
Nota do editor

Das artimanhas masculinas para levar uma mulher à cama aos 
desgastes da rotina conjugal, os relacionamentos amorosos sempre forne-
ceram um vasto material de inspiração para Luis Fernando Verissimo. E ele 
tem correspondido à altura, traduzindo em sua prosa sofi sticada e coloquial 
a relação a dois. Crônicas que serviram de base para a série Amor Verissimo, 
dirigida por Arthur Fontes e veiculada no canal GNT, estão reunidas aqui 
neste volume, somadas a outros escritos do autor sobre o tema, que abordam 
o antes (a cantada), o durante (a paixão, a possessividade, a fi delidade, a 
traição, as obsessões, o sexo, as taras, a DR e até os apelidos íntimos) e o 
depois (a separação, os ex). Dos cinquenta textos, 32 são inéditos em livro. 
A lista dos que já tiveram sua primeira vez está na seção Referências.

Raros cronistas traduzem tão bem os encontros e desencontros 
de um casal, como se pode ver nesta coletânea Amor Verissimo. Nas pá-
ginas a seguir, o leitor tem a garantia de que não vai cair na monotonia 
que tantas vezes apressa o fi m de uma relação. Agora deixe de lado as 
preliminares e entre no clima.
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A vida não é uma 
comédia romântica

Homem e mulher se conhecem numa sala de espera de médico. 
Ela grávida, ele esperando a mulher, que se consulta com o médico. Ele 
oferece a Caras que estava folheando:

— Quer dar uma olhada?
Ela:
— Acho que essa eu já vi. É nova?
Ele, depois de consultar a data da revista:
— Bom, é deste século...
Os dois riem. E se apaixonam.

* * *

Dessas coisas. Destino, química... Quem explica essas coisas?
Apaixonam-se, pronto. Mas não caem nos braços um do outro.
Mesmo porque a barriga dela, de sete meses, não permitiria. 

Ficam apenas se olhando, atônitos com o que aconteceu. Pois junto com 
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o amor súbito vem a certeza da sua impossibilidade. Como uma ferida 
fazendo casca em segundos. E como nenhum dos dois é um monstro de 
frivolidade, e como a vida não é uma comédia romântica, é uma coisa 
muito séria, e como eles não podem largar tudo e fugir, trocam infor-
mações rápidas, para pelo menos ter mais o que lembrar quando lem-
brarem aquele momento sem nenhum futuro, aquela quase loucura. Sim, 
é o primeiro fi lho dela. Menino. E a mulher dele? Está consultando o 
médico porque a gestação complicou, o parto talvez precise ser prematuro. 
Também é o primeiro fi lho deles. Filha. Menina. Que mais? Que mais? 
Não há tempo para biografi as completas. Gostos, endereços, telefones, 
nada. A mulher dele sai do consultório. Ele tem que ir embora. Dá um 
jeito de voltar sozinho e perguntar o nome dela. Maria Alice. E o dele? 
Rogério! Rogério! E sai correndo, para nunca mais se encontrarem.

* * *

Mas se encontram. Três anos depois, na sala de espera de um pediatra.
Ela chega com uma criança no colo. Ele está lendo uma revista. 

Talvez a mesma Caras. Os dois se reconhecem instantaneamente. Ele pega 
a mãozinha da criança. Pergunta o nome. É João Carlos. Caquinho.

— Ele está com algum...
— Não, não. Consulta normal. Ele é saudável até demais. E a 

de vocês? O parto, afi nal...
— Foi bem, foi bem. Ela está ótima. Chama-se Gabriela. Só veio 

fazer um checape. Eu não posso fi car lá dentro porque fi co nervoso. 
E declara que não houve dia em que não pensasse nela, e no que 

poderia ter sido se tivessem saído juntos daquele consultório, anos atrás, e 
seguido seus instintos, e feito aquela loucura. E ela confessa que também 
pensou muito nele e no que poderia ter sido. E ele está prestes a pedir um 
telefone, um endereço, um sobrenome para procurar no guia, quando a 
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mulher sai do consultório com a fi lha deles no colo e ele precisa ir atrás, e 
só o que consegue é um olhar de despedida, um triste olhar de nunca mais.

* * *

Mas se encontram outra vez. Dois anos depois, na sala de espera de um 
pronto-socorro. Ele com a mulher, ela com o marido. Ele leva um susto 
ao vê-la. O que houve? É o Caquinho. O cretino conseguiu prender a 
língua numa lata de Coca. Ele se emociona. A mulher dele não entende. 
De onde o marido conhece aquele Caquinho? E aquela mulher? Ela está 
perguntando se aconteceu alguma coisa com a Gabriela. Não foi nada, 
Gabriela só bateu com a cabeça na borda da piscina e está levando alguns 
pontos. E nem a mulher dele nem o marido dela entendem por que, ao 
chegar a notícia de que o Caquinho só fi cará com a língua um pouco 
inchada, os dois se abraçam daquela maneira, tão comovidos.

Depois, em casa, ele se explica:
— Solidariedade humana, pô.

* * *

A história não precisa terminar aí. Rogério e Maria Alice podem continuar 
se encontrando, de tempos em tempos, em salas de espera (dentistas, 
traumatologistas, psicólogos especializados em problemas de adolescentes 
etc), até um dia ela sair do quarto de hospital onde está o Caquinho, que 
teve um acidente de ultraleve, e avistá-lo na sala de espera da maternidade, 
e perguntar:

— A Gabriela está tendo bebê?
E ele fazer que sim com a cabeça, com cara de para onde foram 

as nossas vidas?


