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ANEXO 2007

Aceita esse cargo, sim. Nada tendes a perder senão a vossa covardia.

Nunca ninguém perdeu dinheiro investindo na desonestidade.

Só louco rasga dinheiro? Bobagem. Nem louco rasga dinheiro. Expe-
rimente jogar uma nota de cinqüenta (ou mesmo de um!) num pátio de 
insanos. Vai ter briga pra pegar.

Como posso ser compreendido por milhões de medíocres que continuam 
a acreditar em caderneta de poupança?

Na nota do freguês nunca esquecer de somar também o dia e o ano. Se o 
freguês reclamar a gente dá outra nota e põe a diferença como desconto 
para clientes especiais. Os bancos fazem isso o tempo todo.

Pra quem gosta de puxar, qualquer saco serve. Acaba sempre puxando o 
saco certo. O de dinheiro.

Quando o paciente emocionado, diante do médico que lhe salvou a vida, 
declarou que “não tinha como lhe pagar”, o médico sábio esclareceu: “Meu 
fi lho, desde que os fenícios criaram o sistema fi duciário essa questão está 
plenamente resolvida”.

O ser humano só aprendeu a contar depois que o dinheiro apareceu na face 
da Terra. O homem aprendeu a contar pra poder contar dinheiro.

Lucro ilícito é precaução mínima que você tem que tomar pra não ter 
prejuízo.
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O lucro, disse o banqueiro, é minha pátria (justifi cando ter se naturalizado 
paraguaio).

Quanto é muito? Quanto é demais? Eu, por exemplo, que moro no Rio à 
beira-mar, tenho carro (1998, é verdade) e como nos melhores restaurantes, 
me considero um homem pobre.

A terra continua azul (vista lá de cima).

Um tombo, um deslize físico, um salto no espaço, uma aceitação total de 
tudo e, pronto, você é um cidadão do mundo sem fronteiras.

A gravidade é a negação da vida, desde a invenção dos tempos.

Rubinho Barrichello, o grande automobilista, é um exemplo de ética; 
nunca passou ninguém pra trás.

Sensualidade: aquilo que antigamente existia no ato sexual.

Permissividade: o que tornou imoral a restrição.

Sauna: prova de que sexo nem sempre é coisa suja.

Erotismo: coisa que os diretores de tevê pensam que põem nas cenas 
eróticas.

Pornografi a: revista que a lei obriga a ser vendida em envelope de celofane 
porque senão encalha tudo.

Não desespere, amigo, com isso tudo. A ciência prova: até piolho tem 
piolho.

Afi nal nossa justiça condenou um banqueiro. Agora só faltam todos os 
outros.

O Brasil é o único país do mundo em que a solitária melhora a condição 
do preso.

Todo mundo viaja. Poucos chegam lá.

As guerras acabam. Mas as ruas nunca fi cam prontas.

Tinha um ar soberbo. Totalmente poluído.

Apresentava “Minha cara-metade” como quem reclama do preço.

Confesso: sou pior sozinho do que mal acompanhado.
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Repara: quando você aprende uma palavra nova, ela aparece logo em 
todos os lugares.

Solitário dorme sozinho. Rejeitado acorda sozinho.

Mostrei-lhe a lua no horizonte, redonda, linda. Mas ela prefere o Faustão.

Não há pessoa mais chata do que você mesmo. Fuja da solidão.

Essa popularidade com que tantos se satisfazem é apenas a aceitação do 
muito ruim porque teme a chegada do muito pior.

Lula saúda o povo e pede passagem: “Cinto muito, ainda precisamos 
apertar o sinto”.

As beldades cheias de fogo apelam sempre pra generosidade de bombeiros.

Lula se prepara para encontrar Bush. Os dois representam a vitória da 
contra-incultura.

Percebeu que era um tarado. Desde o dia em que  começou a ter orgasmo 
ao pagar o imposto de renda.

O imposto de renda aperta cada vez mais o contribuinte. Conselho da 
Receita Federal: “Relaxa e goza”.

O mundo esquenta, degela, explode. A meteorologia é a grande ameaça.

Descoberto o homem mais otimista do mundo. É o homem que, tendo 
ouvido falar do Fome Zero, comprou logo um garfo e uma faca.

Quando disseram a Lula que o governo do Kennedy se chamava Camelô, 
Lula imediatamente passou a chamar o seu de Jericô.

Por que tanto escândalo em torno do incesto? Existe coisa mais familiar?

Em que exato momento histórico, neste país, a ignorância passou a ser 
virtude cívica?

Se você realmente não tem nada a dizer, dê uma entrevista na televisão.

O melhor do sexo antes do casamento é que depois você não precisa se 
casar.

E como dizia o ancião cheio de autocrítica: “A impotência pra mim já e 
uma orgia.”
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Bem, e depois de tudo isso que eles fazem em público ainda vão pra 
cama?

Você está velho quando, no meio de um fi lme pornô, pergunta pra com-
panhia: “Foi aqui que nós entramos?”.

O trocadilho, dizem os que gostam de dizer, é “a forma mais baixa de hu-
mor”. É. Não há nada mais chato do que um debilóide que gosta de “contar” 
um trocadilho. Isto é, analisa um trocadilho dito antes, geralmente sem 
nenhuma criatividade. Pois o trocadilho vale pela espontaneidade, feito 
in the spur of the moment, na velocidade do instante. Por pessoas que têm 
o dom do “processamento” repentino. Mas há também o bom trocadilho 
pensado, refl etido. Sem trocadilho, jogo de palavras, Shakespeare não 
existiria. Ainda mais – a literatura não existiria. Este longo nariz-de-cera 
é porque vi, nas ondas de protesto contra as tropas de ocupação da Síria, 
no Líbano, uma faixa dizendo: GO HOME SIRIAL KILLERS!

Ah, e nunca esquecer que o maior trocadilho, sobre o qual se fi rmou o 
cristianismo, está lá, gigantesco, rodeando a cúpula da igreja de São Pedro: 
“Pedro, tu és pedra, e sobre ti edifi carei a minha Igreja”. Dito pelo próprio 
Cristo. A graça de Deus.

Noutro dia falei sobre a hipótese de que já estaremos voando, indivi-
dualmente, dentro de poucos anos. E vejo até como possível uma notícia 
nos jornais: “Millôr Fernandes e Chico Caruso morreram ontem, quando 
Chico, voando no Arpoador, abalroou violentamente o conhecido ventrí-
loquo dos desfavorecidos”.

O Banco do Brasil está ensinando como reconhecer uma nota falsa. Mas 
como é que a maioria da população vai reconhecer a falsa, se nunca viu 
a verdadeira?

No mundo inteiro lutas internas, guerras e violência e sacrifício pra con-
seguir o sufrágio universal. E onde fi co eu, que até hoje nem sei muito 
bem o que é sufrágio?

Todo mundo quer ser alguma coisa, alguns querem ser muita coisa, e tem 
os que querem ser tudo. E quando o cara não dá mesmo pra nada – veja 
a história – dá pra vítima. Grande vítima, que se chama mártir, e vítima 
medíocre, que é apenas vítima.
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Todos sabem, os poucos que sabem, que sou grande admirador da tec-
nologia. Mas o progresso é sempre melhor? Sempre? Todo dia a gente 
vê desastres. Terríveis acidentes aéreos, engavetamento de trens, batida 
coletiva de automóveis. Você alguma vez ouviu falar de algum acidente 
com os maravilhosos meios de transporte do passado – soube da queda de 
algum tapete voador, de alguma batida de vassouras de bruxas, de algum 
enguiço de botas de sete léguas?

Outra vez um lamentável erro médico com conseqüências na vida do país. 
Vocês ainda devem estar lembrados de quando, ainda no século XX, Tan-
credo Neves, o candidato eleito pela oposição ia tomar posse, deu um treco 
lá nele e chamaram os médicos do Hospital de Base de Brasília. Opera 
aqui, opera ali, discute ali, corta aqui, corta acolá, elegeram o Sarney. São 
terríveis os efeitos colaterais da medicina.

Mundo hediondo ninguém pergunta o que eu respondo.

O pior é quando o médico acha que é o inventor da doença.

É por isso que eu digo: a abstinência sexual é uma anormalidade que só 
se admite com muita sobriedade.

Dizendo que no ano 2000 todo mundo ia ter 15 minutos de fama, Andy 
Warhol conseguiu fama permanente.

E pra mim, nada? Vocês acham que eu sou incorruptível?

E, antes que eu me esqueça: as aparências não enganam.

Em nossa administração pública a roubalheira virou rotina. E vice-versa.

Quem semeia vades, colhe tempestentos.

Pois é, eu já estava preocupado com essa situação terrível dos miseráveis 
do Nordeste, quando fui ainda mais abalado por uma menina ter caído num 
poço no interior da Cracóvia. Cheguei a uma conclusão: é insuportável 
ver jornal da televisão no Horário Nobre.

Nenhum animal inventou nada tão desagradável quanto o porre nem tão 
agradável quanto a bebida.

Bin Laden, o superterrorista. O maior factóide de todos os tempos.

O mal da cultura é que ela amplia gigantescamente a nossa ignorância.
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Vejo e ouço no Roda Viva esse guia de povos e de vocês, o ex-ministro 
José Dirceu. A cada duas palavras que ele fala, uma é democracia. Pois é: o 
mal das democracias é que elas acabam sempre na mão dos democratas.

Mudam os tempos. E nós com eles. Ou não?

“O homem veio do símio.” 
Acho isso lindo. 
Mas tem alguns 
Quinda estão vindo.

É dando que se recebe. Mas, por segurança, certas moças, e certos polí-
ticos, cobram adiantado.

Lição para corruptores – quem recebe nunca fi ca satisfeito. Quem não 
recebe, também.

A corrupção pega de galho. É contagiosa. E transgênica.

Bons tempos aqueles em que os Três Poderes eram Exército, Marinha e 
Aeronáutica!

No congresso, só porque não estão se vendendo, alguns se acham de es-
querda. E alguns, só porque se acham de esquerda, acham que não estão 
se vendendo.

Olhando pra esquerda ou olhando pra direita, estamos dentro de um pa-
líndromo da corrupção.

O Brasil, conhecido retiro das direitas caquéticas, agora é também a clínica 
gerontológica das esquerdas mal-amadas.

Pô, Presidente Lula, eu avisei a tempo: “Não se pode tapar o sol sem a
peneira”.

Dr. Johnson, no século XVIII: “O patriotismo é o último refúgio do ca-
nalha”. Millôr, no século XX: “Aqui é o primeiro”.

“Camaradas, chegou Lampião comendo, bebendo, matando – e querendo
bem!”

Um homem que mente e diz que mente, mente ou não mente? Se diz a 
verdade quando diz que mente, não mente. E, se diz mentira quando diz 
que mente, também não mente.
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Corrupção, está bem, ninguém tem nada contra. Mas não podiam ser um
pouquinho mais honestos nessa roubalheira?

“O melhor da festa é esperar por ela.” Sendo assim o pior da desgraça 
também deveria ser esperar por ela. Mas quem disse que desgraça tem 
momento marcado? Cuidado com o degrau!

O palavrão por causa da topada continua a menos controlável das liber-
dades de expressão.

A velhinha continua viva e saudável. Perdeu apenas o colorido.

O número mais maravilhoso da partitura da existência é exatamente aquele 
que a gente executa quando ela foi embora com o contrafagote.

Lamentável a displicência da Academia deixando que continuem falecendo 
tantos imortais.

No Brasil uma pessoa já é considerada honesta só porque é medíocre em 
sua desonestidade.

O que envelhece primeiro, o corpo ou a alma?

Os bancos lutam furiosamente contra a quebra do sigilo bancário. Mas 
são entusiasticamente a favor do sigilo da quebra bancária.

Estamos todos, desde sempre, a reboque da tecnologia. O comunismo, por
exemplo, terminou quando, no neolítico, se descobriu o vasilhame.

Conheço um porrilhão de gente que pensa ter o ativismo de Che Guevara e
a fi losofi a de Marx. E tem apenas os furúnculos de Marx e a asma de 
Che.

Uma puxação fi ca mais visível quando todos os puxa-sacos abanam o 
rabo ao mesmo tempo, mas é muito mais bonita  quando essa abanação 
é de mulher.

Aí o abanar do rabo deixa de ser metáfora e causa no receptador-indivíduo res-
posta imediata – aceleração da pulsação, contrição das pupilas e suores frios.
Sem ereção.

Afi nal quando é que o PT vai se dividir entre à esquerda de quem vem e 
à esquerda de quem vai?

Depois de um século de atividade a psicanálise chegou pelo menos a uma 
conclusão científi ca: gafanhotos não têm grilo.
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Aproveita já, amigo! A vida não tem segunda safra.

Baiano, quando se encontra numa encruzilhada da vida, faz um despacho.

Bobagem, meu fi lho. Nos dias de hoje ninguém precisa ser bicha pra ser
homossexual.

Depois de uma noite de intenso pecado, a gente acorda muito mais
virtuoso.

A esperança não tem volta e seu caminho não tem fi m.

A vida é, ao mesmo tempo, seu conteúdo e seu continente. Não tem fora
nem tem dentro. Ou melhor, tem ambos, que se anulam.

Olimpíadas: mais alto, mais forte, mais longe, mais rápido, mais gaita.

Brasília esta aí mesmo como exemplo pra quem duvidar: “O ladrão faz a
ocasião”.

Quando o medo nos chega de todos os lados, como neste momento his-
tórico, estamos prontos pruma ditadura que nos dará um alívio. Teremos 
medo de uma coisa só.

Repare: quando o político olha para uma grande empreiteira, o seu olhar 
começa a apodrecer.

Quem é essa mulher com um jeito de quem foi tão bonita?

Eu gostaria de ser neo qualquer coisa. Mas, como não dá, fi co sendo pós 
sei-lá-o-quê.

Dizem que a história se repete. No Brasil o que se repete é a pré-história.

Entre o porque e o por quê? há mais mistério gramatical do que metafísico.

Certos agás mudos não têm o que fazer, nem pra onde ir, nem como 
fi car.

Repare bem, a vida quase nunca é muito junto, e raramente é muito longe. 
A vida é quase sempre em plano médio.

Não esqueça, querido. 
A pior dor 
É a dor de olvido.


