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No fundo, todos temos necessidade de dizer quem somos e o que é que

estamos a fazer e a necessidade de deixar algo feito, porque esta vida não

é eterna e deixar coisas feitas pode ser uma forma de eternidade.

José Saramago
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Prefácio

Surpreenderíamos  a  sala  de  calouros  com  uma  invasão

psicodélica armada aos moldes das mais agressivas manifestações

populares.  Um  contragolpe  no  arremedo  da  vida  monótona  que

levariam aqueles  recém-chegados  estudantes  de  Letras.  Nós,  os

artistas, entramos com aquela intervenção poética arrebentando o

silêncio da sala e desarranjando algumas folhas de pensamentos.

Quando o  jovem calouro  pegou a  palavra  e  recitou  seus versos,

jogando-os para o ar, foi também tragado por uma força poética que

lhe  fez  indiferente  à  ficção  e  realidade.  E  a  todos,  diante  do

espetáculo  da  própria  surpresa,  era  apresentado  o  mais  novo

integrante  daquele  grupo  de  jovens  e  promissores  escritores.

Conhecíamos,  assim,  Renato  Gomez  e  sua  poesia  conjectural.

Ainda não nos era apresentada a sua face mais contundente, a de

um narrador dos cotidianos das vidas que seguem as trilhas factuais

do cenário peculiar dos espaços urbanos.

Hoje,  passados alguns anos,  e  com as considerações do

próprio Renato Gomez de que posso apresentá-lo ao público que vai

reconhecê-lo, confesso que a vaidade me enche, de certa forma, o

espírito.  Posto que aquela surpresa em exposição na intervenção

poética de uma sala de aula universitária oferece-me a oportunidade

de uma breve e valiosa apresentação de sua criação mais recente,

este livro, sinto-me prestigiado. Ter o contato, em primeira mão, com

esses seus textos, traduz-se em grande privilégio. E não poderia me

furtar à tarefa das confissões que um amigo de caminhada deve ao

outro. Ainda mais quando o percurso dessa trilha envereda-se pelo
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chão da literatura deixando rastros, pegadas e marcas que vão nos

levar à matéria mais consistente da realidade abstrata, o universo

ficcional. 

Em  minhas  mãos,  Renato  Gomez  entregou  sua  obra,

“Crônicas do Velho Porto”, para que pudesse tecer os comentários

que melhor conviesse. Achei por bem certificar-me de que os dias

realmente eram propício à tarefa. E foi caminhando pelas ruas da

cidade  que  pude  achar  alguns  ingredientes  de  que  este  notável

escritor que se revela fez uso. É bem provável que as centenas de

milhares de histórias que circulam por estas ruas tão humanizadas

estejam  aqui  representadas  nesta  obra  por  intermédio  de  um

entrecruzar  de  destinos  que  pulsam  numa  velha  e  surrada

rodoviária.  Um cotidiano  repleto  de  circunstancialidades,  rupturas

temporais e arquejo do próprio espaço habitável e alienável por onde

descem estas pessoas.  Histórias que se  desintegram no confuso

imaginário de personagens alheios à continuidade da própria vida

monótona que levam. Rumos que conspiram contraditórios de seus

próprios destinos. A foto de um homem e uma mulher, com alguns

outros pertences sobre uma cômoda, soam como convites à forma

categórica de narrar sem deixar dúvidas de que a história tem um

direito em si, o direito de narrar-se. Isso, para assemelhar-se ao que

diz Oscar Wilde: “Toda a manhã estive trabalhando na prova de um

dos meus poemas, e retirei uma vírgula. De tarde eu a repus. (“I was

working on the proof of one of my poems all the morning, and took

out a comma. In the afternoon I put it back again.”)

Renato Gomez, se quer saber o nobre leitor, deve ser lido

com o peso que o cotidiano impõe às vidas que carregamos. Lê-lo, é
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como repetir  o ato de viver.  E é bem provável  que se sintam os

acontecimentos ao passo que seus discursos são mastigados. Ao

passo que são lidas as suas palavras.  Como em “Cão que corre

atrás do rabo”, onde se pode absorver toda a performática sinestesia

que  os  movimentos  do  animal  provocam  através  do  estilo

encadeado do autor. 

Em  cada  crônica  de  Renato  Gomez,  um  surpreendente

destino para as coisas que habitam o universo ficcional. Mesmo que

estes  se  revelem  dentro  do  plano  de  cotidianos  prensados  da

estaticidade  da  vida  rotineira.  E  falar  mais  ainda  seria

desnecessário.  Melhor  pedir  que  o  próprio  leitor  busque,  à  sua

maneira de ler, o que o autor propõe revelar. Vale ressaltar que toda

a  surpresa  que  a  ficção  nos  promete  ainda  reside  em  Renato

Gomez. Assim como em sua primeira intervenção naquela sala de

aula universitária. Desta vez, uma intervenção no universo ficcional

do cotidiano desta cidade literária. 

Analton Alves
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Literatura de viagem

Cheguei  à  rodoviária  às  duas  e  meia  da  tarde  como  de

costume, deixei meu carro no estacionamento que é administrado

pela  Associação  dos  Portadores  de  Necessidades  Especiais  da

Cidade. Dirigi-me ao guichê da empresa que detém o monopólio de

transporte  de  passageiros  dentro  do  estado,  o  que,  diga-se  de

passagem, faz com que a viagem seja imprevisível quanto ao tempo,

uma vez que o ônibus para  em todos os municípios  pelos quais

passa.  Para  minha  surpresa  (nem  tanto)  a  empresa  não  está

trabalhando com cartões de crédito e débito, associando à notícia

que havia lido  no dia  anterior  deduzo o motivo:  a  empresa deve

impostos  para  o  estado  e  por  suas  ligações  políticas  não  havia
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problema,  porém,  as  autoridades  competentes  ordenaram  a

cobrança  e  se  operarem  com  cartões,  o  dinheiro  vai

automaticamente para a conta que pode ser congelada, pagando em

dinheiro  fica  mais  fácil  de  manter  o  calote,  pelo  menos

temporariamente.

Compro a passagem, me dirijo até o espaço do embarque e

no curto caminho vislumbro as dependências da horrenda rodoviária,

sou interpelado por um mendigo que me pede dinheiro para comer,

nisso me lembro que tenho que comprar algo para ingerir durante a

viagem  de  tempo  indeterminado.  Então  o  chamo  para  ir  até  a

lanchonete, o deixo livre pra escolher o que quiser, pensando que

ele escolheria algo para saciar a fome de imediato e pediria algo

para comer depois, a lanchonete tem uma vasta opção de lanches, e

me  surpreendo  quando  ele  pede  uma  minúscula  empada  de

camarão e um refrigerante de seiscentos ml.

Indago-o do porquê não escolher um sanduíche repleto de

ingredientes  deliciosos,  uma bolacha para  mais  tarde  e  um suco

natural,  ele ignora meu comentário e pega o lanche indo embora

sem nem dizer obrigado. Fico observando, é um homem forte que

poderia  muito  bem  estar  trabalhando  dignamente  e  conseguindo

pelo menos um salário mínimo, que por mais ridículo que seja um

homem ganhar quase setecentos reais  enquanto ladrões ganham

milhares  de  reais  por  mês  na  política,  daria  para  ele  pagar  um

aluguel e sair das ruas. Compro minhas bolachas e um suco, que

saíram mais barato que a empada com refrigerante do transeunte e

me alimentaram por horas.

Ao sair  da lanchonete paro em frente à loja ao lado para
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guardar o troco em minha carteira e vislumbro um pai com seu filho.

O  menino  pede  desesperadamente  para  o  pai  lhe  comprar  um

brinquedo e o pai com o mesmo desespero se nega alegando que o

dinheiro que possui contemplará somente o lanche do percorrer da

viagem.  A discussão  parecia  que  duraria  a  eternidade,  porém  o

menino tirou um coelho da cartola e apontou pro pai que queria a

réplica da camisa do time do coração do pai, que tinha o nome do

craque do time escrito  nas costas  e  que coincidentemente  era  o

nome do genitor. O pai cedeu sem pensar muito.

Dirigi-me  ao  ônibus,  entreguei  o  bilhete  ao  motorista  e

embarquei.  Poltrona  vinte  e  oito.  Acomodei-me  prontamente.  Do

meu assento pude ver uma briga devido a um over book gerado pela

empresa. Dois homens possuíam passagem para mesma poltrona, e

discutiam um com o outro sobre terem pagado pelo lugar. Um deles

chegou a mencionar sobre o alto custo da passagem. Ambos não

refletiam sobre serem vítimas e a empresa culpada, mas o motorista

sabendo bem disso contornou a situação conduzindo um deles a um

assento no qual o passageiro cancelara a passagem.

Finalmente  a  viagem  iniciou-se.  Em  pouco  mais  de  dez

minutos descobri que os fones de ouvido são a maior invenção do

homem. Uma senhora ouvia músicas religiosas em alto volume em

seu celular  na poltrona atrás de mim. Enquanto alguém que não

pude ver ouvia uma espécie de funk de baixo calão lá pela frente do

ônibus. Tentei colocar meu fone de ouvido no último volume para

que aquela orgia  musical  não me incomodasse.  Impossível.  Acho

que  aquilo  poderia  ser  ouvido  até  do  lado  de  fora  do  ônibus.  O

motorista  mesmo com a porta  que  o  separa  dos  passageiros  se
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incomodou  com a  sinfonia  e  parou  o  ônibus,  dirigiu-se  aos  dois

pessoalmente  e  pediu  que  desligassem  seus  aparelhos  ou

colocassem os fones de ouvido. Mais uma vez uma discussão teve

inicio. A senhora alegou que sua música era de deus e que faria bem

a todos e que,  além disso,  estava pagando passagem e poderia

fazer  o  que  bem  entendesse,  porém  os  demais  passageiros

começaram  uma  manifestação  contrária  e  ela  cedeu  ao  uso  da

maior invenção da humanidade.

Fui  novamente  incomodado  quando  ouvi  outra  conversa

entre o pai e o filho da camisa de time, estavam algumas poltronas

atrás de mim, o menino reclamava de fome e o pai não sabia o que

fazer. Levantei-me pra pegar água e como se não soubesse de nada

ofereci  metade  das  minhas  bolachas  ao  garoto  que  prontamente

aceitou.

Nesse  ponto  entre  um  cochilo  e  outro  pude  observar  a

paisagem  ao  longo  da  rodovia  e  toda  devastação  causada  pelo

homem na natureza para formação de pastos para criação de gado.

Tudo em nome de riquezas, esquecendo que as riquezas naturais

formam o ecossistema em que vivemos e que somos extremamente

dependentes  disto.  Fui  telespectador  também dos ribeirinhos que

moram ao longo da rodovia vivendo à custa das cheias dos rios para

poder  pescar  e  vender  os  peixes.  Enquanto  refletia  em  como

pessoas que levam uma vida tão simples podem ser tão organizadas

quanto  ao  equilíbrio  em sua  economia  sustentável  e  outras  bem

abastadas de recursos não dão a mínima para isso, chegamos à

cidade que marca uma espécie de meio do caminho entre meus

pontos de origem e de chegada.
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Desci  na  rodoviária  enquanto  o  motorista  procedia  o

embarque e desembarque de passageiros. Precisava comprar uma

água gelada, já que a fornecida pela empresa no ônibus estava com

temperatura apropriada para fazer um chá. Essa rodoviária é melhor

em estrutura  e  higiene  do que  a  da  cidade  que resido,  mas em

alguns  momentos  mais  parece  um  camelódromo  do  que  uma

rodoviária.  Você  encontra  até  tablets  e  smartphones  a  venda.  A

indústria do consumo realmente atinge todas as camadas sociais e

possibilidades de mercado.

Volto  para  o  ônibus  e  me  acomodo  em  minha  poltrona.

Enquanto o ônibus encontra-se no perímetro urbano da cidade os

celulares funcionam e todos checam suas ligações. Porém um rapaz

sentado a noroeste de mim resolveu retornar uma de suas ligações:

``Oi mãe! Como está a Olivia? ... Não! Não me diz isso não, mãe! Cê

acha  que  ela  aguenta  até  eu  chegar  ai?  Tá  bom  mãe!  Faz  o

possível! Beijo! Tchau!´´

Confesso que fiquei o resto do caminho pensando em quem

seria a Olivia, pelo pouco que conseguia avistar do rapaz de onde eu

estava podia ver a aflição. Ainda ouvi muitas histórias, mas Olivia

não me saía da cabeça. Um homem dizia ter conseguido colocar 12

pessoas  em  um  carro  minúsculo  e  ter  chegado  a  duzentos

quilômetros  por  hora  com  tamanha  lotação.  Um  casal  que

nitidamente não se conhecia, começou a se conhecer bem, bem nos

lugares a  minha frente,  chegando até  a  fazer  barulhos obscenos

com seus beijos. Mas o que me incomodava àquela altura era Olivia.

Cheguei ao meu destino às sete e meia da noite. Ao descer

do ônibus vi que o rapaz da Olivia, se me permitem a intimidade,
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também desceria ali. Aproximei-me e esbarrei propositalmente nele,

pedi desculpas e ofereci ajuda com a bagagem. Não sou dos mais

curiosos, mas Olivia me intrigava. Melhor seria não ter perguntado.

Olivia era o computador a quem ele atribuíra nome e estima e estava

com defeito aguardando-o para concertar.

Peguei um táxi e fui buscar meu filho. O taxista me contou

suas  lamurias  sem  nenhuma  cerimônia.  Havia  perdido  tudo  que

construiu  em 20  anos  de  trabalho  e  de  um  casamento  falido,  a

mulher nunca trabalhou, nunca quis lhe dar um filho e levou metade

de tudo que ele  tinha conseguido juntar  nesses anos.  Ao fim da

história só tive coragem de dizer que ele conseguiria construir tudo

de novo enquanto ela torrava a parte dela. Não me lembro se disse

a parte sobre ela gastar sua parte.

Já na companhia de meu filho marquei a passagem de volta

para  dali  duas  horas,  ou  seja,  dez  da  noite.  Fomos  jantar  (vale

lembrar  que comi  as bolachas parcialmente e tomei  o suco e só

então voltei a comer, enquanto isso a empada com refrigerante já

deve ter sido digerida por completo pelo transeunte). O restaurante

era próximo à rodoviária. O garçom chegou a mesa, fiz o pedido, ele

trouxe logo depois e só retornou quando pedi a conta que trouxe

com seu percentual embutido, paguei contrariado.

Voltamos à rodoviária e aguardamos a chegada de nosso

ônibus  assistindo  televisão.  Esta  rodoviária  está  num  nível

intermediário entre a que originou a viagem e a do meio do caminho.

Meu filho já está meio sonolento e deita ao meu colo. Nisso olho ao

meu redor e percebo que as rodoviárias acabam sendo recanto para

os desabrigados. É um cenário triste e ao mesmo tempo conflituoso,
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uma vez que vemos pessoas que fazem da rodoviária o seu ganha

pão,  vendendo  doces,  pipoca  e  outras  comilanças  ou  ainda

engraxando sapatos. O ônibus chega.

Geralmente na viagem de volta eu e meu filho dormimos até

a  chegada  em  nosso  destino,  mas  desta  vez  pude  observar  as

estrelas e as lágrimas da chuva que tocavam o vidro demarcando a

distância  entre  nós e  a lua  cheia  que brilhava no céu,  enquanto

afagava  o  cabelo  de  meu filho  e  devaneava  sobre  o  futuro.  Um

futuro  onde  as  riquezas  da  humanidade  sejam  paisagens  como

aquela.  Adormeci.  Talvez  este  futuro  tenha  sido  o  tema  de  meu

sonhar.

Quando desci  do  ônibus,  às  três  horas  da  madrugada,  e

pude me esticar, só pensava em chegar em casa para poder dormir,

pelo menos por míseras horas, o sono dos justos. No caminho até

meu  carro  tive  tempo  de  avistar  o  pedinte  do  início  da  jornada,

deitado em um banco tentava se cobrir com um pedaço de saco de

estopa. A imagem e tudo que se passou em minha cabeça eram tão

desconfortáveis  quanto  o  ônibus,  a  viagem e  a  certeza  de  nova

jornada em trinta e seis horas para levá-lo de volta, mas o conforto

de tê-lo nos braços é infinitamente maior e não pode ser comprado

por dinheiro nenhum no mundo.
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Cão que corre atrás do rabo

Ele  está  deitado.  Acomodado  em  sua  rotina  diária.

Esparramado  ao  tapete  da  sala  até  se  confunde  com  este.  É

Domingo,  dia  de  permanecer  ali  deitado,  afinal,  todo  domingo  é

assim:  deitado  observando  o  nada,  apenas  descansando  de  seu

cotidiano dos dias de feira. Não que os dias de feira fossem muito

diferentes, mas o Domingo era sagrado.
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De repente, passa uma borboleta dourada. Ao bater de suas

asas, o ofuscar do sol dá a impressão de que ela deixa um rastro de

pó de ouro, mas são só as asas douradas. Ele a espreita, desperta

do transe e a espreita, sorrateiro,  tenta abocanhá-la, em vão. Ela

bate as asas e escapa ligeira. Ele a perde de vista. Ela pousa em

seu focinho, gelado e umedecido. Ele se sente provocado. Ela é só

uma borboleta dourada. Ele a encara e em um surto psicótico tenta

abocanhá-la repetidas vezes em vão, mas a ponto de que o Dono

desviasse  o  olhar  da  televisão  e  o  fitasse  com  ar  ranzinza  por

quebrar o ritual de silêncio e contemplação do Domingo.

Normalmente,  ele  baixaria  a  cabeça  e  se  reclusaria

obedecendo  seu  Dono,  mas  não  hoje,  não  neste  Domingo.  Se

sentira  desafiado  pelo  animal  alado  e  dourado  e  desafiaria  seu

Dono, indo contra o sagrado do Domingo. Grunhiu e latiu na direção

da  borboleta.  Corria  e  saltava,  tentando  pegar-lhe  a  dentadas,

enquanto ela apenas voava com suas asas douradas. Até que ela

saiu pelo portão a fora. Ele surtou e pôs-se a latir e saltar sobre o

portão insanamente.

O  Dono  se  irrita,  brada,  mas  de  nada  adianta.  Tenta

alimentá-lo.  Troca a água.  Em vão.  O animal  está possuído pelo

desejo de perseguir seu instinto. O Dono toma-lhe por louco e abre o

portão.  Agora  ele  teria  que  escolher  entre  ir  atrás  da  borboleta,

atravessando pelo portão que nunca ousara atravessar, ou esquecer

tudo aquilo e voltar a contemplar o Domingo.

Neste  momento,  o  cão  contemplou  um  novo  objeto  a

perseguir. Ele balança peludo, mordido e desgrenhado, num ritmo

egocêntrico, desfiando-lhe como em outras vezes. Saiu correndo em
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círculos atrás do rabo.
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A rodoviária

Era uma mulher de aparência idosa, mas com certeza a vida

sofrida lhe atribuía mais anos do que de fato tinha. Sentada em um

banco de madeira ela se reclinava sobre a tela de ferro trançado da

grade entre o pátio central e a área de embarque e desembarque da

rodoviária. Com uma mão segurava o telefone ao ouvido e com a

outra fazia malabarismo para esmigalhar um pedaço de pão e jogar

as migalhas aos pombos que a rodeavam.

Ao telefone falava com outra mulher,  a julgar pelo gênero

atribuído nas palavras:

-  É  tudo  culpa  sua!  Se  eu  estou  aqui,  assim,  nessa

situação...

Dá  uma  longa  pausa,  desaba  no  choro  e  aos  prantos
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continua:

- Se você não tivesse tomado tudo que eu tinha, eu estaria

bem, não estaria aqui na sarjeta...

Outra  pausa  e  transtornada  ela  solta  o  pão  ao  chão,  os

pombos avançam como tubarões ao sentir  cheiro  de sangue,  ela

entrelaça os dedos da mão livre nos cabelos ressecados e os puxa à

frente do rosto com violência, como se para arrancar-lhes:

-  Sua  desgraçada!  Você  é  uma  desgraçada!  Eu  tô  na

miséria, mas a amaldiçoada é você!

Começa a rir, às gargalhadas, como se estivesse em frenesi:

- É isso mesmo, você é uma amaldiçoada e por isso eu rio

de  você,  você  pode  ter  tudo  que  era  meu,  mas  não  tem  a

felicidade...

Ela  bate  o  pé  no  chão,  os  pombos  se  afastam,  mas

permanecem à espreita,  vendo-a recolher o pequeno pedaço que

sobrou  do  pão,  uma  vez  que  as  aves  mais  se  bicaram

desordenadamente na briga por uma migalha do que conseguiram

alcançar a comida. Ela se levanta, começa a caminhar em círculos e

grita:

- Eu vou te matar! E te matar ainda vai ser pouco perto do

que  você  merece!  Empurra  um  transeunte  que  passa  olhando

assustado por perto dela:

- Tá olhando o que? Tô falando com a vadia que destruiu

minha vida! 

Mais  uma vez  pausa  as  palavras,  se  senta  novamente  e

chora  desoladamente.  Bate  a  cabeça  na  grade  repetidas  vezes.

Levanta-se  arremessa  o  telefone  ao  chão  para  logo  em seguida
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recolhê-lo.  Levantou-se  e  foi  embora,  alternando  as  passadas

ligeiras  e  compassadas,  com  tiques  nervosos  como  coçar

freneticamente o ouvido com o dedo mindinho e sacudir a cabeça de

um lado pro outro batendo o cabelo ao rosto. Observei-a indo, até

perdê-la de vista. Tive a impressão que toda a situação presenciada

era rotineira na vida dela e dos demais transeuntes e habitantes da

rodoviária da cidade, que mais parece um albergue. São inúmeros

os moradores de rua que ali se abrigam para ter um teto sobre suas

cabeças enquanto adormecem sem saber se a fome, a violência e

as necessidades que passam vão deixar-lhes acordar.

Era mais um fim de semana que eu frequentava a rodoviária

para mais uma de minhas rotineiras viagens, quando presenciei a

história acima. E seria uma história “normal” (dentro dos parâmetros

de nossa louca sociedade), não fosse o fato de que o telefone na

mão da mulher era nitidamente de brinquedo.
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Noventa e nove anos

Viveu naquele lugar desde que nasceu. Filho da terra, filho

do boto, nasceu por sobre o dormente da Maria Fumaça, cresceu

confundindo seus ciclos de vida com os ciclos da borracha, tinha de

vida o que a cidade tinha de história. Desde o começo amadurecia

esperando o mesmo daquela cidade, esperando viver ao cem anos

com a perspectiva de ver nela uma grande capital desenvolvida.

Ao chegar da experiência, por vezes decepcionou-se com a

frustração de seus sonhos para a amada cidade.  Via o lugar ser

povoado por migrantes em busca da exploração de suas riquezas.
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Ponderava os pontos positivos e negativos dessas explorações e se

decepcionava com a falta de planejamento do poder público para

tais situações.

Viu  com  pesar  no  peito  a  perda  de  algumas  riquezas

naturais e históricas durante os ciclos exploratórios. Era como se um

pedaço de sua própria vida e história submergisse nas águas das

usinas que ali instalavam-se. Perdeu inclusive sua casa à beira do

rio,  onde  viu  a  lenda  do  pai  boto  nascer,  onde  viu  a  mãe  terra

sustentar-lhe  e  o  próprio  rio  lhe  arremessar  os  peixes  durante  a

piracema.

Em  sua  caminhada  diária  e  matinal,  nosso  protagonista

contemplava  o  povo  em  seu  percurso  do  mercado  central  ao

mercado do “quilômetro 1”. O povo marcado pelo sol, pela poeira e

pela lama continuou um povo lutador com o passar dos anos. Sem

esmorecer, dedicando-se à labuta e às mazelas de uma cidade cada

vez mais abandonada.

Quando visitava a estrada de ferro, sentia uma oscilação de

sentimentos que o levavam às lágrimas também em contraste, ora

de tristeza, ora de felicidade. O povo também estava ali, as crianças

correndo, os jovens e seu show acústico. Era um momento de lazer

e felicidade. Tudo era belo. Menos o descaso com o lugar. A falta de

iluminação,  de  manutenção,  de  organização,  de  segurança,  entre

outras faltas, lhe faziam chorar até o faltar das lágrimas.

Hoje, aos noventa e nove anos, vislumbra que muito do que

sonhou não passou de utopia, mas muito do que viveu deve àquele

chão.  Se  a  cidade  não  é  mais  do  que  é,  a  culpa  não  é

exclusivamente do povo, pois seu único pecado é não saber votar,
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aliás convenhamos,  é  difícil  escolher  a laranja menos podre num

cesto de laranjas podres. Mas, mesmo com o cenário atual, o Ancião

não deixa de sonhar e vê na cultura, que encontra-se em estado

emergente visível, o ponto forte para o desenvolvimento da cidade.

Então rezemos para que a cidade se torne o que sonhou

nosso protagonista, nem que para isso leve mais noventa e nove

anos e ele vislumbre a realidade de uma utopia de longe...
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A rede social

Era  um  cara  comum,  possuía  seus  anseios  e  suas

frustrações, e em média estava sempre de bom humor. Gostava de

ler (é, talvez não fosse tão comum), assistir filmes e ouvir música.

Não  fazia  muito  sucesso  com  as  garotas.  Tinha  um  emprego

razoável.  Enfim,  levava  sua  vida  com  ânimo,  mas  sentia  que

precisava desenvolver mais os relacionamentos. Levado pela moda

digital,  em vez de sair e procurar atividades para conhecer novas

pessoas e aumentar seu ciclo de amizades, melhorando sua vida

social, resolveu comprar um notebook e assinar uma internet dessas

de moldem 3G (que nunca são 3G).

Em 27 de setembro de 2013 Fulano de Tal entrou na rede

social

Começou  a  adicionar  todas  as  pessoas  que  conhecia  de

vista, os poucos amigos que tinha, a família (inclusive os parentes

mais distantes). Em pouco tempo já possuía 1000 amigos na rede

social. Recebia convites de jogos, de eventos, até conversava com

alguns pelo bate-papo. Muitas vezes cruzava com alguns deles na

rua  e  nem  sequer  lembrava  dos  fortes  laços  de  amizade  que

estabeleceram entre curtidas, comentários e compartilhamentos de

status.

Fulano de Tal curtiu o status de Beltrano de Tal

Fulano  de  Tal  compartilhou  a  atualização  de  status  de

Beltrano de Tal

Fulano de Tal comentou a foto de Beltrano de Tal

Entre uma hora de trabalho e outra acessava a rede social

26



Crônicas do Velho Porto                            Renato Gomez

pelo  celular,  postava  frases  de  efeito,  frases  de  pensadores,  as

notificações  em sua  página  borbulhavam,  cada  vez  mais  amigos

adicionavam-lhe.

Solicitações de amizade 125 - Bate-Papo 10 – Notificações

159

Possuía amigos de todos os tipos. A religiosa que postava

passagens bíblicas o dia todo e na calada da noite postava fotos

seminua. O revoltado sem causa que postava contra o sistema o

tempo todo de dentro de seu quarto climatizado com tudo pago pelo

papai. Os que só entravam na rede social para mandar convites de

jogos. Os comerciantes que postavam seus produtos. Os atletas que

postavam sua malhação periódica. Os artistas postando sua arte e

seu egocentrismo. Os “posta tudo” que postam até quando vão ao

banheiro.  Os  culinários  e  seus  pratos  de  comida.  Foi  quando

conheceu uma menina e de todo resto ele se esqueceu.

Fulano de Tal começou uma amizade com Sicrana de Tal

Conversavam por horas pelo bate-papo. Ela curtia todas as

postagens dele e vice-versa.

Fulano  de  Tal  começou  um  relacionamento  sério  com

Sicrana de Tal

Quando  se  encontravam  pessoalmente  eram  tímidos  e

acabavam conversando pelo bate-papo da rede social  através do

celular. Ali um de frente com o outro como se ali não estivessem. O

contato físico era quase nulo. Mas os Check-ins eram muitos.

Fulano  de  Tal  está  com  Sicrana  de  Tal  em  Barzinho  da

Cidade

Sicrana de Tal  foi  marcada na  foto  de  Fulano  de Tal  em
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Shopping da Cidade

Na rede  social  o  namoro  ia  de  vento  em polpa.  Até  que

algumas postagens de outros fulanos para a Sicrana começaram a

incomodar o Fulano de Tal. E um dia, enquanto ela foi ao banheiro

em uma lanchonete, ele resolveu mexer no celular dela.

Sicrano de Tal disse: oi gatinha!

Sicrana de Tal disse: oi lindo!

Sicrano de Tal disse: posso passar ai mais tarde?

Sicrana de Tal disse: pode sim...

Sicrano de Tal disse: e seu namoradinho, não vai tá aí não?

Sicrana de Tal disse: não... ele só vem aqui no fds...

Sicrano de Tal disse: hum blz...

Sicrana de Tal disse: tô louca de saudade...

Sicrano de Tal disse: eu também gata...

Sicrana de Tal disse: rsrsrsrs

Sicrano de Tal disse: combinado então...

Sicrana de Tal disse: blz...

Sicrano de Tal disse: bjus na boca!

Sicrana de Tal disse: bjux...

Clicou  no botão Excluir  Conta  e  se  suicidou  de  sua vida

social. Ou, quem sabe, talvez agora ela comece...
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Quem mexeu no meu rato?

O cara levava uma vida monótona. De casa pro trabalho, do

trabalho pro sofá da sala, assistindo televisão até adormecer por ali

mesmo e retomar sua rotina no dia seguinte. Quando a coragem

permitia, lavava a louça entre uma ou outra comida de micro-ondas

ou enlatada. Não tinha muitos amigos e os poucos que tinha não

frequentavam sua casa e nem lhe convidavam a frequentar as suas.

Era o típico antissocial.

Errada noite, enquanto dormia no sofá, ouviu um barulho de

panelas caindo na cozinha. Levantou-se e foi  correndo ver o que

acontecia  em  sua  casa,  sempre  tão  silenciosa,  tendo  apenas  a

televisão como desordeira sonora. Ao chegar na cozinha deparou-se
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com  um  pequeno  camondongo;  novinho,  roliço  e  com  o  pelo

acinzentado.  Fitaram-se  de  cima  embaixo,  analisando  a  situação

como dois cavaleiros prontos para duelar. O homo sapiens caminhou

sorrateiramente  para  trás  em busca  de  uma  vassoura.  O  roedor

permaneceu estático aguardando o primeiro ataque de seu algoz.

Num piscar de olhos a vassoura atingia a pia e o ratinho parecia rir

daquilo,  já  postado  na  parede.  Sentiu-se  desafiado.  O  bicho

encarava-o  como  se  não  pudesse  ser  capturado.  Repetiu  as

vassouradas em vão.  Puseram-se a encarar-se até que o bípede

adormecesse postado à cadeira.

As lutas se repetiram por diversos dias e o ratinho conseguia

esquivar-se de tudo que o homem inventava. Ratoeiras, venenos,

golpes  de  vários  tipos  de  “armas”,  tiros  de  arma  de  pressão,

estilingue,  zarabatana,  arco  e  flecha,  sim ele  tentou  com arco  e

flecha e na ocasião conseguiu estourar um cano e inundou toda a

cozinha. Passava os dias no trabalho aguardando ansiosamente a

hora de chegar em casa e colocar em prática mais um plano infalível

para capturar o felpudo inimigo. A Televisão nem sequer era ligada

naquela casa há tempos.

Numa  tarde,  ao  chegar  do  trabalho  com  algumas

parafernálias destinadas à criação de mais uma engenhosidade para

capturar o fiel anti-herói, notou algo diferente. O animal não estava

na  casa.  Passou  a  noite  sentado  na  cadeira  aguardando  que  o

animal  aparecesse.  Faltou  ao  trabalho.  Permaneceu  ali  por  dias,

apenas  se  ausentando  para  comprar  os  alimentos  que  eram  da

preferência de seu companheiro. Percebeu que, inconscientemente,

ele deixava sempre restos de comida para alimentar seu parceiro.
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Dias se passaram, voltou à antiga rotina para não perder o emprego.

Ficou meses sem lavar louça deixando a casa um verdadeiro lixão

para ver se outro rato aparecia. Porém, no máximo as baratas se

atreviam,  eram  desprovidas  de  inteligência  e  acabavam  sendo

presas fáceis, não o desafiavam.

Foi  ao  final  da  rua  onde  havia  um  bueiro.  Destampou  e

entrou no canal de esgoto. Desceu pelas escadas do fétido lugar e

avistou milhares de ratinhos.  Postou sua lanterna na direção dos

animais para vislumbrar-lhes os olhos e escolher seu novo rival. Foi

quando um dos animais fitou-lhe como o outro fizera. Imaginou ser o

mesmo, mas não tinha certeza. A alegria tomou conta de seu corpo

e de sua alma.  Tentou capturá-lo,  mas assim como outrora,  sem

sucesso. Há quem diga que, até hoje, todas as noites ele desce ao

esgoto.
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Nada é fácil de entender

Era  uma  pessoa  sorridente,  daquelas  que  dá  bom  dia  a

todos que passam por ela na rua. Alimentava animais, dava esmolas

aos mendigos, moedas aos malabaristas no sinal. No trabalho todos

adoravam sua companhia, suas piadas engraçadas, mais pela arte

de  contar  que  ela  dominava,  do  que  pelo  teor  das  anedotas.

Profissional  extremamente  competente,  formada  na  melhor

universidade com as melhores notas da história do curso. Chegava
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cedo ao trabalho e geralmente saía por último. O que os colegas e

transeuntes que eram cumprimentados desconheciam, era o fato de

ser uma pessoa solitária, sem parentes e nem amigos.

Era órfã desde os 16 anos, da família pequena lhe restou

apenas  a  tia  que  lhe  criou  até  a  maioridade,  criação  rígida  que

deixou-lhe  uma  pessoa  dura  quando  as  relações  ficavam  mais

íntimas. Desta forma, nunca conseguiu fazer muitos amigos e nem

engatar  nenhum  relacionamento,  mesmo  sendo  engraçada  no

ambiente de trabalho.

Certa  noite,  ficou  no  trabalho  até  que  seu  último  colega

saísse, como de costume, deixou o carro lá e caminhou pelas ruas

cumprimentando  a  todos,  com rostos  conhecidos  tentava  até  um

início de conversa, logo repelido pela correria do cotidiano. Abordava

até  mesmo  os  animais,  que  por  serem  agredidos  nas  ruas  era

arredios e se afastavam.

Ao chegar em casa sentou-se em sua cadeira de balanço

com  a  vista  para  a  longa  avenida,  observava  as  pessoas  no

calçadão  caminhando  aos  pares,  casais  felizes,  alguns  com

crianças,  aos seus olhos os  que caminhavam sozinhos pareciam

invisíveis.  Acendia um cigarro atrás do outro,  pausava o fumo da

boca apenas para molhá-la com um longo gole no vinho tinto suave

que tomara diretamente da garrafa que abrira na ocasião.

Adormeceu  por  alguns  minutos,  sonhou  um  sonho  bom,

sonhou  o  que  sempre  quisera,  ter  alguém com quem conversar,

mesmo que depois esse alguém usasse o que foi  dito  contra si,

queria apenas alguém para dividir seus anseios, suas alegrias, suas

angústias,  enfim  seus  sentimentos.  Ao  acordar  e  ver  de  novo  o
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amargo  da  realidade  no  gosto  azedo  da  ressaca  do  vinho  e  do

tabaco, levantou-se encostou no beiral da varanda, pôs-se a olhar as

pessoas felizes por mais alguns instantes. Repentinamente, subiu ao

beiral e começou a andar por ele equilibrando-se como uma criança

que alinha-se na beira da calçada, porém no deslize a rua estava

muito mais distante de si do que da criança em sua brincadeira.

“Ela se jogou da janela do quinto andar...  Nada é fácil  de

entender...”
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As mordaças do poder

Estava assistindo a uma palestra daquelas monótonas. Tirou

um cochilo. Não era de seu feitio, mas estava muito cansado, pois

estudara até tarde na noite anterior. Isto, somado ao fato da palestra

não estar das mais animadoras, resultou no sono. Era ativista social,
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daqueles que tumultuá até cerimônia religiosa se achar que o direito

de alguém está sendo violado.

Ao acordar, com o ruído ensurdecedor de microfonia de um

aparelho defeituoso, se deparou com um envelope sobre o seu colo.

Abriu o envelope. Leu e entrou em êxtase. Era o convite que tanto

esperava, sonhava em fazer muito mais do que já fazia, sonhava em

ajudar a sociedade pela mão contrária à que vinha ajudando. De

dentro para fora do sistema. Faria parte do governo e através de seu

cargo mudaria o que estivesse ao seu alcance.

A euforia  que  brotara  dentro  dele  o  fez  despertar  para  a

palestra  que  naquele  momento  se  aquecera.  Lá  estava  o  seu

principal rival em debates, em ideologias e na vida como um todo.

Falava de ideais exatamente contrários aos seus e o olhava nos

olhos como forma de provocação. Seu opositor era contrário a ideias

que  privilegiassem as camadas mais  pobres da  sociedade  era  o

capitalista  nato,  acreditava  que  as  políticas  públicas  devem

beneficiar os mais ricos para que possam gerar empregos aos mais

pobres, mantendo o círculo vicioso.

Aquilo dava náuseas em nosso protagonista.  Não era por

menos  que  toda  vez  que  se  encontravam  trocavam  farpas

publicamente,  mas  agora  seria  diferente.  Ocupava  um  cargo  no

governo, assim como seu adversário ideológico, agora estavam no

mesmo nível e a discussão poderia ser igualitária.

Estufou o peito como um pavão que está prestes a abrir a

calda e exibir sua beleza. Ao tentar expelir toda sua ideologia, não

conseguia falar. Estava mudo. Ficou desesperado. Tentava gritar e

de sua boca saiam no máximo alguns gemidos desordenados e sem
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sentido.  Correu  ao  bebedouro  e  engoliu  a  água,  por  pouco  não

engoliu o copo.

O  inimigo  observava-o  de  longe  e  vendo  a  inquietação

alheia, deu ênfase ao seu discurso capitalista.

Tentou  escrever.  Ficou  estático  ao  perceber  que

desaprendera a escrita. Sentiu como se o analfabetismo fosse um

câncer e ele estivesse acometido da fase terminal da doença. Não

sabia libras e era um tanto desajeitado para as mímicas, que por sua

vez seriam inoportunas.

Aquilo  desequilibrara  o  anti-herói  que  se  perdia  em  seu

discurso ao observar nosso herói ruir com a falta de comunicação.

Entrou em desespero. E no momento que o desespero se

traduziu  em  fúria,  tentou  gritar  e  rasgou  o  envelope  de  sua

nomeação! Ao destruir  o papel  sua voz saiu como a lava de um

vulcão que entra em erupção e o grito pode ser ouvido a quilômetros

de distância. Andou até a frente, pediu a palavra, pegou o microfone

e explanou sobre o seu ponto de vista sobre o assunto em tela como

um menino que descobre o dom da fala...
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Amnésia

Acordou em um apartamento estranho não reconhecia nada

ali. A cama era das mais desconfortáveis, dava para sentir o estrado

de tão fino que era o colchão, isso lhe atribuíra uma tremenda dor na

lombar. Aliás, dor parecia ser comum a ele, pois a cabeça latejava a

ponto de culminar uma explosão. A boca seca, a sensação de soco

na  boca  do  estômago  e  a  moleza  no  corpo  caracterizavam  a

ressaca.

Avistou a comoda e vislumbrou um porta-retratos com a foto

de um homem e uma mulher desconhecidos, as roupas nas gavetas

não  lhe  eram familiares.  Foi  ao  banheiro  e  no  espelho  estava  o

mesmo homem da foto mais cabeludo e barbudo de certo, não se

reconhecia, não sabia quem era ou que fazia da vida, se era casado,
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se era com a moça da foto, enfim, nada sabia sobre si.

Voltou para o quarto e revirou as coisas pra ver se achava

algum  documento  que  lhe  dissesse  pelo  menos  seu  nome.

Documentos não achou, mas encontrou uma arma, não sem antes

encontrar alguns ratos e baratas em meio aquele pulgueiro. Ficou

assustado.

Olhou  pela  janela  e  deu  de  cara  com  a  Estátua  da

Liberdade. “Como pode? O que faço nos Estados Unidos?”

Sentou e pôs-se a refletir “Será que sou um criminoso? Um

terrorista? Assassino?”. Chorou. Não conseguia realmente lembrar

de nada. Olhou pelo corpo e nada de tatuagens ou cicatrizes. Era

um  homem  aparentemente  bem  cuidado,  com  exceção  daquela

barba e daquele cabelo.

De repente, alguém colocou um jornal por debaixo da porta.

Correu abriu a porta e já não avistou ninguém no corredor. Sentou-

se na cama e abriu  o jornal  em busca de algo  familiar.  O jornal

estava em inglês. Ele sabia ler inglês, mas não achava que era sua

língua materna. Parou e pensou. Ao pensar percebeu que pensava

em Língua Portuguesa (sim porque até nossos pensamentos são

revestidos de linguagem e essa linguagem expressa através de uma

língua) e num rompante gritou: SOU BRASILEIRO!

Na coluna internacional  do Jornal,  notícias sobre o Brasil:

“Procura-se Fulano de Tal, político, acusado de ter desviado milhões

dos cofres públicos, destinados à Saúde, à Educação e à Segurança

Pública.  Está foragido da polícia  desde de que foi  decretada sua

prisão  preventiva.”  A  constatação.  Era  ele.  É  certo  que  mais

arrumado,  de  terno  e  gravata  e  com  o  cabelo  e  a  barba  bem
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aparados, mas era ele.

Entrou em parafusos. Para um ser desprovido de memória, a

moral e a ética passam a ter um peso maior do que para muitos que

possuem lembranças. Era aceitável ser assassino, ladrão, terrorista,

mas não um político corrupto. Colocou a arma em sua boca e sem

exitar puxou o gatilho.
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O telespectador

Era um fanático por televisão, sempre que saia um modelo

novo trocava de aparelho,  era  fiel  consumista  tanto  das lojas  de

eletrodomésticos quanto dos programas televisivos mais populares e

sem conteúdo que apareciam, tinha suas preferências, mas mesmo

que não  passasse  nada  dentre  elas,  estava  ele  à  frente  de  sua

televisão, assistindo qualquer coisa que entretece sua mente vazia.

Era tão alienado que,  uma vez que também era  solitário,

alugou um apartamento de apenas um cômodo e comprou um sofá-

cama, ou seja, até para dormir era na frente da TV. Abandonava sua

companheira de vida para ir  ao banheiro e olhe lá,  muitas vezes

para não perder algo “importante” chegou a urinar em garrafas de

refrigerante  vazias.  A limpeza  do  apartamento  era  feita  por  uma
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diarista que visitava o ambiente uma vez por semana e mesmo na

hora  que  tinha  essa  companhia,  preferia  manter-se  em  silêncio

enquanto ela limpava, apenas levantando-se no momento que ela

pedia para espanar o sofá-cama.

Quando do lançamento do modelo 3D, foi o primeiro da fila

na  primeira  loja  da  cidade  que  revenderia  o  produto,  não  lhe

importava  o  valor,  era  rico,  tinha  recebido  uma gorda  herança  e

vivera  dela  desde  a  infância  e  pelo  que  parecia,  por  toda  a

existência. Comprou o primeiro aparelho de televisão 3D vendido em

sua cidade.

Chegou em casa, retirou o aparelho obsoleto (do seu ponto

de  vista,  pois  não  possuía  nem  06  meses  de  uso)  do  raque  e

colocou o novo, ligou na tomada, retirou as pilhas do controle velho

e colocou no controle novo, correu ao micro-ondas e fez seu almoço:

pipoca com aroma artificial de bacon. Pegou um refrigerante de dois

litros  na geladeira  e um copo no armário.  Esperou ansiosamente

pelo apito do micro-ondas. Despejou a pipoca em um pote que diga-

se de passagem, de pipoca em pipoca não era lavado há um bom

tempo.  Retornou  e  como  num  mantra,  num  ritual,  abriu  o

refrigerante,  postou  no  braço  do  sofá-cama,  pegou  o  controle,

colocou  os  óculos  próprios  para  visualizar  imagens  em  terceira

dimensão, ligou a TV.

Neste  momento  foi  transportado  para  dentro  da  TV

literalmente, seu aparelho 3D possuía algum defeito desconhecido

que em vez de atribuir a profundidade às imagens, transportava o

telespectador para dentro delas. Foi inicialmente transportado para a

tela azul, ficou flutuando naquele espaço azul, como um astronauta
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a vagar pelo universo. Seu primeiro impulso ao ver que estava com

o controle na mão foi desligar a TV, exitou na fração de segundos

que antecedeu o ato, ficou com medo de ficar perdido de vez caso

desligasse.

Apertou o menu acreditando que aquela situação pudesse

ser  uma função da TV.  Nada aconteceu.  Retirou os óculos.  Mais

uma vez, nada. Mudou de canal. Caiu no canal de programas sobre

animais dentro da jaula de um leão, ficou com tanto medo que em

vez de mudar de novo de canal, saiu correndo feito um louco, de

repente conseguiu atravessar a grade como um fantasma. Mudou de

Canal.  Caiu  num  programa  de  humor,  daqueles  de  auditório,

percebeu  que  não  era  visto  pelos  atores.  Ou  seja,  estava  na

programação, sem fazer parte dela. Era apenas uma projeção em

3D dentro da programação.

Mudou mais uma vez de canal e acabou em um telejornal.

Automaticamente,  tentou  mudar  de  canal  como  sempre  fizera,

porém a pilha do controle parecia ter acabado. Ficou preso ao canal

do  telejornal,  vislumbrou  várias  notícias  de  sua  cidade,  de  seu

estado, do país e do mundo. Viu que pessoas passavam fome, não

tinham onde morar. Viu que pessoas matavam pessoas por dinheiro.

Viu a realidade, dura e fria. Viu a vida como ela é. E não como a TV

fantasia e mascara.

Quando  o  jornal  acabou,  foi  teletransportado  de  volta  ao

sofá-cama, seu bairro estava sem energia elétrica, provavelmente

por alguma manutenção de rotina na rede, parou para refletir  em

como  passou  sua  vida  de  modo  improdutivo,  inócuo,  inerte,

inoperante  e  quantos  “is”  que  resultarem  em  algo  sem  proveito
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vocês quiserem...

Vendeu a Televisão e deu um destino ao seu tempo e ao seu

dinheiro. Montou uma Organização Não Governamental de proteção

aos direitos dos cidadãos vítimas de lavagem cerebral em frente à

televisão. 
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O problema é o sistema

Era  um  pobre  professor.  Pobre  pela  baixa  remuneração.

Pobre pela depressão. E mais pobre por saber que não passava de

um peão nesse jogo de xadrez. Havia dado aula nas séries iniciais

quando para isso se pedia apenas o antigo magistério,  agora era

professor  dos  ensinos  fundamental  e  médio,  após  formar-se  em

Língua Portuguesa.

Conhecia todo o sistema educacional de cabo a rabo. Sabia
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seus pontos fracos e consequentemente os poucos pontos fortes.

Estava cansado de tudo aquilo, mas toda vez que tentava inovar em

sua metodologia de ensino era repreendido pela direção da escola.

Um dia, durante a aula, um aluno lhe acertou a testa com um

apagador. Caiu desacordado e retomou os sentidos com a ideia de

se candidatar a prefeito.

Candidatou-se.  Em sua campanha não distribuiu  nem um

santinho e como era de um partido pequeno mal tinha tempo na

televisão. Toda sua divulgação era verbal, marcava reuniões com os

ex-alunos que lhe admiravam, os bons alunos reconheciam um bom

professor, e utilizando sua principal arma, a oratória, atraía o povo

para junto de si, mostrando os projetos que tinha para a educação.

“Não prometerei que em meu governo não terá corrupção,

isso  independe  de  mim,  não  prometerei  obras  faraônicas,  bolsas

isso ou aquilo, a única coisa que posso prometer e que farei cumprir

é que a educação será valorizada.” 

Para  surpresa  dos  outros  candidatos  que  zombavam  do

“professorzinho”  ele  se  elegeu  no  primeiro  turno.  No  dia  de  sua

posse  convocou  os  vereadores,  seus  secretários  e  assessores

(Nomeou  basicamente  profissionais  de  carreira  e  relacionados  à

educação e/ou professores. Não que isso garantisse a honestidade,

mas  pelo  menos  era  melhor  do  que  o  critério  de

nepotismo/apadrinhamento) e discursou sobre as diretrizes de seu

governo, assim como fizera durante a campanha, porém em um tom

direcionado:

“Em nosso mandato, sim, nosso mandato, peço-lhes apenas

atenção a uma coisa: EDUCAÇÃO. Se tiverem isso durante todas as
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suas  atitudes  não  teremos  corrupção,  não  teremos  discussões

desnecessárias e principalmente poderemos melhorar nossa cidade.

Aos senhores vereadores, antes da rivalidade política, lhes

peço que verifiquem se os projetos que forem colocados em votação

interessam ao povo em primeiro lugar.

Aos meus assessores e Secretários este mandato é pautado

na Educação e na mudança do nosso município  a curto  e longo

prazo. No Primeiro ano quero acabar com todos os problemas do

ensino  infantil,  no  segundo  ano  com  os  problemas  do  ensino

fundamental, no terceiro ano acabaremos junto com o governo do

estado com os problemas do ensino médio e ao fim do mandato

procuraremos o governo federal para acabar com as mazelas dentro

da Universidade em nosso município.

Assim, com uma educação de qualidade teremos cidadãos

conscientes para elegerem políticos conscientes. Por sorte me elegi

mas os  que  me sucederem terão  que ser  por  competência.  Não

quero deixar a cidade às mínguas, vamos dar as manutenções no

que temos para que a cidade tenha cara de cidade, mas a prioridade

é a educação.

EDUCAÇÃO,  SENHORAS  E  SENHORES,  esse  é  nosso

lema.”

Foi  aclamado.  Ao longo de seu mandato foi  odiado pelos

políticos corruptos que desejavam a manutenção do sistema. O que

se via eram as crianças saindo do ensino básico para o fundamental

com boa iniciação na leitura, do ensino fundamental para o médio

com qualidade na leitura e na escrita e do médio para faculdade com

ótimo poder de argumentação e visão de mundo.
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Foi Governador, o Estado tornou-se modelo.

Eleito Presidente, com todo o sistema em suas mãos, ainda

assim sofria, pois o Sistema exigia trocas políticas, o toma lá dá cá,

para ter seus projetos educacionais aprovados era obrigado a fazer

vista  grossa  em várias  mazelas  políticas.  E  o  problema é  que o

sistema  sempre  quis  um  povo  burro  porque  é  mais  fácil  de

manipular.  Se  o  povo  não  estuda,  tem  pouco  poder  de

argumentação.  Vende  seu  voto  por  comida  quando  passa

necessidades.  E  o  sistema se  mantém,  os  políticos  corruptos  se

mantém.  O  problema  é  que  com  as  inovações  educacionais  do

Professor-Presidente, ou vice-versa, o povo ficou esperto, a lógica

dele estava funcionando, um povo com estudo ao longo do tempo

seria  um  povo  questionador,  com  maior  poder  de  cidadania,  e

consequentemente teríamos profissionais mais capacitados.

O  povo  estava  muito  satisfeito  com  a  educação,  mas  a

infraestrutura do País estava ruindo e os benefícios aprovados para

os políticos eram cada vez mais estapafúrdios. No terceiro ano de

mandato o povo foi às ruas pedir esclarecimentos, e o Presidente-

Professor, ou vice-versa, só tinha defesas quanto aos investimentos

em educação, todos os outros investimentos ele assinou e cedeu em

contrapartida política à sua utopia educacional. ESSE FOI O SEU

ERRO.  Não  fiscalizou,  nem  sequer  combateu  a  corrupção,

acreditando que os fins justificavam os meios, e que a longo prazo

seu plano eliminaria os corruptos naturalmente, ele deixou o sistema

engoli-lo.

As manifestações aumentavam e foi  em uma inauguração

de um novo campus universitário que ele encontrou seu algoz, um
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ex-aluno  (o  mesmo  do  apagador)  frustrado  com  sua  gestão

arquitetou um plano mirabolante para matá-lo. Acertou-lhe um tiro na

testa em meio à solenidade.

Acordou na sala de aula, onde toda a ideia começou, nada

acontecera no mundo real, só no mundo das ideias. Acreditando ser

possível, foi lá e fez o impossível...
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O ribeirinho

Morava em um casebre à beira do rio de águas barrentas

que  via  o  sol  acordar  escaldante  e  a  lua  dormir  amarela  com a

poeira  que  pairava  no ar.  Comia  o  que o  rio  lhe  trazia  à  isca  e

passeava em seu leito com a voadeira que o pai havia feito e lhe

deixou a herdar. Bebia a água barrenta fervida e nunca adoecia pois

os anticorpos eram de candiru matar.

Antes de levar a vida de Ribeirinho, viveu desde a borracha,

passando pelo ouro até a cassiterita a explorar, ganhou alguns calos

no dormente e nos trilhos da ferrovia que ajudou a fundar. Era gente

da gente daquela se com frio, fome ou doente sabe que tem que

trabalhar.

Ocorre  que  agora  sua  casa  decidiram  que  vão  na  mão
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grande tomar. Acontece que a tecnologia, que aqui nunca chegaria,

chegou  e  resolveu  lhe  despejar.  Por  causa  da  falta  de  energia,

perderá sua moradia e vai ter que se acostumar. Pior que a casa que

iria, a que lhe fora prometida, nem pronta está. E nessa terra viaduto

até tem, mas não estão prontos pra embaixo morar.

Mas ele é guerreiro, é caboclo e decidiu que não sairia dali

sem lutar.  Armado com a teimosia, sentou na cadeira e pôs-se a

balançar. Matutou três dias e três noites para uma estratégia montar.

Armou os antigos canhões do antigo presídio, que ali perto um dia

existiu. Esperou seus algozes famintos, como urubus rodearem seu

ninho para surpreender-lhes com bolas negras no ar.

Balançava na cadeira tranquilamente quando ouviu o ranger

de  um  dos  dormentes,  eram  os  homens  da  lei  armados  até  os

dentes para cumprir ilegalmente a desapropriação de nossa gente.

Ele  correu  e  pegou  o  fósforo,  não  era  dado  à  tecnologia,  nem

isqueiro  utilizaria,  mas  pagou  caro  pela  rebeldia,  a  mira  a  laser

penetrou à nostalgia de sua mente, os tempos de guerra que já não

vivia.

O herói de nossa gente, se foi num repente, agora a fonte de

energia não é mais o sol potente, mas sim um assassino emergente

que  mata  os  peixes.  Mas  há  quem diga  que  ouve  ainda,  o  seu

caminhar nos dormentes enquanto adormece essa gente que sofreu,

sofre e sofrerá com tanto governo incompetente.
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Moinhos de vento

Eram  as  grandes  engenhosidades  da  cidade.  Visavam  o

aumento da produção de energia para todo o país. Fora devastada

uma área de preservação ambiental com grande patrimônio histórico

e cultural para a construção do empreendimento. Muitas vertentes

da sociedade civil  organizada foram contra a instalação.  Para  os

governantes os recursos obtidos foram um agravante causador de
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cegueira  deliberada,  uma  vez  que  possibilitariam  um  falso

crescimento econômico ao Estado. Falso porque, ao acabarem as

obras, os empregos gerados virariam desemprego e os migrantes

partiriam ou virariam um fardo para a sociedade. Mas o fato é que os

Moinhos de Vento estavam sendo construídos na cidade.

Não havia nenhum Dom Quixote, menos ainda um Sancho

Pança, mas aqueles Moinhos de Vento eram dragões cuspindo fogo

e ceifando a vida da sociedade daquela cidade.

Os  trabalhadores,  que  ali  se  empenhavam,  circulavam

livremente pela linha tênue entre o antagonismo e o protagonismo,

ora  rebelados,  ora  vitimados,  ora  consumindo  o  nicho  social  do

álcool e da prostituição, ora sendo utilizados como bode expiatório

em justificativas quanto à economia local.

O impacto da construção em si causava problemas sociais e

ambientais  ao  seu  redor,  e  em  larga  escala  quando  o  assunto

convergia para a mesma economia citada anteriormente. A alta do

setor imobiliário, só para citar um exemplo, foi impactante para todo

o povo. Os imóveis triplicaram de valor tanto para venda como para

locação.

E  mesmo  com  boa  parte  do  povo  contra,  os  órgãos

fiscalizadores cobrando transparência e emitindo pareceres contra a

isenção fiscal concedida, os governantes silenciavam e mantinham

sua  posição  pela  construção  dos  Moinhos  de  Vento.  A

administradora  do  fornecimento  de  energia  elétrica  se  mantinha

omissa à boa parte da discussão em torno do empreendimento. E na

cidade a energia elétrica oscilava e as interrupções no fornecimento

eram constantes, era a cidade com mais moinhos de vento e que
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mais sofria com quedas de energia.

O tempo passou,  os  Moinhos foram inaugurados e,  após

alguns  anos,  a  cidade  foi  ficando  deserta.  Os  trabalhadores  se

foram... Os nativos, sofrendo com o aumento do custo de vida, se

foram...  Todos,  por  algum motivo  decorrente  da  grande  obra,  se

foram... Abandonado, o lugar mais parece cenário de um filme de

bang-bang, quando são apresentadas as cidades fantasmas.

De resto, o que se comenta é sobre um velho ribeirinho que

ali já estava na época da construção dos moinhos e ali  continuou

residindo até o fim de sua vida,  que sempre foi  contra e morreu

impondo  sua  bengala  como  um  verdadeiro  Dom  Quixote,  diante

daqueles dragões que devastaram toda uma população.
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A verdade 

Houve  um  tempo  em  que  tudo  que  era  raro  era

proporcionalmente  mais  valioso.  Mas  naquele  lugar  não.  Ali  a

verdade por mais rara que fosse não valia nada. Mais contemplada

de créditos era a mentira bem contada. Fazia-se valer o ditado de

que  uma  mentira  bem  contada  acaba  virando  verdade.  A única

diferença entre o verídico e a fraude estava no fato de que a fraude

era mais valiosa na proporção que chegava mais perto de tornar-se

verdade, mas a verdade de fato e de direito não passava de um zero

à esquerda.

Chegou a tal ponto que ninguém acreditava em ninguém, a

não ser que o outro dissesse uma mentira notória que todos sabiam

que  era  mentira,  mas  que  confortava  o  ego  de  todos.  Era  mais
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valiosa a mentira suave ao amargo da verdade.

Foi  quando  aconteceu  um  crime,  um  crime  terrível.  Um

menino havia sido decapitado por uma espada em uma das vielas

do reino. Fora encontrado na poça do próprio sangue com a cabeça

logo a frente em uma poça de lama e ao lado a arma do crime: uma

espada  de  dois  gumes,  enorme  e  pesada,  com  o  cabo  todo

trabalhado em bronze.

Decidiu confessar tudo em praça pública. Durante um evento

em que a população comparecia em massa, subiu no palco, tomou a

palavra  tendo  que  engrossar  e  muito  a  voz  de  menino,  e  disse:

“Tenho  uma  confissão  a  fazer.  Eu  matei.  Matei  o  menino.  Sou

culpado do crime e estou me entregando para a Justiça, mas quero

que  todos  saibam que  foi  um acidente,  a  espada escorregou de

minha mão e eu matei o menino.”

Após, um breve silêncio tudo que se ouvia era a gargalhada

da multidão e as chacotas duvidando da veracidade das palavras do

pobre infeliz. “O rapaz, você não tem força nem pra segurar aquela

espada.” “Ô moleque, você num mata nem barata.” “Não nos faça rir,

o assunto aqui é sério.” “Daqui a pouco vai nos dizer que quer ser

um gladiador.” “De onde saiu este rapaz? É o bobo da corte?”.

Virou piada no meio do povo sob a alcunha de “assassino

que  nunca  matou”,  até  que  um  dia  um  amigo  que  era  muito

observador e talvez o único amigo que o jovem tivesse, teve uma

ideia  para  que  todos  acreditassem  nele  e  parassem  com  as

gozações.

Foi  à  mesma praça  onde  o  amigo  havia  confessado  seu

crime  e  disse:  “Está  noite  o  fantasma  do  menino  que  morreu
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decapitado veio ao meu encontro e me afirmou que seu assassino

realmente foi esse jovem que aqui está e que já confessara o crime,

porém afirmou que tudo não passara de um acidente, pois a espada

escapou de suas mãos e o atingiu.”

Todos  acreditaram e  como  nem tudo  é  perfeito,  o  jovem

acabou  preso.  Preso  por  mentiras  de  verdade  ou  verdades  de

mentira, está aquele povo até os dias de hoje.
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O cavaleiro 

Era um cavaleiro. Sempre quis ser. Quando pequeno olhava

os outros cavaleiros da guarda real e imaginava o dia que teria sua

espada em punho, assentado em seu cavalo de raça. O dia tinha

chegado e já era um dos cavaleiros de destaque da guarda real.

Comandara a guarda em diversas expedições pelo reino em busca

de comerciantes com mercadoria não declarada ou ilegal. Herdara a

fama do pai em ser um homem justo e honesto, exemplo por todo o

reino.

Os tempos eram de recessão, a economia no reino não era
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das melhores e o salário de cavaleiro da guarda real também não

era dos maiores. As poucas moedas de ouro que ganhava em seu

ordenado davam apenas para o sustento familiar,  não havia luxo

algum em sua vida. Orgulhava-se de sua profissão, nunca recebera

propina, não se deixaria corromper.

Foi quando o filho adoeceu e pra seu desespero o menino

precisava de uma cirurgia que era caríssima, pois precisaria que um

médico  especialista  de  outro  reino  viesse  para  procedê-la.  Ficou

tranquilo no começo, pois estava prestes a ser promovido a capitão

da guarda real e o ordenado aumentaria o suficiente para pagar a

cirurgia,  com  um  certo  aperto  nas  economias  do  lar,  mas  todo

sacrifício era válido.

Chegado o dia da nomeação, quando todos achavam que

nosso herói – sim, herói por conduta – chegaria a capitão, eis que é

nomeado  um  dos  guardas  mais  corruptos  da  corporação,

provavelmente comprara o posto com dinheiro sujo. Decidiu ir falar

pessoalmente ao rei. Explicou-lhe toda a situação. O rei agiu com

indiferença e apenas disse que veria o que poderia fazer. Saiu de lá

desolado, sabia que o rei nada faria e se questionara sobre o reino

que defendera até então.

Andou por todo o reino pedindo ajuda, os comerciantes o

olhavam  com  desprezo,  havia  multado  muitos  deles.  Pediu  aos

colegas de guarda que também cultuavam a honestidade, ganhavam

tão pouco quanto ele e não tinham condições de ajudar. O dinheiro

sujo dos corruptos ele não aceitaria. Perdeu as esperanças.

Decidiu que não viveria para ver um filho morrer por culpa de

sua honestidade. Postou a espada com a ponta voltada para seu
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próprio peito e quando usaria suas últimas forças para cravá-la a

porta se abriu. Era um senhor muito velho a quem havia livrado de

um assalto a tempos. Era médico, ouvira falar do caso de seu filho e

quando  soube  quem  era  o  genitor  veio  ajudar-lhe.  O  único

pagamento era a dívida de gratidão.
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A festa da carne

Todo povo tem sua religiosidade. O de nossa estória não é

diferente. Cultuavam uma religião que estava intrinsecamente ligada

às demais instituições sociais, pregando o certo e errado dentro da

sociedade, influenciando a cultura e o comportamento de modo que

era determinante também na política e nas demais ciências sociais,

como o Direito, por exemplo. Parece uma maravilha à primeira vista,

de fato não é de todo ruim, mas tem pontos negativos, a criação de

uma  das  principais  doenças  sociais,  por  exemplo.  Qual  é  essa

doença? A hipocrisia.

Cada indivíduo realizava todos os seus desejos quando não

havia  ninguém  olhando,  ou  quando  as  testemunhas  estavam

coniventes  e  participantes  destes  desejos.  Porém,  diante  da

sociedade  todos  fingiam  ser  politica  e  religiosamente  corretos  e

julgavam aqueles que deixavam escapar suas mazelas.

Ocorre que chegou um tempo em que o povo estava muito

oprimido. Era um tempo de recessão financeira. Os líderes sociais,

em sua maioria clérigos, decidiram criar uma festa para alegrar o

povo. Foi quando um deles teve a brilhante ideia de acabar com as

convenções sociais nesse período de festas. As pessoas teriam um

período  para  festejar,  deixando  cair  suas  máscaras  sociais  e

colocando as máscaras de fantasia. Estariam liberadas para realizar

todos  os  seus  desejos  sem vergonha  e  medo  de  julgamentos  e

esqueceriam toda a dificuldade que passavam. Pão e Circo.

Estava  instituída  a  festa  da  carne.  Após  esse  período,  o

povo teria de se resignar ao jejum de carne vermelha e pedir perdão
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de seus pecados. Portanto, já que o período posterior era de perdão,

a festa da carne era pra pecar. O povo só não percebia que durante

a  festa  da  carne  era  o  único  tempo  na  qual  se  via  curado  da

hipocrisia.

Foi quando um homem muito observador percebeu este fato.

E começou a pregar a filosofia da tolerância, da liberdade e de todo

o resto que a festa da carne trazia de bom para o povo. Conseguiu

angariar seguidores. Eles não queriam aumentar os dias de festa.

Queriam apenas que a filosofia da festa se estendesse por todos os

dias.

Obviamente  que  tal  motim  não  agradou  em nada  a  nata

religiosa.  O  clero  decidiu  acabar  com a  algazarra  antes  que  ela

tomasse maiores proporções. Muito se discutiu sobre qual seria a

melhor maneira, uma vez que a escolha errada poderia criar mártires

e originar novos seguidores no povo.

Os rebeldes foram todos definidos como loucos e estavam

criados os manicômios.
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O mendigo

Morava na rua desde os sete anos de idade. A mãe morreu

no parto.  Quando o pai morreu de infarto em seus braços se viu

sozinho no mundo. Não tinha parentes próximos, os distantes não

queriam  saber  dele,  aliás  alguns  nem  sabiam  de  sua  infame

existência.  Ficou na casa por  um tempo,  vivia  do que conseguia

arrumar  fazendo  pequenos  serviços  pros  vizinhos.  Porém  fora

despejado  pelo  proprietário  quando  já  venciam  seis  meses  de

aluguel.  Juntou o que podia carregar  e procurou um abrigo onde

pudesse morar e guardar seus pertences. Acabou debaixo de um
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viaduto.

Seu pai não tivera estudo, mas prezava o que chamava de

“o único bem eterno” e seu filho já lia e escrevia com pericia quando

ficou só no mundo. Desta forma, dentre os bens que levara para o

viaduto estavam os poucos livros que seu pai conseguira comprar.

Durante os anos que morou embaixo do viaduto entre um

bico e outro, com o dinheiro que recebia comprava comida e livros,

muitas  vezes  mais  livros  do  que  comida,  e  lia,  lia

desesperadamente, quando a fome apertava devorava os livros e

saciava sua sede de viver uma vida diferente. Comprou tantos livros

que  no  seu  aniversário  de  dezoito  anos  já  tinha  uma  pequena

biblioteca debaixo do viaduto.

Aos  trinta  foi  descoberto  pela  mídia,  virou  celebridade

instantânea, era chamado de o “Mendigo Intelectual”, fez comerciais,

ganhou muito dinheiro, comprou casa, carro, moto, roupas novas,

muitas roupas novas, fez a barba e cortou o cabelo, os quais nunca

tinha sequer aparado. Era outra pessoa. Deu dezenas de entrevistas

e fez outras dezenas de comerciais, mas não lera mais nenhum livro

sequer.

Um  dia  enquanto  se  encaminhava  para  fazer  mais  um

comercial,  passou pela sua morada de anos, e olhou um outdoor

recém-instalado sobre a beirada do viaduto e se orgulhou de ver sua

imagem em uma propaganda ali no local onde passara a maior parte

de sua existência. Era o símbolo da guinada que deu em sua vida.

Conforme foi se aproximando viu um livro caído ao chão. Parou o

carro e foi em busca do livro, pois certamente era um dos seus que

por descuido ficou no local. Ao recolher o livro do chão, percebeu
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que era um dos primeiros que seu pai  comprou, um dos que ele

mais gostava, e se culpou por tê-lo esquecido ali, uma vez que o

mesmo  se  encontrava  tão  desgastado  pelas  chuvas  e  sóis  que

pegara desde sua partida.

Abriu-o na página que se encontrava o marcador de páginas

e leu a seguinte poesia:

“De onde tu viestes?

Pra onde tu irás?

O círculo da vida

que aqui te trouxestes

daqui te levarás...”

Vendeu tudo que conquistara e negociou com a prefeitura a

compra do terreno abaixo do viaduto. Sim, o terreno que deveria lhe

pertencer  por  usucapião,  e  montou  uma  biblioteca  de  verdade,

passou o resto de seus dias ali lendo livros.
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Olho por olho, dente por dente!

Chegou uma mulher para o julgamento, a acusação era de

tentativa  de assassinato,  o  Rei  estava tranquilo,  iria  proferir  mais

uma pena de morte sob a ótica de justiça do povo: olho por olho,

dente por dente! (Mesmo o assassinato não tendo se concretizado, o

que valia era a intenção.) Até que foi concedido o direito ao último

desejo da ré, e ela, sem pestanejar, suplicou:

- Quero o direito a me defender das acusações!

Todos riram. Era um crime com testemunhas, fora presa em

flagrante, com a arma do crime na mão no local do crime. O Rei
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ficou sério e indagou-lhe:

- Defender-te de que? Fora pega no local do crime com a

arma em punho e várias testemunhas viram que você foi a autora do

disparo.

- Não nego o crime. Fui eu. Mas tenho meus motivos.

- Ora, mulher! Se admites o crime como quer defender-te

pela motivação?

- Tentei matá-lo porque ele matou meu marido.

-  Mas pelo  que eu me lembre,  o  caso do seu marido  foi

arquivado porque não identificaram nenhum suspeito.

-  Exatamente,  na  época  fiz  o  retrato  falado  e  não  o

encontraram, eu fui a única testemunha. Então encontrei-o na rua e

tentei assassiná-lo. Não é esta a lei: os que matam, morrem?

O Rei  ficou  nervoso,  se  a  história  dela  fosse  verdadeira,

estaria criado um impasse na justiça local. Se mandasse matá-la ou

se a absolvesse violaria a lei, uma vez que os que matam ou tentam

matar, morrem. Se o homem matou o marido merecia a morte, mas

como ela tentou matar  também merece a morte.  Sempre os que

matavam  eram  assassinados  sem  contestar  a  lei,  até  que  essa

mulher ousou contestar pelos motivos que lhe levaram a matar.

Então o rei, sábio que era, decidiu que o caso não estava

previsto na lei e portanto deveria ser formado um júri para decidir

qual  a atitude mais justa a ser  tomada.  E o juri  foi  montado por

pessoas alheias ao fato, do meio da população, diante da decisão da

mulher em fazer sua defesa, o rei seria o juiz, e nem poderia ser

diferente. Porém, para acusação o governante convidou a esposa do

baleado.
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- De que crime sou acusada?

-  Do  crime  de  tentativa  de  assassinato.  Esbravejou  o

monarca.

- Não reconheço tal crime. Acredito que apenas tentei fazer

justiça.

- E quem garante que meu marido matou o seu? Repeliu a

esposa do vitimado.

- Qual é a profissão de seu marido? Interpelou a ré.

- Me nego a responder.

-  Não  responde  porque  sabes  que  seu  marido  é  ladrão,

notoriamente conhecido pelo rei,  uma vez que perdeu a mão por

roubar. E foi exatamente assim que matou o meu marido, tentando

roubá-lo.

-  Mas  é  apenas  a  sua  palavra  que  diz  isso,  não  tem

nenhuma prova.

- Tenho sim. A arma com que atirei nele é a mesma que ele

usou para matar meu marido e é de propriedade dele, é só checar.

O silêncio tomou o tribunal por alguns instantes, até que o

juiz proclamou:

- Interrompo o julgamento até que se proceda a balística e

se verifique a propriedade da arma.

No dia seguinte, com o exame de balística comprovando a

versão da ré o julgamento recomeçou:

- Pois bem, agora que provei que seu marido matou o meu,

por que ainda estou aqui?

-  Porque  poderia  tê-lo  entregue  para  justiça  ao  invés  de

tentar matá-lo.
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- Se fosse uma de suas esposas, majestade, o que o senhor

faria?

- Certamente, eu mataria o assassino.

- Se fosse a senhora, o que faria?

- Faria o mesmo.

- Então por que me julgam? Se o seu marido for condenado

pela morte do meu, a senhora receberá uma pensão do fundo de

Direitos Humanos, uma vez que seu marido será morto pela Justiça.

Seu marido é um bandido, nunca trabalhou, nunca contribui para a

sociedade. Meu marido era homem honesto, trabalhador, quando ele

morreu não recebi  nenhuma ajuda.  E agora sou culpada por  me

enfurecer ao ver o assassino dele impune na rua?

Todo o povo corou de vergonha, o clima no julgamento era

de angústia, o soberano não acreditava que sua lei era contestada

daquela forma. Após um longo silêncio, o rei indagou:

- E que crime a senhora considera ter cometido?

-  Acredito  que  o  único  crime  que  cometi  foi  de

insubordinação,  pois  tentei  fazer  justiça  com  as  próprias  mãos,

tirando o poder que é de vossa majestade.

- E a senhora? Acredita que a ré cometeu algum crime em

atirar no seu marido?

- Essa pobre infeliz já sofreu o suficiente ao perder o marido,

dor que eu sentirei graças a ela, mas nem por isso quero matá-la,

pois ela estava atrás de justiça, meu marido estava atrás de coisas

erradas. Absolva-a.

O Rei se juntou com o júri e retornou após poucos minutos

com o veredicto.
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- O júri e eu decidimos que a ré é inocente.

Tempos depois o baleado saiu do hospital e foi direto para

seu julgamento. E na hora que lhe foi  indagado sobre seu último

desejo revelou:

- Eu tinha um caso com aquela mulher, ela mandou matar-

lhe o marido para ficarmos com a fortuna dele, tempos depois atirou

em mim e como não morri acusou-me da morte do marido. Agora

estou aqui  a  morrer  apenas por  cobiçar  a  mulher  e  a fortuna do

próximo...
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Cobra engolindo cobra

Vez  ou  outra  atribuímos  à  nossa  política  nomes  e

expressões envolvendo animais, tal como “Raposa Velha” para os

políticos mais experientes. O que não se sabe é que os animais

também se espelham em nossa política. Fiquei sabendo disso outro

dia quando sentei em uma mesa de bar pra tomar uma cerveja e um

senhor de muita idade, aparentemente embriagado, contava em alto

e bom som o seguinte causo:

“Houve um tempo em que as cobras se organizaram igual a

nós  politicamente.  Ocorre  que  assim  como  na  nossa  estrutura,

começaram  as  discussões  parlamentares  e  o  conflito  entre  os

poderes. Nesse cenário destacavam-se as cobras peçonhentas que

destilavam seu veneno corrupto por toda a política. As cobras não

peçonhentas eram raras nesses cargos elegíveis,  mas,  dentre as

poucas  que  adentravam  esse  mundo,  algumas  eram  dignas  de

cuidado especial,  pois  mesmo sem o potencial  nas presas,  eram

mortais.

Então  aconteceu  uma  queda  de  braços,  ironicamente

falando, acirrada entre o chefe do executivo e o chefe do legislativo:

 Vossa Excelência é um corrupto!

 Prove!

 Tenho documentos que comprovam o envolvimento de

cobras de sua família!

 Isso  não prova nada,  não sou responsável  por  isso,

cada um que cuide da sua mandíbula.

 Vossa Excelência sabia de tudo!
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Que  legitimidade  tem  Vossa  excelência  para  fazer

acusações? Vá cuidar da bagunça na sua casa de leis, que possui

colegas que deveriam estar atrás das grades e estão foragidos, e

outros  colegas  que  deveriam  ter  sido  cassados  e  tiraram  férias

“forçadas”.

NHAC! GLUP! GLUP! NHAC! O Impeachment mais rápido

da história. Definiu-se em uma abocanhada.

Estava  instituída  a  política  do  cobra  engolindo  cobra.

Bastava um deslize (o que entre as cobras, lisas que são, não é

difícil), para que começassem as acusações, que sempre resultavam

na digestão por parte de uma em relação a outra. Foi ai que uma

das cobras começou a engolir companheiras demais, ficou gulosa,

querendo cada vez mais poder e,  apesar de ser  uma jiboiá (não

peçonhenta), asfixiava todos os seus adversários, era lobo em pele

de  serpete,  se  valia  de  toda  sua  capacidade  de  dilatação  para

abocanhar a todos em sua volta.

Comeu, comeu, comeu e de repente... Explodiu!!!”
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Os deuses do Olimpo

E  no  começo  de  tudo  eram  os  deuses  do  Olimpo  que

interferiam  diretamente  neste  mundo,  cada  qual  com  sua

incumbência, sem interferir em competência alheia. Tudo corria às

mil maravilhas, até que veio a traição e um deles tomou o poder e o

controle dos demais com a ajuda de alguns humanos e semideuses

(filhos  de  deuses  com  seres  humanos).  Decidiu  que  não  mais

permitiria  o  contato  direto  dos  deuses  com  os  seres  humanos.

Ficando a cargo dos semideuses a interferência divina diretamente

neste plano.

Os semideuses começaram a guerrear entre si pelo domínio

do plano intermediário, da ponte entre os homens e os deuses. O

73



Crônicas do Velho Porto                            Renato Gomez

conflito era perigoso para o deus dos deuses, pois algum semideus

metido a besta poderia aliar-se a algum outro deus e em troca de

poder  ajudar-lhe  numa  insurreição.  Preocupado  com  tal

possibilidade decidiu exterminar todos os semideuses, inclusive os

que eram de sua prole. E assim o fez.

Passado um tempo o supremo ser imortal percebeu que não

tinha mais contato direto com os seres humanos e há muito  não

tinha  notícias  do  mundo  inferior.  Desta  forma,  nomeou  alguns

"profetas",  “pastores”,  "missionários",  como preferirem...  Isto  feito,

vez ou outra enviava suas mensagens através destes intermediários,

sem temer insubordinação, uma vez que eram apenas homens, sem

acesso ao Olimpo.

Subestimou seu  inimigo mais  perigoso,  o  homem quando

quer pode ser muito astuto. Surgiram falsos profetas que pregavam

mensagens  jamais  ditas  pelo  deus  superior,  arrebanhando

seguidores  por  todo  o  plano  mortal.  Os  habitantes  do  Olimpo

descobriram o maior poder dos homens: a palavra. Através dela os

falsos  profetas  atribuíam as  incumbências  dos  outros  deuses  ao

líder máximo, enfraquecendo as demais divindades a cada humano

que creditava a verdade aos apóstolos da mentira, até causar-lhes a

morte.

Vendo aquilo deus temeu por si.  Tentou através dos seus

discípulos  enviar  mensagens  de  salvação.  Não  obteve  sucesso.

Segue enfraquecendo ao longo dos tempos, pois as palavras que

lhe  fortalecem  são  cada  vez  mais  escassas  perante  as  que  lhe

enfraquecem.  A mentira  toma conta  dos habitantes  deste  mundo.

Assim, chegamos aos dias de hoje, onde os falsos profetas estão
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perto de seu objetivo final. Matar deus.
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A religião dos homens

Naquele  tempo  cada  povo  seguia  o  seu  deus,  alguns

seguiam  mais  de  um,  mas  todas  as  pessoas  se  apegavam  em

alguma  crença.  Todos  julgavam  que  seu  deus  era  o  melhor  e

dedicavam-se a propagar isso entre os que eram de outra devoção

com o intuito de arrebanhar-lhes ao seu deus.

Os líderes de cada seguimento religioso tentavam converter

o máximo de pessoas possível. Embora fossem religiões diferentes,

o método de persuasão era o mesmo: promessa de cura espiritual e

física para doenças, de enriquecimento espiritual e material com a

benção  divina,  entre  outras  benfeitorias  no  campo  espiritual  e

mundano.  E  o  dízimo  era  defendido  sob  o  marketing  da  vital
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importância  para  os  deuses,  uma  vez  que  o  capital  arrecadado

mantinha os templos e vida-longa aos representantes divinos neste

mundo.

Foi  então  que  apareceu  um  homem  de  origem

desconhecida,  sem  credo,  de  vestimentas  simples  e  aparência

pobre,  com  barbas  e  cabelos  compridos.  O  homem  começou  a

passear entre as religiões sempre a observar toda a atividade das

mesmas, sem dizer uma palavra. Porém intrigou os líderes clérigos.

Os soberanos deixaram as desavenças e rivalidades de lado

e se reuniram para deliberar sobre o forasteiro.  Resolveram fazer

uma entrevista com o desconhecido em praça pública para fazê-lo

aderir a uma das religiões, uma vez que era muito perigoso para

todos  que  ele  seguisse  sem denominação,  pois  poderia  desertar

seguidores.

Foi marcada a sabatina. “De onde tu viestes?” “Que deus tu

segues?”  “Porque  frequentaste  todas  as  religiões  e  não  seguiste

nenhuma?”  “Não  vais  responder?”.  O  homem  olhava-os  com

atenção, porém não expressava uma palavra. Entre a multidão de

fiéis os murmúrios e cochichos da fofoca já eram ensurdecedores.

Um dos líderes perdeu a paciência e esbravejou: “Eu exijo, em nome

de  todos  os  deuses  aqui  representados,  que  nos  responda  os

questionamentos agora!!!”

Após o longo silêncio, o nômade disse: “É tolo todo homem

que acreditar em outro homem antes de acreditar em deus. Deus é

um só, seja qual for a religião, seja qual for o povo que nele crê. E

deus  não  precisa  tirar  o  dinheiro  de  ninguém  para  manter  seus

profetas, estes devem doar sua palavra e não cobrar por ela, mesmo
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que tenham que fazer isto em praça pública, sem nenhum templo

grandioso. A alienação na qual todos aqui se submetem é um dos

piores  pecados,  pois  vocês  estão  cegos  diante  de  homens  que

enganam e trapaceiam em nome de deus, mas o único deus que

esses homens seguem é o dinheiro.  Esse deus que vocês estão

seguindo não existe.”.

Foi  crucificado  pela  massa  enfurecida  sob  gritos:  ...

“herege” ... “blasfêmia” ...
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O bobo da corte

Era  uma  monarquia  contemporânea,  onde  o  príncipe  foi

criado no meio do povo e tinha ideias um tanto quanto inovadoras,

embora meio malucas às vezes. O rei faleceu. O herdeiro ao receber

a coroa destituiu todos os conselheiros e nomeou seus amigos de

bebedeira  como  assessores,  chefiados  pelo  Bobo  da  Corte,  que

passou a ser o único conselheiro do rei.

Nos primeiros dias de reinado o governante convocou seu

bobo conselheiro ou conselheiro bobo, e ordenou que ele realizasse

pesquisas junto ao povo para direcionar seu mandato aos interesses

populares. O conselheiro que de bobo só tinha a alcunha, interpelou-

o:  “Se  o  senhor  quer  tanto  um  governo  pelo  povo,  porque  não

entrega  a  coroa  e  convoca  eleições,  proclamando  um  estado
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democrático?” “É exatamente o que vou fazer, e me candidatarei, se

for para eu governar que seja pela vontade do povo.”

E  foram  abertas  as  eleições,  ficando  acertado  que  o  rei

permanecesse no trono até a conclusão do certame. Candidataram-

se: o próprio monarca, o comerciante mais rico do reino, o ancião

mais  sábio  e,  para  surpresa  de  todos,  principalmente  do

descendente da realeza, o comediante da corte.

O rei se valeu em sua campanha das bem feitorias de sua

família ao longo das gerações e prometeu muitas outras, alegando

que administrar o reino estava em sua veia. O comerciante prometia

tornar o reino tão rico quanto ele, uma vez que tinha feito fortuna

somente  com  seu  trabalho.  Só  não  mencionava  que  a  fortuna

também se devia a trapaças junto aos clientes. O ancião se julgava

apto  pela  vasta  sabedoria  de  vida  que  possuía.  E  o  bobo  se

propunha a trazer shows para as praças públicas, distribuía comida

ao pobres, contava piadas nos comícios e, vez ou outra, revelava

algum fato engraçado dos bastidores da família real, envergonhando

o herdeiro.

No  decorrer  da  campanha,  o  monarca usou o  poder  que

ainda detinha e realizou obras e projetos como forma de campanha.

O ancião continuara com seu discurso cultural, se valendo do seu

conhecimento  e  afirmando  que  isso  era  o  necessário  para  o

desenvolvimento.  O  comerciante  injetava  todo  seu  dinheiro  em

publicidade e compra de votos. E o palhaço candidato continuava

com sua política de humor entretendo o povo e ajudando os pobres.

No  dia  da  votação  a  ansiedade  tomava  conta  dos

candidatos, a exceção do comediante. Os estudantes votaram em
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sua maioria no Ancião. A burguesia dividiu votos entre o príncipe e o

comerciante. Mas o povo, a massa eleitoral, votou no bobo, que se

elegeu.

O  ex-rei  acusou  o  golpe  e  foi  embora  do  lugar.  O

comerciante perdeu boa parte de sua fortuna. O ancião constatou:

“Cada  povo  tem o  governante  que  merece.”.  E  o  Bobo  em sua

comemoração saiu pelas ruas gritando: “Viva o Pão e Circo!”.
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O burro e o trânsito

Na cidadezinha havia meia dúzia de cavalos puxadores de

carroça, mais meia dúzia de burros selados, e mais uns tantos bois e

búfalos  de carga.  As ruas eram demarcadas pela  passagem dos

animais  e  o  tráfego  de  carroças  e  animais  montados  era  uma

maravilha.

Ocorre que houve a construção de um moinho de vento na

região  e  a  população  aumentou  insanamente.  Eram migrantes  e

imigrantes  atrás  de  emprego  na  construção  do  moinho.  Com  o

aumento  populacional  se  deu  também o aumento  do  número  de

carroças e montarias. Com o passar do tempo o trânsito foi virando

um caos. E os acidentes começaram a surgir. Criou-se um código de

conduta  para  trafegar  as  vielas  de  chão  batido,  instalaram-se
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cancelas nos cruzamentos para definir a preferencial, definiram-se

as “mãos” de cada via e as multas por infrações cometidas.

Os acidentes pioraram. As carroças foram equipadas com

freio  ABS,  tração  nas  4  ferraduras  dos  animais,  retrovisores,

ferraduras de liga leve, sensor de marcha ré, GPS, aparelhagem de

som.  Porém os  acidentes  teimavam em aumentar.  Asfaltaram as

ruas.  Aumentaram a  sinalização,  subiram os  valores  das  multas.

Num período dobrado os acidentes quadruplicaram.

Foi  quando  aconteceu  um  acidente  entre  um  senhor

montado em um burro e um outro em uma carroça. O senhor que

vinha no burro era de muita idade, quase um ancião, mas enxergava

muito  bem,  era  exímio  cavaleiro,  montava  desde  novinho.  O  da

carroça era um figurão do empreendimento do moinho, carroça de

última geração com motor de dois cavalos puro sangue.

Desceu da carroça e já foi agredindo o outro cheio da razão,

esquecendo  que  quem avançou  a  preferencial  foi  a  sua  carroça

luxuosa. Foi na direção do burro e quase o embebedou com seu

hálito de vinho ao dizer que este era o culpado por ser um burro tão

velho quanto seu dono. E reforçou por diversas vezes que “Só podia

ser um BURRO mesmo.”.

O burro via tudo aquilo atordoado, parecia que explodiria, se

contorcia de angústia até que expeliu as palavras que queria. Sim, o

burro falou e todos atônitos ouviram o seguinte: “Vocês criam regras

que não respeitam. Não adianta possuírem os melhores animais e

as melhores carroças, a cidade ter um tapete de asfalto e uma ótima

sinalização  se  a  peça  fundamental  tem  um  defeito  que  parece

irreparável.  Os  seres  humanos  não  se  respeitam,  não  respeitam
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filas, não respeitam opções que diferem da maioria, isso sem falar

das leis. Desta forma, se olhando de um ponto de vista geral vocês

não  se  respeitam  no  trânsito,  imponentes  em  suas  carroças  e

animais, é que a coisa piora.”.

O figurão desceu de sua soberba estendeu a mão ao velho e

o levantou do chão. A vergonha tomou conta de todos que olhavam

a cena. Entenderam que realmente muitos acidentes aconteciam por

uma questão de respeito. Após levantar o velho o homem olhou para

o burro e indagou: “E agora, o que fazemos para corrigir essa falta

de respeito?”

E o Burro: “Eu não sei, afinal eu sou só um BURRO!”.
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O professor

Destinava sua vida a ensinar as crianças do vilarejo.  Dos

adultos poucos eram alfabetizados, mas queria ver aquele lugar se

desenvolver e sabia que o conhecimento era vital para isso, portanto

passava  tudo  o  que  sabia  aos  poucos  que  se  interessavam em

aprender e que os pais não proibiam de andar com O VAGABUNDO.

Infelizmente era assim que o chamavam na região.

Certo dia, ao ministrar suas aulas ao ar livre no melhor estilo

Aristóteles,  foi  interrompido  pelos  comerciantes  e  líderes  daquele
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povo. Estavam furiosos, gritavam sua ira dizendo que o vagabundo

tinha que ser expulso, pois estava propagando ideias anárquicas às

crianças.  E  assim  fizeram:  expulsaram  o  vagabundo  dali.  Pouco

tempo  depois  ele  soube  que  o  motivo  de  sua  expulsão  fora  a

contestação por parte do filho do líder à matemática enganadora do

pai em seu comércio.

Foi parar nas cavernas onde habitava um povo selvagem, de

origem guerreira. Usando sua perspicácia e poder de observação foi

aceito pelos selvagens e passou a exercer sua razão de existência

dentre aquele povo. Com o tempo criou um código de linguagem

escrita  baseado  na  fala  do  povo,  ensinou-lhes  a  ler  e  escrever,

matemática, contagem do tempo, um pouco de tudo o que tinha em

sua bagagem intelectual.

Virou O LÍDER do povo. Uma liderança natural,  aclamada

por todos. E como o povo, apesar da aquisição de conhecimentos,

não perdeu sua origem guerreira, continuou a batalhar por espaço.

Porém  uma  dominação  diferente,  seus  soldados  eram

encaminhados para passar conhecimento pelos arredores em nome

de  seu  líder,  realizavam  a  dominação  cultural,  propagando  o

conhecimento em todo o país.

Foi  coroado pelo seu povo,  virou O REI.  Havia dominado

praticamente  todo  seu  país,  restando  apenas  o  vilarejo  que  lhe

escorraçara como se fosse, de fato, o vagabundo. Resolveu ir até lá

pessoalmente.

Alguns anos haviam se passado desde sua saída,  mas o

local  permanecia tal  qual  deixara,  não se desenvolvera em nada.

Caminhou com seus soldados do conhecimento por todo o lugar até
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se deparar com o ainda líder que lhe expulsara por ter ensinado a

honesta matemática ao seu filho.

Encararam-se  por  um  longo  tempo.  Nos  olhos  do  rei  a

redenção.  Pensou  em  humilhá-lo,  apedrejá-lo  em  praça  pública,

prendê-lo,  enfim,  mil  castigos  contra  o  comerciante  passaram-lhe

pela  mente.  Nos  olhos  do  mercador  o  medo.  Pensou  que  seria

vítima de tudo que se pudesse passar pela cabeça do outro. Então o

soberano resolveu por fim ao silêncio. Chamou um de seus soldados

e lhe pediu que trouxesse a arma mais poderosa de seu povo. Todos

olhavam atônitos. Rapidamente o soldado voltou com um embrulho.

O monarca o tomou pra si e caminhou em direção ao ex-algoz que

ajoelhou ao seu pés e suplicou pela vida. O rei retirou do pacote e

atirou contra o peito do adversário a arma com a qual conquistara

todo o seu reino: O LIVRO.
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Admirável política nova

Foi parar em um mundo onde a eleição era organizada, os

candidatos precisavam ter nível superior para se eleger, valorizando

a educação já no processo eleitoral.  Ficha limpa era pré-requisito

para se filiar aos partidos. A corrupção era combatida pelos próprios

eleitores  com a  rejeição  nas  urnas,  sendo  de  tal  proporção  que

sabe-se de um caso no qual o candidato não teve nem o próprio

voto por ter sido acusado de corrupção no mandato anterior.

São apresentadas as propostas em formato de projetos, que

ficam disponibilizados na internet para apreciação dos eleitores. A

campanha é feita somente através de comícios e propaganda em

internet,  rádio  e  televisão,  a  qual  todos  os  eleitores  aderem  em
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massa. Papéis não são admitidos. Poluição sonora, visual, ambiental

são  intoleráveis,  ou  seja,  nada  de  outdoors,  banners,  “santinhos”

e/ou carros de som.

O número  de  candidatos  era  restrito  e  o  horário  eleitoral

gratuito  tinha o tempo na tv e radio é dividido igualmente com o

número de candidatos dividido em lotes semanais. O limite para o

registro de candidaturas é de dez vezes o número de vagas, por

exemplo: em uma cidade com 10 vagas na câmara de vereadores

serão 100 candidatos a vereador. O registro da candidatura é pago e

o valor convertido para obras sociais. Após o registro da candidatura

o  candidato  tem os  bens  bloqueados,  sendo  liberada  somente  a

quantia necessária para sustento da família no período, evitando a

compra de voto. Gastos eventuais com a campanha serão pagos

pelo partido.

Olhava estarrecido a tudo aquilo,  queria entender como a

política  funcionara  tão  bem  naquele  mundo  e  tão  do  avesso  no

mundo  do  qual  viera.  Indagou,  pesquisou,  analisou  e  chegou  à

conclusão de que fora uma mudança cultural, trabalhada ao longo

dos  anos  com  interferência  direta  do  povo,  afinal  os  próprios

políticos  não  criariam leis  contra  os  seus  interesses  particulares.

Como resultado final desta organização, à sua volta via uma cidade

desenvolvida, limpa, estruturada e acima de tudo com um povo feliz.

Acordou  assustado  sob  o  som  da  carreata  da  vitória  do

candidato que mais desmerecia o cargo e teve a certeza de que o

mundo com que sonhara não passa de utopia...
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Culpado Inocente

Moravam  no  lado  mais  pobre  do  reino,  família  daquelas

desequilibradas, a mãe era serva na casa de uma das famílias mais

tradicionais da burguesia, sustentava os 7 filhos com 5 ou 6 moedas

de ouro ao mês. O mais velho via aquela situação social discrepante

com  os  olhos  da  revolta,  acabou  deixando  a  ira  dominar-lhe  os

pensamentos e passou a trabalhar na ilicitude do tráfico de ópio na

região.

Não demorou a ter a vida ceifada. Com um tiro de garruncha

da guarda real, durante uma troca de tiros, agonizou, lembrou da

mãe e dos irmãos e a náusea da morte, até o último suspiro,  se

confundia com a da preocupação em deixá-los desamparados.

A mãe inconformada, queria um responsável pela morte de
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seu filho. E começou uma investigação de causar inveja até mesmo

em Sherlock Holmes. Falou com o milico da guarda real que acertou

o tiro de garruncha que pôs fim à saga de seu primogênito. Indagou-

lhe sobre os motivos do disparo fatal.  Obteve a simples resposta:

"Se  eu  não  atirasse,  ele  atiraria,  só  cumpri  o  meu  dever,  se  a

senhora quer encontrar um culpado, esse será aquele que o levou

pra esse mundo."

Descobriu o nome do traficante fornecedor e, ao encontrá-lo,

a interrogação foi sobre os motivos pelo qual seu filho fora levado ao

mundo do ópio pelo seu interrogado. O traficante por sua vez lhe

respondeu: "Ele veio até mim após ter sido demitido e humilhado por

seu patrão, esse sim é o culpado pela derrocada de vosso filho."

A mãe  foi  até  o  ex-patrão  do  filho  e  interpelou  sobre  as

circunstâncias da demissão. O homem rude que se achava melhor

do que ela e sua família por possuir alguns metros de terra e uma

dúzia  de  animais,  as  quais,  diga-se  de  passagem,  adquiriu  por

herança,  sem  derramar  uma  gota  de  suor  próprio,  expeliu  as

seguintes  palavras:  "Os impostos aumentam, dona,  além do que,

antes um pobre, assim como vocês, passando fome do que eu! Se

quer um culpado, vá ao rei, ele aumentou os impostos!"

Estava de fato louca. Mergulhada na angústia e apegada ao

retrato enlagrimado do filho, foi  até o palácio e marcou audiência

com o chefe daquela monarquia democrática para questionar sobre

os impostos que mataram o filho que ela trouxe ao mundo dezessete

anos atrás.

O rei fitava-lhe fixamente enquanto ela lhe deixava a par de

tudo,  esperando que ao acabar  seu relato,  o  rei  fosse baixar  os
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impostos para evitar novas mortes. O rei começou a gargalhar e de

repente esbravejou: “Mulher, a culpa é vossa! Se queres um culpado

se olhe no espelho, assim como veio até aqui agora, veio outra vez

tempos atrás e votou em mim, o que faço agora é a vontade do

povo.”

A pobre mulher, persuadida pela culpa que lhe fora atribuída

pelo déspota, uma vez que de fato havia votado nele, caminhou até

o local onde eram postas as urnas para as votações. Lá permanecia

uma urna exposta como simbologia e um guarda fazia a vigília. A

louca mãe desamparada em um ataque de fúria tomou a garruncha

do guarda e atirou contra si, lavando a urna com seu sangue. Em

seus  pensamentos  pairavam  o  filho  morto,  os  filhos  vivos...  e  a

culpa.
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