
Escravizamo-nos quando nos confinamos em um mundo por nós mesmos 
construído, ou, pior, quando nos confinamos em mundos por outros construídos 
com base em suas idiossincrasias, conveniências ou interesses, nem sempre 
legítimos, nos quais somos aprisionados de modos diversos. O mal menor a nos 
assaltar é a perda  da visão conjunta de fatos e perspectivas, tudo se resumindo ao 
distorcido princípio de que quem não está conosco está contra nós, coisa, por sinal, 
da religião.

A Natureza é multifacetada, o mundo real é diversificado e cada ser humano é, em 
essência, diferente de qualquer outro; quando ligado a outros por interesses, 
inspirado ou guiado por propósitos que estão acima ou além de si próprio erguem-se
muros, consolida-se a divisão, inimizades inconscientes e desarrazoadas se 
manifestam — nunca vi esse sujeito, não sei de verdade o que pensa ou faz, mas não 
gosto dele. É assim que a coisa funciona no brumoso mundo em que todos, ou quase 
todos, são manejados, manipulados; os dissidentes são demonizados, é a regra, e o 
comum das pessoas tem medo. A isso costuma-se chamar Poder, Stablishment ou 
Sistema.

Não se constrói amor e piedade sobre dor e suplício, não se constrói moral e ética 
sobre o medo; foi a partir dessas infâmias que se formaram e consolidaram as 
grandes mentiras, a suprema hipocrisia, personificada quando, por exemplo, 
senhoras cobram de público, seletivamente, o que nunca se soube praticado 
privativamente ou adotado na forma de modo de ser e de vida. Muito provavelmente, 
defendem, disciplinadamente, interesses que nunca foram seus, seus apenas os bons 
salários e posições de prestígio. Não seria ofensivo perguntar: A quem querem 
enganar? Por que nunca se as ouviu protestarem contra Richard Dawkins ou a 
respeito de, em certos países, matarem a tiros negros desarmados, muitas vezes com 
as mãos na cabeça, para trás ou dominados, e depois justificar dizendo que eles 
agiram de modo perigoso? Do modo mesmo que nunca se as ouviu falar da 
escravidão, essa chaga putrefata, fétida e asquerosa de nossa História que era 
justificada pela religião ao ensinar que negros não tinham a alma igual à dos brancos 
europeus, quando muito a tinham de forma puramente animal, que o negro era mau 
pela sua própria maneira de ser e existir.

No noticiário noturno de ontem um canal encorajava seus telespectadores a se 
manifestarem numa rede social sobre o modo como se protegem do mosquito da 
dengue; alguns o fizeram. Eu respondi mentalmente: Ficando longe dele. Bem, 
consideremos que, por impossibilidade absoluta, circunstancialmente ou 
simplesmente por não quererem, nem todos o fazem. Nesse caso é recomendável o 
uso de um bom repelente  — Afora o simbolismo, eu não sei por que até hoje esses 
candidatos a cargos eletivos que capricham em barbaridades pré-eleitorais não 
proclamaram: Todos esses caras que estão aí são incompetentes, sou eu quem sabe 



realmente das coisas. Quando for eleito mandarei distribuir casa por casa nas áreas 
de risco suprimentos de repelentes que vão acabar de vez com a dengue e com o 
mosquito transmissor. Sem sangue para sugar, morrerão todos de forme e, assim, 
todos estarão salvos. As pessoas, meus caros eleitores, as pessoas. 

Há repelentes de fato eficientes, além de neutros, que não produzem nenhum efeito 
colateral danoso, de alguma forma prejudicial. Você saberá, claro, que o inseto está 
ali; afinal, uma de suas características é produzir seguida ou intermitentemente os 
seus zumbidos, sendo assim praticamente impossível não se saber de sua presença 
rondante, mas o repelente, configurados às vezes por simples atitudes, o manterá 
inofensivo ou ineficaz; uma delas é ignora-lo, olhar através dele, para além, fazê-lo 
transparente.

Tudo nesses mundos, especialmente nos mundos escravistas e relativamente aos 
escravizados, tem o valor que se lhe atribui. Se, de verdade, não se der importância 
ao mosquito da dengue, ele que produza os seus zumbidos o quanto queira. E 
dengue, na hipótese, é uma generalização para os malefícios existentes e praticados 
nesses mundos, para lá de inocentemente nebulosos, antes, de sombrias realidades.

$$$


