3: Impórtalles a eles ben a paz. 

VOZ EN OFF: Segundo as informacións recibidas son quince os mortos, 

todos civís, e a maioría nenos que regresaban no autobús aos seus 

fogares... 

AMIGO 1: Manda carallo! Isto é imperdoable. 

AMIGO 2: O que eu digo, se nos puxesemos de acordo centos de miles de 

persoas de diferentes países e nos presentásemos en Iugoslavia, a 

ver se se atrevían a disparar. 

AMIGO 3: Os meus pais xa chamaron ofrecéndose a acoller na casa unha ou 

dúas familias de refuxiados. 

AMIGO 1: Nós non temos sitio... 

AMIGO 3: E se marchamos nós alá? Alugamos unha furgoneta, collemos de 

todo un pouco e imos a Albania ou a un sitio deses..., que vos 

parece? 

AMIGO 1: Pídolle o camión ao meu pai, que agora está de baixa... 

AMIGO 2: E facemos unha campaña de recollida de alimentos e medicinas e 

todo iso... 

 (Tras un silencio). 
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AMIGO 1: Que sorte temos, rapaces! 

 (Novamente silencio, enchidos como están de emoción contida). 

AMIGO 2: Iso é! Cando chegue á casa voulles contar aos meus pais a miña 

vida para que me vaian coñecendo, porque o que pasa é que os 

pobres non teñen tempo nin de mirarme, entre o xornal e o móbil... 

AMIGO 3: Ser enxeñeiro agropecuario non está tan mal, non vos parece? E 

ademais sei que non podería durmir sen o doce cacarexo das pitas. 

AMIGO 1: Paso do asasinato múltiple, de verdade, e do secuesto do autobús 

escolar. 

AMIGO 2: E do atraco ao banco? 

  (Os tres choran afundidos nunha aperta). 

AMIGO 1: (Recuperándose pouco a pouco da emoción). Hai que foderse! E 

eu sen un can para tomar a última cervexa. 

AMIGO 2: Que non te preocupes por iso, que es máis pesado que o 

chumbo, que eu teño cartos aínda! 

AMIGO 3: (A Amigo 1). Ti bebe e cala. 

AMIGO 1: Pero se non é iso, meus, se non é iso. 

 

 

ESCENA 3 

(O Pai está atarefado no salón, cunha máquina calculadora e unha 

chea de papeis. A Nai le atentamente un libro tomando notas. A Filla 

1 e Filla 2 falan entre si). 

 

FILLA 1: Anda, por favor, fala ti. 

FILLA 2: Por que? Ti es a maior. 

FILLA 1: E iso que máis ten. Ti vas por letras e o ano pasado gañaches o 

concurso literario no instituto. 

FILLA 2: Unha cousa é escribir e outra falar. Xa sabes que cando me poño 

nerviosa trábaseme a lingua. 

FILLA 1: Veña, se llelo dis ti, déixoche os meus pantalóns novos. 

FILLA 2: Iso é chantaxe. Ves? Nin sequera teño saliva na boca. Só de 

pensalo pégaseme a lingua ao padal. Non son quen. 
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FILLA 1: Pois eu debo ter cento cincuenta pulsacións por minuto. Creo que 

me vai estourar o corazón. A última vez que fixemos algo parecido foi 

terrible. 

FILLA 2: Creo que teño descomposición. Vou ao baño. 

FILLA 1: Non montes o numeriño agora. Agora non. 

FILLA 2: Queres que manche as bragas? 

FILLA 1: Mira, facemos unha cousa, ti falas con papá e eu con mamá. 

FILLA 2: Non, non, temos que estar as dúas xuntas, por se acaso. 

FILLA 1: E se o botamos a sortes? 

FILLA 2: De verdade, de verdade, de verdade, xúrocho, eu non podo.  

FILLA 1: Pois empezo eu e ti segues, vale? 

FILLA 2: Vale. Falamos primeiro con mamá? 

FILLA 1: Si, si, con mamá primeiro. Preparada? 

FILLA 2: Non sei, ti como me ves? 

FILLA 1: Un pouco descomposta, si. 

FILLA 2: E logo cheira moito? 

FILLA 1: Anda, vamos.  

FILLA 2: Cólleme da man, por favor. 

FILLA 1: (Chegando á altura da nai). Mamá. 

NAI: (Sen mirar). Non. 

FILLA 1: Que? 

NAI: Que non. 

FILLA 2: Pero, por que dis que non? 

NAI: Cando vides así as dúas xuntiñas, xa sei que ides pedir algo. Con cara 

de cordeiros, por suposto, cos ombreiros baixos e o sorriso nos 

beizos, e unha postura de recollemento como se estivésedes nun 

velorio. 

FILLA 1: Pero se nin sequera miraches para nós. 

NAI: Son a vosa nai. Coñézovos perfectamente. 

FILLA 1: Pois ben... (Dándolle co cóbado a Filla 2). 

FILLA 2: O que queriamos é que... 

NAI: Non. As noites son para durmir. Se queredes saír chégavos ben o 

tempo ata as nove. Xa estaba eu ben avisada a este respecto.  

FILLA 1: Pero se... 



 9 

NAI: Onte mesmo botaron un programa na televisión sobre este tema. 

Unha nai contaba a súa experiencia: comezou deixando saír unha vez 

ao mes á súa filla de catorce anos e agora non é quen de impoñerse, 

e a mocosa chega todos os venres e sábados ás seis ou ás sete da 

mañá. E eu non estou disposta a iso. 

FILLA 2: Mamá, nós o que queremos... 

NAI: Non. Oístes falar dos embarazos non desexados? Estades nunha idade 

de alto risco. Se fósedes homes, sería outra cousa.  

FILLA 1: Mira, mamá... 

NAI: Xa sei o que me vas dicir. Que a vós iso nunca vos vai pasar. Unha 

sempre pensa que a ela non lle vai pasar, pero pasa, e cando pasa, 

que? 

FILLA 2: Estás equivocada, nós... 

NAI: Vós sodes distintas, xa o sei, pero o resto do mundo, non. Saes cos 

amigos, tomas unha cervexa, alguén che bota unha pastilla na bebida 

e ao cabo dun mes comezan os mareos. 

FILLA 1: Se nos escoitas un minuto sen falar, entenderás que... 

NAI: Mira, nena... 

FILLA 2: Mamá!! 

NAI: Acabouse a conversa. Xa sabes que non aturo os berros.  

FILLA 2: É que non me deixas outra alternativa porque... 

NAI: Estás xorda, ou que? Non quero discutir, teño que rematar este 

traballo para mañá e non podo permitirme o luxo de poñerme 

nerviosa. Asunto concluído. 

FILLA 1: Podo explicarche polo menos que era o que queriamos...? 

NAI: (Erguéndose). Ou marchades vós ou terei que ir eu á miña habitación. 

Por favor, un pouco de respecto. Ou teño que tomar outro tipo de 

medidas? 

(Collidas da man, novamente, a Filla 1 e a Filla 2 voltan ao lugar onde 

estaban ao principio). 

FILLA 2: Teño ganas de chorar. 

FILLA 1: Cres que llo deberiamos dicir a papá? 

FILLA 2: A papá? Agora si que manchei as bragas e os pantalóns. 

FILLA 1: Non temos nada que perder, veña. 

FILLA 2: Non temos nada que perder? A paciencia, paréceche pouco? 
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FILLA 1: Veña. Dáme a man. 

FILLA 2: Estás xelada. 

FILLA 1: E ti estás suando. 

FILLA 2: Si, creo que me estou desfacendo por dentro. De aquí a un pouco 

comezarei a desfacerme en anacos. Pero ti non te preocupes, 

recóllelos e limpas o chan, vale? 

FILLA 1: Agora non. Non montes o numeriño agora, por favor. 

FILLA 2: Vale, vale. 

FILLA 1: (Chegando á altura do Pai). Ola, papá! Estás moi ocupado? 

PAI: Si. 

FILLA 2: Tráioche un café e descansas un pouco e charlamos? 

(O Pai sinala, sen falar, unha xícara baleira). 

FILLA 2: Que? 

FILLA 1: Quere dicir que hai dez minutos que tomou un café e que non pode 

descansar porque ten que pechar as contas deste ano e que xa falará 

con nós outro día, probablemente a fin de semana. 

FILLA 2: Ah! 

FILLA 1: (A Filla 2). Que facemos?  

FILLA 2: Agarda. Mira, papá, ti tranquilo. Nós falamos e ti segues 

traballando, vale? É só un minuto. Resulta que... 

(O Pai fai un xesto claro de que marchen inmediatamente). 

FILLA 2: Que? 

FILLA 1: Di que saiamos da súa vista inmediatamente, que se non presenta 

mañá eses papeis, Facenda obrigaralle a estar en réxime de pensión 

completa en Alcalá Meco. 

FILLA 2: Ah! 

FILLA 1: Que facemos? Intentámolo outra vez con mamá? 

FILLA 2: Non, agarda. Mira, papá, vouche falar así baixiño para non 

desconcentrarte. O caso é que queriamos pedirche que nos deixes... 

PAI: Que non, que non, que pesadez. Sempre o mesmo conto no momento 

máis inoportuno. Que non, que non quero que saiades pola noite, nin 

que vaiades durmir á casa de ninguén, nin que asistades a festas a 

media luz, nin vos vou subir a paga semanal, nin podedes traer 

rapaces a casa, nin ir a esa discoteca á que van todas as vosas 

amigas, nin ir á verbena aínda que todas as vosas compañeiras de 
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clase vaian. Non, non, e non. Está claro? E do concerto ese no 

pavillón dos deportes nin falar porque despois pasa o que pasa. Que 

entra máis xente da permitida, que as bancadas soportan máis peso 

do debido e se derruban e a multitude entolecida comeza a berrar e a 

correr, e acabades esmagadas baixo as botas esas de plataforma que 

pesan cinco quilos. Está dito. Non. 

FILLA 1: Se nós o único que queremos é... 

PAI: Non vos dou permiso para ir á excursión. Non. Sete días fóra da casa, 

durmindo en sabe Deus onde e con sabe Deus quen. Nin falalo. Se 

queredes coñecer Portaventura ou París ou Torremolinos, iremos 

todos este verán. E acabouse o conto. 

FILLA 2: Papá... 

PAI: Dixen: acabouse o conto. Cando eu era novo ninguén celebraba o seu 

aniversario, así que se unha amiga cumpre anos, mercádeslle un 

bonito agasallo e levádesllo ás catro da tarde á súa casa. Está claro? 

Dixen que non en abstracto, en xeral. Un non rotundo e definitivo. Un 

non. 

(A Filla 1 e a Filla 2, collidas novamente da man, volven ao lugar do 

principio. 

FILLA 2: Teño que ir ao baño. O fedor é insoportable, non cres? 

FILLA 1: Preparo unha tila? 

FILLA 2: Por min, non, eu xa descarguei todos os nervios que tiña. 

FILLA 1: Oes... 

FILLA 2: Que? 

FILLA 1: Ti lembras que era o que lles queriamos pedir? 

FILLA 2: Non. E ti? 

FILLA 1: Tampouco. 

FILLA 2: Non debía de ser nada importante. 

FILLA 1: Non, non debía de ser nada importante. 

 

 

ESCENA 4 

(Nun parque, sentados, Mozo 1, Moza e Mozo 2. Moi preto deles, 

unha litrona da que non beben). 
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MOZA: Aquela casa estaba cheíña de cascudas. Cando me erguía pola noite 

ás escuras para ir ao baño...ufff!!!, pónseme a pel de galiña só de 

pensalo. 

MOZO 1: E se ías ás escuras, como sabías que había cascudas? 

MOZA: A ti que che parece? 

MOZO 2: (A Mozo 1). Ti nunca viches unha cascuda, verdade? Corren a 

unha gran velocidade e fan ruído, sobre todo se son moitas. E cando 

as pisas, estralan: crrrgg  (Á Moza). Non irías descalza? 

MOZA: Por favor! Non mo recordes. 

MOZO 1: Eu de pequeno, tíñalles medo ás moscas. 

MOZO 2: E agora non? Vaia escándalo montaches isoutro día na clase de 

galego. 

MOZO 1: Aquilo non era unha mosca, gracioso, era unha abella e eu son 

alérxico ás picaduras das abellas. 

MOZA: A min gústanme moito os animais, pero de verdade, o dos bichos 

non o levo nada ben. Cando saio co meu can ao monte e vén cheíño 

de carrachos...  

(Neste momento entran Mozo 3 e Mozo 4, co aspecto de quen pasa 

necesidade e con evidente acento estranxeiro. Sentan noutro banco e 

escoitan a conversa a partir de aquí). 

MOZA: Mira que son noxentos! eh? Xa só no aspecto son desagradables. 

MOZO 2: (Mirando desconfiadamente para o Mozo 3 e Mozo 4 pero falando 

con Moza). Si que son noxentos, si. A min gústame queimalos co 

cigarro. 

 MOZA: Eu creo que habería que exterminalos.  

MOZO 1: A min moléstanme especialmente pola alerxia. Cando estou preto 

deles sáenme uns grans que pican que nin o demo. Fixádevos, en 

pouco tempo mirade como teño isto. 

MOZO 3: (Tras escoitar o anterior e despois de mirar desconfiadamente 

para os que están sentados, diríxese a Mozo 4). Teño que sacar as 

pelas de onde sexa, chacho. 

MOZO 4: Eu xa sabes que fago o que me digas. O que me digas. Estou 

contigo. Que queres que faga? 

MOZO 3: Non sei, estou nervioso. Trouxeches a navalla? 
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MOZO 4: Claro! Como me preguntas iso? É a miña navalla da sorte. Dende 

que ma regalaches non saio sen ela. Nunca. Xa nos ten sacado de 

apuros a miña navalla, eh?  

MOZA: Pois o meu creo que xa é enfermizo porque me poño histérica. Vexo 

un deses e comezo a suar e... teño ganas de esmagalo,  pero non son 

quen de facelo porque só de pensar que me quedarán nas mans os 

restos de...buagg, e o sangue... Brrr! 

MOZO 1: Tampouco tes que machucalos coas mans, muller. Hai métodos 

máis limpos. 

MOZO 2: Home, non estamos falando de plagas. Normalmente non é ese o 

caso. O que te atopas son especímenes soltos, e o máis práctico é... 

(Fai o xesto co pé ou coa man). 

MOZO 3: Estou mal, chacho, nunca me vira nunha situación tan fodida, 

sabes? Teño que buscar algo, xa, xa, pero xa. 

MOZO 4: Tranquilo, que para iso estou eu. Para que están os amigos? Hoxe 

por ti e mañá por min. Cando che fallei eu, eh? Agora mesmo 

buscamos algo.  

MOZO 3: Se non remata esta situación, morro, entendes? 

MOZO 4: Eu xa pasei por esas. Sei o que é. Non me tes que explicar nada.  

MOZO 3: Que preciso os cartos, coño, moitos cartos. 

MOZO 4: Veña, tío, que eu sei o que hai que facer!  

(Mozo 4 e Mozo 3 érguense, ao mesmo tempo que o fan Mozo 1, 

Moza e Mozo 2. Situación de tensión. Os uns teñen medo dos outros 

e viceversa. Ao mesmo tempo din). 

MOZO 3: Non queremos problemas, amigos! 

MOZO 1: Non queremos problemas, amigos! 

(Quedan un momento en silencio, fitándose. Ao mesmo tempo din). 

MOZO 4: Podemos marchar? 

MOZO 2: Podemos marchar? 

(Novamente silencio. Ao mesmo tempo din). 

MOZA: Claro que podedes marchar. Por que non iades poder marchar? 

MOZO 3: Claro que podedes marchar. Por que non iades poder marchar? 

(Hai agora unha certa relaxación no ambiente. Á vez din). 

MOZO 4: Nós pensabamos que... 

MOZO 1: Nós pensabamos que... 
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(Rin abertamente agora). 

MOZO 3: Falabades de exterminio 

MOZO 4: E de noxo, e de esmagar, e de sangue... 

MOZA: Falabamos dos bichos. Contáballes as miñas fobias. 

MOZO 2: Xa sabedes, as cascudas, as carrachas... 

MOZO 1: E vós falabades de cartos… 

MOZO 2: De navallas... 

MOZO 3: Porque non teño traballo e se non pago este mes, bótannos da 

casa, a min aos meus vellos e a catro raparigos máis... Corenta 

talegos. 

MOZO 4: Queredes un pouco de chourizo con pan? 

MOZO 1: Non, grazas,  son alérxico ao chourizo... 

MOZO 3: Pensei que estabades bébedos... polo da litrona... 

MOZO 2: Non é nosa, xa estaba aí cando viñemos... Eu pensaba que tiñas 

“mono”...  

MOZO 4: O que está é desesperado. Eu ben sei o que é iso, querer traballar 

e non poder, querer vivir decentemente e... 

MOZA: Se queres, falamos de ti no instituto e organizamos unha campaña 

para recadar fondos... 

MOZO 3: (A Mozo 1). Se queres, douche unha receita para eses grans que 

che saen. A miña avoa prepara unha mestura de herbas que elimina 

o picor inmediatamente. 

MOZO 1: Pois si, non vexas o que me molesta. Chega a primavera e eu non 

fago outra cousa que rascar.  

MOZO 4: (A Moza). Sabes como saen as carrachas dos cans, sen 

necesidade de esmagalas coa man ou queimalas? 

(Mentres a escena fica baleira, óese o zunido dunha mosca). 

 

 

ESCENA 5 

(Farmacia de barrio. A farmacéutica, antes de abrir, prepara os 

últimos detalles; diante do espello ensaia posturas e xestos. Está 

nerviosa. Hoxe é o día da inauguración. Mira o reloxo en repetidas 

ocasións. As dez é a hora “máxica”. Coloca un cartel de “Aberto”. 
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Agarda un tempo. Como non vén ninguén diríxese á porta e mira cara 

a un lado e outro da rúa. Desespérase. Colle o teléfono e chama). 

 

FARMACÉUTICA: Mamá... ola... si, xa abrín... Non, aínda non veu ninguén... 

Claro, claro, é normal... Que dis? Como vou ter unha pistola aquí, 

mamá?... Non, muller. Que vai pasar!... Xa o sei, mamá, xa o sei... 

Que si, que estou preparada... Fixen dez cursos de autodefensa, 

mamá. Ademais os drogaditos non son uns delincuentes, son 

enfermos e eu son unha profesional... Con luvas? Como  vou atender 

os clientes con luvas, mamá?... Si, xa sei cales dis, as que usan os 

médicos, case transparentes... Xa... Non se notan, xa. Mamá teño 

que te deixar, teño clientes... Vale, chamareite logo. Non, non 

chames ti... Vale, vale... 

(Ao cabo dun tempo, entra Veciña 1). 

VECIÑA 1: Menos mal! Por fin! 

FARMACÉUTICA: Si, muller, por fin. 

VECIÑA 1: Non ías abrir a semana pasada? 

FARMACÉUTICA: Tiven uns problemas de última hora co permiso de 

apertura no Concello. 

VECIÑA 1: Pois xa ía sendo hora de que puxesen unha farmacia neste 

barrio.  

(Entra Veciña 2). 

VECIÑA 2: Uuuuu! Que ben quedou!  

FARMACÉUTICA: Ti cres? 

VECIÑA 2: Preciosa, filla, e con moito gusto, de verdade! 

VECIÑA 1: (A Veciña 2). Como anda o teu pai? 

VECIÑA 2: Mal, moi mal. Agora case non podo saír da casa porque está 

impedido de todo. Pero, xa ves, que se lle vai facer.  

VECIÑA 1: Non tes máis irmáns? 

VECIÑA 2: Teño, muller, teño, pero que lle queres. Os outros dous son 

homes e as súas mulleres non teñen tempo de atender a súa sogra. 

Por unha parte, é normal. 

VECIÑA 1: Pois eu estívenche case dous anos atendendo a miña sogra... O 

que pasa é que a xente é moi egoísta. Cada un anda ao seu e non hai 

compaixón polos vellos. 
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VECIÑA 2: Eu non sei que pasa agora no mundo pero, dende logo... Non 

viches onte na televisión o dese neno de cinco anos que ao parecer 

vivía soíño nun parque, non sei onde? 

FARMACÉUTICA: Si, si. Botárono tamén no telexornal. En Valencia, seica.  

VECIÑA 1: Pobriño!  

(Entran Nena 1 e Nena 2. A Veciña 1 e a Veciña 2 miran agora os 

produtos de beleza, cheiran as colonias...). 

NENA 1: Ola! Tes caramelos? 

FARMACÉUTICA: Teño. 

(Mentres a Farmacéutica vai buscar os caramelos, a Nena 1 e a Nena 

2 miran a báscula). 

FARMACÉUTICA: De limón, de fresa ou de menta? 

NENA 2: Non tes de laranxa? 

FARMACÉUTICA: Non, de laranxa, non. 

NENA 2: Pois entón, de limón. 

NENA 1: Podo coller un de limón e outro de fresa? 

FARMACÉUTICA: Podes. 

NENA 2: E eu tamén? 

FARMACÉUTICA: Claro. E colle outros dous para o teu irmán. 

NENA 2: Para o meu irmán? Que veña el se quere!  

NENA 1: Podo coller dous máis aínda que non teña irmáns? 

FARMACÉUTICA: Veña, si. 

VECIÑA 1: Cando poidas, hasme de dar aspirinas. 

FARMACÉUTICA: Efervescentes? 

VECIÑA 1: Non sei... 

FARMACÉUTICA: Se tes débil o estómago éche mellor... 

VECIÑA 1: Vale, pois si. 

NENA 1: Podo pesarme? 

FARMACÉUTICA: Hai que lle meter á máquina 20 céntimos. 

NENA 1: Non teño. Pero podo pesarme igual? 

FARMACÉUTICA: Anda.  

(A farmacéutica colle unha moeda e introdúcea na máquina). 

NENA 2: Podo pesarme eu tamén? 

FARMACÉUTICA: (Con outra moeda). Ti tamén. 
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VECIÑA 2: Dáme algún xarope para a tose, que teño a meu pai que 

rebenta, o pobre.  

FARMACÉUTICA: Ten a tose seca? 

VECIÑA 2: Eu que sei. Tose. 

FARMACÉUTICA: (Buscando o produto). Dálle isto, a ver que tal. Cada oito 

horas, xa ten a medida na caixa. Durante dez días. 

(Mentres agarda fóra unha vella, a Rapaza vestida de xeito moi 

informal, entra na farmacia). 

RAPAZA: Ola!  

VECIÑA 1: Canto tempo sen verte, nena! 

RAPAZA: É que levo un ano en Coruña, estudando. 

VECIÑA 2: Ah, si? Na Universidade? 

RAPAZA: Non, non, estou nunha Escola de Artes e Oficios, estudando 

fotografía. 

VECIÑA 2: Xa me parecía. Dixéranme que non remataras no instituto.  

RAPAZA: Non, deixárao. 

FARMACÉUTICA: (Á Rapaza). Queres algo? 

RAPAZA: Si, unha xeringa, por favor. 

FARMACÉUTICA: Perdón? 

RAPAZA: Unha xeringa. 

(A Farmacéutica dálla sen tocarlle as mans). 

RAPAZA: Canto é? 

FARMACÉUTICA: Nada, nada. Non é nada. 

RAPAZA: Non me cobra? 

FARMACÉUTICA: Podes marchar. Como abrimos hoxe, é un...agasallo. 

RAPAZA: Ah! Pois moitas grazas... 

NENA 1: (Á Rapaza). Ti es unha drogadizzta? 

RAPAZA: Que dis, neniña? 

NENA 1: Vas morrer agora, agora mesmo? 

RAPAZA: (Tocándolle o pelo, con agarimo). Que va! Pero, quen che meteu 

esas cousas na cabeza? 

NENA 2: Non a toques! A miña nai díxome que non me podía tocar ninguén. 

(A Nena 1). Agora vas morrer ti tamén, xa verás. 

RAPAZA: (Con paciencia, encrequenándose para tratar de explicarlles). Non 

teñades medo, mirade... 
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NENA 2: (Á Nena 1 que está a piques de chorar). Tapa a boca!!! Tapa a 

boca rápido para que non che entren os bichos pola boca! 

NENA 1: (Tapando a boca e botándose a correr). Voullo dicir á mamá. 

NENA 2: (Correndo detrás dela). Agora tes que ir ao médico, sabes?  

(A Rapaza queda inmóbil, pampa, sen poder crer o que acaba de 

suceder. Despois, triste, colle os caramelos que quedaran tirados polo 

chan). 

VECIÑA 1: E os teus pais sábeno, nena? 

RAPAZA: O que? 

VECIÑA 2: Terías que estar nalgún sitio deses.  

RAPAZA: Non entendo. 

VECIÑA 1: Si, muller, para a rehabilitación. Non é perigoso que andes así 

pola rúa? 

RAPAZA: Pero así, como?  

VECIÑA 2: (Falando con Farmacéutica e Veciña 1). Ademais é que na 

televisión din que aínda non se sabe como se contaxia realmente iso 

da SIDA. Algúns din que tamén pola saliva... 

FARMACÉUTICA: Non, non. Iso é a tuberculose. 

VECIÑA 1: Déixate, déixate... que nunca se sabe... 

RAPAZA: Queren explicarme a que vén todo isto? 

VECIÑA 1: Nada, nena, nada. Parece mentira que lle deas ese disgusto á 

túa nai...  

VECIÑA 2: (Falando con Veciña 1). Esta rapaza non che era así. Eu coñézoa 

dende nena e era moi, moi aguda... 

VECIÑA 1: Xa se sabe, as malas compañas, e como está na Coruña... 

RAPAZA: Pero están falando de min? Como se atreven, se non me coñecen 

de nada? Que noxo! Deus! Como pode haber xente así! (Sae). 

VECIÑA 2: Pobriños os seus pais! Que desgraza lles caeu enriba! 

VECIÑA 1: E saberano? Ao mellor non o saben. Non cres que deberiamos 

dicírllelo? 

(A Veciña 1, a Veciña 2 e a Farmacéutica seguen mirándoa dende 

dentro e comentando. A Rapaza chega á altura da velliña que estaba 

agardando fóra). 

AVOA: Canto che custou? 

RAPAZA: Nada, avoa. 
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AVOA: Aínda menos mal que non hai que pagar por esta trangallada. 

RAPAZA: Non é ningunha trangallada, avoa. 

AVOA: E preguntácheslle ao doutor se podía tomar algunha pastilla en vez 

de ter que pincharme? 

RAPAZA: Non, avoa. Aquí non está o doutor e non podes tomar outras 

pastillas. Agora tes que pincharte porque se non tomas a insulina vas 

quedar totalmente cega dos dous ollos.  

AVOA: E non podería tomarse pola boca? 

RAPAZA: Tes que pinchala na vea, se non, non fai nada. 

AVOA: Teremos que ir todos os días ao hospital. Outra trangallada máis! 

RAPAZA: Podo pincharte eu, non te preocupes. 

AVOA: Ah! E saberás? 

RAPAZA: Anda, avoa, imos. Coidadiño co paso... 

AVOA: Trouxéchesme as pastillas para a tensión? 

RAPAZA: Non. 

AVOA: Pois vai buscalas. 

RAPAZA: Xa non podes tomas esas pastillas. Prohibiuchas o médico. 

AVOA: E se non as tomo, morro. O médico que saberá! 

RAPAZA: Veña, por que non andas? 

AVOA: Pregunta aí dentro se teñen uns supositorios de cor amarela que 

veñen nunha caixiña pequena azul, que me ían moi ben para andar o 

ventre, vai. 

RAPAZA: Ándache perfectamente o ventre, avoa. 

AVOA: Demo de rapaza! Hasme de deixar morrer! 

RAPAZA: Non deixo, non. (Dálle un bico). Veña. 

 

 

ESCENA VI 

(Cociña dun piso normal. O Fillo Adolescente entra disposto a se 

preparar o almorzo. Ao cabo dun tempo entra a Nai). 

 

NAI: Fixeches a cama? 

FILLO ADOLESCENTE: Fixen, mamá.  

NAI: Xa non tes que entrar no baño? 

FILLO ADOLESCENTE: Non. 
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NAI: Voume duchar. Non tomas o zume? 

FILLO ADOLESCENTE: Non. Queda algún iogur? 

NAI: Mira a ver. 

  (A Nai sae. O Fillo adolescente abre a neveira e atopa un só iogur). 

FILLO ADOLESCENTE: Só queda un. Por certo, bos días mamá, si, pasei ben 

a noite e conseguín estudar todo antes das doce, grazas mamá.  

(Abre o iogur e cando está a piques de comer a primeira cullerada, 

entra o Fillo Maior). 

FILLO MAIOR: Que fas??? 

FILLO ADOLESCENTE: Que susto me deches!  

FILLO MAIOR: Estabas comendo un iogur “bio” que había na neveira? 

FILLO ADOLESCENTE: Estaba tentando comelo, si. Pero co susto caeume a 

culler pola ventá... 

FILLO MAIOR: Ese iogur era meu! Non sabes que estou a réxime? 

FILLO ADOLESCENTE: Non, non sabía. Dende cando falas comigo? 

FILLO MAIOR: Déixate de parvadas. Agora, que fago eu, eh? Que almorzo, 

dime? 

FILLO ADOLESCENTE: Non creo que pase nada porque un día tomes outra 

cousa que non sexa un iogur “bio”. 

FILLO MAIOR: Claro, para ti nada ten importancia, non? Na tapa do iogur 

estaba escrito claramente o meu nome. 

FILLO ADOLESCENTE: Non me dei conta, que lle queres. Eu vin un iogur, 

apatecíame e collino. Se queres doucho, que aínda non o probei. E se 

tes medo de que estea cheo de baballas, pois vas á rúa e mercas 

outro no primeiro supermercado que atopes. Non creo que se acabe o 

mundo. 

FILLO MAIOR: Sempre tes resposta para todo. Sempre xustificas os teus 

actos irresponsables. Dá igual o que fagas, como nunca pasa nada, 

non te sentes obrigado a pedir perdón. 

FILLO ADOLESCENTE: Queres que che pida perdón porque quería comer o 

único iogur que había na neveira, que resultou ser teu porque era 

“bio” e tiña escrito o teu nome na tapa? 

FILLO MAIOR: Es un egoísta. Ti podías comer calquera outra cousa sabendo 

como sabes perfectamente que eu estou a réxime, que hoxe teño 

unha reunión importante, que ese iogur é o único que regula a miña 
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función intestinal pola mañá e que, por iso mesmo, fai que me sinta 

ben, seguro de min mesmo e cheo de enerxía para poder traballar 

coma un condenado durante todo o día. Porque eu traballo duro, 

sabes? Non coma ti, que vas de señorito e que aínda por riba 

desprezas o que para os demais é importante. E ese iogur era 

importante para min. 

(Entra a Nai). 

NAI: Que pasa?  

FILLO MAIOR: Teño unha reunión moi importante, mamá, e este comeu o 

meu iogur. 

FILLO ADOLESCENTE: Non o comín. Estaba a piques de comelo cando el 

entrou berrando e co susto que me pegou tirei o primeiro bocado e a 

culler pola ventá. 

NAI: Pola ventá? Hai roupa tendida? Santo Deus! Agora mesmo tes que 

baixar e pedirlle desculpas á veciña. Dille que non se preocupe, que 

xa nos encargamos nós de lavar toda a roupa suxa. 

FILLO MAIOR: Teño que marchar, mamá. Aínda teño que parar no super por 

culpa deste mocoso. (Sae). 

NAI: Síntoo, fillo. Que teñas un bo día. E ti, (dirixíndose ao Fillo 

Adolescente). xa sabes o que tes que facer. 

FILLO ADOLESCENTE: Por favor, mamá. Teño que ir a clases e hoxe teño un 

exame. Non me fagas ir agora onde a veciña. Seguro que aínda está 

na cama. Cando veña a mediodía, falo con ela, vale? 

(Nese momento soa o timbre da porta. Entra a veciña). 

NAI: Xa lle estaba dicindo ao meu fillo que tiña que ir á túa casa para 

desculparse. 

VECIÑA: Perdoa, pero é que xa estou farta. Xusto cando estaba tendendo 

as sabas, pluff, case me cae a culler con non sei que na cabeza. Co 

susto, escapóuseme a roupa abaixo, á rúa, que agora terei que ir 

recollela, se é que aínda está, claro. 

NAI: Non te apures que agora mesmo vai o meu fillo buscala. Anda, vai, 

cabeciña tola, vai... 

FILLO ADOLESCENTE: Pero mamá, eu teño que ir a clases... 

VECIÑA: (Falando co Fillo Adolescente). A semana pasada tiráchesme cinsa 

do cigarro dende a ventá na camisa do meu home... 
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NAI: Como?  

FILLO ADOLESCENTE: Non lle fagas caso, mamá, eu non fumo. 

VECIÑA: Iso é o que lle dirás á túa nai, pero a min non me enganas.  

NAI: Víchelo fumando na ventá, ou que? 

FILLO ADOLESCENTE: Mamá, por que lle fas esa pregunta? Estouche 

dicindo que eu non fumo.  

NAI: E ela estame dicindo que lle caeu cinsa de cigarro na camisa do seu 

home. 

FILLO ADOLESCENTE: Non che debería importar o que ela dixese. 

VECIÑA: Estasme chamando mentirosa? 

NAI: Anda, neno, vai buscar a roupa que tiraches á rúa. 

FILLO ADOLESCENTE: Irei, pero eu non tirei a roupa.  

VECIÑA: Pero foi pola túa culpa, ou non? Tamén minto agora?  

(Cando o Fillo Adolescente está a piques de baixar á rúa, novamente 

o timbre da porta. Entra o Policía cunha saba na man e unha culler). 

POLICÍA: Bos días. Isto é de vostedes? 

VECIÑA: A saba é miña, a culler debe ser deste rapaz. 

POLICÍA: Pois terán que me acompañar. Ao señor que lle caeu enriba a 

culler, tivémolo que levar ao Hospital, e os ocupantes do coche que 

provocou a colisión múltiple din que eles non son responsables da 

mesma, pois alegan que lles caeu enriba do parabrisas unha peza de 

roupa que lles impediu a visibilidade. 

VECIÑA: Santo Deus! A culpa élle deste rapaz que deixou caer a culler con 

non sei que e fixo que esvarase a saba da miña man. Houbo mortos? 

POLICÍA: Polo de agora, non. 

NAI: Este fillo meu! Que imos facer agora?  

VECIÑA: Xa llo estaba dicindo eu á súa nai, señor axente. Con rapaces así 

era de esperar. (Á Nai). Agora? Que lle vas facer, muller, irá ao 

cárcere, consumirá droga, se é que non a consume xa, e dentro dun 

tempo acabará... 

FILLO ADOLESCENTE: Saia da miña casa, por favor... 

VECIÑA: Como te atreves? 

FILLO ADOLESCENTE: Saia desta casa, que tamén é miña, antes de que 

non ature máis e comece a dicirlle o que levo calado tanto tempo. 

VECIÑA: Ti es un senvergonza, sabes? Se foses o meu fillo... 
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FILLO ADOLESCENTE: Mamá, por favor, dille que marche... 

VECIÑA: Non te apures, muller, xa marcho, que bastante desgraza tes con 

este. Que ti non tes culpa, que o outro fillo ben agudo que che saíu, 

educado e traballador. Pero este... Non me acompañes, e se 

necesitas algo, xa sabes... Ve, señor axente? Que se pode esperar da 

xente nova? (Sae). 

POLICÍA: Eu non podo estar aquí todo o día. Poden acompañarme, por 

favor? 

NAI: Si, si, collo unhas cousas e xa... (Mentres busca o bolso, as chaves, os 

cartos.. .fala en alto, dirixíndose ao Fillo). Case que me alegro de que 

o teu pai non estea aquí para ver esta escena. Que vergonza! 

FILLO ADOLESCENTE: Mamá... 

NAI: E non es malo, non, pero fas as cousas sen pensar nas consecuencias 

e mira... Xa che dicía eu que ultimamente estabas moi raro, non sei 

en que andarás metido... Nin sequera me dixeras que fumabas... 

FILLO ADOLESCENTE: Mamá... 

NAI: Nunca me gustou que andases con esa panda, e xa ves, ao final, tiña 

eu razón. O pelo tan longo, e esas pintas, cos pantalóns todos rotos, 

claro... 

FILLO ADOLESCENTE: Mamá... 

POLICÍA: Señora... 

NAI: Xa estou, xa estou. Veña, imos. 

FILLO ADOLESCENTE: Mamá... 

NAI: Que? 

FILLO ADOLESCENTE: (Mirando o iogur que aínda ten na man). Nada... 

 

FIN 

 
Begoña Muñoz Saá 

 


