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1. Prólogo 

 Uma menina deixa algumas mensagens gravadas para seu pai, que vive "Lá" (em um 

desconhecido e estranho país estrangeiro). Ela mora "Aqui" (em um país vizinho e muito 

familiar), junto com sua mãe e irmã Joana. As mensagens gravadas serão enviadas por e-mail 

para o pai. Ao falar com o pai, a menina fala diretamente com o gravador. De repente, ela 

interrompe para perguntar algo a sua mãe, que está muito perto dela, ouvindo-a atentamente.  

Menina: Mamãe, eu digo ao Papai que a Joana chorou quando ele foi embora?  

Mãe: Diga a ele o que você quiser, meu amor. 

Menina: Papai, quando você saiu, a Joana chorou.  

Mãe: Diga ao papai que estamos bem.  

Menina: (forçando a voz, usando um tom sério e grave): Papai: Mamãe disse que estamos 

bem, que está tudo bem.  

Mãe: Não, não diga "mamãe disse que estamos bem". Diga você mesmo, meu amor. Por sua 

conta. É importante que venha de você, assim o papai se sentirá mas calmo lá.  

Menina (no mesmo tom sério de antes): Papai, mamãe disse para te dizer que estamos bem 

... aqui tudo está muito bem ...  

Mãe: Não, meu amor. Diga o que você quiser ao papai. Mas não diga a ele que eu te obrigo 

a dizer que estamos bem.  

Menina: Tudo bem, mamãe. Eu vou dizer coisas lindas para o papai. Você vai ver só!!  

Mãe (feliz): Isso é o que papai quer ouvir, minha vida. Seu pai vai ficar muito feliz quando 

ouvir você, meu amor. 

Pausa 

Menina: Papai: Eu te amo, papai. Eu te amo e sinto muito sua falta. Quando você vai voltar? 

Silêncio 

2.  

Ano Um.  Amanhecer coberto de neve.  

Pai:  Minha querida e pequena princesa : Como está meu amor? ... Espero que bem. Está 

muito frio aqui, como sempre. Muito frio e muita neve.  Tanto que sinto até um pouco de 

nojo. É nojento ver tanta neve junta. Temos que tirar a neve com baldes e bacias ... talvez 

você esteja um pouco curiosa sobre tudo isso. Ou sem entender. Não sei. Você vai me dizer 

isso ao longo dos anos. Quando você crescer.  



Menina: Logo papai? Você vai voltar logo?  

Pai: O apartamento em que moro é muito frio. Quando vou dormir, uso dez cobertores. 

Assim se vive aqui. Nos cobrimos até a cabeça. Cada um com sua toca, para ver se alguém 

pega um resfriado. Se alguém pegar um resfriado, não se recupera nunca mais. E é possível 

que acabe morrendo. Ou morando na rua.  

Menina: Estamos muito bem sem você, pai. Por que merda você foi embora?  

Pai: Eu espero que minha princesinha esteja muito bem. Eu quero que ela seja muito boa 

com seus colegas de sala. Sim, eu sei que que você é linda. Mas além de ser linda, você tem 

que ser uma pessoa boa. Não apenas com a sua família. Mas também com seus companheiros. 

Você tem que compartilhar, emprestar suas bonecas para suas amiguinhas. Tem que ser uma 

boa menina. Eu sei que é muito difícil ser boa. Mas é exatamente por isso que você tem que 

ser, minha pulguinha. Espero que você me entenda, minha princesinha. Seja solidária, por 

favor. 

 Menina: Às vezes acho que sentimos sua falta um pouco. Acima de tudo a mamãe. E eu 

também. Um pouco. Não, foi uma piada. Muito. Nós sentimos muito a sua falta, pai.  

Pai: Aqui todo mundo parece estar com frio. Eles andam rápido. Como se sentissem muito 

frio. Ninguém quer ficar na rua por muito tempo. Eles viajam em ônibus de longa distância, 

ou em táxis, que são verdes aqui. Alguns até andam de bicicleta. Sobre as bicicletas, é um 

caso a parte. Eu prefiro te dizer em outro momento. De tardezinha não tem ninguém do lado 

de  fora. Exceto para quem mora na rua. Que existem muitos. Milhares. Milhões. Eu não sei 

quantos. Há mais pessoas fora do que dentro das casas. Dentro não tem ninguém. São poucas 

as pessoas privilegiadas. É por isso que peço a você que faça um esforço e seja solidária, meu 

amor. Eu aprendi a compartilhar. Por favor. Não. Eu tenho que ser claro sobre isso. Persuadir 

não funciona: COMPARTILHA, CARALHO. Não seja egoísta, menina mimada.  

Menina: No Natal principalmente. Quantos Natais você passou longe de nós, papai?  

Pai: O idioma é tão estranho. Eles não tem o nosso alfabeto. Eu não consigo entender como 

se formam essas letras. Eu tento todos os dias. Sempre faço aulas. Mas eu ainda não consigo. 

E isso tornam as coisas muito mais difíceis para mim.  

Menina: Mamãe chorava de uma maneira tão estranha. Tão profunda. Com tanta dor. Eu não 

sabia que era possível chorar assim. Eu não sabia que a  mamãe era capaz de chorar, até que 

você se foi. Ela nunca havia chorado antes, que eu me lembre.  



Pai: Eu durmo muito tarde. Eu olho para as pessoas na rua, da minha janela. Brincam para 

ficar acordados e não morrer de frio. Se eles adormecem, eles morrem. Especialmente à noite. 

É por isso que eles preferem dormir durante o dia. Em um porão, em uma escola, em qualquer 

lugar. Eles têm cabelos brancos. Branquíssimos, quase fosforescente. Dói os olhos quando 

olhamos para eles. Aqueles que têm cabelo. Porque há muitos carecas. E eles estão cheios de 

neve na sua careca.  

Menina: E escrevia muito. Até muito tarde. Começava a escrever de madrugada. O que ela 

estava escrevendo? Não sei. Eu sempre quis descobrir. Mas  a mamãe escondeu tudo. Eu 

nunca soube o que estava passando por sua cabeça. Nem o que fazia. Eu nunca soube nada 

sobre ela. Suponho que ele te escreveu, papai.  Eu não sei porque ela aceitou o emprego. Mas 

ela fez isso. 

Pai: Aqui se sofre muito com o frio. Eu já mencionei isso para você, certo? Perdoa-me. É 

que o frio está em todo lugar. Todo o tempo. Mesmo no cérebro. Alguns dizem que ele é o 

mais antigo habitante. Aquele que nunca saiu. Porque todo mundo saiu daqui. Houve um 

tremendo êxodo. E o verão? Impossível saber. Há décadas que não existe verão aqui. Tem 

de tudo. Água,Vento, Chuva, Granizo, Geada. Mas o que não existe é verão. E como são  são 

todos muito jovens, ninguém se lembra de nada. Ou lembram de poucas coisas. Eles também 

têm uma prática: você tem que esquecer tudo. Mais do que a pratica é um ditado. Mas um 

ditado que se torna prático. E todo mundo esquece tudo. Sempre. É por isso que todos os dias  

tem que voltar a apresentar-se. Todo dia é um renascimento. Todo dia uma nova 

possibilidade. Para começar de novo. A procurar. A encontrar. Todos os dias.  

Menina: Todos os dias é o mesmo com a mamãe. Escrever. Sempre escrever. Todas as 

noites. Ele nos manda para a cama e começa a escrever para você.  Ela pensava que não 

sabíamos o que ele estava fazendo. Mas eu sabia. Eu estava sempre  espiando. Dormia muito 

pouco. Pobrezinha.  

Pai: Sim, eu sei que você acha estranho. Mas aqui é assim. Não parece estranho para nós. 

Para eles, quero dizer. Para mim ainda é um pouco sim.  

Menina: Eu sei que vai parecer estranho para você. Mas é assim e você não é ninguém para 

me dizer nada. Quem você acha que é para vir e me dar ordens agora? Você não tem o direito. 

Para mim você não ninguém, pai.  



Pai: O meu trabalho é perto. Algumas quadras. Mas não posso ir andando. Se eu fosse, eles 

me multariam. Eu tenho que pegar o metrô. Ou um coletivo. Em uma parada eu já estou no 

escritório.  

Menina: Sempre faz frio lá? Ou é como aqui, que às vezes é quente e às vezes é frio? Quando 

está quente, é terrível. Os trópicos são assim. E a umidade, meu Deus. Um nojo. O inverno, 

por outro lado, é agradável, te deixa levar. Suave, quente e gentil. E acaba devagar. E até o 

ano que vem não volta mais. Como você. Apenas o inverno retorna todos os anos. Mas você 

não volta. Você nunca voltou nem vai voltar. Não é verdade, papai? 

Pai: O problema é que bem naquela parada, milhões de pessoas descem. Milhões, 

literalmente. Embora eu nunca tenha contado a todos, um dia gostaria de contar. Vou parar 

no meio da estação e quando as pessoas começarem a descer, vou contar uma por uma. Vai 

ser difícil. Mas assim consigo saber quantos são.  

Menina: Eu não quero emprestar minhas bonecas para ninguém. Não. Não. Não. Não. Eu 

não gosto disso. Não quero. Essas garotas vão quebrá-las. Eu não ligo para o que você diz, 

papai. Não quero. Minhas bonecas são minhas e de mais ninguém. 

 

Pai: Eu te contei como nos encontramos com sua mãe? Foi um lindo verão. Sol a flor da 

pela. A vida em seu esplendor máximo. As promessas ... A juventude ... O desejo ... Ela 

estava ouvindo o rádio ... eu ... eu não sei o que ela estava fazendo, acho que ela estava 

passando, nada mais ... como um gil ... Nós fomos muito felizes. Até eu chegar aqui. Foi algo 

consensual. Houve muitas lágrimas de ambos. Nós pensamos muito e pensamos que era o 

melhor para todos. Para você também, claro.  

Menina: "Você foi meu em um verão." Isso é o que a mamãe cantava, em uma época, o 

tempo todo. Eu não conheço essa música. Não sei. Não me lembro.  

Pai: Em outras estações do metro acontece a mesma coisa. Milhões de pessoas dessem em 

cada parada. É uma visão impressionante. Te domina. Cada um é uma cabeça de alfinete que 

vai trabalhar. Alguns não retornam mais. Eles estão na estrada, perdidos, doentes, mortos. 

Mas no dia seguinte você verá outros que irão substituí-los. Não se sabe de onde eles 

aparecem. Não por que eles não estavam lá antes. Mas justos naquele momento aparecem. 

Como se estivessem esperando, agachados, pela oportunidade de suas vidas. Alguns até 

dizem que o presidente os enviou. Para que a ausência não seja notada.  



Menina: Ela saiu com muitos homens, papai. Tenho que te dizer. Você tem que saber. Mas 

não é sua culpa. Pensando bem é sua culpa. Talvez tenha sido algo acordado entre vocês, 

quem sabe. Em um momento, ele quase se casa novamente. Como se diz?  bigamia. Sim, isso 

foi mamãe. Uma bígama. Vida dupla. Dupla personalidade ...  

Pai: Eu sou pago para fazer o que eu quero. E isso é um grande alívio. Isso me faz sentir 

menos a sua falta. Eu não tenho um horário fixo também. Às vezes eu vou de manhã e às 

vezes de noite. E eles sempre me deixam entrar. Todo dia faço algo novo. Uma tarefa 

diferente. Um dia tenho que fazer alguma coisa com as mãos. Outro dia, algo mais com a 

cabeça, o intelecto. E trabalho nunca falta, é claro. Meu chefe é um dos carecas que eu lhe 

falei antes.  

Menina: Não pense que não sentia sua falta. Mamãe não podia viver sem você. É por isso 

que saia com muitos homens. Para te esquecer melhor.  

Pai: Depois que eu termino de fazer tudo isso, vou para casa. A empresa tem uma bicicleta 

para cada funcionário. Mas eles só nos permitem usá-la na saída. Não sei porque. Eu nunca 

pergunto essas coisas. Eu apenas aceito. É muito difícil andar de bicicleta nessas ruas. Elas 

são tão íngremes. Nos hospitais há sempre ciclistas. Eles são quase os únicos pacientes. 

Muitas operações do estômago são feitas também. A comida é terrível. Alguns preferem não 

comer. Há pessoas que dizem que nunca comeram. Nunca é pelo menos sete anos. Eles 

bebiam muita água, sim. Uma garrafa de água mineral de um litro a cada dois minutos. E eles 

nunca vão ao banheiro. Eles dizem que podem controlar. Mas eu não acredito neles.  

Menina: No verão, acima de tudo. Ela gostava de sair com homens no verão.  Porque foi 

nessa época que ela mais lembrava de você. Quando mais sentia sua falta. 

Pai: Tudo parece o mesmo. Tudo é da mesma cor. Não há diferenças. É o mesmo amarelo, 

pastel ou verde musgo. O preto é fatal. Está na moda. vermelho nunca surpreende ninguém. 

E o azul ... o azul desprezado. Eu acho que eles estão com medo dele. É muito assustador 

ficar sozinho, à noite, com fome, desabrigado, cego. Como aconteceu com muitos. Como 

acontece com tantos. E tudo isso, para eles, é azul. Azul não tem casa. Azul é fome. É miséria.  

Menina: Eu tive meu primeiro namorado quando eu tinha quatorze anos. Ele tinha dezoito 

anos, mas não aparentava. Quero dizer, era um pirralho. O que mais você pode esperar de 

um garoto de dezoito anos? 

3.  



Pai: ... tênis ...  

Menina: ... nis.  

Pai: ... cenoura ...  

Menina: ...oura....  

Pai: ...blusa 

Menina: ... usa... 

Pai: ... cuecas ...  

Menina: ... ecas......  

Pai: ... calças ...  

Menina: ... .ças..  

Pausa.  

Menina: papai. 

Pai: O que, meu amor.  

Menina: O que é primavera, papai?  

Pai: É uma estação do ano, minha vida.  

Menina: é bonita?  

Pai: é linda. É quando a natureza floresce, as pessoas se amam e se comportam melhor com 

os outros, minha vida. Todos cantam e dançam, são mais felizes e alegres. Faz calor. O sol 

brilha. Os dias ficam mais longos. As noites ficam mais curtas. É a época do ano em que a 

esperança e o amor ressurgem entre os seres humanos, minha doçura .  

Menina: E agora estamos na primavera?  

Pai: Não, meu amor. Estamos no inverno.  

Menina: E quando você vai viajar, pai?  

Pai: Quando começar a primavera, meu céu.  

Menina: Você vai voltar?  

Pai: Claro, meu tesouro. Como poderia não voltar mais? 

Silencio. 

Silêncio 

4.  

Ano dois. Amanhecer coberto de neve.  



Pai: Enquanto tomo o café leio jornal, que está cheio de desenhos. Três desenhos, uma 

palavra. Essa é a proporção. Sai uma vez por semana. Eles dizem que é para as pessoas 

entenderem. Para que seja mais visual.  Porque apenas alguns podem ler. Aqueles que vão 

para a escola. Os funcionários e aqueles que são cidadãos. O café da manhã é algo a parte. 

Pão seco e torradas. Crocantes, sim.  Manteiga e geleia nem se fala. Não é conhecido. Até 

aqui não chega. É compreensível. Ninguém quer atravessar o abismo.  

Menina: Certa manhã, mamãe foi ao médico. É aí que tudo começou. O que parecia ser algo 

rotineiro, tornou-se uma coisa muito séria. CÂNCER DE ESTÔMAGO. O câncer foi que 

você deixou para mim.  

Pai: O que você está fazendo, minha amada princesa? Não recebi nenhuma de suas cartas ou 

desenhos. Vamos ver se você se você senta e desenha um desenho com muitos desenhos 

juntos, assim estarei feliz, estou com saudades de você e de seus desenhos, eu gosto muito deles. 

Também te amo. Vou mandar alguns dos meus desenhos para você. Ao final. Quando tudo acabar. 

Peça a sua mãe para você gravar, então você me envia uma fita cacete que eu me divirei muito 

ouvindo o que você diz na gravação.  

Menina: Naquele dia eu fiz xixi na calça. No Colégio. Em plena aula de português. a 

professora parou em frente a minha carteira e perguntou qual era o nome do meu pai e o que 

ele estava fazendo. Bem assim! direta. Eu não sabia o que dizer. Eu permaneci em silêncio. 

E eu fiz xixi. Aí mesmo. Imediatamente. Eu ainda continuo fazendo xixi quando me fazem 

essa pergunta.  

Pai: Agora está chovendo. Enquanto eu escrevo para você, amanhece. Às vezes, quando paro 

de escrever, olho pela janela. A chuva é infinita e persistente. Muito fria. Cheio de gotículas 

que entram nos ossos. E nas entranhas. Chove sim fazem vinte dias. Naquele dia, apenas a 

esta hora, o sol saiu. Estava muito frio. Foi um dia como hoje. Mas com sol. Apenas por 

quinze minutos. As pessoas estavam andando pela rua usando chapéus e ternos pretos e 

brancos. E guarda-chuva. Sempre guarda-chuvas. Mesmo à noite. Para se proteger das 

sombras ruins.  

Menina: Naquele dia todos nós tivemos que escrever uma composição sobre nossos pais. E 

então você não estava para ler. Quando chegou a minha vez, não consegui. Fiquei muito 

nervosa, tudo doeu tanto, comecei a gaguejar e fiz xixi novamente. Mais uma vez. Bem na 

frente de todos. Minha professora ficou muito brava. Mme obrigou a limpar aquela imensa 



poça de xixi. Bem ali, enquanto todos os meus colegas olhavam para mim. Eles riram e não 

tiraram meus olhos de mim. Eu tive que ficar durante o intervalo, para terminar a limpeza. 

Eu não queria nem sair, vergonha de ter que olhar na cara deles. Aqueles infelizes. Meus 

companheiros de turma. Quando minha professora me chamou para a frente para ler a 

composição, eu não escrevi nada. Nem uma única palavra.  

Pai: Eles cobram pedágio para deixar sua própria casa. Uma loucura você vai pensar. Mas 

aqui é normal. O preço é padrão, sim. Os pobres, os ricos e os médios pagam todos do mesmo 

jeito. Uma fortuna para os pobres. Para os ricos, é uma barganha.  

Menina: Eu não me lembro de quase nada a partir daquele momento. Um brilho. Mais um 

flash e é isso. Pronto. Não me lembrarei de mais nada.  

Pai: Há um senhor vestido com frac esperando por você sair, pronto para receber o salário. 

A soma necessária. Um paga e acabou. Fim de conversa.  Eles sempre têm o mesmo humor. 

Nem bom nem ruim. Eu lembro que eles uma vez entraram em greve. Houve uma greve dos 

senhores da frac que cobravam pedágio nas portas das casas. Caos. Uma total falta de 

controle.  

Menina: Eu decidi ir atrás de você, depois de tantos anos. Eu queria saber por que você não 

retornou. O que aconteceu com você, papai. O que aconteceu com você? Por que você nos 

abandonou?  

Pai: A greve durou duas semanas e no final tudo foi resolvida. Houve algumas mortes. Nada 

a lamentar, de acordo com o governo.  

Menina: Eles me disseram para não fazer isso. Que eu arruinaria a minha vida se fosse lá. 

Que eu nunca te encontraria. Que ninguém sai vivo de lá. Que é um lugar assustador. Cheio 

de ciclistas. Que eles não parem de pedalar. Os poucos que ousam continuar vivendo são 

fantasmas, despojos, restos de pessoas. Foi o que eles me disseram.  

Pai: E então nada! Nós não sabemos mais nada. Vimos eles voltarem ao trabalho. E ninguém 

pensou mais neles: os senhores de terno.  

Menina: Eu sou muito teimosa, pai. Se você não sabia, é hora de descobrir. Eu sou muito 

teimosa. Quando uma ideia entra na minha cabeça,é isso, acabou, acabou. essa ideia me levou 

lá ...  

Pai: Já é tarde demais. Eu tenho que ir, minha princesinha. Diga tudo para a sua mãe. Com 

todos os detalhes. Não se esqueça de nada. Amanhã vou escrever para você. Hoje à noite não. 



Quem sabe a que horas eu volto do trabalho. Muito tarde, com certeza. Talvez eu trabalhe 

vinte e quatro horas seguidas para tentar te esquecer. Pensar menos em você. 

Menina: E é por isso que eu fui procurar por você. Eu queria que você me visse. Que você 

soubesse quem eu realmente sou. O que eu me tornei. E eu também queria ver você. Saber 

como você estava. Eu não me lembro de você, papai. Papai, não me lembro de nada sobre 

você: nem seus olhos, nem seu rosto, nem seus bigodes. Tudo que eu tenho é uma foto sua 

que mamãe me deu. Muito velho e cansado. E com isso eu esperava encontrar você. Eu ainda 

espero por isso. Espero conhecer você, papai.  

Pai: Até amanhã, princesinha. Diga a mamãe que vou voltar em breve. Cada dia falta menos 

para vê-las ... 

 

5.  

Ano dois. De manhã cedo com chuva.  

 

Pai:   

Enquanto estou dormindo, te escrevo. Penso que te escrevo, ou sonho, não vou deixar de te 

escrever, nem de sonhar com você. 

Menina: 

Enquanto te escrevo, durmo. Penso que durmo (para sonhar com você). E sonho com você, 

Não vou deixar de sonhar. Nem de pensar em você nem de sentir a sua falta. 

 

6. Ano três. Pôr do sol com nuvens.  

 

Pai: No trabalho, conheci Willian, meu único amigo aqui. Sim, vai parecer estranho para 

você, mas é chamado Willian com "n". Parece que não é um nome em inglês, mas ele  vem 

de uma colônia perto da Inglaterra, na qual eles gostam de deformar a língua inglesa, pelo 

simples ódio aos colonizadores. Você chegou a essa parte da escola? Na sua idade ouviu falar 

desse tema, ou isso vem depois, com o tempo? Eu espero que você não esteja perdendo aulas. 

Não é brincadeira. Eu não vou te perdoar ... Então William com "n" me disse que a vida é 

muito difícil aqui. Ele é um cara estranho, Willian. Às vezes acho que é a diferença 

linguística. É por isso que não nos entendemos. É por isso que somos amigos. Ele tem um 



rosto tão engraçada. O cabelo encaracolado, Loira como o sol. O pescoço largo uma girafa. 

E ombros firmes e bonitos. Sim, por que não posso dizer que eles são lindos? Por que ele é 

um homem? Seus ombros Lindos. Eu disse a ele no outro dia, e ele me disse para não ser tão 

marica. Eu pensei que ia entender. Mas não. Ele não entendeu nada. Uma pena. 

7.  

Pai: E o que é isso?  

Menina: blusa 

Pai: E isso?  

Menina: Calças  

Pai: E o que é isso?  

Menina: Camisa.  

Pai (tomando um corpete da mãe e mostrando): E isso?  

Menina: A calcinha dos peitos.  

 

8.  

Ano cinco. De manhã cedo com nevoeiro. 

 Pai: Quantos anos você tem, meu amor? depois de todo esse tempo longe, é muito difícil 

conseguir contar. A próxima vez que você me gravar uma mensagem, lembre-se de colocar 

sua idade: dezesseis, quatorze, dez, eu não sei. O número que corresponde. E um nome, por 

favor. Eu preciso de um nome. Eu quero saber seu nome. Lembre-se disso. Você mudou isso? 

Às vezes os meninos fazem essas coisas. Seus nomes são alterados. Eles esperam até os 

dezoito anos e eles mudam. Porque eles não gostam do que os pais lhe deram. Espero que 

você não tenha mudado. Dói muito. Eu escolhi pessoalmente. Embora agora eu não me 

lembre. 

 

9. 

9. 

 Ano seis. Meio-dia com névoa.  

Menina: Um dia eles ligaram para a mamãe. Da minha escola. Minha professora disse à 

minha mãe, muito zangada, que sua filha ficava cega na aula. De repente, eu disse que não 

enxergava. Eu fingi que não podia ver. Quando a professora a contou, minha mãe veio ao 



meu quarto e me perguntou se era verdade que eu tinha ficado cego na aula. Eu neguei até 

ficar sem força. Até que a mãe me disse: "Por favor, meu amor, me diga a verdade. Eu não 

vou te machucar. "aí já não podia mais negar. Eu não tenho força. Admiti o que minha 

professora lhe disse. Mamãe me bateu com tanta força que ainda me lembro disso. Todos os 

meus ossos doerem. Ela me traiu. Assim. sem mais nem menos, cadela. Quando você chegou 

do trabalho e me viu assim, com uma bochecha vermelha, vermelha e vermelha, você nos 

perguntou o que tinha acontecido comigo. Mamãe mentiu para você e disse que não era nada. 

"Uma sequela da caxumba", mamãe te disse. Eu nem sabia o que "sequela" significava.  

Muito menos "caxumba". 

10.  

Ano quatro. Meio-dia Sol de inverno  

Pai: Willian é um cartunista, ou ele diz que é, porque eu nunca vi um único desenho dele. 

Ele não quer me mostrar. Ele tem medo de uma crítica implacável. Você me conhece: eu 

seria capaz de fazer algo assim? Por favor, me responda a sério. Com o coração. De verdade. 

Eu já fiz algo parecido com você? Quando? Como? De que maneira eu te magoei? Como 

chegamos a ser assim, tão distantes, tão longes? Você seria capaz de dizer ao Willian? ... 

"Willian, esta imagem está distorcida perspectivamente, as linhas correm para lados 

diferentes, os eixos do rosto são mal desenhados, o escorço deixa muito a desejar, e olha para 

essas proporções,  são horríveis,  isso se você quiser desenhar uma figura naturalista; e esse 

cabelo é uma bagunça, sem mencionar as linhas do peito e dos ombros ". Seria capaz? ... 

Pode ser que seja. No fundo eu sou um monstro. Espero nunca ter estado com você. O 

monstro, quero dizer. O monstro do papai que faz coisas ruins. Eu não quero ter feito isso. 

Não pude. Eu não deveria ter feito isso. Eu fiz. Me desculpe, Desculpe, eu ... 

 Menina:  Papai, quando eles me desafiam eu tremo por dentro, porque meus ossos começam 

a chorar. 

11. 

 Ano cinco. Manhã de verão.  

Pai: Em 1971 havia uma floresta enorme aqui. Maior que a Amazônia ...  

Menina: Sua imagem estava ficando cada vez mais enrugada todo dia, enquanto eu a pegava 

de novo e de novo no bolso do meu casaco. Foi a única coisa que me ajudou nos primeiros 

dias. No final, nem precisei vê-la. Eu conhecia seus traços perfeitamente. Esses traços, não 



aqueles de antes. Eu gostaria de ver seu rosto hoje. E compará-la com a foto antiga, dobrada 

e suja: os bigodes, bastante grandes, abertos, olhos castanhos (eu sou exatamente como 

você,olhos abertos, você vai ver), uma barba espessa, as bochechas e aquele nariz pontudo, 

tão seu. Seu nariz é o que eu mais gosto em você, pai. Eu amo esse nariz enorme que você 

tem. O meu, por outro lado, é plano e feio. Eu tenho o nariz de um boxeador, pai. O Nariz da 

mamãe; Um desgosto. Eu puxei o nariz dela, não o seu. Que pena ...  

Pai: Naquela época ainda havia cavaleiros. Você pode acreditar? Cavaleiros medievais. Com 

armadura. Com capacetes Montado em cima de cavalos. Eles viviam naquela imensa floresta. 

Eles se recusaram a abandonar esse modo de vida. Eles se recusaram a sair disso. Eles se 

recusaram tanto que os expulsaram. Não se sabe onde eles moram agora. Mas eles vivem. 

Não aqui, claro. Mas eles vivem. Nos arredores, em ...  

Menina: Eu me apaixonei por essa foto, sua foto. A camisa branca com uma enorme mancha 

de mostarda. O que você comeu naquele dia para ficar tão sujo, pai? Ou foi a mãe que te 

sujou de propósito?  

Pai: Um cavaleiro albino. Uma armadura de ferro enferrujado. Muito jovem. Muito bom 

menino. Cabelo branco comprido. Eu o conheci no trabalho. Nós falamos muito. Eu o 

convidei com um café.  Ele se recusou tão gentilmente que eu não pude deixar de me 

encantar. Esses senhores são tão gentis ... Ele me ofereceu um conhaque, que aceitei de bom 

grado. E falamos. Horas Dias sem dormir ... E quando você vê escrito? Quando você vê 

escrito a frase: "Aqui viveu um cavaleiro" Você acredita em mim? Espero que sim. Eu espero 

que você acredite em tudo que eu te digo. Agora ele não vive mais. Ele morreu, CÂNCER 

DE ESTÔMAGO. Eu tive o privilégio de conhecê-lo. 

12 

Menina (disfarçada como uma velhinha para se apresentar em uma festa na escola): Papai, 

eu pareço ridícula? Pai: Não, meu amor. Está bonita. Menina: Papai, o que quer dizer, 

ridículo?  

Silêncio 

 

Som de chuva 

 

13.  



Ano dez. Tarde de Outono com chuva.  

Pai: descompensação. Eles vão operar a minha barriga, menina. Chegou a hora. Eu sabia. É 

grave. Amanhã . Eu tinha que te dizer. Eu queria que você soubesse. Já está. Eu te disse. 

Agora me sinto melhor. Se eu não for adiante, quero que você saiba ... Eu quero que você 

saiba ... Que você sabe ... Você já sabe. Saiba disso Por favor. Eu peço isso.  

Menina: Boa sorte amanhã, papai. Você precisará disso.  

Pai: obrigado meu amor. É verdade, eu preciso de você. 

 

14.  

Ano onze. Meia noite  

Menina: Pouco antes de morrer, mamãe voltou a ensinar. Ela disse que era bom para ela. 

Isso, só assim ela poderia esquecer sua condição. E como sempre quis dar uma boa imagem, 

nunca mais repetia o mesmo guarda-roupa nos diferentes lugares que ia ensinar. a mamãe era 

obsessiva. Todos os dias, ele escrevia em um pedaço de papel o que ele havia vestido. Esse 

dia. Nesse curso. Para não repetir a mesma combinação de blusa, saia ou calça no dia 

seguinte. Ela  alternava o tempo todo. Para variar o que ele estava vestindo, ela acabou se 

vestindo ridiculamente. Ele sempre me disse que tudo é decidido na primeira aula. A primeira 

aula é fundamental. É a vida ou a morte. É onde as regras do jogo são definidas. Onde os 

limites são estabelecidos. E foi logo ali, depois de um primeiro dia de aula, quando a sorte  

foi decidida. 

15.  

Ano dez. Hora da sesta.  

Pai: A operação foi um sucesso. Maravilhosa. O frio se intensifica. Foram meses muito 

difíceis. Frio extremo. A maioria deles foi anestesiado. Sem consciência ...  

Menina: Quando eu for homem, poderei usar bigodes como você, papai? 

Pai: Eu acho que lembro o seu nome. Tudo começou com "M". Ou com "N". Não, Marta ou 

Natalia. Tenho certeza disso. Eu vou lembrar. Logo. Lentamente, pouco a pouco, começo a 

lembrar. Uma vez que o efeito da anestesia tenha passado, poderei lembrar de coisas das 

quais agora não estou nem mesmo remotamente ciente. De uma carta, por exemplo. Da sua 

carta. Desde o começo. Eu me lembro como fui seu pai. Eu te chamei. Esse é um princípio... 



Menina: Eu nunca encontrei o papai. Eu nunca encontrei ou conheci alguém que pudesse 

me dizer onde eu estava. Eu sei que ele está morto. Ele deve estar morto. Eu sinto que ele 

está morto. Eu sinto muito. Muito dentro de mim. Eu gostaria que estivesse morto.. Me 

desculpe, papai. Eu espero que você esteja morto.  

Pai: No hospital eles me trataram muito bem, meu amor. Você não tem nada para se 

preocupar. Cheio de ciclistas. O hospital. Uma loucura. Imagine centenas de bicicletas 

quebradas ocupando os corredores do hospital. Metais trançados. Um, dois, tręs ... Milhőes 

de bicicletas. Com o cano quebrado. O guidão quebrado. Os freios destruídos. Os pedais 

foram arrancados. Aqueles que chegam de bicicleta sabem que estão indo em uma viagem 

só de ida. E ele faz isso de bom grado. É quase suicídio. O suicídio da bicicleta.  

Menina: E quando eu crescer, poderei usar uma chupeta?  

Pai: Quando fui dispensado, outro veio para tomar o meu lugar. Meu lugar de doença 

estomacal. Os doentes. É assim que nós procedemos aqui. Então continuamos. Nós cuidamos 

dos números. E as proporções. Sempre. 

 Menina: Você está morto. Ou você está longe, você sabe onde. Ou talvez você tenha 

descoberto que eu iria procurá-lo e você preferiu desaparecer. Talvez eu não perca a 

esperança. Este lugar é enorme e quem sabe, talvez um dia você saia do seu esconderijo e 

queira me ver. Se você fizer isso, eu te aviso que nunca vou te perdoar. E eu também te aviso 

que se nos encontrarmos, eu não vou deixar você ir. Nunca mais.  

Pai: Tudo pertence a você. Tudo o que o papai faz é para você. Me dedico a você. É em sua 

honra minha pequena princesa. Tudo o que o papai faz, vive ou sonha, faz parte de você. Até 

o que dói, meu amor. Acima de tudo: é o que mais dói...meu sol.  

Menina: Ah, eu esqueci, mais uma coisa: você estava certo sobre os ciclistas. Eu nunca vi 

nada assim. É maravilhoso.  

Pai: Não se ofenda, por favor, mas pode ser Joana? Sim, eu sei que eu te disse com "M" ou 

"N". Mas de repente pensei que você fosse Joana. E não sei porque. Mas eu gostei muito. 

Bem, Joana: eu te amo. Eu estou dizendo a você desse jeito, diretamente. Custa-me muito te 

dizer. Não sei porque. Mas custa. Neste ponto, não sei como tratar você. Eu sei que tenho 

que te tratar, sim. Eu sou obrigado a tratar você. Não por ser seu pai. Mas porque se eu não 

morrer.... Eu estou morrendo, Joana. Não, não do coração. Nem do estômago. Eu estou 

morrendo por ... 



Menina: Papai, quando eu for mãe. Eu vou ser capaz de pintar meu rosto e arrumar minhas 

unhas e cabelos?  

Pai: Como eu te criei. Eu te digo. Certa manhã, enquanto eu estava indo ... Certa tarde, 

estávamos ... quer dizer, sua mãe e eu ... Não, você é jovem demais para ler essas coisas. Ou 

você é muito grande, ou então você acha que é uma estupidez enorme tudo isso. Minha 

modéstia. Algo óbvio. Você é bonita? Todo mundo diz isso. Eu sempre hesitei Mas sim, 

suponho que seja linda. Foi lindo ter você. Seria bom estar com você agora, lá. Compartilhei 

com você meus últimos momentos. Seria lindo ter você. Você novamente. Seria único. Uma 

coisa especial para meu dia. Uma exceção. Um presente do céu. Isso é para mim. Um 

presente. Uma coisinha perfeita ... Não. Eu nunca faria isso de novo.Não. Um erro que eu 

não iria cometer novamente. Nunca. 

 Menina: Certa vez, quando eu tinha cinco anos, acordei no meio da noite, angustiada, e lhe 

perguntei: "Papai, quando é amanhã? Hoje? Hoje é amanhã? "Naquele dia você me encarou 

e não soube o que me responder. Como muitas outras vezes. Com relação a muitas outras 

coisas.  

Pai: Uma foto sua. Eu gostaria muito. Como quiser. Eu sinto falta dela. Mas eu não tenho. 

Uma foto em que você está ... Uma foto ... É tão difícil lembrar de você. Tanto ... Nada 

funciona. Eu me lembro de algo, no entanto. Algo nos une O cabelo. Sim, isso. A mesma cor 

de cabelo. Muito preto. Obrigado. Obrigado pelo cabelo ... 

 Menina: E quando eu crescer, poderei usar um vestido também?  

Pai: E se eu nunca tivesse você?  Não, não quero. Eu me recuso. Eu não quero que você seja 

uma invenção. Você não pode ser uma invenção, Joana. Marta Natalia Maria Mara Porque 

não. Porque não quero. Portanto, vamos passar para outra coisa. O importante é ... O 

testamento. Quando saír, com a sua mãe deixamos bem claro... E se eu ... Agora, se não fosse 

assim, o que deveria ser feito é ... Ou então, você poderia ... Espero que tenha sido muito 

claro. Se não, repetimos. Não tenho nenhum problema. Quantas vezes for necessário. De 

nada ... Eu te disse ... Eu sinto sua falta também, minha vida ...  

Menina: Hoje é o mesmo dia de ontem, papai? Às vezes pareço estar vivendo sempre no 

mesmo dia, pai. Desde que você saiu. Desde que você nos deixou. Uma e outra vez. Sem 

parar. Sem pausas. Sem virar a cabeça para trás. 

 



16.  

Ano quinze.  

Dilúvio  

Pai: Mulheres? ... Nenhuma. Seriamente. Não há muitas aqui. Praticamente nada. Mulheres 

zero. As que estão lá são todos iguais. Loiras com olhos escuros. Como os suecos. Cabelos 

compridos que saem do chapéu. Sorriso de cristal Limpo. Branco. 

Menina: Toda vez que um dos namorados da mamãe desaparece, ela nos diz que foi para o 

exterior. Mas eu sabia qual era a verdade. Os homens não podiam suportar isso. Eles não 

tinham ido a outro lugar. Eles estavam todos aqui. Mas eles não queriam mais.  

Pai: vestidos pretos. É o que eles estão vestindo. As mulheres loiras. De cabelos compridos. 

Longo, longo ... Até os joelhos. Com um chapéu. Mesmo assim. A mesma história. Os 

mesmos recursos. A mesma tristeza ... Elas sorriem o tempo todo. Embora doa por dentro. E 

isso dói. Muito. Uma dor assustadora. Você pode perceber isso. "Sorria cem por cento. Zero 

amargura ". Esse é o seu lema. As mulheres daqui têm um lema. É esse. 

 Menina: Eu não sei nada sobre Joana há muito tempo. Ela desapareceu, só isso. Eu sei que 

um dia, quando acordamos, foi embora. Ela saiu assim, de repente, sem aviso. Não é uma 

carta de despedida. Nada. Nós não a vemos mais. Foi apagada. Desapareceu. Por completo. 

Mamãe tentou procurá-la em todos os lugares. Com todos os seus amigos. Ela perguntou em 

todos os lugares que ela frequentava. Mas não houve caso. Nós nunca soubemos mais sobre 

ela. E agora que a mamãe se foi, não estou interessado em saber nada sobre a Joana. E você 

não vai se lembrar dela também. Nunca. 

 Pai: Neve, neve e neve. Preto, preto, preto. Preto na neve. Um jeito de ser visto. Ser notado. 

Diga presente. "As mulheres daqui dizem presente, como? Vestidos pretos na neve. Hoje e 

sempre".  

Menina: Uma vez eu propus a Joana para enterrar você, papai. Mas ela me disse não. Porque 

você era o único pai que nós tivemos. E nós nunca teríamos outro, não importa o quanto 

tentássemos. 

17.  

Meses depois ...  

Pai: Meus pés estão congelados. Eu os sinto como cubos de gelo. Tão difícil que eu não acho 

que posso me levantar ou andar. É assim que a gripe começa. Um dia você está escrevendo, 



com as solas dos pés dormentes. E no dia seguinte você fica bravo. E no próximo você morre. 

E no outro eles te enterram. Ou você se recupera milagrosamente. Certo quando eles estão 

enterrando você. No enterro completo você se levanta. E você lhes dá um bom susto. Um 

susto que eles não esquecem mais. Um grande susto. Quão bom seria assustá-los. Assustar 

você coisa linda ...  

Menina: te amo. Desejo que você ....Desejo a sua presença ...  

Pai: Vou ser sincero, meu amor: acho que me perdi há muitos anos. A partir do momento em 

que estive lá, com você, me senti muito mal. Eu estava muito infeliz enquanto morava com 

você. Agora que você é grande, posso te dizer.  

Menina: ... te amo em silêncio. Chorei por você todos esses anos ... 

Pai: Eu vivo quase como uma pedra. Sem movimento. Não fique triste. Percebo que eu nunca 

escrevi para você. Vamos em frente como se nada.... Por favor, minha vida, vamos continuar 

com nossa ficção.  

Menina: ... Chorando de dor por não ter você perto. Por não ter você ...  

Pai: Você já teve cachos? Eu me lembro de você com bobes. Você tinha dois anos, jogava 

com carrinhos e tinha muitos. Como eu. Um preto bem charmoso. Eu também brinquei com 

você e seus carrinhos ...  

Menina: ... Por não estar em seus braços. Por não poder compartilhar seu sofrimento o tempo 

todo ...  

Pai: Aos três já podia escrever seu nome. Aos quatro você riu muito. aos cinco você chorou 

por qualquer coisa. Eu acho que você não gostou de ir à pré-escola. Você era muito 

privilegiada. Você não foi ao jardim. Por um ano você não fez nada. Você foi diretamente 

para a pré-escola, sem passar pelo jardim de infância. Foi a melhor época da sua vida. Aquele 

ano sabático.  

Menina: ... Porque eu não consigo ver como você está morrendo ... Porque você está longe. 

Você está longe, pai ...  

Pai: Enquanto eu estava indo para o trabalho, você dormia todas as manhãs como um anjinho. 

Enquanto eu chorei, você viveu. Você viveu o que eu não pude viver. Como eu invejei você 

quando as outras crianças começaram a sofrer os horrores da escola, você dormiu como um 

anjo, libertou-se ... Os quatro anos. Os melhores quatro anos. Longe do jardim. Que tempos 

lindos. Quem poderia?  



Menina: ... Muito longe e muito doente. Agonizando ...  

Pai: Aos seis anos, você ... Aos seis ... Não. Não mais. Às seis não. Eu já não intervenho. 

Existe um branco. Um buraco enorme. Não estou. Eu apaguei. Eu estou lá em algum lugar. 

Retirado. Doente. Com uma cara de ida. Parecendo que eu saí. Fui. Quando eu tinha seis anos 

saí de casa: levantei-me da cadeira, beijei cada um, disse "techau", fiz com a mão, saí pela 

porta e acabou. Eu nunca mais os vi. Eu nem me lembro mais deles. Não posso. Quão difícil 

é lembrar de algo. Como tudo é deletado. Um brilho e é isso. Um brilho na cabeça e depois 

tudo desaparece. Pronto. Acabou. Era tão fácil esquecê-los ...  

Menina: ... Praticamente morto ...  

Pai: ... estou perdido ... Memórias estão obscurecidas no meu cérebro: as ruas ... os dias 

as noites ... o céu ... Minha casa ... se foi. Se foi. Ele desapareceu Voou. Lembro de você ... 

não me lembro de você ... mais ... não me lembro mais de você ... não me lembro mais de 

você ...  

Menina: ... Longe de mim ... 

18.  

Menina: papai.  

Pai: O que, meu amor.  

Menina: O que é a morte?  

Pai: Eu não sei, meu amor. 

Menina: E todos nós vamos morrer, papai?  

Pai: Sim, linda.  

Menina: E então por que nós nascemos, pai?  

Silêncio 

19.  

Ano vinte e cinco. Amanhecer muito lento e frio, nos telhados.  

Pai: Um dia na primavera, quando meu bebê era muito pequeno, dei a ela três plantas com 

flores. As plantas cresceram fortes e saudáveis. Minha pequena regava todos os dias. Fiquei 

muito feliz com suas pequenas plantas.  

Pausa  



Pai: Outro dia veio um vendaval que arrancou todas as flores das três plantas. As pobres 

plantas pareciam muito ruins. Meu bebê ficou muito triste. Toda vez que eu ia ver como 

estavam as plantas, ela ficava sozinha, com uma flor na mão, desconsolada, chorando.  

Pausa 

 Pai: A única vez que minha filha me amou ... Uma pena.  

Silêncio  

Som de chuva 

 

20.  

Epílogo 

A mãe está prestes a ler para a filha a carta que seu pai escreveu. O pai está "lá" (em um 

estranho e distantes país estrangeiro). A mãe e o bebê estão "Aqui" (em um país vizinho e 

familiar).  

Mãe: Eu leio a pequena carta que Papai escreveu para você, minha vida, ou você quer que 

façamos o jantar primeiro?  

Menina: Não, mamãe. Leia a carta agora, por favor. Eu quero saber o que o papai diz. Vai 

me trazer muitos presentes? Quando retorna?  

Mãe: Preste atenção, meu amor: Minha querida: Estou aqui, em uma cidade muito grande, 

com muitas luzes e muitos ciclistas que passam o dia todo de um lado para o outro. Aqui há 

muitas bicicletas quebradas jogadas em todos os lugares e imensos edifícios de pedra. Eu 

penso o tempo todo em você, minha amada pequena pulguinha. Sinto muito sua falta. 

Estou vendo brinquedos na lojas aqui, para comprar alguns brinquedos legais que você goste, 

e podemos nos divertir quando eu voltar, minha princesinha. Quando o pai voltar de avião, 

você vai me esperar e me dizer: "oi papai", e você vai acenar com a mãozinha. No dia de hoje 

estava muito frio e choveu várias vezes. É um país muito bom. Mas muito estranho. E muito, 

muito frio. Bem, querida: eu te envio um forte abraço, forte, forte e muitos beijos e beijos. 

Preste atenção em sua mãe e não a deixe nervosa. Tenho quase certeza de que voltarei em 

breve, meu amor. Muito em breve meu sol. Ele te ama com toda a sua alma. 

PAPAI 

FIM. 

  



 


