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Verissimo
por Moacyr Scliar

A seção de gastronomia do jornal Zero Hora, de Porto Alegre, parecia, como ou-
tras seções do gênero, destinada às pessoas interessadas no tema. Lá pelas tantas, 
contudo, começou a chamar a atenção dos leitores em geral, inclusive desse que 
vos escreve. Os textos que nela apareciam eram surpreendentes — pelo talento 
e pelo humor. Não eram assinados, mas logo se descobriu que o autor, ainda 
desconhecido à época, tinha um sobrenome ilustre: era Luis Fernando, o filho 
do grande romancista gaúcho Erico Verissimo.

Esse foi o começo de uma carreira que hoje assombra o Brasil. Luis Fernando 
chegou ao texto escrito relativamente tarde — mas depois nunca mais parou. Logo 
tinha, no mesmo jornal, uma coluna (esta assinada). E depois estava na Veja. E 
depois em O Globo, O Estado de S. Paulo e numerosas publicações, das quais ele 
próprio já perdeu a conta. Seus contos e crônicas foram reunidos em livros que 
estão sempre nos primeiros lugares da lista de best-sellers. Escreve para a tv. E 
já foi adaptado para o teatro e para o cinema. E já escreveu romance. Ah, sim, e 
desenha, e toca sax num conjunto musical... Em suma: múltiplos talentos. Ou, se 
quisermos, as múltiplas faces de um inesgotável talento.

Na infância, passada no tranquilo bairro de Petrópolis, em Porto Alegre — 
onde nasceu —, Luis Fernando era um garoto absolutamente comum, mais quieto 
que os outros garotos, mas torcedor fanático do Esporte Clube Internacional, até 
hoje o time de seu coração. Convidado para a direção cultural da Organização 
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dos Estados Americanos, Erico foi para os Estados Unidos, levando a família. Lá, 
Luis Fernando cursou uma escola de desenho — um aprendizado que depois lhe 
foi muito útil no trabalho de cartunista. E também começou a tocar saxofone. E 
começou a ampliar sua visão do mundo.

Voltando, morou um tempo no Rio de Janeiro. Redescobriu o Brasil — e des-
cobriu a Lúcia, esposa e companheira admirável. Fixaram residência em Porto 
Alegre, na mesma casa de Petrópolis que Erico tornou famosa e que continua 
sendo, como era então, um reduto de amabilidade. Este talvez seja um aspecto 
pouco conhecido de Luis Fernando Verissimo. Todos sabem que ele fala pouco; 
mas engana-se quem vê no seu silêncio uma evidência de retração emocional. 
Luis Fernando é um notável ser humano, um pai dedicado, um amigo sempre 
atento. Um grande escritor não precisa necessariamente ser uma grande pessoa: 
a associação entre gênio literário e mau-caráter não é rara; mas quando, como no 
caso de Luis Fernando, se associam a grandeza humana e o talento, temos todos 
os motivos para celebrar.

Luis Fernando Verissimo é um grande escritor, uma unanimidade brasileira. 
No entanto, nem sempre foi assim. Ele era rotulado como “grande” — mas grande 
humorista. E, por uma espécie de preconceito cultural, achava-se que a Literatura 
com L maiúsculo e humor eram incompatíveis. Um texto literário tinha de ser, 
necessariamente, um texto sério — no sentido de carrancudo. Foi um dos gran-
des méritos de Verissimo provar que isso não tem de ser assim. E por que ele é 
um grande escritor? Primeiro, porque cria personagens inesquecíveis, como a 
Velhinha de Taubaté, personificação da ingenuidade brasileira. Segundo, porque 
tem um soberbo domínio do texto. Verissimo escreve como quem respira, mas 
esta respiração é sobretudo inspiração. De sua inteligência e cultura brotam sem 
cessar ideias originais, que alargam o horizonte cultural dos leitores. E, princi-
palmente, fazem a nossa vida melhor. O Brasil de Luis Fernando Verissimo é o 
Brasil autêntico, o Brasil criador, o Brasil no qual podemos ter esperança.

Publicado originalmente na revista Ícaro em 2001.
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Nota sobre a edição

Um dos mais queridos escritores brasileiros, Luis Fernando Verissimo tem em 
seu currículo dezenas de publicações, incontáveis prêmios e homenagens, e ven-
das que ultrapassam a marca dos 5 milhões. Nasceu em 1936, em Porto Alegre, 
e quando criança queria ser aviador, mais tarde arquiteto, e depois músico de 
jazz. Aos vinte anos se tornou tradutor no Rio de Janeiro, e em 1967 voltou para 
sua terra natal para trabalhar no Zero Hora, começando ali a carreira de escritor.

Lemos as crônicas de Verissimo desde os anos 1970, mais precisamente desde 
19 de abril de 1969, quando ele estreou na coluna Informe Especial no Zero Hora 
com “Entrando em campo”, sobre o Internacional, uma de suas paixões, e que 
começava assim “Pues, vamos nós”... Um “vamos nós” que não parou mais. Há meio 
século Verissimo ocupa quase diariamente as páginas dos jornais; entrou para o 
debate público em plena ditadura militar, passou pela redemocratização, viveu a 
revolução digital que transformou profundamente a comunicação e o jornalismo. 
Hoje sua obra inclui centenas de crônicas — além, é claro, dos romances, contos, 
poemas, ilustrações e quadrinhos que publicou.

Mas este volume é dedicado à sua crônica, gênero em que desenvolveu ple-
namente sua capacidade de concisão e o humor ímpar que o tornaram um dos 
escritores mais lidos e importantes do Brasil.

A crônica tem como uma de suas características registrar o momento. Portanto, 
está em seu dna emitir opiniões sobre tudo o que acontece. Quando vista retros-
pectivamente, muitas vezes só faz sentido se analisada à luz de sua própria época. 
Mas a boa crônica também atravessa o tempo com galhardia — nomes como João 
do Rio, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Sérgio Porto, Rubem Braga e tantos 
outros são prova disso. A boa crônica mantém a atualidade não só porque desvela o 
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passado, mas porque é boa literatura; e não raro, em alguns casos, volta a ser atual, 
mostrando que a história é também cíclica — são as ironias do tempo, diria Verissimo.

Dito isso, é importante esclarecer os critérios adotados na seleção dos textos 
desta coletânea.

Diante de uma produção constante no que diz respeito a qualidade e coerên-
cia, optou-se por excluir as crônicas que comentam apenas “notícias quentes”, ou 
seja, as notícias da hora — a atuação de algum ator ou atriz no filme do momento, 
a rodada do campeonato de futebol do fim de semana. Assim, evita-se ter que 
“explicar a piada” em alguma nota de rodapé porque nada seria menos Verissimo 
do que isso.

Algumas temáticas são reconhecidamente caras a Verissimo, e ainda que a 
quantidade de textos reunidos nesta coletânea esteja aquém da totalidade de sua 
produção, o intuito é que consiga expressar seus temas mais recorrentes: recria-
ções históricas, notadamente as da Criação bíblica e as de grandes personagens da 
história mundial, relacionamentos amorosos, tramas policiais ou sátiras ao gênero, 
os flagrantes do dia a dia, a mística do futebol, o prazer da comida, a linguagem e 
as palavras, o posicionamento político e ideológico engajado, as reflexões sobre a 
condição humana e as hilárias previsões para o futuro. O fato é que há cinquenta 
anos a ironia fina e a inteligência de Verissimo nos brindam com um olhar muito 
singular sobre o ser humano. E você, leitor, perceberá que essa ironia às vezes 
fica mais incisiva, às vezes mais sutil, mas está sempre lá.

O recorte foi cronológico, mas a leitura pode ser randômica, ao gosto do 
freguês. E quem optar por seguir as datas esperando encontrar um ainda “em-
brionário” cronista, se surpreenderá. Luis Fernando Verissimo estreou “pronto”, 
e ao longo desses anos o exercício praticamente diário da escrita só consolidou 
e aprimorou seu talento.

Seria oportuno ressaltar que muitos dos textos aqui reunidos foram publicados 
ao lado de alguma tirinha das Cobras, da Família Brasil ou de um desenho feito 
pelo Verissimo para compor a coluna em questão. Como o foco deste volume é o 
texto, e nem sempre as ilustrações se referiam diretamente ao que estava sendo 
dito, optou-se por não as reproduzir. Também foram mantidos de fora desta co-
letânea personagens que se tornaram clássicos: a Velhinha de Taubaté, Ed Mort, 
o Analista de Bagé não frequentam estas páginas, pois acabariam tirando o espaço 
de tantos textos geniais que estão há trinta, quarenta ou cinquenta anos fora de 
circulação, e agora são reeditados aqui.

No final do volume, tentamos elucidar a árvore genealógica de cada crônica, 
o que se mostrou bastante complexo. Como os livros publicados entre os anos 
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1970 e 1990 reproduziam parte do que havia sido publicado por Verissimo nos 
jornais nos dois anos ou no ano anterior ao seu lançamento, e dada a dificuldade 
de garimpar esses mesmos textos em seus veículos originais, ficou determinada 
a data da primeira edição do livro como a da primeira publicação daquele texto. 
A partir dos anos 1990 começaram a ser produzidas coletâneas temáticas que 
faziam um mix entre a produção recente dele nos jornais e textos mais antigos, e 
foi assim que algumas crônicas passaram a frequentar mais de um livro e outras 
acabaram inéditas, engrossando apenas os arquivos dos jornais.

Os textos que tiverem somente a indicação do jornal, é porque não saíram em 
livros. Foram também incluídos alguns textos encomendados a Verissimo para 
antologias com outros autores, e ainda cabe uma última informação: às crônicas 
foram reunidos alguns contos do mestre, justamente porque na obra de Verissimo 
essa é uma fronteira por vezes difícil de precisar. E nas palavras do próprio:

A discussão sobre o que é, exatamente, crônica é quase tão antiga quanto aquela so-
bre a genealogia da galinha. Se um texto é crônica, conto ou outra coisa interessa aos 
estudiosos da literatura assim como se o que nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha 
interessa a zoólogos, geneticistas, historiadores, e (suponho) ao galo, mas não deve preo-
cupar nem o produtor nem o consumidor. Nem a mim nem a você (“Crônica e ovo”).

O resultado é uma seleção que equilibra textos que foram republicados ao 
longo de sua vida e outros que tiveram uma única publicação.

O mutirão que levantou essas mais de trezentas crônicas uniu a equipe editorial 
da Objetiva, o pesquisador Marcelo Dunlop e Fernanda Verissimo, contando ainda 
com o precioso suporte dos times da Biblioteca da Unisinos, por meio de Vanessa 
Nunes, e da Agência Riff — tudo sob o olhar atento e gentil do próprio Verissimo.

Por fim, vale dizer que o subtítulo desta antologia é uma referência ao primeiro 
livro de crônicas de Verissimo, chamado O popular: Crônicas, ou coisa parecida, 
de 1973.

Resgatar, relembrar e celebrar esse formidável cronista, essa é a intenção de 
Verissimo antológico.

Boa leitura.

Daniela Duarte, editora
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Autopsicografia

Esse Luis é com esse. Fernando, não. Verissimo tem até dois. Nasci numa man-
jedoura, cercado de animais. Uma estrela brilhava intensamente no céu, bem em 
cima da estrebaria. Mas aí chegou outro casal, com um burro, parece que tinham 
reserva, e tivemos que sair. Foi melhor assim. Com os meus problemas de coluna, 
carregar uma cruz seria um verdadeiro Calvário. Branco. Brasileiro de terceira 
categoria. Sexo: casado. Sinais particulares: dois. Públicos: quatro. Convicções 
políticas: você deve estar brincando. Meu signo é Libra, regido por Saturno e, 
estranhamente, pelo maestro Isaac Karabtchevsky.

O autor é de 1936, como todas as pessoas nascidas naquele ano. Em 1937 vai 
lutar na Espanha mas não encontra adversários para a sua especialidade, colhera-
das de mingau a cinquenta jardas. No mesmo ano chega a Paris onde pronuncia 
sua primeira palavra — Mater — em sessão plenária da Academia Francesa. Em 
1939 é preso em Macau por tráfico de pardas, bigamia e porte de chocalho sem 
licença. Deportado para o Brasil.

Em 1940, a conselho médico e sob terrível pressão familiar, abandona o há-
bito da chupeta. Mas é obrigado a se internar, para recuperação emocional, num 
sanatório suíço, onde compõe a Sinfonia Inacabada (“minha obra mais completa”, 
dirá mais tarde) e inventa o fondue de queijo. De volta ao Brasil, é alfabetizado 
pela professora Lyba Knijnik, que até hoje vê-se constantemente atacada na rua 
por turbas vingativas, aos gritos de “Foi ela! Foi ela!”. Autor de, entre outros, O 
vermelho e o negro (Histórias do Flamengo) e uma versão musical de Das Kapital, 
mais tarde encenada com Marlene Dietrich no papel da dialética histórica. Em 
matéria de religião declara-se adepto de um panteísmo moderado, sem flauta, 
mas beijar na nuca pode. É dele a famosa frase que correu mundo, e pela qual 
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até hoje recebe royalties: “A bolsa ou a vida!”. Casado com Rosanna Schiaffino, 
com quem tem cinco filhos: Athos, Portos, Aramis, Édipo — olho nele! — e Tupi. 
Aliás, Aramis é o cachorro. Quatro filhos.

A filosofia de vida do autor se resume em nove tomos, fora bibliografia, epí-
logo, apêndice, ps e errata em fascículos mensais, que ele pretende começar a 
escrever assim que conseguir soletrar Weltanschauung e... Meu Deus, acho que 
consegui! Já posso começar! Era uma vez... Tem opiniões firmes sobre todas as 
grandes questões da humanidade. É contra o câncer e a favor do vento, mas se 
vierem perguntar ele jura que não disse. Sobre a pornografia, é catedrático: acha 
que não há nada demais com, por exemplo, uma cena de sexo grupal envolvendo 
dois garis, uma noviça, quatro chefes de escoteiros, uma anã besuntada, um touro 
e as vísceras de um porco, desde que seja feita com bom gosto. Só bebe Johnny 
Walker, Black Label, o que quer dizer que ultimamente tem bebido pouco.

Não tenho ambições políticas, fora, talvez, a presidência da República. Uma 
vez lancei um movimento para devolver o Brasil aos índios. Tudo começou numa 
reunião que fiz com alguns amigos para fundar o Quarto Mundo, já que o Terceiro 
não deu certo. Estava tudo combinado, já tínhamos escudo, madrinha, mesa de 
botão e só faltava comprar os Mirage, mas aí acabou a cerveja e a ideia morreu. 
Da falta de assunto nasceu o plano de dar o Brasil de volta aos seus legítimos 
donos. Chegamos a fazer contato com as lideranças indígenas, mas as negociações 
chegaram a um impasse. Eles só aceitavam o Brasil de volta sem a dívida externa 
e com a Sandra Bréa.

Enfim, a gente vai lutando. E agora mais esta, escrever para o JB. Não digo que 
é a Glória porque da última vez que passei por lá só tinha um buraco no chão, mas 
que dá um calor na barriga, dá. Uma coisa eu posso dizer, vou correr os noventa 
minutos. Estou bem, a perna amputada não me faz falta, acho que o nosso time 
tem chance mas se não der vamos levantar a cabeça e partir pra outra que o futebol 
é como a vida, assim mesmo. Um abraço nos meus familiares.
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O trapezista

Querida, eu juro que não era eu. Que coisa ridícula! Se você estivesse aqui — Alô? 
Alô? — olha, se você estivesse aqui ia ver a minha cara, inocente como o Diabo. 
O quê? Mas como ironia? “Como o Diabo” é força de expressão, que diabo. Você 
acha que eu ia brincar numa hora desta? Alô! Eu juro, pelo que há de mais sagrado, 
pelo túmulo da minha mãe, pela nossa conta no banco, pela cabeça dos nossos 
filhos, que não era eu naquela foto de Carnaval no “Cascalho” que saiu na Folha 
da Manhã. O quê? Alô! Alô! Como é que eu sei qual é a foto? Mas você não acaba 
de dizer... Ah, você não chegou a dizer... Ah, você não chegou a dizer qual era o 
jornal. Bom, bem. Você não vai acreditar, mas acontece que eu também vi a foto. 
Não desliga! Eu também vi a foto e tive a mesma reação. Que sujeito parecido 
comigo, pensei. Podia ser gêmeo. Agora, querida, nunca, em nenhum momento, 
está ouvindo? Em nenhum momento me passou pela cabeça a ideia de que você 
fosse pensar — querida, eu estou até começando a achar graça — que você fosse 
pensar que aquele era eu. Por amor de Deus. Pra começo de conversa, você pode 
me imaginar de pareô vermelho e colar havaiano, pulando no “Cascalho” com uma 
bandida em cada braço? Não, faça-me o favor. E a cara das bandidas! Francamente, 
já que você não confia na minha fidelidade, que confiasse no meu bom gosto, poxa! 
O quê? Querida, eu não disse “pareô vermelho”. Tenho a mais absoluta, a mais 
tranquila, a mais inabalável certeza que eu disse apenas “pareô”. Como é que eu 
podia saber que era vermelho se a fotografia não era em cores, certo? Alô? Alô? 
Não desliga! Não... Olha, se você desligar está tudo acabado. Tudo acabado. Você 
não precisa nem voltar da praia. Fica aí com as crianças e funda uma colônia de 
pescadores. Não, estou falando sério. Perdi a paciência. Afinal, se você não confia 
em mim não adianta nada a gente continuar. Um casamento deve se... se... como 
é mesmo a palavra?... se alicerçar na confiança mútua. O casamento é como um 
número de trapézio, um precisa confiar no outro até de olhos fechados. É isso 
mesmo. E sabe de outra coisa? Eu não precisava ficar na cidade durante o Carna-
val. Foi tudo mentira. Eu não tinha trabalho acumulado no escritório coisíssima 
nenhuma. Eu fiquei sabe para quê? Para testar você. Ficar na cidade foi como dar 
um salto mortal, sem rede, só para saber se você me pegaria no ar. Um teste do 
nosso amor. E você falhou. Você me decepcionou. Não vou nem gritar por socorro. 
Não, não me interrompa. Desculpas não adiantam mais. O próximo som que você 
ouvir será o do meu corpo se estatelando, com o baque surdo da desilusão, no duro 
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chão da realidade. Alô? Eu disse que o próximo som que... O quê? Você não estava 
ouvindo nada? Qual foi a última coisa que você ouviu, coração? Pois sim, eu não 
falei — tenho certeza absoluta que não falei — em “pareô vermelho”. Sei lá que cor 
era o pareô daquele cretino na foto. Você precisa acreditar em mim, querida. O 
casamento é como um número de... Sim. Não. Claro. Como? Não. Certo. Quando 
você voltar pode perguntar para o... Você quer que eu jure? De novo? Pois eu juro. 
Passei sábado, domingo, segunda e terça no escritório. Não vi Carnaval nem pela 
janela. Só vim em casa tomar um banho e comer um sanduíche e vou logo voltar 
para lá. Como? Você telefonou para o escritório? Meu bem, é claro que a telefonista 
não estava trabalhando, não é, bem? Ha, ha, você é demais. Olha, querida? Alô? 
Sábado eu estou aí. Um beijo nas crianças. Socorro. Eu disse, um beijo.

O poder e a troça

Há vários casos de reis que ficaram bobos, mas não há notícia de uma só corte onde 
o bobo chegasse a rei. É a sua inaptidão para o poder que garante a impunidade do 
bobo. Quanto mais forte o rei, mais irreverente o bobo. E há uma sutil cumplici-
dade entre o poder e a troça. Sempre desconfiei das razões de César para ter a seu 
lado o infeliz cujo único encargo na vida era cochichar ao ouvido do imperador, 
nos seus momentos de glória, “Não esqueças, és mortal”. Formidável é o reverso 
do arranjo. Nas suas piores depressões, César tinha este consolo insuperável: pior 
do que aquele imbecil ao pé de seu ouvido ele nunca seria.

Quanto mais forte o poder, mais impune o bobo. Num sistema que não teme 
o ridículo o bobo é o homem mais livre e mais inconsequente da corte. Seu único 
risco ocupacional é o rei não entender a piada. A consciência do império, como o 
tal que frequentava a orelha de César, é um bobo que subiu na vida. Com pouco 
mais tempo de serviço chegará a filósofo, um pouquinho mais e se aposenta como 
oráculo. Cada vez mais longe do poder, portanto. Não foram os sábios epigramas 
de Hamlet que derrubaram o rei. Que eu me lembre, foi um florete com a ponta 
envenenada. O que não é piada.

A troça só preocupa o poder bastardo, que tem dúvidas sobre a própria le-
gitimidade. O estado totalitário é uma paródia da monarquia absoluta, e quem 
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denunciar a farsa, denuncia tudo. Nesse caso toda piada tem a ponta envenenada, 
todo bobo é uma ameaça. O alvo principal da irreverência nunca é o poder, é a 
reverência em si. Um poder secular que exige respeito religioso está exposto ao 
ridículo por todos os lados. O rei não está apenas nu, não é nem rei. Não é certo 
dizer que nenhuma ditadura tem senso de humor. Pelo contrário, têm um senso 
agudo do ridículo. Entendem todas as piadas. Mil vezes a respeitosa atenção de 
uma junta de coronéis modernos do que a distraída condescendência das antigas 
cortes, é o que qualquer bobo lhe dirá, minutos antes de ser fuzilado.

A frase

O melhor texto de publicidade que eu já vi era assim: uma foto colorida de uma 
garrafa de uísque Chivas Regal e, embaixo, uma única frase: “O Chivas Regal dos 
uísques”.

O anúncio é americano. Em algum anuário de propaganda, desses que a gente 
folheia nas agências em busca de ideias originais na esperança de que o cliente 
não tenha o mesmo anuário, deve aparecer o nome do autor do texto. No dia 
em que eu descobrir quem é, mando um telegrama com uma única palavra. Um 
palavrão. Que tanto pode expressar surpresa quanto admiração, inveja, submissão 
ou raiva. No meu caso, significará tudo ao mesmo tempo. Palavrão pt Segue carta 
explosiva pt Abraços etc.

Duvido que o autor da frase receba o telegrama. O cara que escreveu um 
anúncio assim não recebe mais telegramas. Não atende mais nem a porta. Não 
se mexe da cadeira. Não lê mais nada, não vê televisão, não vai a cinema e fala 
somente o indispensável. Passa o dia sentado, de pernas cruzadas, com o olhar 
perdido. Alimenta-se de coisas vagamente brancas e bebe champanha brut em 
copos de tulipa. Com um leve sorriso nos cantos da boca.

Foi o sorriso que finalmente levou sua mulher a pedir o divórcio. Ela aguentou 
tudo. O silêncio, a indiferença, as pernas cruzadas, tudo. Mas o sorriso foi demais.

“Bob (digamos que o seu nome seja Bob), você não vai mais trabalhar?”
Sorriso.
“Nunca mais, Bob? Há uma semana que você não sai dessa cadeira.”
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Sorriso.
“Bob, o Bill disse que o seu lugar na agência está garantido, quando você quiser 

voltar. Mas eles não podem continuar pagando se você não voltar.”
Sorriso.
“As crianças precisam de sapatos novos. O aluguel do apartamento está atra-

sado. Meu analista também. Nosso saldo no banco se foi com a última caixa de 
champanha que você mandou buscar.”

Sorriso.
“Sabe o que estão dizendo na agência, Bob? Que o seu texto para o Chivas 

Regal foi pura sorte. Que foi genial, mas você não faz dois iguais àquele. Você 
precisa ir lá mostrar para eles, Bob. Faça alguma coisa, Bob!”

Bob fez alguma coisa. Descruzou as pernas e cruzou outra vez. Sorrindo.
A mulher tratou do divórcio sozinha. Na hora das despedidas, ele inclinou-se 

levemente na poltrona para beijar as crianças mas não disse uma palavra. Continua 
sentado lá até hoje.

Levanta-se para ir ao banheiro, trocar de roupa e telefonar para fornecedores 
de enlatados e champanha. Os que ainda lhe dão crédito. O resto do tempo fica 
sentado, as pernas cruzadas, o olhar perdido. E o sorriso.

Uma faxineira vem uma vez por semana, limpa o apartamento (há pouco para 
limpar, ele não toca em nada) e vai embora. Abanando a cabeça. Pobre do sr. Bob. 
Um moço tão bom.

Os amigos preocupam-se com ele. A agência lhe faz ofertas astronômicas para 
voltar. Ele responde a todos com monossílabos e vagos gestos com o copo de 
tulipa. E todos vão embora, abanando a cabeça.

Contam que a mesma coisa aconteceu com o primeiro homem a escalar o 
Everest. Para começar, quando chegou no topo, no cume da montanha mais alta 
da Terra, ele tirou um banquinho da sua mochila, colocou o banquinho exatamente 
no pico do Everest e subiu em cima do banquinho! O guia nativo que o acompa-
nhava não entendeu nada. Se entendesse, estaria entendendo o homem branco 
e toda a história do Ocidente. De volta à civilização o homem que conquistou o 
Everest passou meses sem falar com ninguém e sem olhar fixamente para nada. 
Se tinha mulher e filhos, esqueceu. E tinha um leve sorriso nos cantos da boca.

Você precisa entender que quem escreve para publicidade está sempre atrás 
da frase definitiva. Não importa se for sobre um uísque de luxo ou uma liquida-
ção de varejo, importa é a frase. Ela precisa dizer tudo o que há para dizer sobre 
qualquer coisa, num decassílabo ou menos. Tão perfeita que nada pode segui-la, 
salvo o silêncio e a reclusão. Você atingiu o seu próprio pico.
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Bob tem duas coisas a fazer, depois de passada a euforia das alturas. Uma 
é voltar para a agência, mas com outro status. Por um salário mais alto, apenas 
perambulará pelas salas para ser apontado a novatos e visitantes como o autor 
da frase, aquela.

“Você quer dizer... A frase?”
“A frase.”
Outra é começar de novo em outro ramo. Com uma banca de chuchu na feira, 

por exemplo. Ele não precisa conquistar mais nada, é o único homem realizado 
do século.

Mas por enquanto Bob só olha para as paredes. De vez em quando, diz baixinho:
“O Chivas Regal dos uísques...”
E aí atira a cabeça para trás e dá uma gargalhada. Depois descruza e recruza 

as pernas e bebe mais um gole de champanha.

Policial inglês

Era verão. Lorde Asquith lia uma novela policial no jardim da sua mansão em 
Devonshire. A luminosidade do dia, o rumor das cigarras e aquele copo a mais de 
claret no almoço induziam ao sono, mas lorde Asquith persistia na leitura. Chegara 
à página 141, no trecho em que um sonolento lorde inglês lia uma novela policial 
no jardim da sua mansão, no verão, chegara à página 141 e era interrompido pelo 
mordomo que, aproximando-se silenciosamente da sua poltrona de vime, dizia:

— Sir?
— Sim?
— Lady Agatha ao telefone.
— Obrigado.
O lorde levantou-se, colocou o livro aberto na página 141 sobre a almofada 

bordada com o brasão da família e que ele, tipicamente, usava como assento na 
cadeira de vime que trouxera da Índia, e dirigiu-se para o telefone, na biblioteca.

— Sim? — disse o lorde ao telefone, com alguma irritação.
— É Agatha.
— Eu sei que é Agatha. O que você quer?
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— Estive pensando.
— Deus nos conserve.
— Como?
— Você esteve pensando. Isso é prenúncio certo de alguma desgraça. Não 

pense, Agatha. O seu cérebro é um dos últimos territórios em perfeito estado 
primitivo no mundo. Não o estrague com a cultura do homem branco.

— Estou pensando em desgraçar você para sempre.
— Ainda bem. Por um momento pensei que fosse alguma coisa importante.
— É só isso que você tem para me dizer?
— A última palavra que eu tinha a dizer para você foi dita há anos, Agatha. E, 

se não me engano, foi “adeus”.
— Você é um cachorro.
— E você é uma cadela. Estranho que nosso casamento não tenha dado certo. 

A biologia estava do nosso lado.
— Espere só até ler os jornais de amanhã. Os tabloides. Vou contar ao mundo 

tudo sobre você. Será o seu fim. A sua paz, o seu sossego, as suas novelas policiais... 
Diga adeus a tudo isso.

O inspetor examinou o livro deixado sobre a almofada. No fim da página 141, 
lady Agatha ameaçava contar tudo sobre o lorde aos jornais. O inspetor virou a 
página. A página 142 começava com o inspetor Forthright perguntando para o 
mordomo, enquanto examinava o livro deixado sobre a almofada:

— Tem certeza que ele não voltou para esta cadeira?
— Tenho, sim, senhor. Depois de desligar o telefone ele foi direto para a 

garagem. Entrou no carro e saiu às pressas.
— Ele parecia transtornado, nervoso?
— Temo que sim.
— Levava alguma arma? Algum objeto contundente?
— Como um ferro de lareira?
— Sim.
— Receio que os ferros da lareira da biblioteca estejam faltando.
— Hmmm. Foi um ferro de lareira que matou lady Agatha.
O inspetor continuou lendo a página 142.
— Leve-me até a biblioteca.
— Sim, senhor. Por aqui.
O inspetor colocou o livro aberto na página 142 sobre a almofada e seguiu o 

mordomo. Quando voltaram ao jardim dali a dez minutos, encontraram o lorde 
sentado na sua poltrona de vime, com o livro aberto nas mãos. O mordomo 
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arregalou os olhos. Mas o inspetor Forthright parecia não estar perturbado. Sem 
tirar o cachimbo da boca, perguntou:

— Lorde Asquith?
— Sim.
— Onde o senhor esteve toda a tarde?
— Aqui mesmo. Lendo. A não ser pelos dois minutos em que estive falando 

no telefone. Por quê?
— Seu mordomo afirma que o senhor não voltou para esta cadeira depois de 

falar ao telefone. Diz que o senhor saiu de carro às pressas, transtornado e com 
um ferro da lareira.

Lorde Asquith olhou para o mordomo com comiseração.
— Eu já lhe disse, James. Aquele copo a mais de claret no almoço ainda acabará 

com você. Eu não saí desta cadeira, inspetor. Lamento decepcioná-lo, mas não 
fui eu quem matou lady Agatha.

O inspetor sorriu com a parte da boca que não se ocupava do cachimbo.
— E como o senhor sabe que lady Agatha foi morta?
— Está aqui, meu caro. Página 142. O senhor mesmo é quem diz.
Agora o inspetor parecia fazer um esforço para evitar que o cachimbo lhe 

caísse da boca. Por alguns momentos os dois homens se fitaram em silêncio. 
Finalmente, o inspetor falou:

— E o ferro da lareira da biblioteca?
— É verão. Não usamos lareira no verão, não importa o que digam da excen-

tricidade britânica. Os ferros estão guardados no galpão.
O inspetor não sabia o que dizer. Talvez na página 143 ele soubesse o que 

dizer. Pediu:
— Me permite examinar esse livro?
— Não, inspetor — sorriu o lorde. — O senhor perturbou a minha paz, inter-

rompeu o meu sossego, mas não invadirá minha novela policial. Pelo menos, não 
sem um mandado. Bom dia, inspetor. Ou devo dizer boa noite?

O inspetor retirou-se. Lorde Asquith voltou à sua leitura. Estranho, já estava 
anoitecendo e ele recém-chegava à página 143. Uma tarde inteira para ler duas 
páginas. Será que estivera dormindo sem saber? E o que seriam aquelas manchas 
vermelhas no livro, como impressões de dedos sangrentos? Virou a página. Na 
página 144 o mordomo aproximava-se silenciosamente da poltrona de vime e dizia:

— Sir?
— Já sei. O telefone.
— Não. Um inspetor para vê-lo. Algo sobre lady Agatha.
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Lançamento do Torre de Babel

O lançamento do edifício Torre de Babel foi feito com grande estardalhaço 
nos principais papiros da época. Anúncios de rolo inteiro em todas as línguas 
conhecidas. Como todos só conheciam uma língua, foi mais fácil. Poucos sabem 
que, na época, todo o mundo falava búlgaro. Você chegava em qualquer ponto 
do mundo civilizado — que naquele tempo ficava entre o Tigre e o Eufrates — e 
se comunicava em búlgaro. Era entendido imediatamente. Não havia o perigo de 
você pedir um quarto na estalagem e acabar numa estrebaria. Ou de pedir para 
o garçom “pão ázimo e leite coalhado” e ele trazer leite ázimo e pão coalhado 
e ainda ficar rindo atrás da coluna. Ou então você pedir uma sopa e o garçom 
trazer a cabeça de um profeta. Era tudo em búlgaro. Só o que variava de região 
para região era o sotaque e o nome para tangerina. Outra vantagem era que não 
existiam tradutores. Apesar de hoje, muitas vezes, a gente perder a paciência, atirar 
o livro longe e declarar que o tradutor é certamente a mais antiga das profissões, 
ou pelo menos filho dela.

E aconteceu que foi lançado o Torre de Babel. Quem comprasse na planta daria 
dez cabritos, trezentos dinheiros, dois camelos malhados e uma escrava núbia de 
entrada, sete parcelas de cinquenta dinheiros e cem cântaros de azeite durante 
a construção. Dezessete camelos núbios e vinte escravas malhadas na entrega 
das chaves e o saldo em prestações mensais de mirra, ouro, incenso, quibe cru e 
cozido, esfiha e todas as suas posses, olho por olho e dente por dente.

O apartamento mais caro, claro, era o de cobertura, no milésimo andar. Com 
solário, piscina térmica e amplos salões varridos pelos sete ventos, o que dis-
pensaria o serviço de faxineira, com vista para a África, Europa, Ásia, América e, 
em dias claros, Oceania. E com visitas regulares de Jeová para o café da manhã 
incluídas no preço. Aliás, uma das frases do anúncio de lançamento era esta: 
“Você vai dar graças a Deus por ter comprado seu apartamento no novo Torre de 
Babel — pessoalmente!”.

E aconteceu que começaram as perfurações do solo para os fundamentos do 
Torre de Babel. E das escavações jorrou um líquido negro e malcheiroso que a 
todos enojou. E o terreno foi dado como inútil e as escavações transferidas para 
outro local, e o custo da transferência incluído no preço dos apartamentos. E eis 
que houve muita lamentação entre os compradores. Que elevaram suas lamúrias 
a Jeová, mas de nada adiantou.
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E aconteceu que pouco a pouco foi se erguendo o imponente edifício com o 
trabalho escravo de homens do Nordeste, da tribo dos marmitas. E muitos cantavam 
a audácia do projeto, mas outros ergueram suas vozes a Jeová em protesto. Pois do 
que adiantará ao homem, ó Senhor, chegar aos céus e viver em iniquidade, e afinal, 
esta é ou não é uma zona residencial? Mas embora todos falassem a mesma língua 
era como se os grandes engenheiros nada ouvissem. E eis que tomava forma o pri-
meiro espigão no silêncio de Jeová. Alguns conservadoristas tentaram sensibilizar 
a prefeitura mas o prefeito, parece, tinha dinheiro no negócio e os insubmissos 
foram pulverizados e seus restos misturados à argamassa, e as obras prosseguiram.

E aconteceu que o comprador da cobertura, um magnata do lêvedo, quis saber:
— Está tudo muito bem, mas como é que eu chego, todos os dias, no meu 

apartamento? Pela escada levaria, nos meus cálculos, 237 anos cada vez, e eu sou 
um homem ocupado.

E disse o incorporador:
— Vamos instalar ascensoristas. Escravos rápidos e fortes com capacidade para 

duas pessoas ou 160 quilos cada um, que transportarão os moradores sobre os 
ombros até os seus andares, cantarolando seleções leves de André Kostelanetz 
todo o tempo.

Mas a insatisfação crescia. Naquele tempo as instalações sanitárias eram em 
casinhas no fundo do quintal, e ninguém concordava com a ideia de se cons-
truir um edifício de cinquenta andares atrás do Torre de Babel. E os constantes 
 reajustes nas parcelas, numa época de restrição de escravas núbias, se tornavam 
insustentáveis e eram cada vez maiores as lamúrias dirigidas a Jeová.

E eis que Jeová, cuja misericórdia infinita afinal tem um limite, se fez ouvir. 
E vendo que havia confusão entre os homens resolveu aumentar a confusão. De-
cretou que, dali por diante, não haveria uma e sim várias línguas, e que nenhuma 
delas seria a de Jeová. Hoje Deus só fala búlgaro e, pensando bem, isso não tem 
ajudado muito a Bulgária. E disse Jeová que construtores e proprietários não mais 
se entenderiam a não ser na hora de enganar o inquilino. E que os homens se 
espalhariam pela terra falando línguas diferentes, e que a proliferação de línguas 
traria a discórdia, as guerras e, pior, a dublagem. E assim foi feito.

E eis que os homens prostraram-se ao chão diante da ira de Jeová, e um homem 
disse para seu vizinho:

— Mais, ça c’est ridicule!
E seu vizinho, intrigado, respondeu:
— What?
E perto dali alguém tossiu e inventou o alemão.
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