
O blog está em recesso até o fim das Olimpíadas para celebrar o 
esporte e o que há de positivo — muita coisa — nessa linda festa.
Meus louvores a quem 'começou do início' e a ela não deu o 
toque inaugural. Interrompo momentaneamente a parada.

Meu amigo etéreo, eu só levo a sério quem se dá o respeito, só 
respeito quem é sério, de fato, e só brinco, observados os devidos 
limites, por paradoxal possa parecer, com quem é sério; seriedade
não implica pose, a permanente cara amarrada de quem aparenta 
viver de mal com a vida. Eu o levo a sério e respeito. Por isso 
brinquei, mas como pode você saber da brincadeira praticamente 
em tempo real, se eu estava sozinho em casa, rigorosamente 
sozinho, e falei em tom audível apenas na pequena sala onde 
assisto televisão e trabalho?  Permito-me perguntar: Você conhece
direito suas fontes, sabe em detalhes como certas coisas 
funcionam?

Dou-lhe uma pequena ideia.

Por princípio: Se acusar o golpe continuem, aumentem a 
intensidade, a pressão.

A terça-feira feira começou com chuviscos; lá fomos nós 
participar da festa. Era a quadra dois e não é todo dia que se pode 
ver o Nadal ali, a alguns metros, dando suas raquetadas a sério, 
embora em dupla. Mas o chuvisco virou chuva, ia, vinha, brincou
com a gente o dia inteiro até que, às 15 horas, pouquinha coisa 
menos, talvez, a Administração dos Jogos decidiu cancelar a 
sessão. Fazer o que?

Dias antes, dois ou três, final da tarde, aquelas coisas de sempre, 
de anos, eu sozinho em casa, na cozinha, preparando uma xícara 
de chá. O energúmeno de plantão a postos. Falei baixo, quase de 
mim para comigo: Tienes la sangre podrida y gusanos en el 
corazón que se van por todo tu cuerpo, por venas y arterias, 
podridas igual; en la cabeza tienes un nido de gusanos. Em 
espanhol, para adequar-se. Gozado, não? Eu na minha casa, no 
meu canto, só, vivendo minha vida sem chatear ninguém, sem 



bisbilhotar ninguém, e essas coisas, os caras ainda se sentem 
incomodados. Ridículo! A reação veio cedo, rolou ampla, o 
mesmo de sempre, dessa vez ambulante e mais zangado.

A caminho do tênis, no BRT, outro energúmeno, junto do meu 
assento, caprichou em sonoro sotaque platino, sem mais essa ou 
aquela, um jorro de pestilências, la boca una cloaca, en las 
palabras el hedor, el mal olor de una babaza podrida, por 
supuesto. Sua intenção, dirigindo-se ao filho pequeno em voz 
anormalmente alta, foi constranger; só o menino denotou 
constrangimento. Para remediar, percebendo o ridículo da 
situação, bobagens, só bobagens, uma pobreza de espírito de dar 
pena, a tônica. Não era um ferrabrás, era apenas uma pessoa 
deplorável usando o filho para criar embaraços a terceiros.

Na volta, um outro energúmeno, dessa vez no metrô, ele, a 
mulher e uma menina, provavelmente filha, pintados de europeus 
— não digo a pretensa nacionalidade, o idioma que falava, mal 
por sinal, só ele, as duas, ó, bocas fechadas, por me serem muito 
queridos, respeitosos e respeitados. Devia saber disso. A mulher, 
jovem, e a filha, ocuparam um dos assentos preferenciais, o 
ridículo ficou de pé ao meu lado, encostado à meia divisória que 
separa o final do 'banco', onde eu estava, da porta de 
entrada/saída. À minha frente, de pé, um amigo com quem fui à 
'festa', este acompanhado de um seu amigo; insisti para que se 
sentasse ao meu lado, ele recusou, abaixou a mão e, praticamente 
tocando-o, apontou o aviso pintado advertindo de que aquele era 
um assento preferencial. Em outras palavras, ou melhor, sem 
palavras, indagava o que uma mulher jovem e uma criança 
faziam naquele assento. A mulher reagiu imediatamente sem 
olhar para o aviso, oferecendo o lugar; ele recusou. Ela entendeu 
tudo, a jovem mulher fantasiada de europeia. Turista, europeia? O
'europeu' começou a falar em voz alta à mulher, dois corpos 
distantes dele, com sotaque adequado somente em uma palavra, 
mais ou menos adequado em outras duas, três palavras, de resto, 
bem, de resto, restos. E o que disse, bem, deixemos isso pra lá! 
Não se trata apenas de um energúmeno, era um energúmeno 
como aquele do BRT, só que usou a própria filha para causar 



constrangimentos a terceiros. Além de deplorável, repulsivo. Os 
demais passageiros estavam calados, o vagão novo, da linha 
nova, quase não fazia barulho, o 'ferrabrás' foi gravado. Saltaram 
a meio de caminho. Claro!

Quem bola essas coisas acha que é um movimento de pressão, as 
pessoas sérias dão a isso um outro nome. Também não me 
constrangeu; não estou disponível para cafajestadas.

Se as fontes são as mesmas, as palavras e os modelos também, é 
tudo a mesma coisa. Você sabe que essas coisas acontecem? 
Então, meu amigo etéreo, como pode ser isso? Invasão de 
privacidade, quebra da intimidade alheia, que para acontecerem 
têm de ser antecedidas por medidas preparatórias. Gravemente 
ilegais, como as primeiras.

Meu respeito e minha admiração por você, amigo etéreo. 

Permito-me parafrasear uma Empresa de Consultoria de 
Investimentos: Um Aviso aos Incomodados, o tipo de coisa que 
relatei, minha dicção, é antifrágil; quanto mais e maior é o revide,
mais se propaga, mais lhe dá visibilidade. Podem agredir à 
vontade. E continuar a invadir minha intimidade com a sem- 
cerimônia de sempre. O momento é bom, estudarei fazer relatos 
mais frequentes, supermercados, serrarias, restaurantes, todos os 
locais e serviços que frequento, estamos na melhor hora para todo
mundo acompanhar e ficar sabendo que isso acontece em um país
no qual as garantias individuais são claramente definidas. 

Use por favor a caixa de pesquisa no canto superior direito da 
folha de rosto do blog; digite LIVRO IX e, quando o texto 
aparecer, leia-o. Nada ali é ficcão, na origem a ação de pessoas 
'especializadas' em arruinar vidas; em tempos mais recentes, de 
tanto invadir e copiar o que crio em meus computadores, a 
história de Marie-Anne e Jean-Philipe roubada e negociada 
clandestinamente, segundo consta, e um negócio muito esquisito 
de críticas acerbas e desrespeitosas ao Deus dos outros, que 
combati, demonstrando-as tolas e inconsistentes e que, por razões



que precisam ser explicadas, um grupo de pessoas está fazendo 
tudo o que pode para não ser publicado.

Enquanto está bem, tudo bem, é de ação privada, que não quero 
exercer porque prefiro que pessoas paguem todos os micos do 
mundo e se desmoralizem elas próprias com suas mentiras e 
iniquidades; de outro modo tornar-se-á de ação pública, as provas
são irrefutáveis, as pessoas são muito fotogênicas e de voz clara, 
além de elementos outros. Agora surgiu uma historinha de 
humildade, assunto para o meu próximo relato. Humildade, claro,
no sentido subalterno, de subordinação, para os outros, como se 
uma pessoa razoavelmente culta e de senso de independência 
bastante desenvolvido estivesse disponível para submeter sua 
vida a quem quer seja. Por falar nisso, como fica o teto do meu 
banheiro?

Como é natural, este texto foi sendo copiado à medida que 
escrito sempre que apresentasse algo do interesse do energúmeno 
de plantão, neste caso em outro local. A coisa é mais ampla do 
que podem supor as pessoas sérias e bem formadas. E a 
propósito, se alguém lhe disser que eu estou imaginando coisas, 
que sofro de mania de perseguição, passe a prestar atenção nessa 
pessoa. As práticas e as tiradas são mais velhas do que andar para 
a frente, mas continuam sendo usadas por acharem que todos são 
tolos, crédulos e jamais duvidarão do que for dito. 


    


