
Uma fisionomia curiosa, rara e desabusada entre o grave e o blasé, uma frase de 
efeito acorde a mise en scène: “O Brasil não suportará uma nova crise, voto com o 
relator”. O take no melhor estilo, menos que meio corpo, a expressão estudada em 
destaque, puro cinema.

Por que uma nova crise? O afastamento e, como dizia “Seu” Saldanha, vida que 
segue. Em termos razoáveis, não há para onde piorar. Melhoraria, certamente, 
devolveria a confiança no equilíbrio e na ponderação das decisões nacionais. Depois,
impossível nova crise quando estamos enfiados até o pescoço na crise iniciada há 
cerca de 3 (três) anos — da qual o que está aí é consequência e parte — e que está 
longe de acabar. Há pouco, pouquíssimo, o blog falou nos espasmos da Economia 
celebrados pelos amigos como início da recuperação econômica. Dissemos, aqui, 
estar o país uma bagunça; ontem mergulhou no descrédito absoluto, hoje poderá 
estar desmanchada de vez a autoridade administrativa, em plenário poderá plasmar-
se a inviabilidade. As circunstâncias em que a frase “Tem que manter isso, viu?” não 
podem ser ignoradas, em que pese o instinto de sobrevivência executado não 
inconscientemente, mas de forma perceptiva e cônscia a informar não a espada sobre
o pescoço alheio, senão que sobre o próprio pescoço. Digam o que disserem, 
encenem as pantomimas que se permitirem, nada restará de credibilidade e decoro, 
não será mais de falar-se em crise profunda, mas da moralidade perdida que se 
refletirá intensa e abrangentemente.

Além do “Tem que manter isso, viu?”, houve o episódio da Reserva do Cobre, 
inexplicável à luz da mais tímida razoabilidade, malas de dinheiro fugindo de 
cantinas paulistanas, esbanjamento de dinheiro público para assegurar posições 
altamente discutíveis — dinheiro  sem o qual Universidades estão paralisadas, a 
Saúde em pedaços, a Segurança um arremedo —, os índices econômicos caindo nos 
Serviços, no Comércio, na Indústria, com vieses superiores a 7% (sete por cento), o 
preço dos alimentos caindo não por qualquer outra causa que pelo fato das pessoas, 
das famílias, estarem comendo menos, provocando sustos nos supermercados, 
tangidos a promoções e à baixa dos preços. Não há segurança econômica quando 
falta insofismavelmente credibilidade, quando impera irrestrito o “para os amigos, 
tudo!” E sem segurança econômica, bem!…, é preciso dizer mais alguma coisa?

E para finalizar a do velho Professor, um ícone para significativa parcela de nós, na 
respeitável velhice uma posição incompreensível. Tem que ficar! Ficar por que e 
para quê, Professor? O Brasil das pessoas decentes, trabalhadoras e realizadoras está
envergonhado de suas lideranças; como, sem dignidade, alavancar um país, erguê-lo 
do lodo pegajoso e contaminante? Como nos livrarmos dos efeitos referidos em 
Fantasias, artigo de segunda-feira, 16, anteontem, e em A Semana Passada 3 – 
Fantasia e Sacanagem, Educação de Alta Qualidade e Universalizada, também de 
anteontem. E a titular da Administração anterior, querido Professor, não se 



e enquadra na sua equivocada referência; ela apenas não conseguiu misturar-se, 
explorar ou patrocinar esse vergonhoso espetáculo de toma lá dá cá que nos 
engolfou a todos e ao Brasil. O senhor não se recorda do político mineiro no 
episódio da escolha do novo Ministro da Justiça? “A Dilma virou as costas para nós e 
a tiramos, como vamos tirá-lo também”. Virar as costas, para esses senhores, é não 
participar de sua farra de verbas e cargos sem se importar com o esbanjamento de 
dinheiro público.   

O país, necessitado, ansioso por excelências, anuviou-se; confuso, já não consegue 
distingui-las da mediocridade solapante e cúmplice a levar tudo de roldão.
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