
Os recreios não duram muito, a campainha está começando a soar. 
Ainda temos o carnaval. Novos itens da conta chegaram, continuarão a 
chegar, a vida real, as responsabilidades e o seu preço. Por ora, 
brinquemos, é carnaval.

A recessão acabou, anúncio délfico do último dia 21, terça-feira. 
Delfos, a cidade da Grécia antiga célebre pelo seu templo e oráculo de 
Apolo, considerado na antiguidade grega portador de poderes 
proféticos. A cidade era real, os poderes proféticos, lenda. O 
desemprego esbarrou na marca dos treze milhões; eram doze milhões. 
E Curitiba e os Fiscais da Lei têm o seu tempo, não voam nas asas do 
vento, mas são inexoráveis, não brincam.

Quanto a nós, brinquemos, é carnaval. Nas celebrações das quimeras e 
das quirelas, o Brasil tornou-se exportador de caldo de cana. Pronto, 
somos gloriosos, a Economia está salva! Por que não sermos um 
imenso canavial povoado de cigarrinhas, que exigiriam toneladas de 
agrotóxicos para controlá-las, empesteando a atmosfera e facilitando 
certas medidas, nas quais Caco Antibes paira onipresente? Ele 
detestava pobre. Além de exportador de matérias-primas, o país recém 
reencontrado com sua ‘vocação de potência agrícola’ já não está tão 
exultante. Brincadeira tem hora.

Para que pesquisa científica? Para que um sistema de defesa atual e 
eficiente, à altura das exigências modernas? Para que um parque 
industrial poderoso? Para preocupar os países, quando, contando com 
um deus particular, temos ataques climáticos que prejudicam a cebola e
o tomate, provocando inflação, mas poupam os grãos, uma safra 
celebrada, a nova redenção brasileira? Nem por isso o feijão paulistano 
de cada dia deixou de chegar aos dezesseis Reais o quilo. O feijão, 
carro-chefe do prato do pobre. Hoje é vendido a cinco Reais. Milagre, 
o milagre da multiplicação … do preço. A teor de certos conceitos, 
nosso destino é plantar batatas, o resto é só para ir levando as coisas. 
Produtos de boa qualidade e preços decentes se importa, traz-se de 
fora, e tecnologia (obsoleta) se compra.



Mas — por caridade, não se ofendam Suas Excelências —, e o 
amor-próprio, o senso de dignidade, os desempregados agora beirando
os treze milhões, seus dependentes e os intrínsecos desdobramentos 
econômicos, a independência, a soberania? Não tem problema, 
baixam-se as despesas com o poder da caneta? Ótimo, mas, e os quase 
treze milhões de desempregados, blá, blá, blá…? Bobagem, tudo isso é 
lamúria, coisa de subdesenvolvido, de pobre? Ah, Caco Antibes!… 
Então, por isso, o imenso canavial e muito, muito veneno no ar soa 
profilático? O Brasil tornou-se exportador de caldo de cana; à notícia 
atribuiu-se caráter messiânico. Brincadeira tem hora.

O Brasil é bem, bem mais do que os salões perfumados, os holofotes e 
as câmeras de televisão, os elegantes bairros de classe média alta e rica 
e seus habitantes desconectados do país. A base da pirâmide é enorme, 
absurdamente desproporcional aos demais segmentos, e está ficando 
cada vez mais distante, para baixo. Dizia-se nos bons velhos tempos 
que a moça rica tinha de aprender os serviços de casa para, uma vez 
casada, saber administrá-la. Um país é, além de um Empreendimento, 
de certo modo uma grande casa, uma grande família. Tem de ser como 
as moças ricas casadoiras que caçavam os bons partidos. Se não se 
conhecem os serviços da grande casa e as realidades da grande família, 
ou, conhecidas, ignoradas, como será possível administrá-las, 
cuida-las?

Brincadeira tem hora.

f

Qualquer garoto de curso primário que ganhou seu primeiro 
computador na semana passada sabe que os aplicativos dos sistemas 
operacionais são protegidos contra cópia, os dicionários, por exemplo.
Não fora isso!… Então, fera, se estás, em tuas raqueanças, achando 
que gozas alguém por estar gravando em disco um dicionário, esquece. 
Tu apenas estás pagando mais um mico. Quem sabe essa pessoa não 
está somente testando a eficiência das blindagens? De repente, logo, 
logo, ela vai precisar disso. E tu, não cansas de tuas bobagens, pobre 



criatura desencontrada, não te sentes envergonhado de tuas mancadas?
Não és mau, como te apraz imaginar-te, és apenas mesquinho, menor, 
uma pequena gota de nada

No momento em que estava digitando Mas — por caridade, não se 
ofendam Suas Excelências —, e o amor-próprio, o senso de dignidade, 
etc., (…) O Brasil é bem, bem mais do que os salões perfumados, os 
holofotes e as câmeras de televisão, (…), o tresloucado, ‘correndinho’, 
copiou o texto. Para levar a alguém e criar climas, naturalmente. Eu 
não estou somente sendo raqueado, afanado, estou sendo também 
espionado. Não é esse o Brasil dos nossos sonhos. E tem gente 
achando que está ótimo, celebrando e pondo pilha!...

f

Eu acho que você não faz ideia, Chapeuzinho Vermelho, dos lobos 
travestidos de vovozinha que estão à sua volta. Ou você mesma é uma 
raposinha vestida de Chapeuzinho Vermelho? Não, não é, não pode 
ser!

f

Este texto deveria ter sido postado no sábado, 25; circunstancialmente 
não o foi. Com correções, eu o mantenho.

Estou um bocado cansado! É muita bagunça, incerteza, falta de 
perspectivas e fantasia. Um carnaval. Deve haver muita gente se
sentindo assim, é uma cruz pesada.

A insistência nas celebrações da safra de grãos. Esquisito, sei lá! 
Agro-negócio é apenas um negócio, como qualquer outro; ninguém 
celebra a Votorantim, a Casas Bahia. Em 2008 não teve somente 
aquela crise braba que desmontou o mundo, teve também crise braba 
de alimentos, à qual não se deu espaço nos noticiários. Agro-negócio, 
crise dos alimentos, reforma da Previdências e seus etecéteras podem 
estar no mesmo samburá. No quadro geral, será necessário viabilizar 



certas certas coisas. Não apenas milionários estão comprando terras na 
Nova Zelândia para construir amplos e bem fornidos abrigos 
anti-atômicos, governos estão comprando terras em outros países para 
cultivar alimentos, os milionários que estão comprando as terras da 
Nova Zelândia também investem nessa área. Chegará o momento em 
que a crise de alimentos, já instalada, entrará em fase aguda, é dizer, 
chegará a hora do salve-se quem puder. Quem puder mais, chorará 
menos. Os países cujos agro-negócios estiverem em mãos de 
estrangeiros, países ou investidores, terão suas populações 
marginalizadas; e não existe país estável com parcela significativa de 
seus habitantes marginalizada. Haverá revolta, chegará a hora da força 
bruta. Já escrevi aqui no blog, os países mundo afora não estão 
acumulando tanto poder para nada. Procure saber o que aconteceu no 
Mali; terá sido um balão de ensaio. Esses civilizados cavalheiros são 
pacientes. E determinados. E impiedosos no princípio ‘Farinha pouca, 
meu pirão primeiro’. 

Vou aproveitar esses próximos dias para descansar bastante o olho, 
vigiar o mar e pensar coisas bonitas. Começarei pelo tênis de excelente
nível, hoje. Todos estamos precisando. Anotando: O Norueguês tem a 
batida seca e a bola rápida, munheca, marca dos fora de série. No 
começo do terceiro cento, pelo jeito vai longe, já aprendeu o básico do 
Circuito: Salvo quando nada ou muito pouco estiver em jogo, a 
hierarquia tem de prevalecer. Campeão o Austríaco, o Espanhol ficou 
com o vice, depois de ganhar nas duplas com o Uruguaio. Foi uma 
tarde/noite extremamente prazerosa, organização impecável e o 
charme do Jockey Clube. Valeu a pena.
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