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ABAIXO O ÓDIO!
Republicação. Textos publicados originariamente em 05 e 08 de Fevereiro de
2011. Completam-se, com a diferença de que a situação está bem mais grave,
podendo-se, mesmo, dizer que o tipo de coisa que lhes está implícita é hoje um
segredo quase de polichinelo. Pondere sobre isso, sobre eles, o momento é
propício.
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Quem acredita em dossiês
Posted by onairnunesblog in UNCATEGORIZED

≈ Deixe um comentário

A celeuma em torno de Furnas, na qual está envolvido o deputado Eduardo
Cunha, põe em tela, mais uma vez, o tristemente célebre dossiê. A propósito
manifestou-se o leitor Leandro Cunha na Seção de Cartas de O Globo:
(…). Se o senhor sabe de algum procedimento ilícito, é sua obrigação
denunciá-lo ao povo e tomar as providências legais cabíveis.(…)
Em se tratando de parlamentares, denunciar amplamente procedimentos
ilícitos constitui bom serviço prestado à nação; em qualquer caso, porém,
não tomar as medidas legais cabíveis exala o fétido cheiro do oportunismo,
da mentira, da calúnia com propósitos inconfessáveis. Quando se trata de
dossiês, não raro essas falsas caixas de Pandora trazem consigo fotos,
imagens e coisas que tais. No sentido destas últimas, é oportuno ler a
crônica de Luis Fernando Veríssimo em O Globo de domingo, 30 de janeiro
deste 2011 (pág. 7 – sete – do primeiro caderno). Na mosca.
O conteúdo de dossiês, frequentemente manipulados, é, por via de regra,
obtido por meios ilícitos, um cortejo de crimes. Não é outra a razão porque,
nas hipóteses da mentira e da calúnia, os seus `compiladores` permanecem
no anonimato.
Acreditar em dossiês é dar crédito a criminosos.

f
Acrescento agora: Não acredito na boa-fé, na seriedade
de propósitos e na honestidade de quem aceita sem
questionar a imundície anônima publicada na internet,
especialmente quando se trata de pessoas tidas por
capazes e inteligentes que circulam nos ambientes em
que a intriga e a má-fé marcham lado a lado com os
interesses pessoais e políticos. Eu ficaria muito feliz se
tais pessoas se mantivessem longe de mim e/ou
esquecessem que existo. Não vai aqui o mais leve traço
de mágoa, embora um certo asco. Afinal, sou apenas um
mero ser humano.

Queira ver abaixo a crônica do Veríssimo.
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QUEM ACREDITA EM DOSSIÊS 2
Posted by onairnunesblog in UNCATEGORIZED

≈ Deixe um comentário

Algumas pessoas têm me perguntado sobre a crônica de Luis Fernando Veríssimo
publicada em O Globo de 30 de janeiro, mencionada na postagem de 05 de
fevereiro. Reproduzo-a pela veiculação feita na rede por Zezo Ferreira às 9:22 de
domingo, 06 de fevereiro, com uma foto do escritor e seus dados de identificação.
Muito elegante, Zezo.
Veríssimo comenta o texto ‘Big Brother Brasil’, que circula na Internet com
sua assinatura
Luis Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, 26 de setembro de 1936, é
escritor conhecido por suas crônicas e textos de humor, publicados diariamente em
vários jornais brasileiros. O Globo – 30/01/11

"NÃO É MEU
Tenha paciência, este parágrafo começa com Leon Trotsky mas acaba nas peladas
da Playboy. Quando Trotsky caiu em desgraça na União Soviética sua imagem foi
literalmente apagada de fotografias dos líderes da revolução, dando início a uma
transformação também revolucionária do conceito de fotografia: além de tirar o
retrato de alguém, tornou-se possível tirar alguém do retrato. A técnica usada para
eliminar o Trotsky das fotos foi quase tão grosseira – comparada com o que se faz
hoje – quanto a técnica usada para eliminar o Trotsky em pessoa (um picaretaço, a
mando do Stalin). Hoje não só se apaga como se acrescenta pessoas ou se altera
suas feições, sua idade e sua quantidade de cabelo e de roupa, em qualquer
imagem gravada. A frase “prova fotográfica” foi desmoralizada para sempre, agora
que você pode provar qualquer coisa fotograficamente. Existe até uma técnica para
retocar a imagem em movimento, e atrizes preocupadas com suas rugas ou
manchas não precisam mais carregar na maquiagem convencional – sua
maquiagem é feita eletronicamente, no ar. Nossas atrizes rejuvenescem a olhos
vistos a cada nova novela. E quem posa nua para a Playboy ou similar não precisa
mais encolher a barriga ou tentar esconder sus imperfeições.
O fotoxópi faz isso por ela. O fotoxópi é um revisor da Natureza. Lembro quando
não existia fotoxópi e recorriam à pistola, um borrifador à pressão de tinta, para
retocar as imagens. Nas Playboys antigas a pistola era usada principalmente para
esconder os pelos pubianos das moças, que desapareciam como se nunca
tivessem estado ali, como o Trotsky. Imagino que a pistola tenha se juntado à
Rolleiflex no sótão da História.
Se a prova fotográfica não vale mais nada nestes novos tempos inconfiáveis, a
assinatura muito menos. Textos assinados pela Martha Medeiros, pelo Jabor, por
mim e por outros, e até pelo Jorge Luis Borges, que nenhum de nós escreveu – a
não ser que o Borges esteja mandando matérias da sua biblioteca sideral sem que
a gente saiba – rolam na internet, e não se pode fazer nada a respeito a não ser
negar a autoria – ou aceitar os elogios, se for o caso. Agora mesmo está circulando
um texto atacando o Big Brother Brasil, com a minha assinatura, que não é meu.
Isso tem se repetido tanto que já começo a me olhar no espelho todas as manhãs
com alguma desconfiança. Esse cara sou eu mesmo? E se eu estiver fazendo
a barba e escovando os dentes de um impostor, de um eu apócrifo? E – meu Deus
– se esta crônica não for minha e sim dele?
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