
Não é folclore, já comentei isso aqui: Tive um colega de escola cujo 
projeto de vida era tornar-se um grande canalha. Não creio que o haja 
realizado. Além de indispensáveis condicoões pessoais inatas, a 
canalhice resulta do desdobramento das propriedades vocacionais. A 
escalada começa no cafajeste, que precisa tornar-se um rematado 
mau-caráter para só então poder aspirar ao ápice da carreira, o 
canalha. No degrau inicial, o requisito essencial é o da vocação, 
temperamento, comportamento, exibicionismo, necessidade de fazer-
se notar de algum modo; não há nenhuma exigência quanto à cultura, 
a escolaridade conta pouco, quando conta, e ser banal e vulgar é 
muito importante neste caso. Já o mau-caratismo exige um bom nível 
de conhecimento, de habilidades adquiridas, um certo senso, uma 
noção bastante precisa do que é desejado, de onde o mau-caráter quer 
chegar; geralmente essas são características presentes no carreirismo 
e no carreirista. Para tornar-se um bom canalha, uma vez galgado o 
patamar de mau-caráter, o pretendente tem de alcançar um grau de 
cultura de regular superior  para bom, ser formalmente educado – 
formalmente! Boa apresentação ajuda muito, especialmente se o 
candidato ao ofício é insinuantemente bom-moço. O detalhe do ofício
é significativo; não importa a formação técnica, profissão ou 
atividade do canalha, ele é antes de tudo um canalha, alguém para 
quem não há limites. Nesta, como em qualquer outra carreira cuja 
meta é a pauta principal, não há espaço para a ética, coisa demasiado 
antiquada para ser levada em consideração no mundo moderno e 
trepidante do canalha. Tudo o que lhe diga respeito deve estar 
acompanhado de boa dose de dissimulação e traquejo social, sem 
preocupações com o conteúdo, mas com a embalagem e o parecer ser,
firmada a posição de que apenas os fins são importantes.
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Fizeram uma grande confusão na última semana; o alvo foi outro, não
aquele que se quis alvo, comportamento mais para reivindicatório do 
que para qualquer outra coisa, reivindicação, diga-se passagem, 
indevida. Nem de longe passou-nos pela cabeça o candidato ao posto,
que reuniu alianças e, claro, uma equipe, cujos membros, de maneiras
diversas, manifestaram-lhe apoio, em todo o affair um lado bom, 



outro ruim. Eu estive todo o tempo alheio à movimentação. O apoio 
consistiu em tentativas veladas, como de hábito, independentemente 
de qualquer consideração inteligente, adulta, realista, razoável e 
oportuna, coisa do tipo “somos um time, mexeu com um, mexeu com 
todos”. Só que ninguém mexeu com ninguém na hipótese do tal time. 
O postulante, por iniciativa própria e pessoal, redondamente traído 
por seu desejo de ser o que não lhe foi atribuído, anunciou-se sem a 
menor necessidade ou justificativa, provocando as marolas do estilo. 
Eu afirmo que nunca vi o postulante com os olhos da postulação. A 
reação debitou pontos negativos a quantos manifestaram a equivocada
solidariedade, um buraco n’água, reação contra um fantasma apenas 
existente na cabeça do postulante.

Enquanto aqui e ali manifestavam-se pessoas relativamente às quais 
não se pode entender porque se deixam envolver em certas coisas, o 
alvo real, não o autoimaginado, assistiu a tudo de camarote.

Seria uma pena o envolvimento da jovem senhora, muito competente 
no que faz, além de linda mulher; não foi, ficou ainda mais bonita de 
narizinho torcido, um charme. Com todo o respeito, como diz o 
cronista.




