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Como são melancólicas e solenes, ao pino do sol, as vastas campinas que cingem as 
margens do Uruguai e seus afluentes! 
 
A savana se desfralda a perder de vista, ondulando pelas sangas e coxilhas que 
figuram as flutuações das vagas nesse verde oceano. Mais profunda parece aqui a 
solidão, e mais pavorosa, do que na imensidade dos mares. 
 
É o mesmo ermo, porém selado pela imobilidade, e como que estupefato ante a 
majestade do firmamento. 
 
Raro corta o espaço, cheio de luz, um pássaro erradio, demandando a sombra, longe 
na restinga de mato que borda as orlas de algum arroio. A trecho passa o poldro 
bravio, desgarrado do magote; ei-lo que se vai retouçando alegremente babujar a 
grama do próximo banhado. 
 
No seio das ondas o nauta sente-se isolado; é átomo envolto numa dobra do infinito. 
A âmbula imensa tem só duas faces convexas, o mar e o céu. Mas em ambas a cena 
é vivaz e palpitante. As ondas se agitam em constante flutuação; têm uma voz, 



murmuram. No firmamento as nuvens cambiam a cada instante ao sopro do vento; 
há nelas uma fisionomia, um gesto. 
 
A tela oceânica, sempre majestosa e esplêndida, ressumbra possante vitalidade. O 
mesmo pego, insondável abismo, exubera de força criadora; miríades de animais o 
povoam, que surgem à flor d’água. 
 
O pampa, ao contrário, é o pasmo, o torpor da natureza. 
 
(...) 
 
(José de Alencar, O Gaúcho, 1870 - Livro Primeiro, O Peão. O Pampa) 
 
Não entendo porque desse clássico da nossa literatura ainda não foi feito 
filme ou novela. 
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Ouvida a Arma interessada, a compra dos novos caças atendeu critérios 
técnicos e à exigência de transferência de tecnologia. Nenhuma pessoa 
minimamente lúcida jamais imaginou que não seria traumático o corte do 
cordão umbilical. A sinalização é indiscutível. Nunca se esperou, 
também, que os interesses contrariados fossem simplesmente sentar no 
meio-fio da calçada e chorar. Nunca fizeram isso, por que o fariam 
agora? 
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“Cristalizei coisas que já tinha em mim. Sempre tive a ideia de que 
preciso ser honesto comigo mesmo e viver da verdade. Não quer dizer 
que vou sair por aí bebendo todas, mas fazer as coisas nas quais acredito 
sem deixar que o medo e o julgamento dos outros me impeçam.” 
 
(Klester Cavalcanti, reporter e escritor, em entrevista a Arnaldo Bloch - 
O Globo de anteontem, sábado, 1, p.  2) 
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O espaço de Bety Orsini sempre foi ótimo. Anteontem, sábado, 1, esteve 
delicioso. (O Globo Niterói, p. 2). E fique tranquilo, é assim mesmo, com 
um “t” só. É Bety daqui, não é Betty de lá. 
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Uma das nascentes do São Francisco já secou. Desmatar a Amazônia 
“facilita” muitas coisas, inclusive sua ocupação por quem tem interesses 
outros, de longo prazo, que não são os interesses do Brasil. E, é claro, 
afetará o rio Amazonas e suas nascentes. Está na hora de começar a 
administrar os nossos lençóis freáticos, riquíssimos, num projeto de longo 
prazo. Não significa gastar a sua água desenfreadamente, pois são 
estratégicos, mas apenas disponibilizá-los para quando, e se, necessário. 
O Brasil - estranho, não? - Precisa ocupar as “europas” de 
desmatamento. Que tal começarmos a planejar o país, também a longo 
prazo, envolvendo no projeto toda a Sociedade? Tranquilamente, 
conscientemente, sem estardalhaços. 
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O bom ator não é apenas aquele que recita, embora com naturalidade e 
correta entonação, a sua fala. No capítulo da última sexta-feira de Dupla 
Identidade, a expressão de sinistra demência emprestada por Bruno 
Gagliasso ao seu personagem e a angústia e pavor contidos estampados 
no rosto da atriz que viveu a vítima do assassino em série não precisou de 
palavras. Ambos foram magníficos. Rápida, como convém à hipótese, foi 
uma senhora cena. 
 
Gagliasso já conhecemos; e aquela atriz, de quem, penitente, não sei o 
nome, merece atenção. 
___________________ 

 

 



	  


