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5

Nota do editor

Em 2006, dez anos depois da publicação de Graça infinita, de David 
Foster Wallace, a editora Little, Brown se preparava para lançar uma edição 
de aniversário daquele romance incrível. Eles organizaram comemorações 
em livrarias de Nova York e Los Angeles, mas, com os eventos já se aproxi-
mando, David resistia à ideia de participar. Eu liguei para ele, para tentar 
convencê-lo. “Você sabe que eu vou se você insistir”, ele disse. “Mas por favor 
não insista. Eu estou enfiado numa coisa mais longa aqui, e é difícil pra mim 
mergulhar de novo quando fazem eu me afastar.”

“Uma coisa mais longa” e “a coisa longa” eram os termos que David usa-
va para se referir ao romance que estava escrevendo nos anos que se seguiram 
a Graça infinita. Ele publicou vários livros nesses anos — coletâneas de con-
tos em 1999 e 2004 e de ensaios em 1997 e 2005. Mas o plano de um novo 
romance não saía do horizonte, e David não gostava de falar disso. Uma vez, 
quando o pressionei, ele comparou o processo de trabalhar no novo romance 
com uma pessoa tentando controlar lâminas de madeira balsa sob um vento 
forte. De sua agente literária, Bonnie Nadell, eu ouvia uma ou outra notícia: 
David estava assistindo a aulas de contabilidade como parte da pesquisa para 
o romance. A história se passava num centro de processamento de declara-
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6

ções de imposto de renda da Receita Federal americana (Internal Revenue 
Service — irs). Eu tivera a imensa honra de trabalhar com David, como seu 
editor, em Graça infinita, e tinha visto os mundos inteiros que ele fez nascer 
a partir de uma academia de tênis e de uma casa de reabilitação. Se alguém 
podia deixar o imposto de renda interessante, imaginei, seria ele.

Até a morte de David, em setembro de 2008, eu não tinha visto uma 
única palavra desse romance; havia lido apenas alguns contos dele publica-
dos em revistas, contos sem nenhuma ligação aparente com contabilidade ou 
com o fisco. Em novembro, Bonnie Nadell e Karen Green, a viúva de David, 
foram dar uma olhada no escritório dele, uma garagem com uma janelinha 
pequena na casa onde moravam, em Claremont, na Califórnia. Sobre a mesa 
de David, Bonnie encontrou uma pilha bem organizada de páginas inéditas, 
doze capítulos que chegavam a quase 250 páginas. Na etiqueta de um cd que 
continha esses capítulos, ele tinha escrito “Para lb, adiantamento?”. Bonnie 
tinha conversado com David sobre a possibilidade de ele reunir alguns ca-
pítulos do romance e enviar à Little, Brown, para eles começarem as nego-
ciações de um novo contrato e de um adiantamento de direitos autorais. Ali 
estava aquele manuscrito parcial, jamais enviado.

Ao examinar o escritório de David, Bonnie e Karen encontraram cente-
nas e centenas de páginas desse romance em elaboração, ao qual ele dera o 
título de “O rei pálido”. Pastas com folhas soltas, hds, pastas de arquivos, ca-
dernos de espiral e disquetes continham capítulos impressos, resmas de papel 
escritas à mão, notas e muito mais. Fui até a Califórnia a convite delas e dois 
dias depois voltei para casa com uma mala verde de viagem e duas sacolas de 
compras entupidas de manuscritos. Uma caixa com os livros que David tinha 
usado em sua pesquisa seguiria pelo correio.

Lendo esse material nos meses seguintes, encontrei um romance im-
pressionantemente completo, criado com a originalidade transbordante e o 
humor que eram a marca singular de David. Enquanto lia aqueles capítulos, 
sentia uma alegria inesperada, porque estar naquele mundo que David havia 
criado era como estar na presença dele, como se eu pudesse esquecer por 
alguns momentos o fato horroroso de ele estar morto. Alguns trechos estavam 
datilografados com capricho e tinham sido revisados inúmeras vezes. Outros 
eram esboços escritos com a caligrafia minúscula de David. Alguns — entre 
os quais os capítulos encontrados na mesa — tinham sido aprimorados re-
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centemente. Outros eram bem mais velhos e continham linhas de enredo 
abandonadas ou substituídas. Havia notas e tentativas que não vingaram, lis-
tas de nomes, ideias de enredos, instruções para ele mesmo. Tudo com uma 
exuberância viva e repleto de observações; ler essas coisas era o que de mais 
próximo havia de ver sua mente atordoante brincando com o mundo. Um ca-
derno de trabalho com capa de couro ainda estava fechado em volta de uma 
hidrográfica verde com a qual David tinha escrito não fazia muito tempo.

Em nenhum lugar de todas essas páginas havia um esquema ou qual-
quer outra indicação da ordem que David vislumbrava para esses capítulos. 
Havia umas poucas notas bastante gerais sobre a trajetória do romance, e as 
versões dos capítulos muitas vezes vinham precedidas ou seguidas das orien-
tações que David escrevia para si próprio sobre de onde vinha ou para onde 
poderia ir um personagem. Mas não havia uma lista de cenas, nenhum des-
fecho estabelecido, nada que pudesse ser visto como um conjunto de instru-
ções ou orientações para O rei pálido. Enquanto eu lia e relia esse monte de 
páginas, mesmo assim foi ficando claro que David tinha se aprofundado mui-
to no romance, criando um ambiente complexo e vivo — o Centro Regional 
de Análise do irs em Peoria, Illinois, em 1985 — e um interessante grupo de 
personagens que combatiam ali os demônios gigantescos e aterrorizadores da 
vida comum.

Karen Green e Bonnie Nadell pediram que a partir daquelas páginas 
eu montasse a melhor versão de O rei pálido que eu pudesse. Fazer isso foi 
o maior desafio que encarei na vida. Mas, depois de ler aquelas páginas de 
versões prévias e notas, eu queria que as pessoas que apreciavam o trabalho 
de David pudessem ver o que ele tinha criado — queria que tivessem a 
chance de dar mais uma espiada naquela mente extraordinária. Apesar de 
não ser de maneira alguma uma obra terminada, O rei pálido me pareceu 
tão profundo e tão corajoso quanto toda a obra de David. Trabalhar neste 
livro foi o melhor gesto de carinho que eu pude fazer à memória de David.

Para a montagem deste livro, segui pistas internas contidas nos próprios 
capítulos e nas notas de David. Não foi um trabalho simples: mesmo um 
capítulo que parecia ser o óbvio ponto de partida do romance revela, numa 
nota de rodapé e, ainda mais indiretamente, numa versão anterior do próprio 
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capítulo, ter sido concebido como algo que aparece bem depois de começado 
o livro. Outra nota no mesmo capítulo se refere ao romance como algo cheio 
de “pontos de vista alternados, fragmentação estrutural, incongruências inter-
nas propositais”. Mas muitos capítulos revelavam uma narrativa central que 
segue uma cronologia razoavelmente clara. Nessa trama, vários personagens 
chegam ao Centro Regional de Análise de Peoria no mesmo dia de 1985. 
Eles recebem um treinamento básico e começam a trabalhar e a aprender 
a respeito do vasto mundo do processamento de declarações de imposto de 
renda. Esses capítulos e esses personagens recorrentes têm uma sequência 
evidente que forma a espinha dorsal do romance.

Outros capítulos são autossuficientes e não estão incluídos em nenhuma 
cronologia. Organizar essas seções autônomas foi a parte mais difícil do pro-
cesso de edição de O rei pálido. Foi ficando claro, enquanto eu lia, que David 
planejava para o romance uma estrutura parecida com a de Graça infinita, 
com grandes porções de informação aparentemente não relacionadas sendo 
apresentadas ao leitor antes que uma trama principal comece a emergir. Em 
várias notas que escreveu para si próprio, David se referia ao romance como 
algo “tornádico” ou que transmitia uma “sensação de tornado” — sugerindo 
pedaços de histórias que vão desabando sobre o leitor em giros de alta veloci-
dade. Quase todos os capítulos não cronológicos têm a ver com o cotidiano 
do Centro Regional de Análise, com os trâmites e o folclore do irs, e com 
ideias relacionadas a tédio, repetição e familiaridade. Alguns deles são his-
tórias nascidas de diversas infâncias incomuns e difíceis, cuja relevância aos 
poucos vai ficando clara. Meu objetivo ao colocar essas partes em ordem foi 
fazer isso de modo que a informação nelas contida surgisse a tempo de dar 
apoio à trama cronológica. Em alguns casos a localização de cada parte é 
essencial para que a história se desenrole; em outros trata-se de uma questão 
de ritmo e de atmosfera, por exemplo inserir breves capítulos cômicos entre 
longos trechos sérios.

A história central do romance não tem um final claro, e a pergunta ine-
vitavelmente surge: quanto esse romance é inacabado? Quanto ainda ha-
veria? Não podemos saber, dada a inexistência de um esquema detalhado 
que indicasse cenas e histórias ainda por escrever. Algumas notas entre os 
manuscritos de David sugerem que ele não pretendia que o romance tivesse 
uma trama substancialmente diferente da que aparece nestes capítulos. Uma 
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delas diz que o romance é “uma série de preparações para que as coisas acon-
teçam sem que nada jamais aconteça”. Outra declara que há três “figuras 
centrais… mas nunca os vemos, só seus auxiliares e aqueles que preparam 
o caminho deles”. Outra ainda sugere que em todo o romance “algo grande 
ameaça acontecer sem chegar de fato a acontecer”. Essas linhas poderiam 
sustentar o argumento de que a aparente incompletude do romance é de fato 
intencional. David terminou seu primeiro romance no meio da fala de um 
personagem e o segundo com grandes questões da trama abordadas apenas 
de maneira tangencial. Um personagem de O rei pálido descreve uma peça 
que escreveu em que um homem fica sentado a uma mesa, trabalhando em 
silêncio, até a plateia ir embora, quando então a ação da peça se inicia. Mas, 
ele continua, “eu nunca consegui decidir isso da ação, se era pra ter ação”. Na 
seção intitulada “Notas e apartes”, no fim do livro, transcrevi algumas notas 
de David sobre os personagens e a história. Essas notas e certos trechos do 
livro sugerem determinadas ideias sobre a direção e o formato do romance, 
nenhuma das quais me parece definitiva. Acho que David estava explorando 
o mundo que havia criado e ainda não tinha lhe dado uma forma final.

As páginas do manuscrito sofreram apenas uma leve edição. Um dos ob-
jetivos foi tornar os nomes dos personagens coerentes (David inventava no-
mes novos o tempo todo) e fazer nomes de lugares, postos de trabalho e outras 
questões concretas coincidirem ao longo do livro. Outra meta foi corrigir erros 
gramaticais óbvios e repetições de palavras. Alguns capítulos do manuscrito 
estavam designados como “Versão zero” ou “Escrita livre”, termos que David 
usava para suas primeiras tentativas, nos quais havia notas como “Cortar 50% 
na próxima revisão”. Fiz um ou outro corte para privilegiar o sentido ou o rit-
mo, ou para encontrar o ponto onde se pudesse encerrar um capítulo que se 
interrompia ainda em desenvolvimento. Minha intenção ao pôr o manuscrito 
em ordem e editá-lo foi permitir que os leitores se concentrassem nas enormes 
questões que David pretendia apresentar e deixar a história e os personagens o 
mais compreensíveis possível. As versões originais completas desses capítulos, 
bem como todo o material de onde se extraiu este romance, vão ficar, futura-
mente, à disposição do público no Harry Ransom Center da Universidade do 
Texas, que abriga todos os documentos de David Foster Wallace.

David era um perfeccionista do mais alto grau, e não há dúvida de que 
O rei pálido seria imensamente diferente se ele tivesse sobrevivido para con-
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cluí-lo. Há nestes capítulos certas recorrências de palavras e imagens que, te-
nho certeza, ele teria reconsiderado: as expressões “sacanagem” e “pegar no 
pé”, por exemplo, provavelmente não seriam repetidas tantas vezes. Pelo me-
nos dois personagens têm fantoches de dobermanns. Essas e inúmeras outras 
repetições e desleixos típicos de um original teriam sido corrigidos e aper-
feiçoados se David tivesse continuado a escrever O rei pálido. Mas ele não 
continuou. Se minha escolha era entre me esforçar para disponibilizar este 
texto menos-que-pronto na forma de livro ou colocá-lo numa biblioteca onde 
apenas acadêmicos o leriam e comentariam, não hesitei nem um único se-
gundo. Mesmo inacabada, esta é uma obra brilhante, a exploração de alguns 
dos desafios mais profundos da vida e uma empreitada de uma extraordinária 
audácia artística. David decidiu escrever um romance sobre alguns dos temas 
mais difíceis do mundo — tristeza e tédio — e transformar essa exploração em 
nada menos que algo dramático, engraçado e comovente ao extremo. Todos 
que trabalharam com David sabem como ele resistia à ideia de permitir que 
o mundo visse um trabalho que não estivesse burilado segundo seus exigentes 
padrões. Mas um romance inacabado é o que temos, e como poderíamos não 
olhar para ele? David infelizmente não está aqui para nos impedir de ler ou 
para nos perdoar por querermos.

Michael Pietsch
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§1

Além das planícies de flanela e dos gráficos asfálticos e horizontes de fer-
rugem enviesada, e além do rio marrom-tabaco toldado de plantas chorosas e 
pontos de raios de sol que passavam por entre elas para a água rio abaixo, até 
o ponto além do quebra-vento, onde campos não arados fervilham estridentes 
no calor matutino: massambala, huauzontle, andrequicé, salsaparrilha, junça, 
estramônio, alevante, amargosa, cauda-de-raposa, muscadínea, repolho-de-
-espinha, lanceta, dinheiro-em-penca, abútilo, beladona, ambrósia, semeia-
-vento, vícia, capim-de-açougueiro, invaginadas vagens voluntárias, cabeças to-
das sob a brisa da manhã acenando delicadas como a mão suave de uma mãe 
no seu rosto. Uma seta de estorninhos disparada do teto de colmo do quebra-
-vento. O brilho de orvalho que fica onde está e solta fumaça o dia todo. Um 
girassol, mais quatro, um em reverência, e cavalos à distância parados rígidos 
e imóveis como brinquedos. Todos acenando. Sons elétricos de insetos ocu-
pados cuidando da vida. Luz do sol cor de cerveja e céu clarinho e verticilos 
de cirros tão altos que não projetam sombra. Insetos ocupadíssimos o tempo 
todo. Crostas de quartzo e sílex e xisto e de ferro de condritos no granito. Uma 
terra muito velha. Olhe em volta. O horizonte trepidante, sem forma. Somos, 
todos nós, irmãos.
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Uns poucos corvos vêm no alto então, três ou quatro, não um augúrio, 
alados, calados e embalados, rumo à cerca da pastagem e do milho, além da 
qual um cavalo cheira o traseiro do outro e o da frente aceita levantar a cauda. 
A marca do teu sapato gravada no orvalho. Uma brisa de alfafa. Cardos nas 
meias. Sons secos de arranhões sob um bueiro. Arame enferrujado e postes 
adernados, mais um símbolo de limites que uma cerca propriamente. proi-
bido caçar. A interestadual que zumbe te mandando ficar quieto lá além do 
quebra-vento. Os corvos da pastagem pousados nos cantos, revirando esterco 
para pegar as minhocas embaixo deles, as formas das minhocas gravadas no 
esterco revirado e assadas pelo sol o dia todo até endurecer, vieram para ficar, 
minúsculas linhas vagas em fileiras e espirais entalhadas que não se fecham 
porque a cabeça nunca chega bem a tocar a cauda. Leia isso tudo.
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§2

De Midway Claude Sylvanshine foi depois até Peoria num voo de al-
guma coisa chamada Consolidated Thrust Regional Lines, num aviãozinho 
apavorante de trinta lugares cujo piloto tinha espinhas na nuca e esticava o 
braço para puxar uma cortina de tecido e isolar a cabine e cujo serviço de bor-
do consistia numa moça cambaleante que te passava sub-repticiamente umas 
castanhas enquanto você virava uma Pepsi. A poltrona junto à janela de Syl-
vanshine era 8-alguma-coisa, saída de emergência, ao lado de uma senhora 
de mais idade com uma papada que parecia um alforje e que apesar de apli-
cados esforços parecia não conseguir abrir as castanhas. A equação contábil 
básica A 5 L 1 C pode ser dissolvida e reembaralhada de tudo quanto é jeito, 
de C 5 A 2 L em diante. O avião percorria correntes de ar ascendentes e 
descentes como um bote numa ventania. Os únicos voos para Peoria eram re-
gionais, saindo ou do aeroporto de St. Louis ou dos dois de Chicago. Sylvan- 
shine tinha um problema no ouvido interno e não conseguia ler em avião, mas 
leu o cartão plastificado de emergência duas vezes. Eram quase só figuras; por 
questões jurídicas, a companhia aérea era obrigada a pressupor analfabetis-
mo. Sem consciência de estar fazendo isto, Sylvanshine repetiu mentalmen-
te a palavra analfabeto várias vezes até ela deixar de fazer sentido e se tornar 
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apenas um som rítmico, não desprovido de fascínio mas fora de sincronia 
com o pulsar do fluir das hélices. Era algo que ele fazia quando estava sob 
tensão e não queria uma incursão. O ponto de partida dele foi Dulles depois 
que um ônibus do Serviço o trouxe de Shepherdstown/Martinsburg. Já que as 
três principais codificações da lei tributária americana, é claro, são as de 16, 
39 e 54, com as determinações de indexação e de antiabuso fiscal de 81 e 82 
sendo também relevantes. O fato de que outra grande recodificação estava no 
horizonte não iria cair, obviamente, no exame para Contador Oficialmente 
Credenciado. O objetivo pessoal de Sylvanshine era passar no exame para 
coc, galgando assim de imediato duas posições na escala salarial. A extensão 
da recodificação dependeria, certamente, em parte do sucesso do Serviço em 
levar a cabo as diretrizes da Iniciativa. O trabalho e a prova tinham que ocu-
par duas partes separadas da cabeça dele; era crucial manter a separação dos 
poderes. A separação das duas áreas. Calcular a recuperação da depreciação 
de artigos §1231 é um processo de cinco etapas. O voo demorou cinquenta 
minutos e pareceu bem mais longo. Não havia o que fazer e nada ficava quie-
to dentro da cabeça dele com todo aquele barulho enclausurado, e depois 
que as castanhas acabaram a única coisa que Sylvanshine podia fazer para 
ocupar a mente era tentar olhar o chão que parecia tão próximo que ele podia 
distinguir as cores das casas e os tipos diferentes de veículos na pálida rodovia 
interestadual que o avião parecia cruzar e recruzar. As figuras que no cartão 
abriam portas de emergência, puxavam cordões e se agarravam aos assentos 
da poltrona com braços de morto cruzados sobre o peito pareciam desenha-
das por um amador e tinham traços que eram pouco mais que calombos; 
você não via medo, alívio nem nada de real no rosto delas enquanto escorre-
gavam pelas saídas de emergência ali do desenho. As maçanetas das portas de 
emergência abriam de um jeito e as escotilhas de emergência acima das asas 
abriam de outro completamente diferente. Os componentes do patrimônio 
líquido incluem ações comuns, lucros não realizados e quantos tipos diferen-
tes de transações se. Diferencie inventário perpétuo e periódico e explique 
a(s) relação(ões) entre um inventário físico e o custo dos bens vendidos. A 
cabeça de um cinza-escuro à sua frente soltava um aroma de Brylcreem que 
naquele exato momento haveria de estar empapando e manchando a toalhi-
nha de papel da parte de cima da poltrona. Sylvanshine desejou de novo que 
Reynolds estivesse com ele no voo. Sylvanshine e Reynolds eram auxiliares 
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do ícone dos Sistemas Merrill Errol (“Mel”) Lehrl embora Reynolds fosse 
um gs-11 e Sylvanshine apenas um miserável e patético gs-9. Sylvanshine e 
Reynolds moravam juntos e iam juntos a todo e qualquer lugar desde a deba-
cle do cra de Rome em 82. Eles não eram homossexuais; só moravam juntos 
e trabalhavam os dois muito próximos do dr. Lehrl nos Sistemas. Reynolds 
tinha tanto o coc quanto um diploma em Gerenciamento de Sistemas de 
Informação apesar de ser apenas dois anos e pouco mais velho que Claude 
Sylvanshine. Essa assimetria era só mais uma das coisas que fragilizavam a 
autoestima de Sylvanshine depois de Rome e o deixavam duplamente leal e 
grato ao Diretor de Sistemas Lehrl por tê-lo resgatado dos destroços da catás-
trofe de Rome e acreditado no seu potencial assim que ele encontrasse seu 
nicho como engrenagem do sistema. O método de entradas duplas criado 
pelo italiano Pacioli no mesmo período em que C. Colombo et alia. O cartão 
indicava que se tratava do tipo de aeronave cujo suprimento de oxigênio de 
emergência era uma coisinha meio com jeito de extintor de incêndio embai-
xo dos assentos, em vez de cair do alto. A opacidade primitiva do rosto das 
figuras era na verdade mais aterrorizante do que teria sido o medo ou algum 
tipo de expressão visível. Não ficava claro se a função primária do cartão era 
jurídica ou de rp ou as duas coisas. Por algum tempo tentou lembrar a defini-
ção de arfagem. Bem de vez em quando ao estudar para a prova durante o in-
verno, Sylvanshine arrotava e parecia que era mais que um arroto; o gosto era 
quase como se ele tivesse vomitado um pouquinho. Uma chuva leve criava 
um rendilhado móvel na janela e distendia a terra hachurada que eles sobre-
voavam. No fundo do peito, Sylvanshine se via como um bocó amedrontado 
que tinha no máximo um único talento marginal cuja conexão com ele era 
também marginal.

Eis o que aconteceu no Centro Regional de Análise Nordeste do Serviço 
em Rome, ny, na ou em torno da data em questão: dois departamentos esta-
vam acumulando atrasos e reagiram de maneira lamentavelmente não profis-
sional, permitiu-se que uma atmosfera de tensão extrema nublasse os raciocí-
nios e passasse por cima dos protocolos estabelecidos, com o departamento 
tentando ocultar a pilha cada vez maior de declarações e recibos de auditoria 
e cópias W-2/1099 em vez de relatar devidamente o atraso e solicitar que algo 
desse acúmulo fosse redistribuído para outros centros. Deixou de haver total 
transparência e pronta ação paliativa. O ponto exato da ocorrência do fracasso 
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e do colapso era ainda questão controversa apesar da gritaria generalizada nos 
mais altos níveis da Adimplência, conquanto a responsabilidade final recaia 
sobre a Diretora do cra de Rome apesar do fato de nunca se ter estabelecido 
de maneira plena se os chefes dos departamentos tinham informado integral-
mente a extensão dos atrasos. A piadinha de humor negro no Serviço sobre 
essa Diretora agora era que a mesa dela tinha uma trumanesca placa de ma-
deira que dizia: que grana? Levou três semanas para as seções de Auditoria 
Distrital começarem a berrar por causa do déficit de declarações verificadas 
para as auditorias e/ou os Sistemas de Coleta Automatizada e as queixas foram 
chegando lentamente até Inspeções como qualquer um teria sido capaz de 
imaginar que era só questão de tempo. A Diretora de Rome tomou uma apo-
sentadoria precoce e um Gerente de Grupo foi demitido de cara, o que era 
extremamente raro para um gs-13. Sem dúvida era importante que as ações 
corretivas fossem discretas e que nenhuma atenção indevida comprometesse 
as plenas fé e confiança do público no Serviço. Ninguém jogou fora as decla-
rações. Esconder, tudo bem, mas destruir ou descartar, não. Nem no meio de 
uma desastrosa psicose departamental alguém teria chegado a ponto de quei-
mar, picotar ou meter em sacos plásticos e descartar. Isso teria sido um desas-
tre de verdade — isso teria se tornado público. A janela da escotilha de emer-
gência era nada mais que várias camadas de plástico, ao que parecia, cuja 
parte interna cedia ominosamente sob pressão digital. Acima da janela havia 
uma severa injunção contra a ideia de abrir a escotilha de emergência, acom-
panhada de um tríptico icônico que explicava em detalhe como abrir aquela 
escotilha. Como sistema, em outras palavras, era bem mal concebido. O que 
hoje se chama estresse antes as pessoas chamavam de estafa ou pressão. Pres-
são agora era mais tipo uma coisa que você põe nos outros, como na expressão 
“vendedores que trabalham sob pressão”. Reynolds disse que um dos contatos 
interescritórios do dr. Lehrl tinha descrito o cra de Peoria como “uma puta 
panela de pressão”, se bem que isso era em termos da Análise, e não do rh, 
onde Sylvanshine acabou lotado para sondagens e preparações de um possível 
redimensionamento dos Sistemas. A verdade, que Reynolds praticamente disse 
com todas as letras, era que a tarefa não podia ser tão central assim se eles a 
confiavam a Sylvanshine. Havia, segundo suas pesquisas, vagas para se inscre-
ver para a prova de coc do Peoria College of Business nos dias 7 e 8 de no-
vembro e no Joliet Community College em 14-15 de novembro. Duração 
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desse trabalho: desconhecida. Um dos mais efetivos exercícios isométricos 
para quem trabalha o dia todo numa mesa é sentar em posição bem ereta e 
tensionar os grandes músculos das nádegas, segurando assim enquanto se 
conta até oito, e aí soltar. Ele tonifica, estimula a circulação sanguínea e man-
tém a pessoa alerta, e pode, ao contrário de outros exercícios isométricos, ser 
realizado até em público, sendo em grande medida obnubilado pela massa 
material da mesa. Evite caretas ou exalações ruidosas ao soltar a tensão. 
Transferências preferenciais, legislação de falência, credores sem garantias, 
solicitações contra espólios em bancarrota cf. Cap. 7. Ele estava com o cha-
péu no colo, sobre o cinto. Lehrl, o Diretor dos Sistemas, começou como 
auditor gs-9 em Danville, va, antes de sua fulgurante ascensão. Tinha a força 
de dez homens. Quando Sylvanshine estudava para a prova a pior parte agora 
era que estudar uma coisa detonava uma tempestade na cabeça dele a respei-
to de todas as outras coisas que não tinha estudado e em que ainda se sentia 
fraco, o que praticamente impossibilitava a concentração, fazendo com que 
ele se atrasasse ainda mais. Ele estava estudando para a prova de coc havia 
três anos e meio. Era como insistir em montar uma maquete sob um vento 
forte. “O componente mais importante para a organização de uma estrutura 
eficiente de estudo é”: alguma coisa. O que acabava com ele eram os proble-
mas narrativos. Reynolds tinha passado de primeira na prova. Arfagem é a 
rotação em que o avião ergue e abaixa o nariz. A palavra para oscilar lateral-
mente era outra. Tinha uma coisa de eixos. Existia alguma coisa chamada 
cardan ou “cardã” que vinha à sua cabeça sempre que ele via aquele rapaz, o 
Donagan, lá da escola Lombard que depois acabou no Controle da Missão 
das duas últimas Apollos e cuja foto ficava numa estante de vidro perto do 
escritório da Lombard. O pior era que aí ele sabia quais dos seus professores 
eram as pessoas menos adequadas para aquele trabalho, e aí eles farejavam 
alguma parte desse conhecimento nele e davam o seu pior quando ele estava 
olhando. Era um círculo completo. O livro de formatura de Sylvanshine, 
dentro do baú que ele guardava num depósito na Filadélfia, praticamente 
não tinha assinaturas. A pessoa idosa ali ao lado ainda estava tentando abrir o 
pacote de castanhas com os dentes, mas tinha deixado bem claro que não 
queria nem precisava de ajuda. A obrigação de benefícios projetados (obp) é 
igual ao valor presente de todos os benefícios atribuídos pela fórmula de be-
nefícios de pensão aos serviços prestados por funcionários anteriormente 
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àquela data. Se você falar rapidinho com um tch no lugar do x e como se ti-
vesse trema, aí enxaqueca vira uma parlendinha infantil, quase dá pra pular 
corda. Olhe pra dentro da sua camisa e soletre ócio. Um dos adolescentes na 
frente do fliperama perto das instalações do aeroporto de Midway estava com 
uma camiseta preta com o texto sympathy for nixon tour e aí uma lista enor-
me de cidades numas letrinhas minúsculas de aplique. O adolescente, que 
não estava no voo, depois tinha ficado um tempo sentado na frente de Syl-
vanshine na área dos portões cutucando o rosto com uma concentração que 
não era nada semelhante ao gesto distraído de cutucar e tatear partes do rosto 
que acompanhava o trabalho concentrado no Serviço. Sylvanshine ainda so-
nhava com gavetas de mesas e dutos de ar entupidos de declarações, pontas e 
mais pontas de declarações despontando das grades dos dutos, o armário de 
material de limpeza cheio de holerites até o teto, a moça da Divisão de Inspe-
ções arrombando a porta, os cartões todos caindo em cima dela como o armá-
rio de Fibber McGee quando a debacle toda desabou na cabeça deles depois 
que eles acumularam atraso na reanálise de declarações no cra de Rome. Ele 
ainda sonhava com Grecula e Harris inutilizando o mainframe Fornix com 
alguma coisa que derramaram de uma garrafa térmica na grade traseira de 
ventilação enquanto zumbidos e jatos de uma fumaça azulada saíam dali. O 
adolescente não tinha nenhuma aura vocacional; acontecia com algumas 
pessoas. Padrões éticos compunham toda a primeira unidade da prova, e so-
bre eles havia também muitas piadas internas no Serviço. Uma violação dos 
padrões éticos da profissão muito provavelmente teria tido maior chance de 
ocorrer quando: o som alienígena das hélices era tão alto que Sylvanshine 
agora só conseguia ouvir sílabas soltas das conversas à sua volta. As garras da 
mulher presas ao apoio de braços de aço ali entre os dois era uma visão hor-
renda que ele declinava de contemplar. Mão de gente velha lhe dava medo e 
repulsa. Ele havia tido avós de cujas mãos se lembrava largadas no colo com 
aparência de garras e de coisa de outro mundo. Depois de sua incorporação, 
a empresa Jones Inc. lança ações ordinárias com um preço bem acima do 
valor real. Difícil não imaginar o rosto das pessoas cujo emprego era criar 
essas perguntas. O que elas pensavam, quais eram suas esperanças e seus so-
nhos profissionais. Muitas perguntas eram como historinhas com toda a car-
ne humana extirpada. No dia 1º- de dezembro de 1982, a Clark Co. aluga es-
critórios por três anos a um valor mensal de $20 000. Enquanto contava até 
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cem, Sylvanshine tentou contrair uma nádega e depois a outra em vez das 
duas ao mesmo tempo, o que exigia concentração e um tipo curioso de não 
controle, como tentar mexer as orelhas se olhando no espelho. Ele tentou 
aquela coisa de inclinar-para-o-lado e alongar os músculos do pescoço um 
lado de cada vez bem aos poucos e delicadamente, mesmo assim ganhou 
uma olhada da senhora de mais idade, que com seu vestido preto e rosto en-
covado parecia cada vez mais uma caveira e uma coisa de dar medo e algum 
tipo de presságio de morte ou de fracasso retumbante na prova para coc, duas 
coisas que tinham se fundido na psique de Sylvanshine, gerando uma única 
imagem em que ele, calado e impassível, empurrava um largo esfregão indus-
trial por um corredor cheio de portas de vidro jateado com nomes de outros 
homens. A mera visão de um esfregão, de um balde com rodinhas ou de um 
zelador com seu nome bordado em cursivas vermelhas tipo Palmer no bolso 
do peito do macacão cinzento (como em Midway, em frente ao banheiro 
masculino cuja plaquinha amarela alertava bilingualmente sobre o piso mo-
lhado, sendo o nome cursivo alguma coisa começando com M, Morris ou 
Maurice, um homem sob medida para seu trabalho como um homem que 
preenche exatamente o bolsão de espaço que ocupa) agora transtornava Syl-
vanshine a tal ponto que um tempo precioso se perdia antes de ele sequer 
conseguir pensar em como construir um cronograma exequível para revisões 
de eficiência máxima para a prova, nem que fosse só mentalmente, o que ele 
fazia todo dia. Seu grande ponto fraco era organização estratégica e gerencia-
mento de tempo, como Reynolds fazia questão de ressaltar sempre que tinha 
oportunidade, intimando Claude a pelo amor de Deus simplesmente ir lá e 
pegar um livro da pilha e estudar em vez de ficar ali sentado matutando im-
potente sobre quais as melhores maneiras de estudar. Enfiar declarações atrás 
de armários e em dutos de ar. Trancar gavetas tão entupidas de formulários de 
referências cruzadas que elas não iriam abrir mesmo que não estivessem tran-
cadas. Esconder coisas embaixo de outras coisas nos nichos da mesa Tingle. 
Reynolds simplesmente apareceu no escritório da Diretora antes da audiên-
cia e todo o desastre pessoal aparentemente sumiu no meio de alguma corti-
na de fumaça burocrática roxa e uma semana depois Sylvanshine estava orga-
nizando suas coisas nos Sistemas em Martinsburg sob a chefia do dr. Lehrl. 
Aquilo tudo lembrava a sensação de ter estado num quase acidente de trânsi-
to evitado por centímetros e depois não conseguir nem pensar naquilo tudo 
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sem começar a tremer e se ver incapaz de funcionar, de tão quase desastre 
que foi. A Célula inteira das Gordas se desmanchou. O sonzinho de uma si-
mulação de sino acompanhou o glifo de cintos de segurança e cigarros se 
iluminando ou se apagando lá no alto; Sylvanshine olhava para cima toda vez 
sem conscientemente pensar em fazer isso. Ao buscar provas materiais que 
sustentem asserções de declarações financeiras, o auditor desenvolve objeti-
vos auditoriais específicos à luz dessas asserções. Um bebê uivava em algum 
ponto atrás dele; Sylvanshine imaginou a mãe simplesmente soltando o cin-
to, se recolhendo em outro lugar e deixando o bebê ali. Em Philly, depois da 
loucura que cercou a introdução de indexações de inflação para as quais os 
novos modelos tiveram que ser reconfigurados em 81, ele recebeu o diagnós-
tico de um nervo pinçado decorrente da tensão no pescoço e na coluna dorsal 
que a postura não natural e forçada da minúscula e estreita 8-B e as garras 
fatídicas no apoio de braços ao lado dele agravavam se desse atenção a elas. 
Era verdade: o negócio todo, em termos tanto da prova quanto da vida, era a 
que coisas você dava atenção versus a que coisas você se determinava a não 
dar. Sylvanshine se considerava fraco ou defeituoso nessa área da determina-
ção. Quase tudo que os outros estimavam ou valorizavam nele não era fruto 
de determinação, era simplesmente algo que já tinha vindo com ele, como a 
estatura de alguém ou a simetria facial. Reynolds dizia que ele era fraco de 
espírito, e era verdade. Tinha uma lembrança recorrente do vizinho da famí-
lia, o sr. Satterthwaite, preenchendo raspões no sapato do seu uniforme postal 
com uma caneta preta que aí antes de ele se dar conta se expandia para toda 
uma lembrança narrativa do sr. e da sra. Satterthwaite, que não tinham filhos 
e não pareciam, se você tinha acabado de conhecer os dois, as pessoas mais 
simpáticas ou mais interessadas em criança, mas que mesmo assim permiti-
ram que o quintal deles se tornasse o qg efetivo de todas as crianças do bairro 
e que até Sylvanshine e o menino Católico Romano com aquele tique que 
parecia estar sempre apertando os olhos tentassem construir numa das árvo-
res a improvisada e insegura casa da árvore, e Sylvanshine não conseguia 
lembrar se tinha sido por causa da mudança da família do menino que a casa 
não foi terminada ou se a mudança tinha acontecido depois e a casa da árvore 
foi sendo simplesmente improvisada e ficando tão empapada de seiva de ár-
vore que não deu para eles continuarem. A sra. Satterthwaite tinha lúpus e 
vivia sofrendo de indisposições. Taxas de desvio, limites de precisão, amostras 
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estratificadas. Segundo a explicação do dr. Lehrl, a entropia era uma medida 
de certo tipo de informação que não fazia sentido conhecer. O axioma de 
Lehrl era que o teste definitivo da eficiência de qualquer estrutura organiza-
cional era a informação e a filtragem e disseminação da informação. A entro-
pia de verdade tinha lhufas a ver com temperatura. Outro recurso eficaz de 
concentração era evocar mentalmente uma cena externa, tranquilizadora e 
de baixa pressão, imaginada ou recordada, e era ainda mais eficaz se a cena 
compreendesse ou incluísse um tanque lago rio riacho, pois já se provou que 
a água tinha um efeito calmante e estimulante sobre o sistema nervoso invo-
luntário, mas por mais que ele tentasse depois dos exercícios de nádega Syl-
vanshine só conseguia evocar um quadro indefinido em cores primárias que 
parecia um pôster psicodélico ou alguma coisa que lembrava o que você vê 
quando te dão uma dedada no olho e você fecha o olho por causa da dor. A 
estranheza da palavra indisposição. Prove que a relação entre as alíquotas fis-
cais de preços de ação no longo prazo e os ganhos capitais de longo prazo não 
é inversa. Ele sabia quem no avião estava apaixonado, quem diria que estava 
apaixonado porque era o que se esperava dele e quem diria que não estava 
apaixonado. A declarada opinião de Reynolds a respeito de casamento/famí-
lia era que desde a infância ele nunca gostou de pais e não tinha desejo de se 
tornar um. Em três locais diferentes dos vários aeroportos de hoje Sylvan-
shine tinha visto a si mesmo devolvendo olhares de homens de trinta anos de 
idade com bebês nas costas presos em bolsas high-tech com jeito de mochila, 
as mulheres deles com sacolas acolchoadas cheias de artigos de puericultura, 
esposas no comando, os homens parecendo essencialmente moles ou amole-
cidos de alguma maneira, desesperados de uma maneira resignada, com um 
passo que não era exatamente arrastado, olhos vazios e mansíssimos com o 
exausto estoicismo dos pais jovens. Reynolds não chamaria isso de estoicismo 
mas de aquiescência diante de alguma verdade imensa e terrível. O termo 
dependente inclui qualquer pessoa classificável como isenção de dependên-
cia, ou que poderia ser classificável como isenção de dependência não fosse 
o fato de que os testes de renda bruta e declaração conjunta não deram o re-
sultado devido. Elenque dois instrumentos-padrão pelos quais os fiduciários 
podem legalmente transferir um custo fiscal aos beneficiários. A expressão 
“perdas passivas” nem estava na prova para coc. Era vital dividir as priorida-
des do Serviço e da Prova em dois módulos ou redes excludentes. Um dos 
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quatro projetos anunciados era aumentar a capacidade de o Peoria 47 distin-
guir sociedades de investimento legítimas de paraísos fiscais cujo único pro-
pósito era evitar o fisco. A chave era identificar perdas passivas versus ativas. 
O projeto de fato era criar tanto uma defesa da necessidade quanto uma es-
trutura de controle para a automação de funções cruciais de análise no Cen-
tro de Peoria. A meta era ter a automação funcionando no momento em que 
as Determinações da Receita contra certas provisões acerca de perdas passivas 
fossem registradas na lei fiscal do ano que vem. O ruge vermelhíssimo da se-
nhora de mais idade e um livro com a língua de um marcador de páginas 
fechado no colo dela; as garras cheias de veias e todas pintadas. O número da 
poltrona de Sylvanshine estava bem ali gravado no aço escovado do apoio de 
braços, perto das garras. As unhas delas eram intensa e perfeitamente rubras. 
O cheiro do removedor de esmalte da mãe dele, do pó de maquiagem dela, o 
jeito com que fiozinhos de cabelo escapavam do coque dela e desciam se 
enroscando pela nuca no vapor da cozinha quando ele e o O’Dowd voltavam 
do quintal dos Satterthwaite com dedões martelados e seiva nos cílios. Fiapos 
e penugens de nuvens descoloridas passavam velozes pela janela. Acima e 
abaixo era outra coisa, mas havia sempre algo de decepcionante nas nuvens 
quando você estava dentro delas; elas simplesmente deixavam de ser nuvens. 
Ficava tudo só meio enevoado. Arfagem vinha do mesmo verbo arfar, lhe 
ocorreu assim sem mais nem menos. Sylvanshine então passou algum tempo 
tentando sentir o fato de que seu próprio corpo estava viajando na mesma 
velocidade da aeronave dentro da qual ele estava. Num jato grande a sensa-
ção era meramente a de estar sentado numa sala estreita e barulhenta; aqui 
pelo menos as mudanças nas pressões da poltrona e do cinto contra seu corpo 
lhe permitiam ter consciência do movimento, e parecia haver certa seguran-
ça na candura física desse fato, que parcialmente compensava a fragilidade e 
o potencial destroçador do som das hélices, e Sylvanshine tentava pensar a 
que se assemelhava o som das hélices mas não conseguia a não ser por um 
zumbido rotatório torturantemente hipnótico tão total que podia ser o pró-
prio silêncio. Uma lobotomia envolvia algum tipo de espeto ou sonda inseri-
da através do globo ocular, o termo era sempre lobotomia “frontal”; mas havia 
outro tipo? Saber que a tensão interna podia provocar o fracasso na prova só 
servia para criar tensões internas sobre a possibilidade da tensão interna. De-
via haver outro jeito de lidar com a consciência das consequências desastrosas 
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que o medo e o estresse podiam provocar. Alguma resposta ou algum truque 
voluntário: a capacidade de não pensar a respeito. E se todo mundo conhe-
cesse esse truque menos Claude Sylvanshine? Ele tendia a conceitualizar 
certo Terror final de dimensão platônica, como uma ave de rapina cuja sim-
ples sombra lá no alto bastava para deixar a presa paralisada e em choque, 
tremendo enquanto a sombra aumentava e se transformava em inevitabilida-
de. Ele com frequência tinha essa sensação: e se houvesse algo de essencial-
mente errado com Claude Sylvanshine que não estava errado nas outras pes-
soas? E se ele fosse simplesmente inadequado, assim como certas pessoas 
nascem sem membros ou alguns órgãos? A neurologia do fracasso. E se ele 
tivesse simplesmente nascido destinado a viver à sombra do Medo e Desespe-
ro Totais e todas as suas supostas atividades fossem tentativas patéticas de 
distraí-lo do inevitável? Discuta diferenças relevantes entre contabilidade de 
reservas e contabilidade de chargeoffs no tratamento fiscal de dívidas não 
pagas. Com certeza o medo é um tipo de estresse. O tédio é como o estresse 
mas é sua própria Categoria de Dor. O pai de Sylvanshine, sempre que acon-
tecia alguma coisa ruim em termos profissionais — o que não era raro —, ti-
nha o costume de dizer “Ai do Sylvanshine”. Existe uma técnica antiestresse 
chamada Parar o Pensamento.* O índice de valor presente em excesso é a 
relação entre o valor presente das futuras entradas de capital e o investimento 
inicial. Segmento, segmento significativo, receita do segmento combinado, 
receita absoluta do segmento combinado, lucro operacional. Variância de 
preço material. Variância direta de preço material. Ele pensou na grade re-
movível que cobria o duto de ar sobre a mesa dele e de Ray Harris no cra de 
Rome e no som da grade sendo removida e aí enfiada de novo no lugar e so-
cada com a base da mão de Harris para encaixar, e aí fugiu dessa ideia de um 
jeito que fez ele sentir como se o avião estivesse acelerando. A rodovia inte-
restadual lá embaixo desaparecia e aí às vezes reaparecia num ponto que 
Sylvanshine tinha que espremer a bochecha direita inteira contra a janela de 
plástico interna para poder ver, aí quando a chuva estava voltando e ele podia 
ver que eles estavam começando a descer ela reapareceu no centro da janela, 
com um trânsito leve rastejando com um páthos vão e sem sentido que você 
nunca ia conseguir sentir em terra. E se dirigir parecesse uma coisa tão lenta 
quanto a que se via dessa perspectiva? Ia ser que nem tentar correr embaixo 
d’água. O negócio todo era uma coisa de perspectiva, filtragem, a escolha dos 
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objetos de percepção. Sylvanshine tentou visualizar o aviãozinho visto do so-
lo, um objeto cruciforme contra a cor de água suja da banheira das nuvens, 
luzes piscando em complexos padrões contra a chuva. Ele imaginou a chuva 
no seu rosto. Era leve, uma chuva da Virgínia Ocidental; ele não tinha ouvi-
do um único trovão. Sylvanshine uma vez teve um primeiro encontro com 
uma representante da Xerox que tinha padrões complexos e um pouco repul-
sivos de calos nos dedos por tocar banjo semiprofissionalmente como uma 
paixão das horas vagas; e ele lembrou, enquanto o sino lá no alto soou mais 
uma vez e o sinal acendeu, com o glifo de não fumar já legalmente redun-
dante, os calos nas almofadas dos dedos de um amarelo profundo sob a fraca 
luz do jantar enquanto ele conversava com a musicista sobre intricadas ques-
tões de contabilidade forense e a organização colmeiforme do cra Nordeste, 
que era apenas uma pequena parte do Serviço, e da história e dos quase sem-
pre incompreendidos ideais e senso de dever do Serviço e da velha (para ele) 
piada de que os funcionários do Serviço em situações sociais fariam absoluta-
mente de tudo para evitar contar aos outros que trabalhavam para a Receita 
porque isso muitas vezes gerava exclusão social por causa das percepções po-
pulares sobre o Serviço e seus funcionários, observando o tempo todo os calos 
enquanto a mulher mexia no garfo e na faca, e que ele tinha ficado tão ner-
voso e tenso que foi tagarelando sem parar sobre ele e nunca nem lhe pergun-
tou o suficiente sobre ela, a história dela com o banjo e o que aquilo represen-
tava para ela, que foi o motivo de ela não ter gostado tanto dele e de eles não 
terem se acertado. Ele não deu a menor chance para a mulher do banjo, hoje 
ele via. Que o que parece egoísmo muitas vezes não é. Em certos sentidos 
Sylvanshine era uma pessoa completamente diferente agora nos Sistemas. A 
descida era de fato um realçar da especificidade do que estava ali embaixo 
— campos que se revelavam arados e perpendicularmente sulcados e silos 
cercados de rampas adernadas e esteiras e um parque industrial que se mos-
trava composto de prédios com janelas refletoras e complicados aglomerados 
de carros nos estacionamentos. Cada carro não só estacionado por um ser 
humano diferente mas concebido, projetado, montado com peças que eram, 
cada uma, concebida, projetada e feita, transportada, vendida, financiada, 
adquirida e segurada por seres humanos, cada um com histórias de vida e 
conceitos de eu que se encaixavam todos num padrão mais amplo de fatos. O 
lema de Reynolds era que a realidade era um padrão de fatos fundamental-
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mente entrópico e aleatório. O truque era sacar quais eram os fatos importan-
tes — Reynolds era um rifle diante da carabina de Sylvanshine. A sensação de 
um leve fio de sangue saindo da narina direita era uma alucinação e devia ser 
ignorada; a sensação simplesmente não existia. Os problemas de sinusite per-
corriam a família de Sylvanshine com uma intensidade horrenda. Aurélio da 
Roma antiga. Princípios básicos. Isenções vs. deduções, para Renda bruta vs. 
da Renda bruta. Uma perda gerada por uma dívida não paga e de origem não 
comercial será sempre classificada como perda de capital de curto prazo e 
poderá portanto ser deduzida no Formulário D nos termos do seguinte § das 
Diretrizes Tributárias: o teto de um dos prédios tinha o que era ou heliponto 
marcado ou um complicado sinal visual para os aviões que desciam lá do alto, 
e o tom do zumbido duplo das hélices estava diferente e o seio nasal direito 
dele estava naquele exato momento inflando rubro dentro do crânio e eles 
estavam descendo mesmo, o termo era descida controlada, a interestadual 
era agora um rococó de saídas e meios trevos e o trânsito, mais denso e com 
algo de insistente, e as garras se ergueram do braço metálico da cadeira quan-
do surgiu embaixo um corpo d’água, lago ou delta, e Sylvanshine sentiu um 
dos pés dormentes quando tentou relembrar a peculiar configuração de bra-
ços cruzados com que os bonecos do cartão seguravam os assentos das cadei-
ras contra o peito na improvável situação de uma aterrissagem na água, e 
agora eles arfaram de fato e sua velocidade ia ficando mais evidente no ritmo 
da passagem das coisas lá embaixo no que tinha que ser um distrito mais an-
tigo de Peoria enquanto cidade humana, compactas quadras de tijolos fuligi-
nosos e tetos angulados e uma antena de televisão com uma bandeira presa, 
e um relance de um rio bordô que não era o corpo hídrico anterior mas po-
deria estar ligado a ele, nada como o imponente e escumoso trecho do Poto-
mac que se infiltrava pelas janelas dos Sistemas nas sacrossantas instalações 
de Antietam, percebendo que a aeromoça lá no seu banquinho dobrável es-
tava de cabeça baixa e os braços em volta das pernas onde no fim do ano o 
valor total de mercado dos títulos financeiros vendáveis da Brown excede o 
valor total restante no começo do ano quando do meio do nada surgiu uma 
faixa de cimento claro que subia ao encontro deles sem nenhuma campainha 
de aviso e sem anúncios e a lata de refrigerante dele enfiada no bolsão da 
poltrona quando a cinzenta cabeça-da-morte ao lado chicoteava para a direita 
e para a esquerda e o som cintilante das hélices mudava ou de tom ou de 
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timbre, e a senhora de mais idade se enrijecendo na poltrona e erguendo o 
queixo pregueado de medo e repetindo o que para Sylvanshine soava como a 
palavra tchau quando veias saltavam azuis no pulso à frente dela, em que es-
tava preso o amarfanhado e bulboso mas ainda lacrado pacote prata de nozes 
sem marca de mercado.

“O quinto efeito tem mais a ver com você, com como você é percebido. 
É poderoso apesar de um uso mais restrito. Preste atenção, guri. A próxima 
pessoa adequada com quem você estiver numa conversa tranquila, pare de 
repente no meio da conversa e olhe bem de perto para a pessoa e diga: ‘O 
que foi?’. Você fala isso de um jeito preocupado. Ela vai dizer: ‘Como assim?’. 
Você diz: ‘Alguma coisa está te incomodando. Dá pra ver. O que é?’. E ela vai 
fazer uma cara impressionadíssima e dizer: ‘Como é que você sabe?’. Ela não 
percebe que sempre tem alguma coisa errada com todo mundo. Muitas vezes 
mais de uma coisa. Ela não sabe que todo mundo está sempre andando por 
aí com alguma coisa errada na vida e acreditando que está exercendo uma 
grande força de vontade e um controle incrível para evitar que os outros, com 
quem elas acham que nada, nunca, está errado, acabem vendo. As pessoas são 
assim. Pergunte de repente o que foi, e caso elas se abram e vomitem tudo 
ou neguem e finjam que você está enganado, de todo jeito elas vão achar 
que você é atencioso e compreensivo. Vão ficar ou gratas ou assustadas e vão 
passar a te evitar daí em diante. As duas reações têm suas utilidades, como 
vamos ver. Pode ser útil de um jeito ou de outro. Funciona em mais de 90% 
das vezes.”

E levantou — tendo se espremido para passar pela senhora de mais idade 
empoada, sendo ela do tipo que espera sentada até todos terem desembarcado 
e aí sai sozinha, com uma falsa dignidade — segurando suas coisinhas num 
corredor cuja porção dianteira engarrafada era toda composta de viajantes de 
empresas locais, homens de negócios, sujeitos voluntariamente simples do 
Meio-Oeste que vinham ao sul do estado como vendedores ou voltavam de 
Chicago, dos qgs de empresas cujos nomes terminam em “-co”, homens para 
quem aterrissagens como esse horror de arfagens sacolejantes que acabou de 
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se encerrar são coisa normal. Homens pançudos com manchas no rosto e 
ternos marrons mesclados e ternos castanhos com pastas 007 encomendadas 
em catálogos de bordo. Homens cujos rostos suaves se encaixam naqueles 
empregos como uma salsicha preenche sua capa de carne. Homens que or-
denam que gravadores de bolso recebam memorandos, homens que olham 
para o relógio por reflexo, homens com testas vermelhas amontoados todos 
de pé numa rampa metálica enquanto o zumbido das hélices desce a escala 
tonal e a ventilação se interrompe, o tipo de avião de voos regionais cujas es-
cadas com rodinhas têm que encostar antes de as portas abrirem, por motivos 
legais. A impaciência vítrea de homens de negócios parados mais perto de ho-
mens estranhos do que jamais teriam escolhido estar, peito e costas que quase 
se tocam, bolsas de viagem a tiracolo nos ombros, pastas chocando-se umas 
com as outras, mais carecas que cabeludos, respirando os cheiros uns dos 
outros. Homens que não suportam esperar ou ficar imóveis forçados a ficar 
imóveis ali todos juntos e esperar, homens com agendas de pelica e diplomas 
de Gerenciamento de Tempo de Franklin Quest e a clássica aparência do 
confinamento apertado e indesejado, a aparência de um comerciante local 
prestes a sonegar o recolhimento do seguro-saúde, sem capital de giro, com 
falta de liquidez, tentando esticar o cobertor mensal, peixes que se debatem 
na redes de suas próprias obrigações. Dois futuros suicídios neste avião, um 
classificado para sempre como acidente. Em Philly havia todo um subgrupo 
de gs-9s implacáveis com mentes metálicas e a missão apenas e tão somente 
de ir atrás de pequenas empresas atrasadas no recolhimento do seguro-saúde, 
apesar de que em Rome durante quase um ano inteiro a única funcionária 
da Adimplência que recebia alertas de ss de Martinsburg era Eloise Prout, 
vulgo dra. Sim, uma gs-9 quarentona com boné de macramê que almoçava 
na mesa de trabalho com um complexo sistema de recipientes Tupperware e 
era uma putinha de festa do tipo mais patético, com os carinhas das Análises 
tendo batizado ela de dra. Sim depois que ela aparentemente dormiu com 
Sherman Garnett só pela promessa — não cumprida — de um passeio pelo 
parque da cidade com neve no chão e tudo branco e lindo. A Eloise Prout 
que ficava tão abaixo das cotas mensais de encaminhamento e recuperação 
que qualquer outro gs-9 teria tomado um capacete marrom mas o bobo e 
bondoso sr. Orkney do cra tinha mantido o emprego dela, tendo a Prout 
aparentemente enviuvado depois de um acidente de carro com um salário de 
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gs-9 que mal pagava a comida para gato, Sylvanshine tinha plena consciên-
cia, com o pé latejando com o sangue recém-chegado e pedindo perdão toda 
vez que alguém trombava com a sua mala, sua terceira lotação em quatro 
anos e ainda era gs-9 com uma promessa de 11 se passasse na prova para coc 
na primavera e desse conta direitinho do seu trabalho como o olho dos Siste-
mas na região até a tempestade dos 1040s e ests das pessoas jurídicas em 15 
de março e aí a geral em 15 de abril que o 047 de Peoria tinha que analisar, 
depois de ter feito a prova duas vezes até aqui e até aqui ter passado só até Ge-
rencial com Baixa Autonomia, com a fama de Sylvanshine em Philly tendo 
vindo com ele até Rome para trancá-lo firmemente em Declarações Nível 1, 
nem mesmo nas Gordas ou na Conferência, o que fazia dele pouco mais que 
um abridor de cartas profissional, coisa que Soane, Madrid, et al. não tinham 
hesitado em observar.

Sylvanshine tendia a dar conta da sua papelada de uma maneira meio 
frenética contrária à disposição lenta, austera e metódica dos contadores real-
mente grandes, tinha lhe dito o seu primeiro supervisor de grupo em Rome, 
um ocupante vitalício do segundo escalão que usava um paletó excêntrico e 
sempre saía do cra com um romboide de papelão com comida chinesa deli-
very para levar para a mulher dele, que diziam ser algum tipo de reclusa. Esse 
gs-11 logo no começo da carreira tinha sido lotado no Centro de Serviços de 
St. Louis, literalmente à sombra daquela coisa estranha tipo um arco metáli-
co gigante e amedrontador, onde todos os dias chegavam cartas em grandes 
caminhões de dezoito rodas que vinham de ré até a longa esteira da doca, 
e nos descansos na sala de descanso o líder de grupo gostava de se reclinar 
segurando o guarda-chuva e soprar argênteas nuvens de fumaça de charuto 
até as lâmpadas fluorescentes e evocar o verão no Meio-Oeste, região que 
Sylvanshine e os outros jovens gs-9s da Costa Leste ignoravam e onde o líder 
de grupo de alguma maneira semeava visões de pescarias de pés descalços nas 
margens de rios de águas paradas e de um luar que dava até para ler jornal e 
todo mundo sempre dizia Oi para todo mundo toda vez que se via e se movia 
numa espécie de alegre câmera lenta. Chamado Bussy, sr. Vince, ou Vincent 
Bussy, que usava uma parca do Kmart com um capuz debruado de pele falsa 
e sabia rolar palitinhos de comida chinesa nas costas dos dedos da mão como 
um mágico com uma moedinha reluzente, e desapareceu logo depois da se-
gunda festa de Natal que Sylvanshine viu no cra, quando a mulher dele (i.e., 
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a sra. Bussy) apareceu de repente no meio dos festejos com uma camisolinha 
bege e uma parca do Kmart idêntica e com o zíper aberto e se aproximou do 
Comissário Ultra-Zonal Assistente de Notificações e, com fala lenta e atonal 
e total convicção, disse a ele que seu marido o sr. Bussy tinha dito que ele (o 
cuzan) tinha potencial para ser uma pessoa realmente má se arranjasse uns 
colhões maiorzinhos, e o Bussy zarpando uma semana depois tão de repente 
que seu guarda-chuva continuou pendurado no cabideiro comum por quase 
um trimestre até alguém enfim tirá-lo de lá.

Eles desembarcaram, desceram, coletaram a bagagem de mão que não 
tinha sido confiscada e etiquetada em Midway e agora formavam uma fila 
heterogênea na pista molhada ao lado do avião, e ficaram aglomerados por 
um tempo num chão de cimento coberto de complexas pinturas enquanto 
alguém com protetor auditivo alaranjado e uma prancheta os contava e de-
pois conferia a contagem com a contagem prévia feita em Midway. Toda a 
operação parecia algo ad hoc e mal-ajambrada. Na escada íngreme e portátil, 
Sylvanshine obtivera a satisfação de sempre ao colocar o chapéu na cabeça e 
ajustar seu ângulo com uma só mão. Seu ouvido direito estalava e farfalhava 
um pouco cada vez que ele engolia. O vento estava quente e pleno de vapor. 
Uma grande mangueira seguia de um caminhãozinho até a barriga do avião 
regional e parecia estar reabastecendo a aeronoave para seu retorno a Chica-
go. Sobe e desce e vai e volta o dia todo. Um cheiro forte de combustível e 
cimento molhado. A senhora de mais idade, evidentemente não contada, 
descia os assustadores degraus e seguia para algum tipo de automóvel compri-
do que Sylvanshine não tinha percebido estacionado ali mais a estibordo do 
avião. Uma asa intrometia-se, mas Sylvanshine conseguiu ver que ela não 
abriu a própria porta. Os topos de uma distante fileira de árvores dobraram-se 
à esquerda com o vento e de novo se puseram eretos. Por causa de problemas 
anteriores com acidentes que tinham suas raízes em decisões infelizes e 
apressadas em Philly, Sylvanshine não dirigia mais. Ele tinha 75% de certeza 
de que o pacote de nozes estava agora dentro da bolsinha da senhora de mais 
idade. Houve algum tipo de consulta entre o funcionário da prancheta e ou-
tra pessoa com protetor auditivo alaranjado. Diversos passageiros faziam ges-
tos ostensivos de olhar para o relógio. O ar estava quente e abafado e bem 
além de úmido ou pesado. Todos eles estavam ficando empapados do lado do 
corpo que dava para o vento. Sylvanshine percebeu que os sobretudos escuros 
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que muitos homens ali usavam eram bem parecidos, assim como as pontas 
dos colarinhos virados. Ninguém usava nenhum tipo de chapéu. Ele estava 
tentando prestar bastante atenção ao seu entorno como forma de evitar pen-
samentos e angústia. O atraso administrativo ou logístico estava se dando sob 
um céu baixo e uma chuva tão fina que parecia vir de lado com o vento em 
vez de cair. Não havia sons de chuva no chapéu de Sylvanshine. A pele do 
debrum do capuz do sr. Bussy era suja de um jeito meio nauseabundo que foi 
piorando no decorrer dos dois anos em que ele foi o supervisor do grupo de 
Sylvanshine no Processamento de Declarações. Alguns passageiros mais 
assertivos estavam caminhando por conta própria pela trilha contornada de 
vermelho que passava pelo portão da cerca e ia até o terminal. Sylvanshine, 
que tinha embarcado malas, estava preocupado com as sanções que pudesse 
sofrer por um abandono não autorizado de pista. Por outro lado, tinha horá-
rios predefinidos para cumprir. Parte do que o mantinha parado no grupo 
irrequieto de homens que esperavam a autorização para entrar no aeroporto 
era uma espécie de paralisia resultante das reflexões de Sylvanshine a respeito 
da logística de como chegar ao cra Peoria 047 — a questão de se o cra man-
dava uma van para os traslados ou se Sylvanshine ia ter que pegar um táxi 
naquele aeroportinho ainda não tivera uma conclusão definitiva — e aí de 
como chegar e se registrar e de onde guardar suas três malas enquanto se re-
gistrava e preenchia os formulários de chegada e Endereço Fiscal e Recolhi-
mento de Benefícios e os materiais de orientação e de aí dar algum jeito de 
conseguir informações e se dirigir ao apartamento que os Sistemas tinham 
alugado para ele a preços governamentais e chegar lá a tempo de encontrar 
um lugar para comer que ou fosse pertinho para ir a pé ou precisasse de outro 
táxi — só que o telefone do suposto apartamento ainda não estava ligado e ele 
ponderou que as possibilidades de conseguir pegar um táxi na frente de um 
conjunto de apartamentos eram na melhor das hipóteses vagas, e se ele pedis-
se ao táxi que o levaria ao apartamento que ficasse esperando haveria difi-
culdades porque como ele ia poder tranquilizar o motorista de que de fato ele 
ia voltar assim que deixasse as malas e desse uma rápida olhada geral nas 
condições do apartamento e em sua adequação em vez de ser tudo um truque 
concebido para não pagar ao motorista a corrida, com Sylvanshine saindo 
abaixado pelos fundos do conjunto de apartamentos de Angler’s Cove ou até 
possivelmente se entrincheirando no apartamento sem responder às batidas 
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do motorista na porta ou ao toque da campainha se o apartamento tivesse 
campainha, o que o apartamento atual dele e de Reynolds em Martinsburg 
com certeza não tinha, nem às perguntas/ameaças do motorista do outro 
lado da porta do apartamento, golpe que habitava a consciência de Claude 
Sylvanshine somente porque diversos operadores de serviços comerciais de 
transporte da Filadélfia tinham proposto pesadas perdas de Formulário C sob 
a rubrica “Perda Devida a Roubo de Serviço” e detalhado esse tipo de golpe 
como algo prevalente nos anexos mal datilografados ou até às vezes manuscri-
tos que eram necessários para explicar deduções-C incomuns ou específicas 
como essas, enquanto se Sylvanshine fosse pagar a corrida e deixar a gorjeta e 
talvez até uma certa quantia adiantada para ajudar a tranquilizar o motorista 
sobre suas respeitáveis intenções no que se referia à segunda etapa do trajeto 
não havia nenhuma garantia tangível de que o taxista prototípico — membro 
de uma espécie cínica e eticamente marginalizada, de pés-rapados, como até 
a baixíssima relação entre entrada-de-gorjetas e número-de-corridas de suas 
declarações garatujadas em Philly demonstrava — não fosse simplesmente 
se mandar com o dinheiro de Sylvanshine, criando um transtorno imenso 
em termos de preenchimentos dos formulários internos para conseguir o 
reembolso de uma porcentagem de sua ajuda de custo diária além de deixar 
Sylvanshine sozinho, faminto (ele nunca conseguia comer antes de viajar), 
desprovido de telefone, privado dos conselhos de Reynolds e de sua esperteza 
logística ali no novo apartamento estéril e desmobiliado, com o estômago se 
revirando sozinho de tal forma que a única coisa que Sylvanshine consegui-
ria fazer seria desfazer as malas de qualquer jeito semiorganizado e ir dormir 
no colchonete de viagem de náilon naquele chão sem acabamento com a 
possível presença de exóticos insetos do Meio-Oeste, isso sem falar daquela 
uma horinha de revisão para a prova de coc que ele tinha se prometido fazer 
hoje de manhã quando dormiu um tantinho além da conta e aí se deparou 
com problemas bagagísticos de última hora que tinham cancelado a revisão 
matinal para a prova, firmemente agendada, antes ainda de uma das vans não 
identificadas dos Sistemas chegar para levar a ele e às malas por Harpers 
Ferry e Ball’s Bluff até o aeroporto, isso sem falar ainda mais de qualquer tipo 
de organização sistemática dos volumosos materiais de Lotação, Trabalho, 
Pessoal e Protocolos de Sistemas que ele ia receber imediatamente depois 
do registro e de ter seus formulários processados no novo posto de trabalho, o 
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que qualquer Diretor de rh razoável teria esperado que um novo analista ti-
vesse internalizado plenamente antes de se apresentar para o primeiro dia de 
efetiva interação com analistas do cra, e que nem a pau em qualquer mundo 
real Sylvanshine poderia esperar tentar rever e internalizar depois de um je-
jum de dezesseis horas e depois de uma noite num colchonete com a capa de 
chuva úmida servindo de travesseiro — ele não tinha conseguido incluir na 
bagagem o travesseiro ortopédico com contorno especial para o nervo croni-
camente pinçado ou inflamado que tinha no pescoço; ele precisaria de uma 
mala exclusiva, portanto ultrapassaria o limite de bagagem e acarretaria uma 
sobretaxa exorbitante que Reynolds se recusou a deixar Sylvanshine pagar 
simplesmente por uma questão de princípios — com o problema adicional 
de ele conseguir qualquer espécie de desjejum substancioso ou uma nova ida 
até o cra de manhã sem um telefone, ou como se esperava que alguém sem 
telefone conseguisse inclusive analisar se e quando o telefone do apartamen-
to seria ativado, fora é claro a ominosa probabilidade de dormir demais na 
manhã seguinte por consequência tanto da fadiga da viagem quanto de não 
ter colocado na mala seu despertador de viagem — ou de pelo menos não ter 
certeza de ter posto o despertador na mala em vez de deixar que ficasse numa 
das três caixas de papelão grandes que ele tinha enchido e etiquetado mas 
feito um trabalhinho apressado, meia-boca, na hora de escrever as Listas de 
Conteúdos das caixas para poder consultar quando fosse desembalar tudo em 
Peoria, e que Reynolds tinha jurado que ia colocar nos mecanismos de malo-
te do Departamento de Apoio do Serviço mais ou menos no momento em 
que estava agendada a partida do voo de Sylvanshine que saía de Dulles, o 
que significava dois ou talvez até três dias antes de as caixas com todos os bens 
essenciais que Sylvanshine não tinha conseguido acomodar na bagagem che-
gassem, e mesmo aí, elas iriam chegar ao cra e ainda não estava claro como 
Claude então as levaria para casa, no apartamento — tendo sido a percepção 
da questão do despertador de viagem o principal motivo de Sylvanshine ter 
precisado destrancar e abrir todas as malas cuidadosamente feitas naquela 
manhã ao levantar da cama já meia hora atrasado, para tentar achar ou ana-
lisar a inclusão do despertador portátil, o que não conseguiu fazer — a coisa 
toda apresentava um ciclone tão gigante de problemas e complexidades logís-
ticas que Sylvanshine foi forçado a fazer um pouco de Interrupção de Pensa-
mento bem ali na pista molhada, cercado de respiradores irrequietos, girando 
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360o várias vezes e tentando fundir sua própria atenção com o panorama 
circunstante, que a não ser pelos itens aeropórticos era uniformemente in-
distinto e de um cinza de moeda velha e tão impressionantemente plano que 
era como se a terra tivesse sido pisoteada por alguma botina cósmica, com a 
visibilidade em todas as direções limitada apenas pelo horizonte, que tinha as 
mesmas cor e textura gerais do céu e criava a impressão especular de que se 
estava no centro de algum imenso corpo de água estagnada, uma impressão 
oceânica tão literalmente obliterante que Sylvanshine era jogado ou lançado 
para trás e como que de volta para dentro de si e sentia de novo o gume da 
sombra da asa do Terror Total e da Desqualificação passar por cima de si, a 
certeza de que ele era certa e imprestavelmente inadequado para o que quer 
que o esperasse, e de ser apenas uma questão de tempo antes de esse fato 
emergir e se fazer manifesto para todos os que estivessem presentes no mo-
mento em que Sylvanshine finalmente, e para sempre, perdesse a cabeça.
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