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— Ding dong — Acusou a campainha, com seu carregado so-
taque francês.

Achei estranho. Pensei que era um vizinho pedindo açúcar, sei 
lá. Abri. Parado em frente à porta um homem grande, loiro, que 
suava pelas ventas. Uma mistura de Gérard Depardieu com o 
brother do Jim Carrey em Show de Truman, mas um pouco 
mais bizarro.

— Bonjour — Ele disse.

— Bonjour monsieur — Respondi, caprichando no sotaque e 
achando que arrasava.

Daí ele desembestou a falar, rápido, papel na mão. Entendi nada.

— Pardon?

Ele repetiu tudo de novo, na mesmíssima velocidade. Agora 
pesquei uma palavra aqui e outra ali. Pelo que saquei, era alguma 
coisa a ver com as férias.

— Posso ler? — Pedi, apontando para o papel. Ele se enfezou.

— Mas é a mesma coisa que acabei de falar duas vezes!!! — Isso 
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Primeiro sábado em Paris. Primeira festa. Atrasei-me, depois de 
passar um dia (infernal) na Ikea – megaloja que é uma espécie de 
Tok&Stok misturada com Makro –  comprando coisas para a casa.

Ao chegar, uma surpresa: dos alto-falantes saía música brasileira! 
“Essa moça tá diferente, já não me conhece mais...”, e os franceses, 
que adoram a canção, dançavam um samba meio frankenstein. 
Em seguida, mais Chico. E emendaram “O que será?”. Comecei 
a me sentir em casa.

Na rua estava muito frio, mas no grande apartamento – uma 
coisa rara em Paris – estava bem quente. Tão quente que tive 
que tirar o sobretudo, o casaco, o cachecol e as luvas, apetrechos 
comuns aqui, apesar de pouco familiares para os tupiniquins.

Charlotte foi me apresentando às pessoas. Meu francês não é lá 
essas coisas, mas dá pra bater um papinho aqui e ali. 

— Esses são os donos da casa.

— Enchanté.

— Esses são meus amigos.

eu entendi bem. E o suor passou a sair pelo nariz também, for-
mando umas bolhas d’água.

Aí começamos uma guerra de nervos. Ele suando cada vez mais 
e eu puxando o papel, tentando entender do que se tratava. Nossa 
relação não começava muito bem, pensei. Não deu para ler tudo. 
A coisa degringolou de vez quando empaquei em uma palavra.

— Qu’est-ce que c’est Pâques? — Nunca tinha visto isso antes, 
Pâques. Comecei a descon!ar que ele trabalhava no zoo, ia sair de 
férias e estava arrecadando dinheiro pra cuidar das pacas de lá.

Não respondeu. O nível de tensão era alto. Pelo tanto que suava, 
deduzi que o cara estava prestes a implodir. Era melhor encer-
rar aquele papo o mais rápido possível. Fiz cara de mau e !quei 
olhando para ele. Ele fez o mesmo, mas era mais feio e já estava 
encharcado.

— Pardon monsieur, não entendi bulhufas.

— Eu também não! — Senti meus cabelos voarem com o calor 
do seu bafo.

O cara deu as costas e saiu pelo corredor, bufando. Antes que eu 
pudesse fechar a porta, deu tempo de ouvir um urro de “putain!”, 
algo equivalente ao nosso “puta merda!”.

Dei duas voltas na chave, só pra garantir.

P.S.: Pâques é Páscoa. O sujeito devia querer uma ajuda para 
viajar no feriado. Ou não.
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Senti o peso e a responsabilidade. Cento e noventa milhões de 
brasileiros e 60 milhões de italianos aguardavam ansiosos por 
alguma ação minha.

Respirei fundo e, imitando o meio-campista francês, meti a testa 
no peito do cara, com mais força do que o previsto.

Feita a lambança, merecia um cartão vermelho, mas o máximo 
que pude fazer foi exibir um sorriso amarelo.

— Pardon.

No dia seguinte, acordei com uma baita dor de cabeça.

— Enchanté.

— Esses são um casal que mora no Senegal.

— Enchanté.

Enchanté pra cá, cerveja aqui, enchanté pra lá, cerveja acolá. 
Música brasileira no som. Já me sentia totalmente enturmado.

Aí me apresentaram pra um sujeito do qual não me lembro da 
cara. Só me lembro da camisa.

— Ça, c’est Daniel. Il vient du Brésil.

E o rapaz, tal qual um Clark Kent, abriu o casaco e me revelou 
sua verdadeira identidade.

— Regarde. — E mostrou a estampa que ostentava, orgulhoso, 
do Zidane, enquanto cultivava uma expressão facial cínica.

Isso mesmo, o Zidane, que marcou dois gols de cabeça em 1998 
e deu um balão no Ronaldo em 2006, que nos impôs duas der-
rotas em Copas do Mundo. E que, na !nal de 2006, perdeu a 
cabeça. Ou melhor: meteu-a com gosto no peito do Materazzi, 
zagueiro italiano.

Aí eu me enchi. Talvez pelas derrotas do nosso time. Ou pelo 
dia de cão na Ikea. Ou pela minha ascendência italiana. Ou 
simplesmente pelo excesso de cerveja. Achei que deveria fazer 
alguma coisa.

E !z.

Na hora em que o rapaz exibiu a !gura do careca em sua cami-
sa, percebi que o orgulho nacional estava em jogo, ali, naquele 
momento. Era um tapa na cara. Um desa!o para um duelo. E a 
hora da revanche.
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ela falando. Entramos de volta, ela falando. Mostrou-me a casa, 
ela falando.

E falava. Do perigo que foi eu ter derrubado aquilo, pois podia 
cair na cabeça de alguém. Da sorte de a peça não ter se quebrado. 
Do tanto de lixo que os vizinhos jogam pela janela e que acabam 
no seu jardim. Do ano de construção do edifício. Eu, mudo.

Tomou um gole d’água. Era a brecha que eu precisava.

— Merci pour tout madame. Tenho que ir.

— Já?

— Já!

— C’est dommage...

— Oui. Mas obrigado. — Disse em português, pra ser simpático.

Foi um erro. Sua mão, que já estava na maçaneta, recuou.

Perguntou de onde eu era. “Brésilien?”. Arregalou os olhos e 
iniciou outro monólogo, enquanto me mostrava as reformas que  
estava fazendo em casa.

— Tenho muitos amigos no Brasil.

— Esse banheiro foi todo quebrado pra construir um novinho.

— Adoro o café de lá.

— E a música.

— E a comida.

— Aqui na sala eu vou trocar o piso.

— Já tomei Guaraná Antártica.

*+Ga,e$i-E à f,a.Ce/a

Conheci a Edith de uma maneira pouco usual.

Moro no sexto e estava na sacada pintando uma das pernas da mesa, 
ainda desmontada, que tinha acabado de comprar na infernal Ikea. 
Movimento brusco, o pedaço de madeira soltou-se no espaço e 
despencou lá de cima. Menos mal que no primeiro andar, onde ela 
vive, as varandas são enormes e com grandes jardins.

Como era noite, não dava para ver bem onde tinha caído. No dia 
seguinte, bati à porta. Abriu uma simpática e sorridente senhora, 
cabelo pintado de vermelho, 60 e poucos anos.

— Bonjour madame.

— Bonjour.

— Moro no sexto andar e deixei cair um pé de mesa ontem. Acho 
que está no seu jardim.

— Ah bon?

Aí ela me convidou para entrar e não me deixou mais abrir a boca. 
Desembestou. Falou por longos minutos. Sem respirar, aposto. 
Fomos procurar a madeira na varanda, ela falando. Achamos, 
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Domingo acontece o segundo turno das eleições presidenciais na 
França. Ségolène Royal é a candidata da esquerda. Nicolas Sarko-
zy é o da direita. Ela, meio insossa. Ele, um projeto de ditador.

A verdade é que ninguém parece muito empolgado com a Ségo, 
como ela é chamada aqui, mas a possibilidade de vitória de 
Sarkozy fez as pessoas irem às ruas. Eu fui também.

Havia duas semanas que estava em Paris e o processo eleitoral 
começava a esquentar. Recebi um pan"eto de uma passeata an-
ti-Sarkô, organizada por um grupo chamado Act Up Paris. Não 
li tudo, mas o motivo já me animava. Estava louco para viver os 
resquícios de maio de 68.

Cheguei ao local marcado um pouco antes da hora. Havia algumas 
centenas de pessoas e uma grande faixa escrita “Des "eurs, des 
paillettes, Sarkozy à la retraite”. Algo como “Flores e purpurinas, 
aposentadoria à Sarkozy”. Não gostei do slogan. O que tinha a 
ver "ores e purpurinas com as eleições?

Enquanto isso, a praça ia enchendo. Os organizadores se cum-
primentavam com bitocas na boca. Depois pegavam o megafone 

— Minha avó era brasileira.

— Quero conhecer São Paulo.

— A cozinha tá cheia de poeira.

— Acho Copacabana linda pela televisão.

— Pena que eu não fale português.

Pena nada, pensei, enquanto a metralhadora verbal atirava sem 
dó. Vinte e três mil palavras depois, consegui a segunda trégua.

— Madame, merci. Mas preciso vazar agora mesmo.

— Quer mais alguma coisa, mais água?

— Não, obrigado. A propósito, je m’appelle Daniel.

— Ah, prazer. Je m’appelle Edith.

— Obrigado. — Ela disse em português, invertendo quem devia 
agradecer. Pensei em corrigir, mas acho que mostrava gratidão 
por ter alugado meus ouvidos.

— De nada. À bientôt.

Na outra semana vi Edith na feira perto de casa. Achei mais 
seguro acenar de longe.
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— Quais são os pontos que delimitam a Avenida de Champs-É-
lysées? — Perguntou monsieur Gérard, o professor de francês.

— O Arco do Triunfo e a Praça de La Concorde. — Respondeu 
rapidamente um argelino, que entrou na turma não faz muito 
tempo e logo se revelou um metido a sabe tudo.

— Très bien! E alguém sabe quantas ruas chegam ao balão do 
Arco do Triunfo?

— Seis, com certeza! — A!rmou o sujeito.

Todo mundo conhece um sabe tudo. É aquele chato que se acha 
mais esperto que os outros e fala sem parar. Principalmente 
quando ninguém pergunta nada. O dito cujo é um engenheiro, 
no alto de seus 60 e poucos anos, que mora em Paris há muito 
tempo e fala um francês mais "uente do que Napoleão. Não tenho 
ideia do que fazia naquela turma de iniciantes.

Animado com a atenção de todo mundo, o sujeito !cou de pé e começou 
a enumerar as ruas, enquanto ia fazendo a conta nos dedos das mãos.

— Tem a Avenida do Champs-Elysées, a Wagram, a Mac Mahon... 

e davam gritos histéricos, rapidamente correspondidos, com 
entusiasmo, pelos presentes.

Achei aquilo um pouco estranho. “Mas é o jeito deles. São os 
!lhos de 68, a!nal”, pensei.

A verdade é que estava fascinado por participar de um ato polí-
tico em Paris. Imaginei que fôssemos caminhar triunfalmente 
até o Champs-Elysées, como De Gaulle fez quando a França 
foi retomada após a derrota dos alemães na II Guerra Mundial.

Meu pensamento estava longe, longe. Acordei quando apareceu 
uma "or na frente do meu nariz. Demorei um pouco para en-
tender que era para mim.

— C’est pour toi.

— Merci beaucoup. C’est gentil. — E abri o maior dos sorrisos, 
olhar !xo na "or, sem ver quem oferecia.

— De rien... — Disse a voz masculina. Então percebi que quem a 
segurava era uma !gura que mesclava um militante do MR-8 com o 
Clóvis Bornay e que dava uma piscadinha de canto de olho pra mim.

Meu cérebro começou rapidamente a fazer as conexões e logo 
chegou à obvia conclusão: eu estava em uma passeata gay! Só 
nesse momento notei as bandeiras lilases, os homens de mãos 
dadas, a purpurina voando e a farta distribuição de rosas.

Continuei por ali e mostrei minha indignação contra Sarkozy, 
aplaudindo tudo o que eles falavam, apesar de não entender a 
metade, porém, vi que não iríamos marchar pelas ruas. Fiquei 
um pouco frustrado. Pra quem foi esperando ver 68, o máximo 
que conseguiria seria um 69.

Pelo menos cheguei em casa cheio de "ores.
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— Vamos contar. – Propôs monsieur Gérard, naturalmente 
alçado ao posto de juiz.

— Un, deux...

O cidadão suava. Sua hegemonia estava em jogo. Se tivesse razão, 
teria o ego tão in"ado que voltaria voando para casa. Se estivesse 
errado, perderia o posto de professor de Deus, que ele mesmo 
se concedeu.

— Trois, quatre...

A russa só ria, mostrando sua milionária arcada dentária para a turma.

— Cinq, six...

A voz de monsieur Gérard ecoava no mais profundo silêncio em 
que a sala se encontrava. Dava pra ouvir as respirações.

— ...onze, douze. São 12 mesmo. Madame Galina está certa.

O argelino desabou. Sentou. Levantou. Pediu para ver o mapa. 
Contou. Recontou. Passou a mão na cabeça. Percebeu que re-
almente tinha perdido a batalha. Contudo, talvez lembrando 
do passado de seu país, viu que ainda podia ganhar a guerra e 
desferiu um rápido contragolpe.

— Madame Galina, eu ainda acho que tenho razão. A senhora 
não quer ir lá comigo depois da aula, pra contarmos juntos?

— Oui, vamos...

Tímida, a russa exibiu o sorriso mais dourado que já vi, contu-
do fez questão de deixar claro que pelo menos aquela peleja já 
estava decidida.

— Mas que são 12, são 12.

— seus olhos brilhavam de felicidade — Sabe, eu trabalhei em La 
Grande Armée, nas obras do metrô... Na Avenida d’Iéna tem uma 
padaria maravilhosa, bem ao lado de um bar super simpático. 
Ah, a Marceau chega pertinho do Sena.

Quanto mais fornecia informações não solicitadas, mais enchia 
o peito e sua voz saía mais !rme e forte.

— São 12 ruas. — Alguém interrompeu.

— Hein?

— São 12 ruas, com certeza.

Como num jogo de tênis, todo mundo virou ao mesmo tempo 
a cabeça para o outro lado da sala para ver quem desa!ava. Era 
madame Galina, uma russa, que até então eu não sabia que falava. 
Não só falou como abriu um baita sorriso, revelando uma meia 
dúzia de dentes de ouro. Embora tivesse cara de vilã de !lme do 
007, todo mundo passou a torcer por ela.

A aula começava a !car mais interessante. Até uns dois que 
cochilavam acordaram para acompanhar o embate.

— A senhora está completamente enganada.

— São 12  ruas.

— Tem a Champs-Elysées, a Wagram, a Mac Mahon, a La Grande 
Armée, a d’Iéna e a Marceau.

— São 12  ruas.

— Eu trabalhei lá durante anos. Tem a Champs-Elysées, a Wagram...

Ele começou a se embolar nos próprios dedos. A russa, monocór-
dica, repetia a mesma frase. De súbito, sacou um mapa da bolsa.
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eu demorava cinco minutos para dar um boot no meu sistema 
operacional interno e ajustar o cérebro à conversa. Era como um 
rádio meio fora da estação, que você pesca algumas palavras, 
mas não consegue entender o contexto.

O que fazer
Primeiramente, !que com um leve sorriso na cara o tempo todo. 
Dá um ar de quem está por dentro do assunto. Não exagere, pra 
não !car com expressão de idiota. Olhe para quem está falando, 
mas não muito, pois ele pode te pedir uma opinião. O ideal é 
balançar um pouco a cabeça e !car atento às outras pessoas da 
roda. Se elas rirem, ria também. Se !zerem cara de espanto, 
coce o queixo.

Quando entender um pouco, solte um “je vois” ou um “oui” de 
vez em quando. São os equivalentes ao nosso “sei, sei...”, que não 
quer dizer nada, embora diga tudo.

Mas, quando boiar completamente, marque um ponto no ho-
rizonte e !xe o olhar. Se te perguntarem alguma coisa, arregale 
os olhos e repita a seguinte frase: “Pardon, j’étais inattentif”. Em 
bom português, “Desculpa, estava desatento”. Porém, NUNCA 
peça para repetir. É o momento ideal de procurar  pelo banheiro.

4+Is#n5 d%s Ro)d6 d#n6 7’Es8a-e

O que é
É o tradicional circular pelo ambiente. Técnica fundamental, pois 
ninguém te pega no canto pra tentar desenvolver uma conversa. Se 
for uma festa, é mais fácil. Numa mesa de bar o problema é maior.

9:Mo f+La, ;r+N9êS (Se3 ;Al#r Fr#n-ês)

Ao chegar a Paris, meu francês não era grandes coisas, mas mesmo 
quando não entendia o que falavam, sempre mantive a pose de 
totalmente "uente, fruto de algumas técnicas que desenvolvi.

É verdade que existem livrinhos de consulta rápida com frases 
prontas em diversas línguas. Normalmente são divididos por 
temas, como “chegando à cidade”, “saindo para jantar” ou “pe-
dindo informações”, ótima opção para garantir ao menos uma 
comunicação básica.

Porém, se você quer fazer todos acreditarem que aprendeu fran-
cês na Sorbonne, anote as dicas a seguir. Para ser tão didático 
quanto o monsieur Gérard, dividi os ensinamentos em capítulos.

9(Nq m(Nu*e6 d% <Er=e

O que é
A primeira técnica, batizada de Cinq minutes de merde, foi criada 
por causa de um fato estranho que acontecia comigo. Mesmo 
que o assunto fosse fácil e as pessoas não falassem muito rápido, 



2120 BienvenueChéri à Paris Um brasileiro na terra do fromage

O que fazer
Se você souber que vai sair, separe 30 minutos do seu dia para buscar 
umas palavras no dicionário e organizar um ou dois temas com 
os quais tenha familiaridade. Uma boa dica é falar de futebol, pois 
eles não perdem a chance de se vangloriar em cima dos brasileiros 
e você não precisará dizer muita coisa. Frases fundamentais: “C’est 
vrai, mais le Brésil est cinq fois champion du monde” (“É verdade, 
mas o Brasil é cinco vezes campeão do mundo”) e “Pelé a marqué 
plus de mille buts. Et Zidane?” (“Pelé marcou mais de mil gols. E o 
Zidane?”). Solte na hora em que você descon!ar que todo mundo 
está falando das derrotas de 1998 e 2006.

Um outro tema interessante é caipirinha. Os franceses adoram a 
bebida. Se algum deles não provou, certamente conhece alguém 
que já o fez e contou maravilhas a respeito. Boa pra soltar ali 
pelo meio da noite, quando o nível alcoólico das pessoas deverá 
estar mais elevado. Frases fundamentais: “J’aime bien boire de la 
caïpirinha sur la plage d’Ipanema” (“Eu adoro tomar caipirinha 
na praia de Ipanema”) e, se você for do tipo polêmico, solte uma 
“La caïpirinha, c’est meilleur que le vin” (“A caipirinha é melhor 
do que o vinho”). Mas aí você vai precisar estar preparado pra 
responder.

Com essas técnicas, aplicadas nas horas certas, posso garantir 
que seu francês será elogiado por todos. Quando isso acontecer, 
faça um ar meio blasé e tenha outra frase na ponta da língua: 
“Merci beaucoup, mais j’espère que la prochaine fois on parlera 
en portugais” (“Muito obrigado, mas tomara que da próxima 
vez a gente converse em português”). E saia.

O que fazer
Há duas possibilidades para essa situação: ambientes onde você 
pode e onde você não pode se locomover.

Na primeira categoria encaixam-se festas, aperitivos, recep-
ções e a!ns. É moleza se livrar. Basta circular com um copo 
quase vazio na mão. Quando alguém se aproximar, antecipe 
o passo e pergunte se ainda tem vinho. A frase-chave é «il y 
a encore du vin?». Sirva-se e depois dê o sumiço. Claro que 
você pode trocar por sua bebida preferida. Um rápido guia 
de referência: cerveja é bière, água é eau e coca é coca mesmo.

A segunda possibilidade é mais complicada e ocorre em jantares, 
mesas de bar e ocasiões em que todo mundo !ca sentado. Torça para 
ninguém te perguntar nada. Quando houver uma pausa na conversa, 
lance você um assunto. Aliás, lance e em seguida vá ao banheiro. O 
banheiro é fundamental em todas as situações descritas aqui. É lá 
que você vai se refugiar por preciosos minutos. O tempo su!ciente 
para que esqueçam um pouco da sua presença. Mais detalhes sobre 
lançar um assunto no capítulo seguinte.

%. d1s+Nt d>S 9o&Rg%t5E/

O que é
Conhecida em português como “falando abobrinhas”, é uma 
técnica avançada, para aqueles que já têm ao menos uma pequena 
noção de francês. Consiste em preparar alguns tópicos para usar 
no momento certo.
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