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Para Agathe





O Chapeuzinho Vermelho, com direção de Joël Pommerat, 
foi montado em junho de 2004, no Espaço Jules-Verne em Bretigny-sur-Orge, 

com Lionel Codino, Saadi Bentaïeb e Florence Perrin. 
Retomado em janeiro de 2005, na Cena Nacional d’Evreux-Louviers, 

com Loudovic Moliére, Valérie Vinci e Florence Perrin.
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O Homem Que Conta

Era uma vez uma menina que estava proibida de sair de 

casa sozinha

ou somente em raríssimas ocasiões

então

ela se entediava

porque ela não tinha nem irmão nem irmã

somente sua mãe

que ela amava muito

mas isso não bastava.

Então ela brincava

ela brincava

ela brincava

sozinha

muito sozinha.

Ela queria brincar mais com a sua mãe.

Mas sua mãe não tinha muito tempo para brincar 

com ela.

Sua mãe sempre dizia: não tenho tempo.

Não tenho tempo suficiente.

Eu não tenho tempo para brincar com você.

Um dia a menina quis dar um presente 

bem útil para sua mãe

lhe dar tempo

ela lhe disse: 

olha eu estou dando tempo pra você, mamãe

mas a sua mãe nem percebeu o presente que a sua filha 

havia lhe dado e tudo ficou como antes.
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Às vezes, a menina tentava muitas maneiras para chamar 

a atenção, mas a mãe da menina estava sempre tão 

ocupada que ela nem reparava mais na sua filha.

A menina via a sua mãe, 

mas sua mãe não via mais sua filha.

Era como se a menina tivesse se tornado invisível.

Felizmente, não eram todos os dias assim.

Alguns dias a mãe conseguia tempo para brincar com ela 

um pouquinho.

A brincadeira preferida da menina era quando sua mãe 

brincava de lhe assustar.

Era nos dias em que a mãe tinha um pouco de tempo e 

estava de bom humor.

A mãe brincava de fazer um monstro terrível.

Ela fazia isso tão bem que a menina acabava implorando 

para que a mãe parasse.

Não faça mais, dizia a menina para a sua mãe.

Mas um minuto depois ela pedia de novo, então a mãe 

recomeçava

e a menina pedia novamente para ela parar.

Às vezes ela até gritava

de tanto que ela ficava com medo

medo da sua mãe que fazia o monstro, o monstro terrível.

A menina não gostava de sentir medo.

A menina achava a sua mãe muito bonita, mesmo 

quando ela se transformava em monstro.

Normalmente a menina ficava em casa

na sua casa muito pequena.

Às vezes os vizinhos passavam na frente e ela ficava 

olhando

às vezes chovia às vezes fazia sol.
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Às vezes ela ia pra escola que ficava ao lado da sua casa

às vezes vinham mendigos pedir dinheiro para sua mãe 

na frente da sua casa

às vezes vinham outras crianças na frente da sua casa

às vezes ela brincava com as outras crianças

às vezes ela também se divertia

mas às vezes... ela se entediava muito.

Às vezes também a menina tinha medo por sua mãe

quando sua mãe saía sozinha para longe sabe lá para 

onde

e ela tinha que cuidar sozinha da casa

cuidar dela também se cuidar sozinha dela mesma 

também.

Se acontecesse alguma coisa à sua mãe na estrada, ela 

não poderia avisá-la

e aí a gente não sabe o que aconteceria.

Não, a gente não sabe.

A gente não sabe o que aconteceria com sua mãe e 

também com ela.

A mãe da menina também tinha uma mãe

que morava numa outra casa bem longe no campo

parece que a mãe da mãe da menina se parecia muito 

com a mãe da Menina,

mas mais velha

e com certeza com mais idade

porque a mãe da mãe da menina era realmente

uma mulher muito velha

a menina não achava que as duas fossem tão parecidas na 

verdade.
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Quando a mãe da menina ia ver sua mãe

elas não se falavam muito

porque a mãe da mãe da menina estava muito cansada 

desde quando ela ficou doente.

Elas não se falavam, mas elas gostavam muito de ficar 

juntas

e não dizer nada.

Apenas ficar sentadas

em silêncio

porque a mãe da mãe da menina estava muito cansada por 

causa da idade.

Ela dizia que até mesmo ouvir lhe deixava cansada

ela também dizia: não é divertido

não, respondia a mãe da menina.

A menina queria ir mais vezes ver sua avó, a mãe da sua 

mãe, porque quando elas estavam juntas a menina gostava 

muito de lhe fazer perguntas sobre a sua mãe de quando 

sua mãe era uma menina como ela.

Mas como a mãe da sua mãe estava muito cansada por 

causa da idade

nem sempre ela respondia

às vezes ela respondia

mas nem sempre.

A menina sempre pensava na mãe da sua mãe

ela esperava tanto que ela sempre pedia pra sua mãe se era 

hoje

o dia de visitar a vovó

ela gostava bastante de visitá-la

ela gostaria muito de ir visitá-la hoje, ela dizia.
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Mas a mãe da menina respondia praticamente sempre não.

Hoje não é o dia, ela dizia.

A menina insistia, insistia muito.

Sua mãe respondia que hoje ela realmente não tinha 

tempo para ir.

Ela não tinha tempo para levar sua filha hoje porque a 

casa da mãe da mãe da menina era realmente 

muito longe

tinha que andar muito 

e era realmente longe para levá-la hoje.

A menina respondeu: mas eu posso ir sozinha! 

Mas por que eu não posso ir sozinha?

Eu posso ir sozinha na casa da minha avó, afinal de 

contas eu já estou grande.

A mãe dela ria porque ela achava que a menina ainda 

não era nem um pouco grande

ao contrário ela era bem pequena sim realmente 

pequena.

Ela dizia: tem que andar quase uma hora pela estrada 

e depois tem que passar pela floresta

e na floresta tem bichos, dizia a mãe da menina

muitos bichos feios que vão te dar medo

se eles virem você passar sozinha pela estrada

porque eles vão ver você

o que você faria?

Eu não ia ficar com medo, respondia a menina tremendo 

um pouco.

Você não ia ficar com medo dos bichos que estão na 

floresta?

Não, ela dizia.

Você não ia ficar com medo dos bichos que estão na 

floresta? Repetia a mãe.


