
Sexo na Cabeça,  
de LuíS Fernando VeríSSimo. dom Quixote

É outra? – perguntou Laurita, soerguendo-se na cama.
(nota pessoal do autor: sempre gostei muito de «soerguer-se», mas 
tive poucas chances de usá-lo. agradeço a oportunidade. um abraço 
nos meus familiares. Segue a história.)

estamos nas Crónicas. ou contos. ou ambos. ou apenas textos curtos 
deliciosos de ler. 

e que melhor escritor deste estilo do que Luís Fernando Veríssimo? 
Veríssimo, de erico Veríssimo, o grande escritor brasileiro, seu pai.

Luís Fernando Veríssimo tem imensa graça, desenvoltura, 
plasticidade, inteligência, picardia, bonomia, sofisticação e humor 
inigualável.

Crónicas humorísticas são ótimas para dias de verão. Se forem muito 
boas fornecem vitaminas cerebrais bastantes para enfrentar o sisudo 
recomeço.  e estas são fora de série! e lêem-se num ápice, antes do 
tempo de secarmos entre dois banhos de mar.

após um pequeno texto introdutório sobre a origem do sexo na 
natureza, todo ele uma criação, seguem-se 47 crónicas, ou histórias, 
para rirmos e pensarmos um pouco sem deixar de rir.

«Como um voyeur da nossa vida privada, ele revela-nos os fetiches 
que alimentam as grandes paixões, o delicioso jogo da sedução, 
os sussurros açucarados – e ridículos – dos recém-apaixonados. 
Veríssimo não se intimida nem mesmo diante dos grandes tabus que 
seduzem a humanidade desde que o homem é homem… e que o sexo 
é sexo.» (excerto da apresentação da presente edição)

escritor e jornalista, Luís Fernando Veríssimo mantém colunas 
diárias em jornais, e crónicas regulares. autor de vários livros, como 
Comédias da Vida Privada e Comédias da Vida Pública, tem obras 
adaptadas ao teatro, cinema e televisão. recebeu muitas distinções e 
prémios. a dom Quixote tem também editados o Clube dos anjos, as 
mentiras que os Homens Contam, Comédias para se Ler na escola e 
a mesa Voadora.

É só escolher. mas melhor ler todos.


