
Não sabia porque, mas, ao murmurar a palavra que acabara de ler, seu murmúrio 
pareceu um grito. A noite, já quase madrugada, esperou; não parecia ter pressa. 
Ele estivera trabalhando desde o anoitecer sem perceber a passagem do tempo, as 
páginas multiplicando-se. A noite parecia uma ameaça ao seu esforço, físico, 
ampliado pelo texto que se estendia, cansando-o, as palavras fluindo aos 
borbotões, inundando o papel. Depois cortou aqui, emendou ali, reescreveu 
algumas linhas acolá. Era o momento da tomada final de texto. Amuou-se. Aquilo 
não era o que escrevera. Quase sentiu saudade da máquina de escrever; 
computador era bom, pensou, mas quando se acabava sobrava aquele texto miúdo,
extenso fosse ele, palavras deletadas, frases reescritas sobre as originariamente 
escritas e parágrafos simplesmente desapareacidos após selecionados. Nenhum 
registro do seu esforço. Com a máquina de escrever era diferente. Batia “x” sobre 
todas as palavras substituídas e frases reescritas, texto pronto relia-o, riscava à 
esferográfica ou lápis o que não gostava, rebatia-os, e, compulsivamente, 
guardava as folhas pardas com palavras ou trechos reescritos, às vezes parágrafos 
inteiros; eram monumentos ao seu esforço, às suas preocupações de 
aperfeiçoamento. Qualquer coisa pode melhorar, ser melhorada; Darwin só se 
voltou para as espécies, mas tudo estava contido em ciclos evolutivos à espera de 
alguma força de impulsão no sentido do melhor, na direção do aperfeiçoamento, o
homem está no centro disso! Não, ele não queria parágrafos que ordenassem o 
assunto, tornassem o texto inteligível de plano. Bom, assim é bom. Quando 
acontece o mesmo ocorrido entre a máquina de escrever e o computador o esforço
é mínimo, o leitor do não precisa pensar; o autor, de seu lado, senta, liga, dedos no
teclado, pronto! Aí está um trabalho limpo, bem alinhado. O “tecladista” deletou, 
'colou', 'importou' trechos de tal arquivo, da internet, ninguém sabe, ninguém viu. 
Onde está a prova do seu esforço? E ele, esforçou-se? Há um homem de notável 
saber jurídico que ficava muito bravo com isso; não se escrevem mais petições, 
não se pensam as decisões, dizia, não exatamente com estas palavras, tudo está 
padronizado, pronto, no computador, não se estuda mais, trocam-se os nomes das 
partes e demais partes “móveis”, o resto é tudo igual. Então a gente se lembra do 
futebol, e, vendo-se um time jogar, já se viu todos os times jogarem, todos jogam 
igual, é assim mesmo! É? Padronizaram tudo, inclusive o modo de pensar, a visão 
de mundo, e ai de quem pensar fora do padrão, tiver uma outra visão de mundo. 
Criar, inovar? Pôxa! Para com isso, simplifica, faça o que todo mundo faz, seja 
disciplinado. Houve um momento em que ele se impacientou, levantou, foi à 
cozinha, e ela lá, parada, indiferente, não lhe deu bola; abriu a geladeira, pegou a 
jarra de água, que calor selvagem esse, não dá para suportar. A geladeira,  
pareceu-lhe, olhava-o sem expressão, a jarra de água, pareceu-lhe, quis escapulir, 
ele a segurou, ela queria ir para o chão, para onde? Onde se esconderia? Antes 
assim, pensou, pelo menos reagiu! Epa, pensou, devo estar muito cansado! Então 
reconheceu que a cozinha, a jarra de água, etc.! Não, não foi isso. Se a cozinha 
estava indiferente, ele estava se lixando, a jarra de água que fosse para onde 
quisesse, embora tivesse o cuidado de recolocá-la na geladeira. E esta, se o olhava
sem expressão, pouco lhe importava. Mas, e a noite, caramba, não se move, não 
diz nada? É preciso ter cuidado, “se ligar”, colaborar, isto foi-lhe ensinado. A 
noite, a cozinha, a geladeira, a jarra de água, é preciso vigiar, barrar seus passos…



De repente viu a manhã, sentiu uma incrível sensação de liberdade, livrara-se da 
noite, afinal, ela se fora, não que o incomodasse, de fato, mas tinha suas 
obrigações e isso dava sentido à sua vida, vazia, sem objetivos maiores, fazia com 
que ele se sentisse vivo, até importante, às vezes, uma leve sensação de poder. 
Mas aquela súbita e fugidia liberdade pregou-lhe uma peça; ele teve um momento 
fugaz de fraqueza. O homem, pensou, no centro de tudo, deve atuar para que esse 
“tudo” melhore, evolua; e ele, no centro de tudo, não vai fazer nada para 
melhorar-se? O “tudo” está igual, mas como pode estar tudo igual se os homens 
são, em essência, diferentes? Cadê a evolução? Ou ele involuiu, ninguém pensa 
mais com a própria cabeça, é tudo padronizado? Não se encontra em nenhum 
lugar provas de qualquer esforço; basta usar fermento nas massas, como passou a 
ser feito a partir de algumas realidades nem tão pretéritas assim. Afinal, o homem 
se dispôs ao pior que a história tem para ensinar?
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