


O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importan-

tes e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.
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Nota do editor

Eu conheci Douglas Adams em 1990. Recém-nomeado 
editor dele na Harmony Books, peguei um avião para Londres 
em busca do atrasadíssimo quinto volume da série O Mochi-
leiro das Galáxias, intitulado Praticamente Inofensiva. Assim 
que a porta da casa de Adams em Islington foi aberta e eu 
entrei, um homem grande e empolgado veio descendo uma 
longa escada aos pulos, me cumprimentando calorosamente e 
estendendo algumas páginas para mim. “Dê uma olhada nisso 
e me diga o que acha”, falou ele por cima do ombro enquanto 
saltitava de volta escada acima. Uma hora depois, lá estava 
ele novamente, com mais páginas na mão, ansioso por saber 
minha opinião sobre a primeira leva. E assim passamos a tar-
de, alternando silenciosos períodos de leitura com mais idas 
e vindas saltitantes, mais conversas e páginas novas. Era dessa 
maneira, conforme eu viria a descobrir, que ele mais gostava 
de trabalhar.

Em setembro de 2001, quatro meses depois da morte trágica 
e inesperada de Adams, recebi um telefonema do agente dele, 
Ed Victor. Um amigo havia preservado o conteúdo dos seus 
adorados computadores Macintosh; estaria eu interessado em 
fazer uma triagem dos arquivos para ver se havia algo que pu-
desse se transformar em livro? Alguns dias depois, recebi um 
pacote e, com a curiosidade atiçada, comecei a abri-lo.

A primeira coisa em que pensei foi que o amigo em questão, 
Chris Ogle, havia tomado para si uma tarefa hercúlea – e, de 
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fato, foi isso que ele fez. O CD em que os escritos de Dou-
glas haviam sido gravados continha 2.597 itens, desde arquivos 
enormes que continham o texto integral dos seus livros até 
cartas em nome da organização Save the Rhino, uma das prin-
cipais entidades que ele apoiava. Havia também vislumbres 
fascinantes de dezenas de ideias para livros, filmes e programas 
de TV; alguns não passavam de uma ou outra frase, enquanto 
outros chegavam a ter meia dúzia de páginas. Pude encontrar, 
além disso, rascunhos de palestras, textos que ele tinha escrito 
para seu site, apresentações para vários livros e eventos, assim 
como reflexões sobre assuntos que o fascinavam: música, tec-
nologia, ciências, espécies em vias de extinção, viagens e uísque 
single malt (para citar apenas alguns). Por fim, deparei também 
com dezenas de versões do novo romance com que Douglas 
havia se debatido durante boa parte da década anterior. Des-
trinchar esse material para chegar à versão que você encontrará 
na terceira parte deste livro se mostraria o meu maior desafio. 
Isso pode dar a entender que foi um trabalho difícil. Mas não 
foi. Assim que as perguntas surgiam, elas pareciam se respon-
der sozinhas.

Concebido como um terceiro volume da série Dirk Gently, o 
romance inacabado de Douglas a princípio se chamaria A Spoon 
Too Short (Uma colher curta demais), informação que se man-
tém inalterada em seus arquivos até agosto de 1993. A partir daí, 
as pastas se referem ao romance como The Salmon of Doubt (O 
salmão da dúvida) e são subdividas em três categorias. Da mais 
antiga à mais recente, elas são as seguintes: “The Old Salmon”, 
“The Salmon of Doubt” e “LA/Rhino/Solar Ranting”. Depois 
de ler essas diferentes versões, concluí que, para o propósito 
deste livro, Douglas estaria mais bem-servido se eu fizesse uma 
combinação do que havia de melhor em todo o material, não 
importando a data em que tivesse sido escrito – basicamente o 
que eu teria sugerido a ele caso ainda estivesse vivo. Assim, da 
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versão intitulada “The Old Salmon”, recuperei o que é agora o 
primeiro capítulo. Os seis capítulos seguintes foram retirados 
integralmente da segunda (e mais longa) versão, “The Salmon 
of Doubt”. Então, visando obter maior clareza narrativa, incluí 
dois dos três capítulos da versão mais recente “LA/Rhino/Solar 
Ranting” (que se tornaram os capítulos oito e nove). Para o ca-
pítulo dez, voltei ao último capítulo de “The Salmon of Dou-
bt”; então finalizei com o último capítulo de “LA/Rhino/Solar 
Ranting”, que foi a última coisa que Douglas escreveu. Para dar 
uma ideia do que ele tinha planejado para o resto do romance, 
antes de tudo isso transcrevi um fax que Douglas enviara à sua 
agente londrina, Sue Freestone, que trabalhou lado a lado com 
ele desde o seu primeiro livro.

Inspirado pela leitura desses tesouros, solicitei a inestimá-
vel ajuda da assistente pessoal de Douglas, Sophie Astin, pa-
ra ampliar minha busca. Existiriam outras preciosidades que 
pudéssemos incluir em um livro-tributo à vida dele? Acabei 
descobrindo que, durante os períodos ociosos entre livros ou 
megaprojetos multimídia, Douglas escreveu artigos para jornais 
e revistas. Esses materiais, aliados aos textos do CD, formaram o 
magnífico acervo que deu origem a este livro.

A tarefa seguinte foi separar o joio do trigo, o que não en-
volveu nem um pingo de objetividade. Sophie Astin, Ed Victor 
e a esposa de Douglas, Jane Belson, sugeriram os seus textos 
favoritos, e então eu simplesmente escolhi os que mais me 
agradavam. Quando Robbie Stamp, amigo e sócio de Douglas, 
sugeriu que o livro seguisse a estrutura do site do autor (“A 
vida, o universo e tudo mais”), todas as peças se encaixaram. 
Para minha alegria, o arco da obra reunida assumiu a distinta 
trajetória da vida criativa curta, porém extraordinariamente ri-
ca, de Douglas Adams.

Minha última visita a Douglas aconteceu na Califórnia. Lem-
bro-me de nossa caminhada vespertina ao longo da praia de 
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Santa Barbara, pontuada pelas corridas que apostávamos com 
sua filha Polly, então com 6 anos. Eu nunca o tinha visto tão 
feliz, e nada indicava que aqueles seriam nossos últimos mo-
mentos juntos. Desde a sua morte, ele tem voltado à minha 
memória com espantosa frequência, algo que parece acontecer 
com muitos dos que conviveram com ele. Sua presença ainda 
é sentida com uma força incrível quase um ano depois do seu 
falecimento, e não posso deixar de pensar que ele teve algo a 
ver com a enorme facilidade com que fizemos este livro. Sei 
que Douglas teria desejado ardentemente que você gostasse de 
lê-lo, e espero que assim seja.

Peter Guzzardi, Chapel Hill, Carolina do Norte
12 de fevereiro de 2002
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Introdução

Este é um típico “momento Douglas” para mim. Momentos 
Douglas geralmente envolvem:

– Computadores Macintosh
– Prazos impossíveis de cumprir
– Ed Victor, agente de Douglas
– Espécies em vias de extinção
– Hotéis cinco estrelas caros demais

Estou digitando em um computador (Macintosh) enquanto 
luto contra um prazo impossível de cumprir, imposto por Ed 
Victor. Será que eu poderia escrever a introdução para O sal-
mão da dúvida até terça-feira que vem?

Estou hospedado no mais ridiculamente luxuoso hotel do 
Peru, o Miraflores Park Hotel, em Lima, curtindo cestas de fru-
tas embrulhadas em celofane e uma garrafa de Louis Roederer 
enquanto me preparo para me embrenhar no interior do país 
em busca dos ursos-de-óculos, um dos mamíferos mais amea-
çados e incompreendidos do planeta.

Como estou em um hotel caro, há internet banda larga em 
todos os quartos e eu acabei de assistir a um filme de duas 
horas de duração em meu computador. Nele apareceu Steve 
Jobs, o CEO da Apple, fazendo sua palestra de abertura da Ma-
cintosh Expo, em São Francisco. O Imperador da Informática 
Cool acabara de revelar ao mundo o novo iMac, e eu não pude 
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telefonar ou mandar um e-mail para Douglas para conversar-
mos a respeito. Foi lançado um novo hardware revolucionário, 
sexy e espetacular da Apple, e Douglas não poderá vê-lo. Assim 
como não pôde ouvir música num iPod ou brincar com o iPho-
to. Para qualquer um que tenha conhecido Douglas – e incluo 
aqui seus milhões de leitores –, a tristeza e a injustiça disso não 
poderiam ser mais óbvias. É lamentável para Douglas, porque 
ele perdeu a chance de ver as Maiores Novidades; é lamentável 
para nós, porque as Maiores Novidades já não poderão ser ce-
lebradas pelo celebrado Poeta das Maiores Novidades.

Eu gosto de saber o que pensar, entende? Quero saber como 
são as novas máquinas. Sim, posso usar meus próprios olhos e 
minha própria sensibilidade, mas acabei me acostumando com 
os insights mais refinados que Douglas tinha para oferecer ao 
fazer isso por mim. Ele teria saído com a metáfora perfeita, 
o epíteto exato, a analogia suprema. E não só quando o as-
sunto eram as Maiores Novidades, é claro. Douglas conseguiria 
encontrar uma maneira de relacionar o comportamento e o 
caráter estranhamente dócil dos ursos-de-óculos tanto a ex-
periências humanas que nos são familiares quanto a conceitos 
científicos abstratos. Grande parte do mundo em que vivemos 
foi visto através dos olhos dele e, consequentemente, se tornou 
mais clara. O que quer dizer que o próprio caos e a absurda 
falta de clareza do mundo se tornaram mais claras. Nunca tí-
nhamos percebido direito quanto o universo era contraditório 
e louco, ou como a raça humana pode ser ridícula e idiota, 
até Douglas nos explicar com seu estilo agradável, paradoxal e 
nada impositivo que o distingue como um dos grandes. Acabei 
de ir ao banheiro e notei que o sabonete daqui (hermetica-
mente fechado naquele tipo de embalagem oval de plástico 
indestrutível, impossível de abrir, que os hotéis oferecem para 
o conforto de seus hóspedes) não se chama simplesmente sa-
bonete: ele é, na verdade, uma Barra Facial de Amêndoas. Isso 
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teria rendido um e-mail para Douglas no mesmo instante, e 
a resposta dele, que eu jamais receberei, teria me feito passar 
meia hora rindo e dançando pelo quarto de hotel.

Todos ouviram falar, nas tristes semanas que se seguiram 
à sua chocante e injusta morte, sobre como Douglas era um 
excelente escritor cômico, sobre como era amplo o seu leque 
de interesses e sobre a enorme popularidade de sua obra. Este 
livro mostra que ele também era um ótimo professor. Assim 
como o pôr do sol nunca mais foi da mesma cor ou do mesmo 
formato desde que Turner voltou seu olhos para ele, um lêmu-
re e uma xícara de chá nunca mais serão os mesmos graças ao 
olhar aguçado e curioso de Douglas Adams.

É muito injusto pedir a alguém para escrever uma introdu-
ção para um livro quando este livro contém uma intro dução 
simplesmente brilhante sobre o problema de escrever intro-
duções para livros. Mais injusto ainda é pedir que alguém 
escreva uma introdução para a obra póstuma de um dos 
maiores escritores cômicos do nosso tempo, quando o livro 
sobre o qual você precisa escrever contém a introdução defi-
nitiva à obra póstuma do maior escritor cômico de todos os 
tempos: a apresentação que Douglas escreveu para Sunset at 
Blandings, de P. G. Wodehouse, é simplesmente genial. Não 
que isso tenha lhe passado pela cabeça quando ele a escreveu. 
De jeito nenhum.

Douglas não era nenhum grande exemplo de modéstia britâ-
nica, mas isso tampouco quer dizer que fosse vaidoso ou arro-
gante. A paixão dele por transmitir suas ideias e seus interesses, 
no entanto, podia muito bem deixar você preso ao telefone, a 
uma mesa de jantar ou dentro de um banheiro por horas a fio 
em detrimento de qualquer outra companhia ou outro assunto. 
Nesse sentido, e não acho que esteja sendo desrespeitoso ao di-
zer isso, uma conversa mano a mano, tête-à-tête com Douglas 
podia ser cansativa e confusa para qualquer um que não conse-
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guisse acompanhar os saltos frenéticos de uma ideia para outra. 
Mas ele era tão incapaz de escrever de forma confusa quanto 
de executar uma pirueta perfeita – e, acredite, poucos seres hu-
manos além de Douglas Noel Adams nasceram tão incapazes 
de executar piruetas sem destruírem a mobília e colocarem em 
risco a segurança de espectadores inocentes.

Ele era um escritor. Existem aqueles que escrevem de vez 
em quando e fazem isso bem, e existem escritores. Douglas, e 
é inútil tentar oferecer aqui qualquer explicação ou disseca-
ção deste fato, nasceu, cresceu e continuou sendo um escritor 
até o dia de sua morte prematura. Nos últimos dez anos de 
sua vida, ele não exerceu a função de romancista, mas nem 
por um segundo deixou de ser um escritor. É exatamente este 
alegre fato que O salmão da dúvida vem celebrar. Quer fosse 
na preparação de palestras, em eventuais incursões no texto 
jornalístico ou em artigos para publicações científicas ou téc-
nicas, a habilidade natural de Douglas para colocar palavras 
umas atrás das outras no intuito de despertar, encantar, ludi-
briar, informar ou divertir os leitores nunca o abandonou. O 
estilo dele não tem nada de egocêntrico, e cada figura de lin-
guagem e cada truque são usados apenas quando servem ao 
propósito do texto. Acredito que, ao ler este livro, você fique 
espantado com a aparente (e totalmente enganosa) simplici-
dade do estilo de Douglas. Mas, como no caso de Wodehouse, 
a facilidade e a leveza com que o motor autoral dele corre 
são o resultado de uma grande quantidade de ajustes muito 
bem-feitos.

Douglas possui em comum com uma restrita gama de artis-
tas (entre eles novamente Wodehouse) a capacidade de fazer 
os leitores sentirem que o autor está falando com eles, e so-
mente com eles: acredito que isso explique em parte a imensa 
força e o fervor da sua “base de fãs”, se me permitem usar 
uma expressão horrenda. Quando você admira um quadro 
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de Velázquez, ouve uma peça de Mozart, lê Dickens ou ri 
das piadas de Billy Connolly, só para citar quatro nomes ale-
atoriamente (sempre é preciso gastar horas de reflexão para 
citar nomes aleatoriamente para defender um argumento), 
você percebe que o que eles fizeram foi feito para o mundo e 
o resultado é, naturalmente, magnífico. Quando você vê uma 
ilustração de William Blake, ouve Bach, lê Douglas Adams ou 
assiste a uma apresentação de Eddie Izzard, tem a impressão 
de que talvez seja a única pessoa na face da Terra que os en-
tende de verdade. Eles são admirados por quase todos, é claro, 
mas ninguém está tão em sintonia com o artista quanto você. 
Essa é minha teoria. A obra de Douglas não é a grande arte 
de Bach ou o vigoroso universo pessoal de Blake, óbvio, mas 
acredito que meu ponto se sustente mesmo assim. É como se 
apaixonar. Quando você lê uma frase especialmente brilhante 
de Adams, sua vontade é cutucar o ombro do estranho mais 
próximo e mostrar para ele. O estranho pode até rir e parecer 
gostar do que está escrito, mas você se agarra à ideia de que 
ele não entendeu exatamente a força e a qualidade do texto, 
não tanto quanto você – da mesma forma que seus amigos 
também não se apaixonam (graças a Deus) pela pessoa sobre 
a qual você não para de falar um minuto.

Você está prestes a entrar no mundo sagaz, provocador, be-
nevolente, hilariante e viciante de Douglas Adams. Não devore 
tudo de uma vez só – como Douglas fazia com sua adorada 
comida japonesa; o que parece leve e fácil de digerir é muito 
mais sutil e nutritivo do que pode parecer.

Muitas vezes é melhor deixar a última gaveta da escriva-
ninha dos escritores recém-falecidos trancada a sete chaves; 
no caso de Douglas, e estou certo de que você irá concordar 
com isso, arrombar essa gaveta (ou, no caso dele, as obscuras 
subpastas no seu computador) valeu muito, muito a pena. 
Chris Ogle; Peter Guzzardi; Jane, esposa de Douglas; e sua 
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assistente Sophie Astin fizeram um trabalho extraordinário. 
Um mundo sem Douglas é bem menos agradável do que um 
mundo com Douglas, mas o fato de O salmão da dúvida ter 
vindo à tona ajuda a aliviar a pungente tristeza da sua partida 
repentina.

Stephen Fry, 
janeiro de 2002
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Caro editor,
o suor escorria pelo meu rosto e pingava no meu colo, deixando 

minhas roupas molhadas e grudentas. Eu estava ali, andando pra 
lá e pra cá, observando. Tremia violentamente enquanto olhava 
a pequena fresta, esperando – uma espera eterna. Enterrava as 
unhas na minha própria carne ao cerrar as mãos. Passava o braço 
sobre o rosto quente, molhado, pelo qual o suor escorria. O sus-
pense era insuportável. Mordi o lábio para tentar parar de tremer 
devido ao terrível fardo da ansiedade. De repente, a fresta se abriu 
e uma correspondência caiu através dela. Apanhei meu exemplar 
da Eagle e rasguei a embalagem.

Meu suplício havia terminado por mais uma semana!

D. N. Adams (12), Brentwood,
Essex, 23 de janeiro, 1965

Eagle e Boys’ World Magazine

[Nota do editor: Na década de 1960, The Eagle era uma revista britânica de 
ficção científica de grande popularidade. Esta carta é o primeiro texto publicado 
de Douglas Adams, então com 12 anos, de que se tem notícia.]

As vozes dos nossos dias passados

Lembro-me vagamente dos meus tempos de escola. Eles 
eram o que estava acontecendo enquanto eu tentava escutar 
os Beatles.
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Quando “Can’t Buy Me Love” foi lançada, eu tinha 12 
anos. Fugi da escola na hora do recreio, comprei o disco e 
invadi a sala da supervisora porque lá havia uma vitrola. En-
tão coloquei o disco para tocar, baixo o suficiente para não 
ser flagrado, mas alto o bastante para escutar com a orelha 
colada à caixa de som. Então coloquei para tocar novamente 
a fim de escutar com a outra orelha. Depois troquei o lado 
e fiz o mesmo com “You Can’t Do That”. Foi então que o 
supervisor-geral me descobriu e me colocou de castigo, o que 
já era de se esperar. Mas me pareceu um pequeno preço a se 
pagar pelo que agora percebo ser arte.

Na época eu não sabia que era arte, é lógico. Só sabia que os 
Beatles eram a coisa mais empolgante do universo. Esse nem 
sempre era um ponto de vista fácil de sustentar. Primeiro, você 
precisava brigar com os fãs dos Stones, o que era complicado, 
porque eles jogavam sujo. Depois era necessário brigar com 
os adultos, pais e professores, que diziam que você estava des-
perdiçando seu tempo e seu dinheiro da mesada num lixo que 
seria largado em algum canto na semana seguinte.

Eu tinha dificuldade em entender por que me diziam isso. 
Eu cantava no coro da escola, portanto tinha um bom ouvido 
para harmonia e contraponto, e me parecia claro que os Bea-
tles eram algo extraordinariamente bem-sacado. Eu ficava pas-
mo que ninguém mais conseguisse perceber isto: harmonias 
e linhas melódicas que nunca tinham sido ouvidas antes na 
música pop. Era óbvio que os Beatles estavam colocando todas 
aquelas coisas em suas canções como uma espécie de piada in-
terna, e a ideia de que alguém pudesse se divertir dessa forma 
me parecia fascinante.

Outra coisa que me encantava nos Beatles é que eles esta-
vam sempre me confundindo. Eles lançavam um novo álbum 
e, durante algumas audições, eu ficava sem reação, perdido. 
Então, pouco a pouco, a coisa começava a fazer sentido na 
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minha cabeça. Eu percebia que a minha confusão vinha do 
fato de estar ouvindo algo simplesmente diferente de tudo o 
que qualquer outra pessoa tivesse feito antes. “Another Girl”, 
“Good Day Sunshine” e a extraordinária “Drive My Car” são 
tão familiares agora que preciso fazer um esforço considerável 
para me lembrar de como me pareceram estranhas quando as 
ouvi pela primeira vez. Os Beatles não estavam apenas escre-
vendo canções; eles estavam inventando a própria mídia com a 
qual trabalhavam.

Nunca tive a oportunidade de vê-los. Difícil de acreditar, eu 
sei. Eu estava vivo na época em que eles faziam shows, mas 
nunca fui vê-los. Costumo tocar nesse assunto com bastante 
frequência. Não queira ir para São Francisco comigo, ou eu vou 
insistir em lhe mostrar o Candlestick Park e chorar pitangas so-
bre como em 1966 os Beatles fizeram sua última apresentação 
ali, pouco antes de eu despertar para o fato de que shows de 
rock eram coisas às quais você podia ir.

Certa vez, um colega de escola arranjou convites para assis-
tirmos à gravação do programa de David Frost, mas acabamos 
não indo. Eu assisti ao programa pela TV naquela noite; os 
Beatles foram uma das atrações e tocaram “Hey Jude”. Fiquei 
quase um ano doente. Outro dia, resolvi não ir para Londres, 
então eles tocaram em cima de um prédio na Savile Row. 
Nem me peça para falar sobre isso. Nunca.

Bem, os anos passaram. Os Beatles passaram. Mas Paul 
McCartney continuou firme e forte. Alguns meses atrás, o 
guitarrista Robbie McIntosh me telefonou e disse: “Nós va-
mos tocar no Mean Fiddler daqui a alguns dias, não quer 
vir?”

Ora, essa é uma das perguntas mais idiotas que já ouvi na 
vida, e acho que demorei alguns instantes para entender o 
que ele queria dizer. O Mean Fiddler, para os que não sabem, 
é um pub numa área não muito agradável da zona noroeste 
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de Londres, com um espaço nos fundos para bandas se apre-
sentarem que deve comportar umas duzentas pessoas.

Foi a palavra “nós” que me deixou temporariamente confu-
so, pois eu sabia que na época Robbie estava na banda de Paul 
McCartney, que por sua vez eu não imaginava que tocasse em 
pubs. Já que pelo jeito Paul McCartney tocava em pubs, seria 
uma idiotice pensar que eu não cortaria minha própria perna 
para poder ir. E eu fui.

Paul McCartney ficou diante de duzentas pessoas em um 
pub e tocou canções que, imagino, nunca havia tocado em pú-
blico. “Here, There and Everywhere” e “Blackbird”, só para ci-
tar duas. Eu já toquei “Blackbird” em pubs, para você ter uma 
ideia. Passei semanas aprendendo a tocá-la na guitarra quando 
deveria estar estudando para as provas finais do ensino médio. 
Quase me perguntei se não estava tendo alucinações.

Houve dois momentos de perplexidade absoluta. Um foi o 
bis, que veio na forma de uma apresentação impecável, explo-
siva, de, acredite se quiser, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band”. (Lembre-se de que isso foi em um pub.) E o outro foi 
quando tocaram uma das maiores canções de rock and roll de 
todos os tempos, “Can’t Buy Me Love”, que eu ouvi pela pri-
meira vez agachado na sala da supervisora da minha escola, 
com a orelha colada à caixa de som de uma vitrola Dansette.

As pessoas gostam de fazer perguntas do tipo: “Em que época 
você mais gostaria de ter vivido e por quê?” Durante a Renas-
cença Italiana? Na Viena de Mozart? Na Inglaterra de Shakes-
peare? Pessoalmente, eu gostaria de ter vivido na época de Bach. 
Mas tenho um sério problema em responder isso, pelo seguinte: 
se tivesse vivido em qualquer outro período da História, signi-
ficaria perder os Beatles, e acho, com toda a sinceridade, que eu 
não seria capaz disso. Mozart, Bach e Shakespeare estão sempre 
conosco, mas eu cresci com os Beatles e não sei se existe algo 
que tenha me afetado mais do que isso.
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Então Paul McCartney faz 50 anos amanhã. Feliz aniversá-
rio, Paul. Eu não perderia isso por nada deste mundo.

The London Sunday Times, 17 de junho de 1992

Brentwood School

Eu passei doze anos da minha vida na Brentwood School. 
E eles foram, no geral, com seus devidos altos e baixos, muito 
agradáveis: bastante felizes, ligeiramente estranhos e um pouco 
mais esportivos do que eu gostaria na época, mas repletos de 
boa (e às vezes altamente excêntrica) instrução. Na verdade, 
somente mais tarde pude perceber a qualidade do ensino que 
recebi em Brentwood – especialmente em inglês e em física 
(por estranho que pareça). No entanto, tudo o que aconteceu 
nesses 12 anos é, para mim, ofuscado pela lembrança de uma 
experiência pavorosa e traumatizante. Estou me referindo ao 
episódio das Calças Curtas. Permita-me explicar.

Eu sempre fui absurdamente, ridiculamente alto. Para vo-
cê ter uma ideia, sempre que saíamos em excursão para Lu-
gares Interessantes e Educativos, o professor responsável pelo 
grupo não dizia “Encontrem-se debaixo da torre do relógio” 
ou “Encontrem-se debaixo do Memorial de Guerra”, mas sim 
“Encontrem-se debaixo de Adams”. Eu era no mínimo tão vi-
sível quanto qualquer outra coisa no horizonte e podia ser re-
posicionado à vontade. Quando, na aula de física, o professor 
nos pedia que demonstrássemos a teoria de Galileu de que dois 
corpos de massas diferentes caem na mesma velocidade, era 
eu quem ficava encarregado de largar a bola de críquete e a 
ervilha, já que fazer isso era mais rápido do que subir até o 
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segundo andar e jogá-las da janela. Eu sempre fui maior do que 
todo mundo. Quando estava apenas começando minha traje-
tória escolar, aos 7 anos, fui me apresentar para outro garoto 
recém-chegado aproximando-me dele por trás e, no espírito do 
experimento físico, larguei uma bola de críquete em sua cabe-
ça, dizendo: “Oi, eu me chamo Adams, e você?” Tenho certeza 
de que essa é a lembrança mais pavorosa e traumatizante que 
Robert Neary tem.

Durante o ensino fundamental, onde passei cinco dos meus 
doze anos, todos usávamos calças curtas: bermudas cinzentas 
com blazers no verão e, no inverno, paletós de tweed mesclados 
e… calças curtas. Existe, é claro, um excelente motivo para se 
usar calças curtas quando se é criança, mesmo no auge do in-
verno britânico. Segundo a revista Wired, só deverão existir te-
cidos que se regeneram sozinhos por volta do ano 2020, porém, 
desde que saímos das florestas ou dos pântanos em que vivía-
mos 5 milhões de anos atrás, temos joelhos autorregenerativos.

Por isso, usar calças curtas fazia sentido. Embora todos ti-
vessem que usá-las, no meu caso começou a ficar um pouco 
ridículo. O fato de eu ser mais alto do que os outros meninos 
não me incomodava muito. O problema era ser mais alto do 
que os professores – e usar calças curtas. Minha mãe chegou 
a implorar ao diretor que ele abrisse uma exceção para mim. 
Mas Jack Higgs, sempre justo, porém firme, disse não: dentro 
de apenas seis meses eu passaria para o ensino médio, assim 
como todos os demais alunos, e poderia usar calças compridas. 
Eu teria que esperar.

Finalmente terminei o fundamental. Então, duas semanas an-
tes de começar o ensino médio, mamãe me levou a uma loja para 
comprar um uniforme completo com calças compridas. E adi-
vinhe só? Eles não tinham calças longas o suficiente para mim. 
Deixe-me repetir, para que você possa sentir o absoluto horror 
da situação da mesma forma que eu senti naquele dia de verão 
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de 1964, parado na loja da escola. Eles não tinham calças lon-
gas o suficiente para mim. Teriam que fazê-las sob medida. 
Isso levaria seis semanas. Seis semanas. Seis menos dois eram, 
conforme tinham nos ensinado de forma tão meticulosa e di-
ligente, quatro. O que significava que, durante quatro semanas 
inteiras do ano letivo seguinte, eu seria o único menino a usar 
calças curtas. Ao longo das semanas, criei o hábito de atra-
vessar a rua sem olhar para os dois lados, brincar com facas 
de cozinha sem o menor cuidado e não me manter afastado 
das portas dos trens nas estações, mas, infelizmente, sou aben-
çoado pela sorte, então tive que enfrentar a dura realidade: 
quatro semanas da maior humilhação e do maior constran-
gimento conhecidos pelo homem – ou, melhor dizendo, pela 
criatura mais fácil de humilhar e constranger de todas: um 
menino de 12 anos alto demais. Todo mundo já teve um da-
queles pesadelos em que de repente percebe que está pelado 
no meio da rua. Acredite: isto foi pior, e não era um sonho.

A partir daí, a história perde a graça, porque um mês de-
pois recebi minhas calças e fui aceito de volta nos círculos 
respeitáveis da sociedade. Mas não se engane, eu ainda car-
rego as cicatrizes dentro de mim – e, embora me esforce ao 
máximo para tomar o mundo pelas rédeas, escrevendo best-
-sellers e… (bem, é basicamente isso, para dizer a verdade), se 
em algum momento eu parecer desajustado, antissocial, triste 
e corcunda aleijado emocional (quando digo isso, estou pen-
sando acima de tudo nas manhãs de domingo de fevereiro), 
a culpa é toda dessas quatro semanas em que fui obrigado a 
usar calças curtas em setembro de 1964.
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Y

“Por quê?” é a uma pergunta que incomoda tanto as pessoas 
que uma letra do alfabeto em língua inglesa foi inteiramente 
dedicada a ela. Estou falando do ípsilon, que em inglês se pro-
nuncia “Why?” – ou seja, “por quê?”.

O alfabeto não é “A B C D Quê? Quando? Como?”, mas 
termina assim: “V W X ‘Por quê?’ Z.”

“Por quê?” introduz as perguntas mais difíceis de serem 
respondidas. Você não fica todo enrolado quando alguém lhe 
pergunta: “Que horas são?”, “Quando começou a batalha de 
1066?” ou “Como o cinto de segurança funciona quando você 
pisa no freio, papai?”. Responder isso é fácil: “Sete e trinta e 
cinco da noite”, “Às dez e quinze da manhã” e “Não faça per-
guntas idiotas”.

Mas quando você ouve “Por quê?” já sabe que está com algu-
mas das perguntas mais irrespondíveis da vida nas mãos, como 
“Por que nascemos?”, “Por que morremos?” ou “Por que recebe-
mos tanto lixo eletrônico?”.

Ou esta aqui:
“Quer ir para a cama comigo?”
“Por quê?”
Só existe uma boa resposta a esta pergunta, e talvez devês-

semos incluí-la no alfabeto também. Espaço é o que não falta. 
“Por quê” não precisa ser a última palavra; não é nem mesmo 
a última letra. 

E se o alfabeto em vez de terminar com “V W X Why? (Por 
quê?) Z”, terminasse com “V W X Why Not? (Por que não?) Z”?

Não faça perguntas idiotas.

In: Hockney’s Alphabet (Faber & Faber)
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The Meaning of Liff * surgiu por causa de um trabalho de in-
glês que eu tive que fazer na escola, que acabaria se tornando, 
quinze anos depois, um jogo criado por John Lloyd e por mim. 
Tínhamos passado a tarde inteira com alguns amigos em uma 
taberna grega brincando de “o que é, o que é” e bebendo retsina, 
até que precisamos inventar um jogo em que não fosse necessá-
rio ficar muito tempo de pé.

O jogo consistia simplesmente no seguinte (tinha que ser sim-
ples; já era tarde demais para regras complexas): uma pessoa 
dizia o nome de uma cidade e então outra dava um significado 
novo para a palavra. Era isso. Só mesmo estando lá.

Logo descobrimos que havia uma grande quantidade de 
expe riências, ideias e situações que todos conhecíamos, mas 
que nunca tinham sido devidamente identificadas porque não 
existia uma palavra para elas. São todas do tipo “já aconteceu 
com você de…”, “sabe aquela sensação que você tem quan-
do…” ou “sempre pensei que era só comigo, mas…”. A única 
coisa que faltava era uma palavra para identificá-las.

Portanto, o ligeiro desconforto que você sente ao se sentar 
em um assento que ainda está quente da bunda de outra pessoa 
é tão real quanto a sensação que experimenta quando um ele-
fante gigante fora de controle vem correndo para cima de você, 
mas, até o momento, só esta última tinha uma palavra para 
descrevê-la. Agora, as duas sensações têm nome. A primeira é 
“shoeburismo” – derivada da cidade Shoeburyness; e a segunda, 
naturalmente, é medo.

Começamos a reunir mais dessas palavras e desses conceitos, 
e foi então que percebemos como o Oxford Dictionary of En-
glish é extremamente arbitrário em sua seleção de verbetes. Ele 
simplesmente deixa de fora uma enorme parcela de experiên-
cias humanas. Como, por exemplo, estar parado na cozinha se 

* The Meaning of Liff e seu sucessor, The Deeper Meaning of Liff, são livros escritos a 
quatro mãos por Douglas Adams e John Lloyd. 
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perguntando o que você foi fazer lá. Todo mundo faz isso, mas 
como não existe – ou não existia – uma palavra para descrever a 
situação, todos pensam que é algo que só eles fazem e, portanto, 
são mais idiotas do que os outros. É reconfortante perceber que 
todo mundo é tão idiota quanto você e que, quando ficamos 
parados na cozinha tentando descobrir o que fomos fazer lá, 
estamos todos “wokando” – derivado da cidade de Woking.

Pouco a pouco, pequenas pilhas de fichas de arquivo com 
essas palavras foram se acumulando na última gaveta da escri-
vaninha de John Lloyd e qualquer um que ouvisse falar nelas 
acrescentava os próprios conceitos.

Elas vieram à tona pela primeira vez quando John Lloyd esta-
va reunindo material para o calendário Not 1982 e não conseguia 
saber o que colocar no rodapé das páginas (muitas vezes no meio 
delas, assim como nos cabeçalhos). Então ele abriu a gaveta, es-
colheu mais ou menos uma dúzia das melhores palavras novas 
e as incluiu no livro sob o nome Oxtail English Dictionary. Elas 
logo se tornaram uma das partes mais populares do Not 1982, e 
o sucesso da ideia numa escala tão pequena fez sugir a possibili-
dade de se fazer um livro inteiro dedicado a ela – e eis que surgiu 
The Meaning of Liff, o resultado de uma vida inteira dedicada ao 
estudo e à documentação do comportamento humano.

In: Pan Promotion News 54, outubro de 1983

Meu nariz

Minha mãe tinha um nariz muito longo e o do meu pai era 
muito largo, enquanto eu fiquei com uma combinação dos 
dois. Ele é enorme. A única pessoa que conheci com um nariz 
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consideravelmente maior do que o meu foi um diretor da es-
cola em que estudei quando criança. Além disso, ele também 
tinha olhinhos minúsculos e quase nenhum queixo, além de 
ser ridiculamente magro. Ele parecia uma mistura de flamin-
go com um daqueles ancinhos antigos. Andava meio torto, 
como se pudesse cair a qualquer momento. Ele se escondia 
bastante.

Eu também tinha vontade de me esconder. Na infância, ca-
çoaram de mim durante anos sem piedade por causa do meu 
nariz, até o dia em que me vi de perfil em dois espelhos incli-
nados um em relação ao outro e tive que admitir que era uma 
visão deveras engraçada. A partir daí, as pessoas pararam de 
implicar comigo por causa do meu nariz e passaram a implicar 
com o fato de eu usar palavras como “deveras”, mania que por 
sinal não perdi até hoje.

Uma das características mais curiosas do meu nariz é que ele 
não admite a entrada de ar. Sei que isso pode ser difícil de en-
tender ou até de acreditar. É um problema que carrego comigo 
há muito tempo, desde os tempos de criança, quando morava 
na casa da minha avó. Ela era a representante local da RSPCA, 
a tradicional sociedade protetora dos animais, o que significava 
que a casa estava sempre cheia de cães e gatos gravemente feri-
dos e até um ou outro texugo, arminho ou pombo.

Alguns dos animais tinham sido vítimas de maus-tratos fí-
sicos; outros, de maus-tratos psicológicos. Graças a eles aca-
bei vítima de um sério problema de déficit de atenção. Como 
o ar estava sempre cheio de pelos de animais e poeira, meu 
nariz ficava constantemente congestionado, escorrendo sem 
parar, e eu espirrava de 15 em 15 segundos. Qualquer pen-
samento que eu não pudesse explorar, desenvolver e levar a 
uma conclusão lógica nesses 15 segundos de intervalo seria 
forçosamente expelido da minha cabeça junto com uma bela 
quantidade de catarro.
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Há quem diga que eu costumo pensar e escrever usando 
frases de efeito curtas. Se existe alguma verdade nessa crítica, 
então é quase certo que criei o hábito enquanto morava com 
a minha avó.

Consegui escapar da casa dela quando entrei para o internato, 
onde, pela primeira vez na vida, pude respirar. Essa recém-des-
coberta e abençoada liberdade se estendeu por duas semanas, 
quando tive que aprender a jogar rúgbi. Decorridos os primeiros 
cinco minutos da primeira partida que joguei na vida, consegui 
quebrar o nariz com meu próprio joelho, o que, embora tenha 
sido claramente uma grande proeza, teve o mesmo efeito que 
aquelas catástrofes geológicas têm em civilizações inteiras nos 
romances de H. Rider Haggard: me isolar do mundo exterior 
para sempre.

Vários otorrinolaringologistas embarcaram em grandes expe-
dições espeleológicas pelas minhas cavidades nasais e a maioria 
voltou perplexa. Os que não voltaram perplexos nunca volta-
ram, portanto são parte do problema, não da solução.

O único motivo que me levou a cogitar experimentar co-
caína foi o alerta de que a droga corrói o septo nasal. Se achasse 
que a cocaína fosse mesmo conseguir perfurar o meu septo, eu 
teria enfiado com o maior prazer quantidades cavalares da dro-
ga pelo meu nariz e a deixado corroê-lo quanto quisesse. Mas 
acabei desistindo da ideia quando vi que amigos que de fato 
cheiravam quantidades cavalares de cocaína tinham um déficit 
de atenção ainda pior que o meu.

Hoje já estou basicamente resignado com o fato de que meu 
nariz é decorativo, e não funcional. Como o telescópio espacial 
Hubble, ele é uma extraordinária façanha de engenharia, mas 
no fundo não serve para nada; a não ser, talvez, para algumas 
piadinhas infames.

Esquire, verão de 1991
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