
VOCÊ TEM CERTEZA?
WordPress — Revisto — Publicado originalmente pelo autor em 19 de Abril
de 2015

m O Globo de domingo, 19 de Abril de 2015, Primeiro Caderno, páginas 14 e 15, 
Dorrit Harazim e Luis Fernando Veríssimo convergiram preocupações. A senhora 

Harazim, ao abordar o documentário A Noite Cairá/Memory Of The Camps, no 
momento em que, ocupando campos de concentração e extermínio nazistas, as 
Forças Aliadas filmaram, como as encontraram, evidências macabras do que 
acontecia naqueles lugares malditos, resumiu, intencionalmente ou não, sua crônica 
ao reproduzir trecho do depoimento de um dos sobreviventes: Se o mundo não 
aprender o que ensinam essas imagens, a noite cairá.

E

Veríssimo, no seu melhor estilo, tomou por paradigma a verve popular levada 
aos para-choques de caminhões, utilizando o seu preferido — se me virem abraçado 
com mulher feia, podem apartar que é briga — para ilustrar preocupações 
institucionais. Referindo membro do Congresso Nacional, de extrema-direita, e 
observando saber bem que mulher feia não quer do seu lado, resumiu seus cuidados 
no fato agora provado de termos vivido, à época, um preâmbulo de golpe de causas 
misturadas em oportunismo político e moralismo exacerbado. Sua síntese: No futuro 
cada um terá de dizer se estava dançando ou brigando com a mulher feia. Ele 
deveria liberar um pouco sua bola de cristal; acertou na mosca, em gênero, número e 
grau.

Você, que é mais velho, não aprendeu com o que viveu? Você, que é jovem, 
não aprendeu com as imagens ainda bem nítidas na lembrança de quem viveu tempos
de exceção? Vocês, os mais velhos e os mais novos, que se estão deixando seduzir 
pela mulher feia, aceitarão o seu convite para dançar?

Você tem certeza de não estar sendo manipulado por oportunistas, gente que 
nunca soube o que é trabalho de verdade e sempre viveu de cargos, à sombra de QI?

Você quer viver numa república de bananas? Você curte ilegalidades, 
truculência e todo o cortejo de arrogância e intimidações características da 
administração “forte”, que despreza desdenhosamente o que chama de “legalismos”, 
na verdade garantias e direitos assegurados pela Constituição, pela democracia? Você



acha que democracia, boa-fé e a estrita observância da lei é coisa de otário? Você 
acha que em um regime de força, oculto pelo manto da dissimulação ao tentar passar 
a aparência de constitucionalidade, poderia reclamar como reclama agora, e acha, 
mais, que em um regime de tal natureza não haverá motivos para reclamar?

Sei não, sei não!… Não é que em um regime forte não haverá do que reclamar;
simplesmente, num tal regime, você não poderá reclamar. Ou melhor, poderá, sim, 
sob pena de intimidações de toda sorte, invasão de sua privacidade, tentativas de 
desmoralização pela ampla disseminação de mentiras escabrosas a seu respeito e 
demais coisas do gênero. Eu sei do que estou falando, pode crer! Neste exato 
momento, como por diversas vezes denunciei aqui no blog, o laptop no qual estou 
revendo este artigo, “grampeado”, está sendo monitorado, e este texto, como tudo o 
que escrevo, sendo copiado; nos dias imediatamente antecedentes à publicação dos 
meus artigos, geralmente de domingo a terça-feira, a pressão aumenta, é inútil, mas 
aumenta, e há um verdadeiro alvoroço com a iminência de publicação do trabalho 
que estou concluindo, decididos que estão os “censores” a não me deixar falar, 
publicar nada. E o mais interessante, eu sei quem são esses “censores”, seus agentes 
e onde estão, além de praticamente conviver com o circo que montaram à minha 
volta para me controlar. Outras pessoas também sabem; em uma situação como essa 
não se pode estar sozinho. Um detalhe: Os agentes dos “censores” ainda emitem 
sinaizinhos para avisar que estão onde estão; o Brasil está sofrendo de grave 
epidemia de pessoas sem nenhum discernimento que perderam por completo o senso 
de ridículo e a noção de limites.

Eu sei também que basta um mínimo de têmpera e não se ter jamais envolvido, 
comprometido com nenhuma irregularidade para suportar a pretendida pressão; tudo 
fica no terreno da futrica, aceita apenas por quem é tão iníquo como os futriqueiros. 
Mas, será que você suportaria, ou suportará? Não acha melhor viver sob um governo 
que respeita incondicionalmente as liberdades constitucionais e as franquias legais, 
sem ninguém por aí a “patrulhar os indisciplinados”? Acho que no geral, inclusive 
para você, permita-me, e para qualquer pessoa, seria melhor.

Faça o seu jogo, bom baile e explique, se puder.

A perfeição do poder pela força é uma utopia. Transcrevo a Sra. Harazim — 
final do seu artigo — na citação que fez de François Maspéro:

(…). Faço uma diferença enorme entre sonho e 
utopia. Utopias sempre desembocam em exemplos 
negativos. Qualquer que sejam sua natureza e 
origem, elas acabam em catástrofe. (…)
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