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As Mentiras que os Homens Contam
LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
Nós nunca mentimos. Quando mentimos, é para o bem de vocês. Verdade. Começa na infância,
quando a gente diz para a mãe que está sentindo uma coisa estranha, bem aqui, e não pode ir à
aula sob pena de morrer no caminho. Se fôssemos sinceros e disséssemos que não tínhamos
feito a lição de casa e por isso não podíamos enfrentar a professora a mãe teria uma grande
decepção. Assim, lhe dávamos a alegria de se preocupar conosco, que é a coisa que mãe mais
gosta, e a poupávamos de descobrir a nossa falta de caráter. Melhor um doente do que um
vagabundo. E se ela não acreditasse, e nos mandasse ir à escola de qualquer jeito, ainda
tínhamos um trunfo sentimental. "Então vou ter que inventar uma história para a professora",
querendo dizer vou ter que mentir para outra mulher como se ela fosse você. "Está bem, fica
em casa estudando!" E ficávamos em casa, fazendo tudo menos estudar, dando-lhe todas as
razões para dizer que não nos agüentava mais, que é outra coisa que mãe também adora.

A primeira namorada. Mentíamos para preservar nosso orgulho, certo?
- Não, não, eu estava passando por acaso. Você acha que eu fico rondando a sua casa o dia
inteiro, é?
Mas o que vocês pensariam se nós disséssemos: "Sim, sim, não posso ficar longe de você,
penso em você o dia inteiro, aqueles telefonemas que você atende e ninguém fala, sou eu!
Confesso, sou eu! Vamos nos casar! Eu sei que eu só tenho 12 anos e você tem 11, mas temos
que nos casar! Senão eu morro. Senão eu morro!"? Vocês se assustariam, claro. A paixão
nessa idade pode ser um sumidouro. Mentíamos para nos proteger do sumidouro.
Outras namoradas. Outras mentiras.
- Eu só quero ver, juro. Não vou tocar.
Vocês não queriam ser tocadas, mas ao mesmo tempo se decepcionariam se a gente nem
tentasse. Nem desse a vocês a oportunidade de afastar a nossa mão, indignadas. Ou de
descobrir como era ser tocada.
Namorar - pelo menos no meu tempo, a Renascença - era uma lenta conquista de territórios
hostis, como a dos desbravadores do Novo Mundo. Avançávamos no desconhecido,
centímetro a centímetro, mentira a mentira.
- Pode, mas só até aqui.
- Está bem. Não passo daí.
- Jura?
- Juro.
- Você passou! Você mentiu!
- Me distraí!
Dávamos a vocês todos os álibis, todas as oportunidades para dizer depois que tudo
acontecera devido à nossa calhordice e não à vontade que vocês também sentiam. Não
mentíamos para vocês, mentíamos por vocês. Os verdadeiros cavalhe-iros eram os que
enganavam as mulheres. Os calhordas diziam, abjetamente, a verdade. Não faziam o que
juravam que não iam fazer, transferindo toda a iniciativa a vocês. É ou não é? Mas isso tudo
mudou, desgraçadamente bem quando eu deixei para trás as tentações do mundo e entrei para
uma ordem (a dos monógamos). A revolução sexual, que um dia ainda vai ser comemorada
como a Revolução Francesa, com a invenção da pílula anticoncepcional correspondendo à
queda da Bastilha e o fim dos sutiãs ao fim da monarquia - e o termo sans culotte, claro,
adquirindo novo significado - tornou o relaciona-mento entre homens e mulheres mais franco e
desobrigou os homens de mentir para as mulheres para salvar a honra delas. Aliás, dizem que

a coisa virou de tal maneira que hoje a mentira mais comum dita pelos homens é "Esta noite
não, querida, estou com dor de cabeça". Não sei. Mas continuamos mentindo a vocês para o
bem de vocês.
"Rmmwlmnswl" não significa que nós estamos fingindo dormir com medo de ir ver que
barulho é aquele na sala. Significa que estamos fingindo dormir para que você
vá ver com seus próprios olhos que não é nada e pare com esses temores ridículos, e se for
mesmo ladrão nos avise a tempo de pular pela janela.
"Fiquei fazendo companhia ao Almeidinha, coitado, ele ainda não se refez" significa que a
nova gata do Almeidinha só saía com ele se ele conseguisse um par para a prima dela, e nós
fazemos tudo por um amigo, mas não queremos estragar a ilusão de vocês de que a separação
deixou o Almeidinha arrasado, como ele merecia.
"Está quase igual ao da mamãe" significa que não chega aos pés do que a mamãe fazia, ou
então que está muito melhor, mas que o importante é vocês não se sentirem nem tão ressentidas
que decidam atirar o doce na nossa cabeça e depois se arrependam, nem tão confiantes que
parem de tentar ser iguais à mamãe, e no dia que a gente disser que está sentindo uma coisa
estranha bem aqui, só para não ir trabalhar e ficar vendo o programa da Xuxa, vocês não
digam "Comigo essa não pega" e nos botem para a rua.
***
Grande Edgar
Já deve ter acontecido com você.
- Não está se lembrando de mim?
Você não está se lembrando dele. Procura, freneticamente, e todas as fichas armazenadas na
memória o rosto dele e o nome correspondente, e não encontra. E
não há tempo para procurar no arquivo desativado. Ele está ali, na sua frente, sorrindo, os
olhos iluminados antecipando a sua resposta. Lembra ou não lembra?
Neste ponto, você tem uma escolha. Há três caminhos a seguir. Um, o curto, grosso e sincero.
- Não.
Você não está se lembrando dele e não tem por que esconder isso. O "Não" seco pode até
insinuar uma reprimenda à pergunta. Não se faz uma pergunta assim, potencialmente
embaraçosa, a ninguém, meu caro. Pelo menos não entre pessoas educadas. Você devia ter
vergonha. Não me lembro de você e mesmo que lembrasse não diria. Passe bem.
Outro caminho, menos honesto mas igualmente razoável, ‚ o da dissimulação.

- Não me diga. Você é o... o...
"Não me diga", no caso, quer dizer "Me diga, me diga". Você conta com a piedade dele e sabe
que cedo ou tarde ele se identificará, para acabar com a sua agonia. Ou você pode dizer algo
como:
- Desculpe, deve ser a velhice, mas...
Este também é um apelo à piedade. Significa "Não torture um pobre desmemoriado, diga logo
quem você é!". É uma maneira simpática de dizer que você não tem a menor idéia de quem ele
é, mas que isso não se deve à insignificância dele e sim a uma deficiência de neurônios sua.
E há um terceiro caminho. O menos racional e recomendável. O que leva à tragédia e à ruína.
E o que, naturalmente, você escolhe.
- Claro que estou me lembrando de você!
Você não quer magoá-lo, é isso! Há provas estatísticas de que o desejo de não magoar os
outros está na origem da maioria dos desastres sociais, mas você não quer que ele pense que
passou pela sua vida sem deixar um vestígio sequer. E, mesmo, depois de dizer a frase não há
como recuar. Você pulou no abismo. Seja o que Deus quiser. Você ainda arremata:
- Há quanto tempo!
Agora tudo dependerá da reação dele. Se for um calhorda, ele o desafiará.
- Então me diga quem eu sou.
Neste caso você não tem outra saída senão simular um ataque cardíaco e esperar, falsamente
desacordado, que a ambulância venha salvá-lo. Mas ele pode ser misericordioso e dizer
apenas:
- Pois é.
Ou:
- Bota tempo nisso.
Você ganhou tempo para pesquisar melhor a memória. Quem é esse cara, meu Deus? Enquanto
resgata caixotes com fichas antigas no meio da poeira e das teias de aranha do fundo do
cérebro, o mantém distancia com frases neutras como jabs verbais.
- Como cê tem passado?
- Bem, bem.
- Parece mentira.

- Puxa.
(Um colega da escola. Do serviço militar. Será um parente? Quem é esse cara, meu Deus?)
Ele está falando:
- Pensei que você não fosse me reconhecer...
- O que é isso?!
- Não, porque a gente às vezes se decepciona com as pessoas.
- E eu ia esquecer você? Logo você?
- As pessoas mudam. Sei lá.
- Que idéia! (É o Ademar! Não, o Ademar já morreu. Você foi ao enterro dele. O... o... como
era o nome dele? Tinha uma perna mecânica. Rezende! Mas como saber se ele tem uma perna
mecânica? Você pode chutá-lo, amigavelmente. E se chutar a perna boa? Chuta as duas. "Que
bom encontrar você!" e paf, chuta uma perna. "Que saudade!" e paf, chuta a outra. Quem é esse
cara?)
- É incrível como a gente perde contato.
- É mesmo.
Uma tentativa. É um lance arriscado, mas nesses momentos deve-se ser audacioso.
- Cê tem visto alguém da velha turma?
- Só o Pontes.
- Velho Pontes!
(Pontes. Você conhece algum Pontes? Pelo menos agora tem um nome com o qual trabalhar.
Uma segunda ficha para localizar no sótão. Pontes, Pontes...)
- Lembra do Croarê?
- Claro!
- Esse eu também encontro, às vezes, no tiro ao alvo.
- Velho Croarê!
(Croarê. Tiro ao alvo. Você não conhece nenhum Croarê e nunca fez tiro ao alvo. É inútil. As
pistas não estão ajudando. Você decide esquecer toda a cautela e partir para um lance

decisivo. Um lance de desespero. O último, antes de apelar para o enfarte.)
- Rezende...
- Quem?
Não é ele. Pelo menos isto está esclarecido.
- Não tinha um Rezende na turma?
- Não me lembro.
- Devo estar confundindo. Silêncio. Você sente que está prestes a ser desmascarado. Ele fala:
- Sabe que a Ritinha casou?
- Não!
- Casou.
- Com quem?
- Acho que você não conheceu. O Bituca.
Você abandonou todos os escrúpulos. Ao diabo com a cautela. Já que o vexame é
inevitável, que ele seja total, arrasador. Você está tomado por uma espécie de euforia
terminal. De delírio do abismo. Como que não conhece o Bituca?
- Claro que conheci! Velho Bituca...
- Pois casaram.
É a sua chance. É a saída. Você passa ao ataque.
- E não avisaram nada?!
- Bem...
- Não. Espera um pouquinho. Todas essas coisas acontecendo a Ritinha casando com o Bituca,
o Croarê dando tiro, e ninguém me avisa nada?!
- É que a gente perdeu contato e...
- Mas o meu nome está na lista, meu querido. Era só dar um telefonema. Mandar um convite.
- É...
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