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Personagens

VOZ 1, um rapaz

VOZ 2, uma mulher

VOZ 3, um homem
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“Vozes de Família” estreou no rádio, em transmissões da BBC nos dias 3 e 
22 de Janeiro de 1981 com o seguinte elenco:

VOZ 1                                                                          Michal Kitchen
VOZ 2                                                         Peggy Ashcroft
VOZ 3       Mark Dignam

Direção de Peter Hall
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Posteriormente “Vozes de Família” estreou no palco do National Theatre, 
em Londres em 13 de Fevereiro de 1981. Com o mesmo elenco e sob a 

mesma direção. O cenário de John Bury

VOZ 1
Eu tenho me de divertido muito.

O tempo às vezes é bom, às vezes ruim, mas surpreendentemente quente, 
afinal, quase o tempo todo.

Espero que você esteja bem, e não tão fraca quanto da última vez que eu te 
vi.

Não, você não estava fraca, você estava perfeitamente bem, sua aparência é 
que era de fraca.

Você sente a minha falta?
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Eu tenho me divertido muito e espero que goste de saber disso.

Neste exato momento estou completamente bêbado.

Tomei umas cinco cervejas no pub da rua de cima, e depois umas três doses 
de uísque e vim literalmente rolando pra casa.

Quando  digo  casa,  posso  afirmar  que  o  meu  quarto  é  extremamente 
agradável. E o banheiro também. Extremamente agradável. Tomo banhos 
verdadeiramente  agradáveis  neste  banheiro.  E as  outras  pessoas  da casa 
também.  Elas  se  deitam  nuas  na  banheira  e  tomam banhos  agradáveis 
mesmo. As pessoas da casa não se cansam de falar por aí sobre a magnífica 
banheira e o magnífico banheiro que compartilhamos, não se cansam de 
falar,  literalmente  pra  todo  mundo  que  encontram  sobre  os  adoráveis 
banhos que se tomam aqui, de certa forma inigualáveis, pra ser sincero.

Isto,  deve-se  muito  à  senhoria,  uma  tal  de  Sra  Withers,  uma  pessoa 
realmente encantadora, de impecáveis credenciais.

Quando disse que estava bêbado, eu estava naturalmente brincando.

Aposto como você sorriu.

Mãe?

Entendeu a brincadeira? Você sabe que eu nunca ponho nenhuma gota de 
álcool na boca.

Eu gosto de estar  nessa cidade enorme.  Absolutamente  sozinho.  Espero 
fazer amigos num futuro não muito distante.

Espero fazer amigas também.

Espero encontrar uma garota bem legal. E assim que eu a encontrar, vou 
levá-la em casa pra conhecer minha mãe.
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Gosto  de  caminhar  nessa  cidade  enorme,  absolutamente  sozinho.  É 
engraçado não conhecer ninguém. Quando cruzo as pessoas na rua, elas 
não  sabem  que  eu  não  conheço  nenhuma  delas.  Elas  conhecem  outras 
pessoas  e  ainda  outras  pessoas  as  conhecem,  então  elas  naturalmente 
pensam que mesmo que eu não as conheça, que conheço outras pessoas. 
Então elas me olham, tentam captar meu olhar, ficam esperando que eu 
fale. Mas como eu não as conheço, eu não falo. Nem nunca sinto a mais 
leve vontade de falar.

Sabe, mãe, eu não me sinto só, porque tudo que me aconteceu está aqui 
comigo, me faz companhia; minha infância, por exemplo, através da qual 
você minha mãe, e ele, meu pai, me guiaram.

Tenho me dado muito bem com a senhoria, a Sra Withers. Ela diz que eu 
sou seu único consolo. Bebemos sempre alguma coisa juntos na hora do 
almoço, e depois na hora do chá, e à noite eu sempre a acompanho em mais 
uns drinques no pub da rua de cima.

Ela serviu na força aérea feminina, durante a segunda guerra. Não enche o 
saco, amizade, é o que ela vive dizendo. Quer ver ele ficar rindo como um 
porco na merda? É só chamar ele de comandante.

Você ia gostar muito dela, mãe.

Acho que está amanhecendo. Posso vê-lo se erguendo. Um outro dia. Um 
novo e bem vindo dia. E assim termino essa carta pra você, minha querida 
mãe, com todo meu amor.

VOZ 2
Querido.  Onde você está? As flores aqui estão lindas.  Cheio de botões. 
Você que gostava tanto. Por que você não escreve nunca?

Penso em você sem saber como você está. Será que você pensa em mim? 
Sua mãe? Às vezes? Alguma vez?
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Você mudou de endereço?

Será que fez alguma amizade? Algum bom rapaz? Ou alguma boa moça?

Há tantos  bons  rapazes  e  boas  moças  por  aí.  Mas por  favor  não vá se 
misturar com outro tipo de gente. Gente que pode te dar problema. E você 
odiaria. Você que é tão escrupuloso, tão particular.

Às vezes fico pensando em como eu gostaria de viver feliz pra sempre com 
você e sua jovem esposa. Ela seria uma esposa tão boa para você. E eu, 
uma vez ou outra, jantaria com vocês. Um jantar que eu mesma prepare, já 
que vão estar os dois, com certeza, tão cansados depois de um longo dia de 
trabalho.

Às vezes saio pra caminhar pelas trilhas do morro e penso em você. Penso 
na época  em que você caminhava pelas  trilhas  do morro,  com seu pai, 
sanduíches de queijo. Não era? Vocês sentavam no topo da colina e comiam 
os  sanduíches.  Lembra  da  nossa  brincadeira?  Mmnham,  mmnham, 
mmnham! Foi uma caminhada danada,  seu pai  dizia.  Foi  um mmnham, 
mmnham, mmnham danado, eu dizia. E vocês dois riam.

Querido, eu sinto tanto a tua falta. Dei a luz a você. Onde você está?

Escrevi pra você há três meses, contando sobre a morte de seu pai. Você 
recebeu minha carta?

VOZ 1
Eu não tenho absoluta certeza se gosto das pessoas desta casa, além da Sra 
Withers e de sua filha Jane. Jane vai ao colégio e se aplica nos deveres de 
casa.

Vive enfiada nos livros. Acho isso impressionante. Isso é uma coisa que 
não se vê mais hoje em dia. Mas não tenho a menor certeza sobre as outras 
pessoas da casa.
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Um é um velho.

Esse que é velho se recolhe cedo. Ele é careca.

A outra é uma mulher que usa vestidos vermelhos.

O outro é um outro homem.

Ele  é  um homem grande.  Bem maior  que o outro.  Seu cabelo  é  preto. 
Sobrancelhas pretas e as mãos cobertas de pêlos pretos.

Pergunto à Sra Withers sobre essas pessoas mas ela só fala de seus dias de 
guerra na força aérea feminina.

Decidi que Jane não é filha da Sra Withers,  é neta.. A Sra Withers tem 
setenta anos, Jane quinze. Estou convencido que esta é a verdade.

À noite ouço sussurros que vêm dos outros quartos e não consigo entender. 
Ouço pessoas nas escadas, mas não me atrevo a sair para investigar.

VOZ 2
Quanto mais teu pai se aproximava da morte, mais ele falava em você, com 
ternura e perplexidade. Eu o confortava com a idéia que você tinha saído de 
casa pra que um dia ele pudesse se orgulhar de você. Acho que consegui. 
Um de seus últimos pedidos foi: Dê-lhe um tapinha nas costas por mim. 
Dê-lhe um tapinha nas costas por mim..

VOZ 1
Acabei de fazer uma descoberta extraordinária. O nome do velho careca 
que se  recolhe  cedo,  é  Withers.  Benjamin Withers.  Ou trata-se  de uma 
mera coincidência, ou ele vem a ser algum parente.
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Pedi a Sra Withers que me contasse a verdade sobre isso. Ela se serviu de 
uma dose de gim e ficou olhando pro copo antes de beber. Depois ela olhou 
pra mim e disse: Você é meu animalzinho de estimação. Sempre quis ter 
um animalzinho de estimação mas nunca tive, agora eu tenho um.

Às vezes ela me faz carinho. Como se fosse minha mãe.

Mas não esqueci que tenho mãe e que você é a minha mãe.

VOZ 2
Às vezes me pergunto se você ainda lembra que tem mãe.

VOZ 1
Uma coisa aconteceu. A mulher que usa vestidos vermelhos, me convidou a 
entrar em seu quarto para tomar um chá. Entrei em seu quarto. Era bem 
maior do que eu supunha, com sofás e cortinas e véus e panos e tapetes e 
paredes forradas com tecido macio, azul escuro. Jane, sentada num sofá, 
fazia  seu  dever  de  casa,  parecia.  Convidaram-me a  sentar  neste  mesmo 
sofá.  O  chá  já  estava  pronto  e  permanecia  pronto  num  aparelho  de 
porcelana oriental de suprema elegância. Deram-me uma xícara. Outra pra 
Jane que me sorriu. Eu não me apresentei,  disse a mulher, meu nome é 
Lady Withers. Jane sorvia o seu chá com as pernas enroscadas em cima do 
sofá. Seus dedos dos pés calçados em meias encostaram na minha coxa. 
Não era o maior sofá do mundo. Lady Withers sentava-se a nossa frente, 
num sofá substancialmente maior. Seu vestido, eu decidi, não era vermelho, 
era rosa. Jane estava de verde, menos os dedos dos pés, cobertos de preto. 
Lady  Withers  me  perguntou  sobre  você,  mãe.  Ela  me  perguntou  sobre 
minha mãe. Eu disse com convicção absoluta que você era a melhor mãe do 
mundo. Ela pediu que eu a chamasse de Lally. E que chamasse Jane de 
Jane. Eu disse que eu já chamava Jane de Jane. Jane me deu um brioche. 
Acho que era um brioche. Lady Withers deu uma mordida em seu brioche. 
Jane deu uma mordida em seu brioche, os dedos dos pés agora no meu 
colo. Lady Withers parecia estar se deliciando com seu brioche, em seu 
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sofá. Ela terminava um e pegava outro. Nunca tinha visto tantos brioches. 
Numa olhada percebi que haviam travessas cheias espalhadas pelo quarto. 
Lady  Withers  comeu um segundo brioche  com total  naturalidade  e  em 
seguida outro. Jane ao contrário, ruminava o seu como se estivesse quase 
sonhando e quando um farelo ficava no seu lábio de cima ela o removia 
com a língua,  sem pressa.  Pra mim era impossível conciliar  isso com a 
agitação  dos  seus  dedos  dos  pés.  Sua  boca,  comendo,  era  calma, 
controlada.  seus  dedos  dos  pés,  não  comendo,  agitados,  altamente 
nervosos, até histéricos, talvez. Meu brioche ficou duro como uma pedra. 
Fui dar uma mordida e ele escapuliu da minha boca, quicou no meu colo. 
Jane o agarrou com os pés. Isso acalmou seus dedos. Ela brincava com o 
brioche entre os dedos dos pés com uma certa habilidade. Aí me lembrei 
que  num  de  nossos  primeiros  encontros  ela  me  disse  que  queria  ser 
acrobata.

VOZ 2
Querido. Onde você está? Por que não escreve nunca? Ninguém sabe de 
você. Ninguém sabe se está vivo ou morto. Ninguém consegue te encontrar. 
Será que você mudou de nome?

Se ainda estiver vivo você é um monstro. Teu pai te amaldiçoou antes de 
morrer.  Amaldiçoou a mim também, pra falar  a verdade.  Amaldiçoou a 
todos que estavam lá. Só você não estava lá. Não te culpo pelo mau humor 
do teu pai, mas a tua ausência, o teu silêncio, era um fardo pesado demais 
para ele, um tormento pra ele. Morreu se lamentando, se maldizendo. Era 
isso o que você queria? Agora estou sozinha, só a Millie, que vem às vezes 
me visitar. Nela eu encontro algum conforto. Seus olhos se enchem d’água 
quando ela fala em você, os olhos de sua triste irmã, poças de lágrimas. Ela 
se casou muito bem, e tem um filhinho lindo. Quando ele crescer vai querer 
saber por anda seu tio. O que nós vamos dizer?

Ou talvez você chegue num carro novinho em folha, um dia, num futuro 
não tão distante, usando um terno novo, assim do nada, e me aperte em 
seus braços.

10



VOZ 1
Lady Withers se levantou. Como Jane está fazendo o dever de casa, ela 
disse, você não se incomodaria de ir embora e voltar outro dia. Jane tirou 
os pés do meu colo, tinha o meu brioche preso entre os dedos. Sim, claro, 
eu disse, a não ser que Jane queira que eu a ajude em seu dever de casa. 
Não, obrigada, disse Lady Withers, eu mesma a ajudo nas lições.

O que eu não disse, é que tenho pensado em dar aulas particulares. Acho 
que eu poderia ser um ótimo professor, para jovens, numa infinidade de 
matérias.  Jane  seria  a  aluna  ideal.  Ela  tem uma paixão verdadeira  pelo 
conhecimento. Pode-se perceber pelo seu jeito de respirar. Quando ela te 
olha, é possível ver lá dentro, em seus olhos, uma paixão crua, selvagem, 
carente mas ávida por aprender.

São pensamentos de meia noite, mãe, embora a hora exata seja dez e vinte e 
três.

VOZ 2
Querido?

VOZ 1
Enquanto estava deitado na  banheira,  esta  tarde,  pensando essas  coisas, 
parece que alguém bateu na porta da frente. O homem de cabelos pretos, 
parece, foi atender. Haviam duas mulheres paradas na porta. Disseram ser 
minha mãe e minha irmã, e perguntaram por mim. O homem disse que não 
as conhecia.  Não,  ele nunca tinha ouvido falar  de mim. Não, não havia 
ninguém aqui  com aquele  nome.  Esta  era  uma casa  de  família,  não  se 
admitiam estranhos. As pessoas por aqui têm se dado muito bem obrigado, 
sem intrusos.  Acho melhor, ele disse, vocês voltarem pro lugar de onde 
vieram,  e  parar  de  incomodar  pessoas  inocentes  e  trabalhadoras  com 
difamações  e  calúnias,  esses  tumores  de  sua  mentes  depravadas,  já  em 
visível estado de decomposição. É possível sentir o mal-cheiro de vocês à 
distância  e  não  me  falta  muito  pra  processar  as  duas  por  imoralidade, 
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comportamento  indigno  e  vadiagem,  em  outras  palavras,  por  ficar 
vagabundeando de porta em porta, em completa miséria. Então, é melhor 
dar o fora, antes que eu chame a polícia.

Estava  deitado  na  banheira  quando  a  porta  abriu.  Pensei  que  tivesse 
trancado. Me chamo Riley, ele disse, como está o banho? Ótimo, eu disse. 
Você tão um corpo esguio e tão bem tratado, ele disse. Eu achava você 
magrinho,  nunca  imaginei  que  tivesse  um  corpo  tão  bem  tratado  e 
proporcional, como estou vendo agora. Ora, obrigado, eu disse. Não é a 
mim que deve agradecer, ele disse, mas a Deus. Ou a sua mãe. Acabei de 
despachar duas mendigas que bateram aí. Tenho certeza que pelo menos 
essas duas nunca mais passam pela  nossa porta.  Ele então sentou-se na 
beirada da banheira e me contou tudo isto que acabei de te contar.

Interessante saber que meu pai não se deu ao trabalho de fazer a viagem.

VOZ 2
Ouço os paços de seu pai na escada. Ouço ele tossindo. Mas os paços e a 
tosse desaparecem. Ele não abre a porta.

Às vezes, eu acho, que estive sempre sentada assim. Eu acho, às vezes, que 
estive sempre sentada assim, sozinha, diante da lareira acesa, indiferente, 
cortinas fechadas, noite, inverno.

Está  vendo,  eu  também  tenho  os  meus  pensamentos.  Pensamentos  que 
ninguém imagina que eu tenha, pensamentos que ninguém da minha família 
jamais supôs que eu tivesse. Mas escrevo sobre eles pra você, onde quer 
que você esteja.

O que quero dizer é que, por exemplo, quando lavava os seus cabelos com 
um shampoo tão delicado, e enxaguava, e depois os enxugava suavemente 
com  a  toalha  mais  macia,  com  todo  cuidado  pra  não  ouvir  nenhum 
murmúrio de incômodo ou desconforto seu, então eu olhava fundo nos seus 
olhos e via você me olhando fundo, e eu sabia que você não precisava de 
mais ninguém, de ninguém mesmo, eu sabia que você se sentia plenamente 
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feliz em meus braços, eu também sabia, por exemplo, que ao mesmo tempo 
eu continuava sentada, a lareira indiferente acesa, sozinha no inverno, numa 
eterna noite sem você.

VOZ 1
A Sra Withers toca piano. Estavam sentadas as três mulheres pelo quarto. 
Pelo quarto, espalhadas, garrafas de vinho rosé de um tom inesquecível de 
rosa. Elas tomavam o vinho em taças tão bonitas e seus gestos eram de uma 
leveza e elegância que eu imaginava, já há muito esquecida. Lady Withers 
usava um colar em seu pescoço de alabastro, um pescoço admiravelmente 
jovem. Tocava Schumann. Ela sorriu. Sra Withers e Jane sorriram pra mim. 
Eu peguei um lugar. Peguei e me sentei nele. Eu estou nele. Não vou deixá-
lo nunca.

Ah mãe, encontrei meu lar, minha família. Nunca imaginei que um dia eu 
pudesse ser tão feliz!

VOZ 2
Eu devia era te esquecer. Eu devia era te amaldiçoar, como fez teu pai. Eu 
peço a Deus, oh como eu peço, que a tua vida seja um inferno. Só espero 
uma carta sua me pedindo ajuda. Aí eu vou cuspir na tua carta.

VOZ 1
Mãe,  mãe,  acabei  de  ter  um  encontro  tremendamente  místico  e 
desagradável com o homem que diz ser o Sr Withers. Será que pode me dar 
um conselho?

Entre, meu filho, ele me chamou. Olhe bem. Não mexa em nada. Eu não 
disponho da noite inteira. Eu entrei. Um jarro. Uma bacia. Uma bicicleta.

Você sabe onde está? Ele disse. Você está em meu quarto. Isto aqui não é 
uma estação de trem. Entende? Isto aqui é um verdadeiro oásis.
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Este aqui é o único cômodo da casa onde se pode pegar uma caravana para 
todos os pontos do Oriente.  Compris?  Understand? Entendeu?  Será  que 
está pronto pra me seguir montanha abaixo? Olha pra mim. Meu nome é 
Withers.  Estou  aí  e  por  aí.  está  me  seguindo?  Embargo  a  todas  as 
terminologias  imprecisas.  Comigo?  Embargo  a  todas  as  redundâncias. 
Todas  as  áreas  de  conexão  verboten.  Você  está  num  beco  sem  saída, 
lutador. Jogue o peso sobre todas os pés esquerdos que conseguir arranjar. 
Não pare de dançar. O velho fox-trot é a resposta clássica, mas não é a 
resposta a que me refiro. Nem estou falando de nenhuma outra resposta. 
Que vivam os escravos, entendeu? Este é um lugar coalhado de criaturas, 
criaturas de espasmos rítmicos, de deslizes rítmicos, franjas de macarrão, 
pudins ao molho de maionese, uma catapulta de lixo e bagulho apodrecido, 
a parafernália toda à mostra. Tá me seguindo? Tudo se soma. Está na tua 
frente e nas tuas costas. O único capaz de lhe conceder a graça que tanto 
almeja. Presta atenção aos teus atos. Olha em frente. Olha firme. Segue o 
meu raciocínio? Não deixe tudo ficar  tão elameado. Olha a lama. Tente 
sentir o feeling da coisa, filho, a densidade. Olha pra mim.

E eu olhei.

VOZ 2
Eu estou doente.

VOZ 1
Era o mesmo que olhar prum buraco na terra cheio de lava de vulcão, mãe. 
Uma olhada apenas foi o bastante pra mim.

VOZ 2
Volta pra mim.

VOZ 1
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Fui tomar um campari com soda na cozinha com a Sra Withers. Ela me 
falou de sua juventude. Eu era muito disputada, ela dizia. Minha pele era 
um pêssego. Eles costumavam vir de longe tentar a sorte. E eu caí de quatro 
por  um homem da artilharia.  Ele  me adorava.  Mataram ele  porque não 
queriam que soubéssemos o que é felicidade. Podíamos ter nos casado e ter 
toneladas de filhos. Mas não, tss. Ele sumiu num naufrágio. Ouvi a notícia 
pelo rádio.

VOZ 2
Estou te esperando.

VOZ 1
Mais tarde, naquela mesma noite, Riley e eu tomamos um chocolate juntos 
em seu  quarto.  Eu  gosto  de  rapazes  esguios,  Riley  disse.  Esguios  mas 
fortes.  Nunca  fiz  nenhum  segredo  disto.  Mas  era  preciso  que  me 
controlasse, que mantivesse sempre curtas as rédeas de minhas inclinações. 
Isto porque minha verdadeira vocação é a religião. Sempre fui um homem 
profundamente religioso. Pode imaginar a tensão que isso tem criado em 
minha  alma?  Ando  por  aí  num  constante  estado  de  tensão  espiritual, 
emocional,  psicológica  e  física.  É  insuportável  a  disciplina  a  que  me 
obrigo. Meu desejo é de uma violência inacreditável e vai de encontro a 
meus interesses mais sinceros, que é de estar sempre ao lado direito de 
Deus. Como vê, sou um homem grande. Poderia esmigalhar um rapazinho 
como você até a morte. A morte que é amor. A morte que entendo como 
amor. Mas mantenho esses meus desejos presos em algemas e correntes de 
ferro. Sou bom nesse negócio. Já que trabalho na polícia, e sou altamente 
respeitado. Tanto na polícia como na igreja, sou altamente respeitado. O 
único  lugar  onde  não  sou  altamente  respeitado  é  aqui  nesta  casa.  Eles 
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cagam pra mim aqui. Embora eu seja parente próximo. De certa forma. Sou 
um ótimo tenor, e nunca me chamam pra cantar. Eu devia era ir morar no 
meio do deserto do Sahara. O problema é que aqui têm mulheres demais. E 
com o careca é inútil falar. Está sempre distante. Vive num mundo que só 
ele sabe que existe. Eu gosto de saúde, força e conversas inteligentes. Foi 
por isso que me interessei por você, garoto. Sem falar que realmente acho 
você interessante. Não tenho ninguém com quem falar. Estas mulheres me 
tratam como um leproso. Embora eu seja parente. De certa forma.

Que parente?

Será que a Sra Withers é mãe de Jane, ou será sua irmã?

Mas nos dois casos, por que Jane não se chama Lady Jane Withers? Ou 
talvez se chame. Ou talvez não seja o caso. Ou talvez a Sra Withers venha a 
ser a Honorável Senhora Withers? Mas se for este o caso onde entra o Sr 
Withers? De onde afinal vem seu nome Withers? Quero dizer, qual é o seu 
grau de parentesco com o resto dos Withers? Quem é Riley?

Se está me achando perplexo, impaciente, confuso, inseguro e com medo, 
vai  me  achar  também profundamente  satisfeito.  Minha  vida  tem forma 
agora.  a  casa  tem  uma  atmosfera  confortável  como  você  já  deve  ter 
percebido,  eu  converso  indistintamente  com  todas  as  pessoas  da  casa, 
menos com o Sr  Withers  com quem ninguém fala,  a  quem ninguém se 
refere, por razões óbvias. Mas quase nunca saio de casa. Ninguém parece 
nunca sair de casa. Riley sai raramente. Deve trabalhar na polícia secreta. 
Jane continua a fazer um monte de deveres, embora aparentemente, não vá 
a  escola  nenhuma.  Lady  Withers  nunca  sai  de  casa.  Ela  tem  seus 
convidados.  Ela recebe convidados. São os passos que ouço à noite nas 
escadas.

VOZ 3
Soube que sua mãe lhe escreveu dizendo que estou morto. Eu não estou 
morto.  Ainda falta  muito pr’eu morrer,  apesar  de muita  gente  há muito 
tempo desejar  a  minha  morte.  Especialmente  você.  Você que  reza  pela 
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minha morte, há muito tempo. Eu escuto tuas preces, elas ecoam nos meus 
ouvidos. Preces pedindo pela minha morte. Mas eu não estou morto.

Bem não se pode dizer que esta seja a verdade. Não, não é este o caso. Eu 
estou mentindo. Estou levando-o por aléias de um jardim, estou brincando, 
estou  me divertindo  um pouco,  acho que  finalmente  tenho este  direito. 
Porque estou morto.  Morto como uma pedra.  Escrevo pra você do meu 
túmulo. Uma palavrinha rápida pra relembrar os velhos tempos. Só pra não 
perder o contato. Um oi da escuridão. Um último beijo do seu pai.

Acho melhor ir  parando por  aqui.  Não tenho muito a  dizer.  A gente se 
cansa. Por que se dar ao trabalho? Por sua causa, filho, eu acho, você que 
era meu filho tão querido. Estou sorrindo. Aqui neste túmulo de vidro.

Sabe por que uso a palavra vidro? Porque dá pra ver através.

Cuide-se bem filho. Continue firme.

Só  tem  uma  coisa  que  realmente  me  enche.  No  meio  desse  absoluto 
silêncio, desse silêncio onipresente que atravessa as horas do dia, eu ainda 
ouço, às vezes, um cachorro latindo. Um latido distante. Ah como isso me 
apavora.

VOZ 1
Decidiram me dar um nome. Eles me chamam de Bobo. Bom dia Bobo, 
eles dizem, ou até amanhã Bobo, ou olha a baba, Bobo, ou não esquece de 
dar a descarga, Bobo, ou segura a bola, Bobo, ou sempre do lado de cá dos 
trilhos, Bobo, ou ainda tem grafite na lapiseira,  Bobo? e os truques nas 
trancas, Bobo? e estas botas dão bolhas, Bobo.
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A única pessoa que não me chama de Bobo é o velho. Ele não me chama de 
nada. Eu não chamo ele de nada. Nunca vejo ele. Ele ta sempre em seu 
quarto. Eu nunca chego perto. Ele está velho, e vai morrer logo.

VOZ 2
A polícia está atrás de você. Vale lembrar que você é menor de vinte e um 
anos.  Todas  as  delegacias  já  têm  uma  descrição  minuciosa  sua.  Me 
disseram que não vão desistir enquanto você não for encontrado. Em meu 
depoimento, eu disse que acredito que você esteja nas mãos de gente do sub 
mundo e que estão te explorando e te prostituindo. Declarei também que 
você  jamais  teve  determinação  e  nenhuma  força  de  caráter,  e  que  é 
palpavelmente susceptível a todo tipo de agrado e conversa mole. Mulheres 
foram  sempre  seu  fraco,  desde  criança.  Não  esqueci  daquela  francesa, 
Françoise. Ou aquela outra indecente que se disfarçava de governanta. Mas 
você  pode  estar  certo  que  vão  te  encontrar,  meu  rapaz,  e  não  espere 
qualquer tipo de perdão.

VOZ 1
Estou voltando pra casa, mãe, pra abraçar você.

Estou voltando pra casa.

Estou voltando pra dar um tapinha nas costas do meu pai. Cadê o velho? 
Quero tanto bater um papo com ele. Onde ele está? Já procurei em todos os 
lugares de sempre, até na antiga casa de veraneio, e nada. Não vai me dizer 
que ele resolveu ir embora naquela idade? Acho que seria egoísta demais. 
O que é que você fez com ele, mãe?

VOZ 2
Eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Eu desisti de você como alguém 
que desiste de uma tarefa ruim. Só me diz uma última coisa. Você acha que 
a palavra amor faz sentido?
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VOZ 1
Estou voltando. Estou prestes a começar a viagem de volta. O que será que 
você vai dizer?

VOZ 3
Tenho tantas coisas a lhe dizer. Mas estou totalmente morto. O que tenho a 
dizer jamais vai ser dito.
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