
Recordações

– Pode começar?
– Pode Roberto.
– Então lá vai. Está rodando.

Ele corre para o sofá para ficar ao lado da mulher. Os dois ficam em silêncio olhando para a 
câmera.

– Quem começa?
– Começa você que deu a idéia - ela diz já levemente impaciente.
– Então lá vai.
– Para de falar lá vai.
– Ein?
– Lá vai, lá vai, lá vai.
– Ah, tá. Então vá la. Hoje nós estamos... Ai. Perdoa o papai, ele está meio nervoso. Hoje 

nós estamos fazendo uma retrospectiva do ano de 2004.
– 2005.
– 2005. Éhhhh. Foi o ano que você nasceu. Então nós vamos falar de tudo que aconteceu 

em 2004...
– 2005.
– 2005, para você saber tudo o que aconteceu no ano que você nasceu. Você vai assistir 

isso só daqui uns anos. Desculpa o papai está meio nervoso. Então lá vai.
A mulher olha com um misto de desprezo e ódio.
– Neste ano nós... nós... nós tivemos você. Isso eu já disse. Neste ano...
– Ah, deixa que eu começo. Neste ano nós fizemos dois anos de casamento. Foi o tempo 

que levamos para fazer você. 
– E muito bem feito.
– Muito. Vamos falar o que aconteceu de bom. Neste ano a mamãe passou num concurso.
– Mas infelizmente não vai ser chamada.
– Quem te disse isso.
– Ué, eram trinta vagas você ficou em octogésimo quarto.
– Mas tem a lista de espera, tem gente que pode desistir.
– Com o desemprego atual, cinquenta e cinco desistirem, é ruim ein!
– Tá Roberto, então vamos falar das conquistas do seu pai. Neste mês seu pai está de aviso 

prévio.
– Peraí, assim ele vai pensar que esta ano foi uma tragédia. Além do mais foi um mal que 

veio para bem, eu vou conseguir coisa melhor. Vamos falar de coisa boa.
– Tá certo, nossa escola de samba foi campeã.
– É mesmo. Disparado.
– Foi um desfile lindo. Só a entrada arrasou. 
– Mas fomos bons do início ao fim.
– Foi lindo.
– Lindo.
– A mamãe quase que desfilou também.
– Mas de última hora...
– É de última hora a mamãe não pode ir – diz cortando.
– Deu infecção intestinal.
Ela o olha com ódio.
– Roberto, larga de ser besta. Está filmando - ela olha para câmera e retoma seu jeito 

maternal - Foi cólica. A mamãe já estava grávida e deu cólica.
– Mas eu pensei que...
– Foi cólica Roberto.



– Ah! Eu não sabia que cólica dava diarréia.
– Roberto! Para de falar bobagem.
– Tá, eu só achava que tinha sido...
– Bom vamos falar de outra coisa.
– Vamos. Tem outra coisa muito boa, neste ano o time do papai foi campeão brasileiro. Ou 

melhor tetracampeão brasileiro. Neste dia o papai até te vestiu com o uniforme.
– Não esquece de contar que o time do tio dele foi campeão mundial.
– Mas isso não tem nada a ver com a gente, pô! Ninguém aqui torce para aquela porra.
– Tá vamos falar de outra coisa.
– Também agora fala você.
– Vamos falar do seu nascimento. Numa noite de sábado, após a mamãe e o papai ter ido 

assistir A Praia.
– A Ilha.
– A Ilha?
– É. A Praia foi com o Leonardo d' Cáprio. Já passou faz um tempão. A ilha é com aquele 

cara que fez o Ben nos episódios novos de Guerra nas Estrelas.
– Não começa começa com essa sua bobagem de Jedi.
– Tá. Então não falo mais nada.
– Então era sábado, a gente tinha acabado de assistir A Praia.
– A Ilha.
– A Ilha. O papai tava morrendo de sono e foi dormir. Daí a mamãe foi dormir também 

com um pouco de cólica. O nenê estava chutando.... Quando foi meia noite a bolsa 
estourou. Aí eu acordei seu pai. Ele ficou todo desorientado. Ficou perguntando você tem 
certeza, você tem certeza. Só o convenci quando mostrei a cama ensopada.

– A bolsa tava bem estourada mesmo.
– É. Aí ele teve taquicardia e nem conseguia sair do lugar. Ficava andando de um lado para 

o outro. Eu achei que ele nem ia dar conta de dirigir. Mas nós fomos para o hospital 
assim mesmo. Chegando lá foi seu pai quase passou mal de novo quando ficou sabendo o 
preço do apartamento.

– Não precisava comentar esta parte.
– Pois a mamãe não ia te ter numa enfermaria - disse ignorando o marido - Daí chegaram 

as duas vovós, o vovô, o titio e a titia. E seu pai sumiu. Ninguém achava ele até descobrir 
que ele estava no banheiro, com dor de barriga.

– Não precisava comentar esta parte.
– Aí nós ficamos a noite toda na espectativa.
– Sua mãe ficou teve contração a noite toda.
– Não tive nenhuma contração à noite.
– Ah, não? Teve dor de quê?
– Eu não tive dor de noite.
– Teve o quê?
– Nada, Roberto, nada. Nem dilatação.
– Nem dilatou - diz olhando para a câmera.
– Nem dilatei. Aí de manhã a doutora achou melhor fazer cesária.
– Aí o papai ficou do lado de fora doido para te ver.
– É, ele não teve peito para entrar na sala de parto.
– Nem peito nem estômago.
– Quando você saiu a doutora deu um grito: “É homem mesmo”.
– Nessa hora o papai não agüentou e entrou. 
– Tiveram que colocar ele pra fora.
– É, eu não estava com aquelas roupas.
– Ele resistiu muito.
– Queria te ver.
– Nem no seu nascimento ele deixou de ser ignorante.
– Precisava falar isso na frente da câmera?



– É bom pra ele saber o pai que tem.
– E o que tem o pai que ele tem?
– Ignorante.

Alguns segundos de silêncio e ele estoura.
– Quer saber, não tem mais vídeo nenhum. Foi uma péssima idéia – levanta para desligar a 

filmadora.
– Agora vai mostrar pro filho que também é frouxo, é?
–


