
Conterrâneos e amigos, o ministro do estadista Itamar Franco foi 
envolvido em esquisitices; o Presidente o chamou à sua sala e disse-lhe:
Saia, prove sua inocência e volte. O ministro, óbvio, já estava 
nomeado. Quando esquisitices rondaram o anterior ministro da Cultura,
ele, produto de Humanidades, como todo egresso do Instituto Rio 
Branco, de imediato demitiu-se. Na vida em geral prevalece a regra 
para a mulher de Napoleão: Não basta ser sério, é preciso parecer sério.
E esquisitices à volta não favorecem este princípio. 

Perfeitamente previsível, o caos começou a instalar-se; a tendência é 
alastrar-se. Em todos os Estados, em grau maior ou menor, há razões 
idênticas às que geraram os acontecimentos do Rio de Janeiro — onde 
uma Gestora de Águas e Esgotos foi promovida a Eldorado e solução 
para todos os problemas do Estado — e do Espírito Santo da querida 
Vitória da “minha” Praia do Suá. 

Eu costumo ver nas práticas do futebol modelos para enquadrar o dia a 
dia, a própria vida. Não cabe fazer “meio-campo” para um time que, 
ausentes craques consagrados pela grande torcida das arquibancadas, 
não observa os mais rudimentares fundamentos técnicos. Numa 
formação de Seleção Brasileira, Januário de Oliveira, perspicaz e 
independente, disse de certo jogador que, empurrando-o morro acima, 
havia gente se descabelando para escalá-lo centro-avante titular. 

Já sinto pontinhas de saudades, de início do Jabor, infrequente. Pode 
isso, Arnaldo? 

Para os amigos, a lei, instrumento de justiça e da paz social; para os 
ódios e preconceitos idiossincráticos, que criam inimigos e subalternos 
imaginários nas mentes de quem é capaz de cultivá-los, um psicólogo e 
disposição para curar-se. Remissão a Eduardo Alves da Costa no seu     
‘No Caminho com Maiaskowski’, trecho tomado para epígrafe do 
Livro IX de ‘A Conspiração dos Medíocres’ (queira ver o post de ), já 
não estão acontecendo violações de domicílio, invasão de 
computadores, raqueamento de obras e criações intelectuais, danos 
deliberados a objetos de arte, com ciência aos ocupantes de cargos 



eletivos funcionalmente próximos sem nenhuma providência, antes 
atitudes de desafio e desdém?

Em meio ao princípio de caos, de um lado, e ao clima promocional, 
sem qualquer medida concreta e tecnicamente adequada, de outro, 
quem critica é mal elemento, quem não adere é desagregador. Onde foi 
parar a nossa democracia e sua regra inerente de liberdade de 
expressão, nos limites da lei? E os direitos e garantias individuais?
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