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O humorismo é o realismo levado às últimas consequências. 
Tirando muita literatura humorística, tudo o que o homem 
faz é risível ou humorístico.

Augusto Monterroso

Esta cidade é tão triste que, quando alguém ri, ri mal.
Nacho Vegas

A Barcelona hi viuen uns quants mexicans, correctes i dis‑
crets, que ja s’ha vist que no donen cap molèstia. No se 
m’acudirà mai d’esperar que han d’escriure a casa seva o als 
seus diaris i revistes afirmant que el Tibidabo els té fascinats 
o que els catalans som una gent estupenda.*

Pere Calders

* Em Barcelona vivem alguns mexicanos, corretos e discretos, que eviden‑
temente não oferecem nenhum incômodo. Nunca me passará pela cabeça 
esperar que eles escrevam a seus parentes ou em seus jornais e revistas afir‑
mando que o parque Tibidabo os fascina ou que os catalães são um povo 
estupendo. (N. T.)
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Tudo depende de quem conta a piada

Meu primo me ligou dizendo: quero te apresentar os meus 
sócios. Ficamos de nos encontrar no sábado às cinco e meia, no 
shopping Plaza México, na frente do cinema. Cheguei, eram 
três, mais o meu primo. Todos com uma penugem escura em 
cima do lábio (tínhamos dezesseis, dezessete anos), o rosto co‑
berto de espinhas que supuravam um líquido viscoso e amarela‑
do, quatro narizes enormes (cada um o seu), fazendo o cursinho 
dos jesuítas. Apertamos as mãos. Perguntam de onde eu sou, 
dando de barato que não sou de Guadalajara, talvez porque ao 
apertar as mãos fiquei com o polegar apontando para o céu. Di‑
go que sou de Lagos, que morei lá até os doze anos. Não sabem 
onde fica. Explico que em Los Altos, a três horas de carro. Meu 
primo diz que a família do pai dele é de lá e que o pai dele e o 
meu são irmãos. Ah, dizem. Somos alemães de Los Altos, meu 
primo explica, como se fôssemos uma subespécie da raça mexi‑
cana, Alemanus altensis, e os sócios se entreolham com um bri‑
lhinho malicioso no seu olhar de classe média alta guadalajaren‑
se, ou classe alta baixa, ou até de aristocracia decadente.
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Que negócio vocês estão montando?, pergunto antes que o 
meu primo comece a detalhar os estragos genéticos causados pe‑
los soldados franceses durante a Intervenção, a origem oitocentis‑
ta e bastarda de nossos olhos azuis e nosso cabelo loiro, ou me‑
lhor, castanho‑claro. Um campo de golfe, diz meu primo. Em 
Tenacatita, diz um outro. Os terrenos são do sogro do irmão de 
um amigo, diz um terceiro. Na semana que vem, vamos almoçar 
com ele no Club de Industriales para apresentar o projeto, diz o 
último que faltava falar. Aí começam a me explicar que o único 
problema é a água, que é preciso muita água para manter os 
greens verdes. Mas o cunhado do vizinho do meu primo é diretor 
da agência de águas do estado, diz um outro. É só a gente molhar 
as mãos certas, diz outro. Todos concordam, espinhas para cima 
e para baixo, cheios de certeza. Só precisamos de um sócio capi‑
talista, completa meu primo, para levantar dois milhões de dóla‑
res. Pergunto quanto eles já levantaram. Respondem que trinta e 
cinco mil pesos novos. Faço as contas de cabeça: dá perto de 
quinze mil dólares (isso se passa em 1989). Trinta e sete, corrige 
um outro, acabei de conseguir mais dois mil com a irmã de uma 
amiga da minha irmã. Todos trocam abraços comemorando os 
dois mil pesos novos. E aí, vamos ao cinema?, pergunto, porque 
aos sábados meu primo e eu costumávamos pegar a sessão das 
seis. Discutimos os filmes em cartaz: são dois de ação, um com 
Bruce Willis, outro com Chuck Norris. O sujeito dos dois mil 
pesos diz que não tem ninguém na casa dele, que sua família foi 
passar o fim de semana em Tapalpa e que ele sabe onde o pai 
esconde uma coleção de filmes pornô. E que ele mora ali perto. 
Atrás do Plaza. Em Monraz. Vamos lá? Algumas espinhas estou‑
ram de excitação, como ejaculações precoces purulentas.

O anfitrião escolhe o filme. O título é Psicólogas na frente e 
safadas por trás. Tiramos na sorte a vez de nos masturbarmos, 
um por um. Meu primo vai primeiro e, apesar do limite de dez 
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minutos por cabeça, demora uma eternidade. Enquanto seus só‑
cios e eu esperamos a vez, explodindo de tesão e bebendo coca‑
‑cola, sou submetido a um interrogatório, numa sala decorada 
como se fosse uma casa de fazenda colonial, totalmente fake, 
todos sentados em cadeiras superdesconfortáveis, porque nin‑
guém parou para pensar que o estilo neomexicano só funciona 
nos cenários das novelas. Eles me perguntam se em Lagos tem 
carros. Se já chegou a eletricidade e o telefone. Se escovamos os 
dentes. Se meu pai raptou minha mãe montado a cavalo. Res‑
pondo que sim, claro. E onde você deixou o chapelão?, pergun‑
tam. Esqueci no quarto da tua irmã, respondo para o sujeito que 
me perguntou, que vem a ser o anfitrião, cujos pais acham que 
pintar uma casa de fazenda com cores berrantes desbotadas dei‑
xa tudo muito chique. Minha irmã tem seis anos, diz o sujeito, 
furioso, e se levanta para me bater. Fico impressionadíssimo ao 
saber que a irmã de uma amiga da irmã dele, de seis anos, tinha 
dois mil pesos novos para investir no projeto de um campo de 
golfe. Se a amiga for uma colega da escola, do primeiro ano pri‑
mário, e também tiver seis anos, quantos anos pode ter a irmã 
dela? Oito, dez? Isso se a tal irmã for mais velha. E se for mais 
nova? Mas já não tenho mais tempo para especulações financei‑
ras, porque o irmão da irmã parte para cima de mim com todas 
as suas espinhas e o punho pronto para me esmurrar. Levanto de 
um pulo, arremesso uma melancia de cerâmica que acho numa 
mesinha e, desmentindo a fragilidade do artesanato de Tlaque‑
paque, a peça não se quebra, corro pelo jardim afora, escapo da 
casa batendo a porta, atravesso a rua e vou correndo a toda rente 
ao meio‑fio, como o mocinho de um daqueles filmes de ação 
que acabamos não vendo, mas com muita dor nos testículos 
(não tinha chegado a minha vez de me masturbar).

Passaram‑se quinze anos, estamos em 2004, meu primo vol‑
ta a me ligar: quero te apresentar os meus sócios, volta a dizer. 
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Respondo que ando muito ocupado, que estou me preparando 
para fazer meu doutorado em Barcelona. Eu sei, responde, teu 
pai me contou, e é por isso que estou ligando. Não entendo o 
que uma coisa tem a ver com a outra, digo. Eu te explico ao vivo, 
quando a gente se encontrar, diz. Sério, não posso, insisto, tenho 
um monte de coisas pra resolver, só vou ficar uma semana em 
Guadalajara, ainda tenho que ir ao df tirar o visto e voltar a Xa‑
lapa para acabar de fazer as malas e pegar a Valentina. Você me 
deve essa, diz, pelos velhos tempos. Vai saber do que ele está fa‑
lando. Nos velhos tempos, a única coisa que fazíamos juntos era 
pegar um cinema aos sábados, na sessão das seis. E os velhos 
tempos não duraram nem um ano, justamente até aquele dia em 
que eu tive que sair correndo da casa de um dos seus sócios, que 
queria me linchar. Na noite daquele mesmo sábado, meu primo 
me ligou para dizer que minha atitude prejudicava seus projetos 
de negócios. Respondi que ele podia enfiar seus projetos no cu, 
só que usando uma paráfrase, sem pronunciar a palavra “cu”. 
Depois disso, nunca mais nos vimos. Quando terminei o cursi‑
nho, fui morar em Xalapa para fazer letras espanholas na Uni‑
versidad Veracruzana. Ele entrou em negócios internacionais no 
Iteso, como bom discípulo dos jesuítas, mas não terminou o cur‑
so. Foi morar um tempo nos Estados Unidos, numa cidadezinha 
perto de San Diego, na casa de uma irmã do meu pai e do pai 
dele. Disse que ia fazer uma pós‑graduação, um mba, foi o que 
ele disse para o meu pai, sem levar em conta o detalhe de que, 
para isso, ele precisaria completar a graduação. Um dos filhos da 
minha tia, ou seja, um dos meus primos que moram nos Estados 
Unidos, me contou que ele se instalou na casa dos seus pais e 
passava o dia inteiro vendo tv, diz que para aprender inglês, só 
que sempre no canal da Univisión. Depois voltou a Guadalajara 
e se mudou para Cabo San Lucas. Segundo minha mãe, minha 
tia disse que ele tinha comprado uma lancha para levar os turis‑
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tas para ver baleias. Mas, como não tinha licença, o sindicato 
dos guias baleeiros infernizou a vida dele, até que numa madru‑
gada afundaram sua lancha, que estava atracada numa marina 
clandestina. Aí ele voltou para Guadalajara. Abriu uma loja de 
pranchas de surfe em Chapalita, que não deu certo e fechou 
poucos meses depois. Abriu uma barraquinha de tacos estilo En-
senada na avenida Patria, mas não durou nem duas semanas, foi 
fechada por ordem dos fiscais da vigilância sanitária da prefeitu‑
ra de Zapopan. Tudo perseguição, meu pai me disse que meu 
primo lhe disse na festa de noventa anos do meu avô, à qual fal‑
tei porque estava em Xalapa. Um grande complô burocrático. 
Que no México era impossível fazer negócios. Depois se mudou 
de novo, dessa vez para Cozumel, onde ninguém sabe muito 
bem o que ele fez por vários anos. Meu tio disse para minha irmã 
que ele era garçom num quiosque onde serviam pescado zaran‑
deado, embora esse seja um prato do Pacífico, e não do Caribe. 
Minha tia disse para minha mãe que ele cuidava dos projetos de 
um grupo de investidores estrangeiros. Só não soube explicar 
que projetos eram esses, nem de onde eram os investidores su‑
postamente estrangeiros. Supondo que os supostos investidores 
existissem mesmo. Uma das poucas vezes que por acaso nos 
reencontramos, no casamento de outro primo, ele berrou ao 
meu ouvido, em meio ao estrondo dos tambores (a família da 
noiva era de Sinaloa), que vivia dos seus aluguéis. Pensei que 
não tinha ouvido direito, principalmente porque naquela época 
devíamos ter uns vinte e sete ou vinte e oito anos. Vai me dizer 
que você tem propriedades no Caribe?, perguntei, com toda a 
malícia do mundo. Tenho, sim, respondeu, dez espreguiçadeiras 
com guarda‑sol. Acabava de voltar para Guadalajara, segundo 
consta como gerente de projetos de um fundo de investimentos. 
Alguém da família, não lembro quem, me disse que era dinheiro 
de aposentados dos Estados Unidos que moravam em Chapala.
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Enquanto isso, eu por meu lado tinha dedicado todos esses 
anos apenas a terminar a faculdade, escrever uma monografia 
sobre os contos de Jorge Ibargüengoitia, ser bolsista do Instituto 
de Pesquisas Linguístico‑Literárias e dar aulas de espanhol para 
os poucos estudantes estrangeiros que apareciam em Xalapa.

Garanto que você não vai se arrepender, disse meu primo, 
quebrando o longo silêncio que se seguiu à sua cobrança de in‑
justificada lealdade, e que eu aproveitei para resumir os quinze 
anos que separavam os velhos dos novos tempos. Vai te tomar no 
máximo meia hora, disse. Se não te interessar, você só vai perder 
meia hora, mas aposto que vai te interessar, sim. Principalmente 
porque a tua bolsa não vai dar pra nada. Teu pai me falou de 
quanto é. A vida na Europa é muito cara.

E agora, em vez de contar como acabei concordando em 
encontrar com meu primo, em vez de me deleitar esmiuçando 
minha leviandade em concluir que era o único jeito de me livrar 
dele, em vez de reconhecer que, voluntariamente e com minhas 
próprias pernas, fui lá me atirar no precipício, prefiro, como di‑
riam os maus poetas, lançar um denso véu sobre esse fragmento 
da história, ou, melhor dizendo, recorrer aqui e agora aos serviços 
de uma eficaz e digníssima elipse.

Minha ingenuidade em matéria de negócios era tão grande 
que eu não sabia que se realizavam reuniões de investidores em 
porões de inferninhos, e com um dos sócios amarrado numa ca‑
deira, no melhor estilo sequestro. Meu primo me cumprimen‑
tou com um movimento das sobrancelhas: estava com o resto do 
corpo amarrado. A boca, completamente tapada com espara‑
drapo, mas mesmo assim ele tentou sorrir, sem sucesso. Eram 
dois, mais o meu primo. Os dois bem fortinhos, como diria mi‑
nha mãe, ostentando barrigas grávidas de cerveja e muito gel nos 
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seus penteados barrocos, quase rococós, mas com um par de 
pistolas (uma cada um) que lhes conferia a aparência assustado‑
ra negada pela genética (desarmados pareceriam dois gordinhos 
simpáticos, desses que vivem fazendo guerra de trocadilhos para 
disfarçar seus impulsos homoeróticos). O porão estava cheio de 
caixas, com uma lâmpada vermelha pendurada do teto, num 
toque francamente redundante.

Alguém te viu descer?, pergunta o sujeito que nos esperava 
no porão, que parece ser o chefe, ao que foi me pegar na livraria 
Gandhi da avenida Chapultepec, onde eu tinha marcado com 
meu primo para que ele supostamente me apresentasse a seus 
sócios, calculando que, já que eu ia perder meu tempo, pelo me‑
nos poderia aproveitar para comprar alguns livros de que estava 
precisando. Negativo, diz o outro, que tinha me encontrado zan‑
zando na seção de literatura mexicana, mais sozinho que estu‑
prador em beco, e perguntado se eu era o primo do meu primo, 
mostrando uma pistola encaixada na cintura. Tu que é o primo 
do babaca do teu primo?, ele tinha dito, para ser mais exato, e, 
quando respondi que não, que não sabia quem era meu primo, 
ele pegou um celular e vi que olhou a minha foto. Muito pixela‑
da, mas não o bastante para impedir que me reconhecesse. Ah, 
vo cê é o sócio do Proyectos, muito prazer, eu disse, disfarçando 
terrivelmente mal. (O nome do meu primo era Lorenzo, mas to‑
do mundo o conhecia como Proyectos.) Vamos lá, ele disse. Lá 
onde?, perguntei. Ver o babaca do teu primo, respondeu. Pedi 
licença para pagar uma antologia de aforismos de Francisco Ta‑
rio que podia aproveitar na minha tese. Imaginei que, agindo com 
naturalidade, a ameaça da pistola desapareceria. Ele me olhou 
surpreso (desmentindo minha hipótese) e ameaçou sacar sua 
concretíssima pistola. Não vou demorar, insisti, é um livro muito 
raro. Então anda logo, cara, falou, e se postou atrás de mim na 
fila do caixa, me fazendo cócegas com a pistola naquele ponto 
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onde as costas perdem o nome, como minha mãe gostava de di‑
zer. A fila era insolitamente longa, porque quem gastasse vinte 
pesos em livros ganhava um desconto nos lanches da esquina.

Entramos numa caminhonete com os vidros escuros e sem 
placa, estacionada em fila dupla, impune como tudo no país, e 
depois de dar uma umas voltas seguimos pela avenida Vallarta. 
O sujeito dirigia impecavelmente, como imagino que os bandi‑
dos devem dirigir na vida real, ou como deveriam, para não cha‑
mar a atenção. Espiei com o rabo do olho e só consegui registrar, 
antes que ele me repreendesse, que o tal sujeito tinha uma ferida 
de herpes no lábio superior. Tá olhando o quê?, ele disse com 
um sotaque do Norte, de Monterrey ou talvez de Saltillo. Tirei 
o livro da sacola amarela da livraria e comecei a folhear, de puro 
nervosismo, e porque não sabia onde pôr as mãos e os olhos. 
Chegando à rotatória de La Minerva, pegamos o sinal fechado.

Tá bom o livro, é?, perguntou ao notar que eu fingia ler, 
quando todo mundo que me conhece sabe que não consigo ler 
num carro em movimento, porque logo enjoo. Respondi que 
sim. Diz aí, disse. Dizer o quê?, perguntei. Lê aí alguma coisa 
desse livro, porra, respondeu. Fixei a vista ao acaso na página 46 
e li: Que coisa, o homem só toma posse da terra depois de mor‑
rer. O sinal abriu. Que mais?, ele disse. Só isso, eu disse, é um 
aforismo. Um pensamento, acrescentei, subestimando os conhe‑
cimentos retóricos dos criminosos em geral e daquele que estava 
dirigindo em particular. O autor é comunista?, perguntou. Era, 
respondi, já morreu. Mas era ou não era?, insistiu. Hum, não sei, 
respondi, acho que não, era dono de um cinema. E dono de ci‑
nema não pode ser comunista?, perguntou. E se ele só passasse 
filme comunista? Mas o cinema dele ficava em Acapulco, repli‑
quei. E daí?, ele disse. E daí?, repetiu, deixando claro que não se 
tratava de uma pergunta retórica e que exigia uma resposta. Co‑
çou a barriga com a mão direita, e, quando levantou a camiseta, 
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voltei a ver a insolente pistola. Tem coisa menos comunista que 
Acapulco?, perguntei. Acapulco fica em Guerrero, ele disse, que 
é um ninho de guerrilheiro, verme e cascavel. Mas ele escreveu 
isso nos anos cinquenta, expliquei, durante a presidência de 
Miguel Alemán Valdés. E daí?, voltou a dizer. Tem coisa menos 
co  munista que a família Alemán?, perguntei. Mas nada disso im‑
pede que o que tu leu seja coisa de comunista, afirmou. Na ver‑
dade, é uma piada, expliquei. Pois eu não achei graça nenhuma, 
cortou. Tô dando risada? Fechei o livro e o enfiei de volta na 
sacola da livraria, concluindo que era melhor dedicar o resto do 
trajeto à inócua atividade de fitar o para‑brisa do carro.

Sessenta e oito mariposas, borboletas e moscas diversas per‑
deram a vida espatifadas no lado direito do para‑brisa, como se a 
caminhonete tivesse cruzado metade do país, com seu motorista 
sistematicamente empenhado em não limpá‑lo e em evitar que 
qualquer um dos milhares de pedintes de cruzamentos, estacio‑
namentos e postos de gasolina o limpasse. Finalmente chega‑
mos ao nosso destino, um inferninho na avenida Vallarta, pouco 
antes de Ciudad Granja.

Tu é o primo desse babaca?, me diz aquele que age como se 
fosse o chefe, apontando para meu primo com o queixo. Por 
baixo das cordas que o apertam, consigo ver que meu primo 
engordou (contrariando a tendência genética da família) e que 
está bronzeado, se bem que a cor de sua pele também pode ser 
efeito da combinação da luz vermelha com a pressão da corda. 
Digo que sim e aproveito para perguntar: hum, desculpem, mas 
por que ele está amarrado? Porque o babacão não parava quieto, 
responde meu acompanhante nas compras da livraria. Não faz 
pergunta babaca, diz o outro, que parece ser o chefe, e em segui‑
da acrescenta: Juan Pablo, não é? Faço que sim com a cabeça. 
Juan ou Pablo?, diz. Os dois, digo, Juan Pablo. Teu primo falou 
que tu vai morar na Europa, Juan Pablo, diz o que parece ser o 
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chefe. Se tu não vai morar na Europa, se é mentira do babaca do 
teu primo, fala logo, que já despachamos os dois. Meu primo se 
contorce na cadeira, tentando se safar das cordas, até que conse‑
gue soltar o braço direito, e o que parece ser o chefe lhe acerta 
uma coronhada na cabeça. Quem foi o merda que amarrou esse 
babaca?, pergunta. Embora pareça uma pergunta retórica (é o 
que me pareceu), o outro responde: foi o Chucky, chefe, confir‑
mando minha hipótese de que o sujeito que parecia ser o chefe 
era mesmo o chefe. Não era o puto do Chucky que foi escotei‑
ro?, diz o chefe. O sangue começa a escorrer pela cabeça do 
meu primo e a entrar nos seus olhos. Ele pisca com força, como 
se quisesse ver estrelinhas, o esparadrapo sufocando seus gemi‑
dos. O chefe se aproxima, tira um lenço inverossímil do bolso da 
camisa (acabo de reparar que ele está de terno preto, e por isso 
desde o início achei que ele fosse o chefe, porque o outro está de 
camiseta e calça jeans), que desdobra com lentidão para limpar 
os olhos do meu primo com cuidado, quase com carinho, feito 
uma Madalena arrependida. Tu tem o coco mais fraco que barro 
de Tlaquepaque, diz para ele, e em seguida para mim: e então? 
E então o quê?, digo meio perdido, porque confesso que a ação 
sempre tem o efeito de atrapalhar meu discurso. Como assim, o 
quê?, diz. Só falta agora a babaquice ser de família. Se é verdade 
que tu vai morar na Europa. Digo que sim. Parece aliviado, co‑
mo se o fato de a União Europeia ter me concedido uma bolsa 
para fazer meu doutorado na Espanha lhe poupasse o incômodo 
de me executar. Em seguida, diz: o babaca do teu primo inven‑
tou um projeto muito, muito, mas muito babaca, tão babaca 
que, se tu não for igual de babaca, capaz até que dê certo. Faz 
uma pausa para coçar o saco com o cano da pistola, e eu chego 
à conclusão de que, desde Cícero, a espécie humana não tem 
feito outra coisa senão involuir ad nauseam. Hum, antes desa‑
marrem o Lorenzo, digo. Com ele preso, não tem trato. Porra, 
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Proyectos, tu te chama Lorenzo?, diz aquele que acha que Fran‑
cisco Tario é comunista. Que trato?, diz o chefe. Pelo jeito, o 
babaca aí andou vendo muito cinema, chefe, diz o outro. E ele 
tinha razão: por associação de ideias, ou de pessoas, eu acabava 
de dizer exatamente o mesmo que Harrison Ford falou para uns 
terroristas num filme que vi com meu primo em 1989. Mas, afi‑
nal de contas, por que raios agora eu resolvia bancar o mártir 
para defender o meu primo?

Quando é que tu vai?, o chefe me pergunta, enquanto aper‑
ta a corda na barriga do meu primo, atendendo às minhas exi‑
gências, só que ao contrário. Quando vou pra onde?, digo. Pra 
Europa, caralho! Pra onde mais é que seria?, diz o chefe. Daqui 
a três semanas, digo, no final de outubro. É pra Barcelona que tu 
vai?, diz. Afirmativo, respondo sem querer, por pura imitação 
nervosa. E o que é que tu vai fazer lá?, pergunta. Meu doutora‑
do, digo. Qual a universidade?, diz. Hum, a Autónoma, digo. 
Certeza que é na Autónoma?, pergunta. Certeza absoluta, digo. 
Em que área?, diz o outro. Demoro a responder, duvidando que 
eles tenham a mais remota noção do que seja um doutorado. 
Fala logo, porra!, diz o chefe. Hum, em teoria literária e literatu‑
ra comparada, digo. Isso teu primo já falou, caralho, diz o outro, 
a gente quer saber sobre o que é a tua tese. Ah, digo, o meu 
projeto de pesquisa? Como assim, projeto?, diz o chefe. Tu não 
vai fazer essa porra de tese? Pro inferno os projetos! Muito proje‑
to, muito projeto, pra no fim acabar amarradinho feito uma mor‑
tadela. É sobre os limites do humor na literatura latino‑america‑
na do século xx, digo, sentindo meu rosto esquentar. Explica 
essa porra, diz o chefe. Hum, procuro indagar como as noções 
do politicamente correto, digo, ou da mo ralidade cristã, atuam 
como elementos repressores que intro duzem o sentimento de 
culpa no riso, que é espontâneo por definição. Os dois capangas, 
de fato, reprimem uma gargalhada. Em última instância, acres‑
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