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APRESENTAÇÃO

Faço saber o leitor, não da existência nem da essência deste livro, 
pois, a primeira faz-se saber por si só e a outra não existe. Ocupo-me em 
evocar a perversa honestidade (honesta perversidade?) posta à luz pelos 
autores. Sim, digo autores, e meu dever, nascido de carnal cumplicidade, 
é alertar o leitor para o caso de heteronímia, aqui, saltado à vista. Não 
falemos, então, de autor no singular, no máximo, diria eu, ortônimo, e, 
neste caso, “Roberto de Barros Freire” seria seu correspondente. Ademais, há 
inumeráveis páginas, de distintas épocas, cobertas por vozes de heterônimos, 
cujo conteúdo nos seduz sobremaneira e a questão da personalidade a habitar 
o atrás das letras importa menos. Se o leitor precisa, lembro exemplos: 
Kierkegaard, Stephen King e Fernando Pessoa, este último, o mais notório.

O parágrafo acima pode ser convincente, mas talvez não supere, 
apenas contorne o obstáculo. E ao leitor, mesmo tendo acolhido a máxima 

“mais interessante é o ‘dito’ e menos importa ‘quem o disse’” esbarrará no 
título, por si, revelador de sentidos e não-sentidos da obra. Ora, pelas 
premissas dadas, ela, a obra, não a autoria, é centro de atenção. E o 
título, para além de seu caráter cínico é, também, bastante instrutivo 
acerca da moral presente e, sobretudo, ausente nas páginas seguintes. “Os 
muitos ditos e os poucos feitos do dr. Schlack” remetem de chofre a uma 
iconoclastia inveterada, isto é, a uma inversão abrupta da moralidade tão 
decantada e ao mesmo tempo tão conspurcada na história do Ocidente 
cristão. Rousseau, um dos maiores moralistas dessa linhagem, já alertava: 

“para conhecer um homem, não escute o que ele diz, observe antes o que 
ele faz”. Discípulo de Rousseau, Kant, referência ainda mais alardeada, 
arrasta atrás de si o espólio da moral evangélica: “faça aos outros o que 
gostaria que os outros lhe fizessem”. Como se vê, a ação, e não o discurso, 
nos justificaria moralmente. Entretanto, quanto ao dr. Schlack, conforme 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Soren_Kierkegaard
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
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o título, não o poderemos conhecer pelos feitos, pois são poucos, e, seus 
ditos, embora muitos, quebram um dogma a cada fôlego. Neles, o cinismo 
exagerado talvez o impeça – autor, heterônimo ou personagem – de dizer 
‘sua própria verdade’ enquanto o rígido ceticismo o desarma ante o ‘fazer’. 
Confira o leitor com os próprios olhos: o dr. Schlack, não desiste de apontar, 
na absurda existência humana, certa “lógica” entranhada na inteira falta de 
lógica. E ortônimo e heterônimo, não estão sozinhos nesta janela de espiar 
os humanos em seus irrelevantes afazeres; acompanham-nos Boccaccio 
inaugurando o realismo obsceno, necessário porque verdadeiro, Gregório 
de Matos e seus abusos benéficos da linguagem, e o indefectível Marquês 
de Sade ensinando a olhar não ‘para’ a humanidade, mas através dela.

Ao leitor contumaz, se ele ainda persistir, resta dizer coisas pontuais, 
seja como sugestão de leitura, seja como alerta: a) este livro questiona 
filosoficamente os valores morais de uma sociedade o quanto mais elitizada, 
mais revelada hipócrita, logo, a própria norma culta, de certo modo, deve 
ser posta na berlinda e o palavrão precisa ser compreendido, não como 
ofensa ao bom senso, mas como um dos elementos da metodologia; b) 
a originalidade se manifesta em pelo menos dois sentidos: primeiro, na 
proposta - não nova, porém em desuso – de romper as barreiras entre as 
linguagens filosófica e literária e, segundo, a coragem, sempre rara, de quebrar 
os tabus da própria filosofia e de sua erudição, esta, por vezes, necessária, 
mas quase sempre inalcançável; c) além disso, os temas enfrentados pelo 
discurso filosófico aqui presente, além de acessíveis, são, também, de 
evidente interesse em qualquer época: as misérias políticas, o machismo, 
a religiosidade fanática, etc.

Quanto à necessidade de rigor filosófico, solicitada pela reflexão e 
pela escrita, ela não sofre prejuízo ao longo dessas páginas, seja em função 
da coloquialidade ou da iconoclastia efusiva. O truque talvez esteja na 
mistura saudável a embaralhar autor, heterônimo e personagem, e quiçá, 
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também, o leitor, na mesma perspectiva esquiva e desconfiada quanto ao 
mundo. A acessibilidade alcançada na linguagem deixa o texto palatável sem 
torná-lo popularesco. Amalgamam-se, pois, o uso de raciocínios sofisticados 
– por exemplo, sobre a lógica da ação humana – com o palavrão tornado 
ferramenta crítica. Estes usos, constantes, remetem-nos, como já dissemos 
acima, a autores clássicos de muito boa memória. Assim como eles, entre a 
locução bem comportada da razão pura e a expressão loquaz e boquirrota 
da razão “impura”, Roberto de Barros Freire, nosso, ortônimo, escolhe as 
duas. Estas livres associações dão não apenas verossimilhança, mas também, 
veracidade ao conjunto. Nesse sentido, este livro, conquanto faça uso de 
expedientes hodiernamente corriqueiros, como Blogs e redes sociais – os 
quais, segundo o grande pensador da semiótica, Umberto Eco, dariam 
voz aos idiotas – apresenta questões contemporâneas relativas ao ambiente 
ético-político de forma filosoficamente contundente. Exemplar, quanto 
a isso, é sua ‘nota de falecimento da verdade’, já nas páginas derradeiras.

Enfim, ao debruçar sobre o livro, o leitor encontrará ainda palavras 
como estas: “não coloque rótulos em mim, sou um frasco muito liso 
para que grudem. Não me defina, nem sequer expresse julgamentos...” 
Todavia, para ser, também eu, um tanto provocador, visando conquistar 
a simpatia, não do autor, mas do leitor, devo colocar, não rótulos, mas 
sinais, ao modo das placas verdes dispostas às margens das rodovias. Ao 
meu ouvido, quanto aos destinos e intestinos da humanidade, o discurso 
do dr. Schlack, vindo agora a público, soou em meio-tom niilista, mas 
numa perspectiva crítica sobre a humanidade como um todo e, também, 
sobre a própria filosofia. Boa leitura.

Alécio Donizete

Cuiabá, setembro de 2020
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SOBRE O DR. SCHLACK

Devo confessar que relutei em expor para o grande público as 
compilações aqui elencadas, fruto de vários anos de pesquisa. Desde 
o meu primeiro contato com Dr. Schlack soube que estava diante de 
alguém inusitado, cujos preceitos se chocam com a visão de mundo das 
pessoas ordinárias e desestruturam nelas os paradigmas mais arraigados. A 
linguagem chula, rude e rústica da qual faz uso impacta os mais tolerantes 
dos leitores, chegando mesmo a impregnar a mente dos interlocutores 
com termos que temo serem incorporados a linguagem usual dos que o 
leem. Ninguém passa incólume à prosa schlackiana, que por mais incrível 
que possa parecer, que tem odor – e forte1. Diante disso, receio que meu 
prestígio acadêmico e minha carreira fiquem ameaçados após a publicação 
dessa obra, que também traz ao mundo uma visão diferenciada do viver e 
do existir, e que contem descrições fortes das fraquezas humanas, as quais 
podem parecer ofensivas ou, pior ainda, agressivas, iconoclastas, quando 
não nefastas e destrutivas. No entanto, independente desses temores, reais 
ou imaginários, como cientista e filósofo assumo a função e a obrigação 
de apresentar aos homens os fatos e as verdades desse mundo, para que 
tomem ciência de suas diversas facetas, dentre as quais a representada pelo 
Dr. Schlack: o lado fétido das realizações humanas.

Antes de adentrar a problemática abordada nos textos e representada 
nas ações do Dr. Schlack, exporei aqui algumas breves palavras introdutórias 
de sua pessoa, as quais são, no mínimo, suficientes para justificar a leitura 

1 Sei que não é usual um texto liberar odores, afinal palavras escritas devem cheirar só 
a papel e tinta – ou nem isso – se escritas num computador. Mas há que se perceber 
que os termos adotados por Dr. Schlack são encorpados e ocupam um espaço no ar, 
retumbando no cérebro significações fétidas e sentidos proctológicos
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de um livro que traz como personagem central alguém completamente 
desconhecido (Doutor em que?).

Cruzei pela primeira vez com Dr. Schlack há cerca de dez anos, 
num grupo de discussão de filosofia cínica, temática em que prevalecia a 
erudição. Estudiosos como eu, punham em pauta suas teses a respeito de 
alguns cínicos do passado, evidenciando a relevância e a importância da 
prática cínica, e portavam-se como mestres do cinismo. O Dr. Schlack 
participou de uma conferência sobre o cinismo de Diógenes, mostrando 
aos presentes que apesar de todo conhecimento demonstrado a respeito 
do filósofo grego, eles pouco ou mesmo nada entendiam de sua filosofia, 
a começar por quererem criar grandes teses, algo que Diógenes sempre 
escarnecia, e terminando por terem emprego, o que nunca fez parte do 
cardápio cínico de sobrevivência.

Naturalmente, o grosso do grupo repudiou esse procedimento, 
porém a mim fez algum sentido, e comecei a conversar com ele, até que foi 
expulso e eu junto. Acreditavam que eu comungava das mesmas ideias dele, 
o que isso não era verdade, mas como não o ofendi, nem o menosprezei por 
suas ideias, minha postura foi entendida como um sinal de concordância 
implícita e explícita. Fiquei, sim, triste, mas não por ter saído do grupo, e 
sim pela forma como isso se deu. Só que o rancor foi momentâneo; não 
durou mais do que alguns minutos, para cair no quase esquecimento e ter 
se tornado, agora, uma rápida lembrança.

Desde então começamos a trocar alguns e-mails, interrompidos e 
retomados de tempos em tempos a depender da disposição dele. De início, 
escrevi sobre minha biografia acadêmica, que pouca importância teve para ele, 
pois ainda que partilhasse comigo certo amor por leitura, esse sentimento 
não era extensivo aos autores, sobretudo os canônicos, os quais, para ele, 
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só podiam ser lidos com muito comedimento e com os dedos tampando 
a narina. Se os lia, portanto, era para aprender o que evitar, nunca o que 
seguir. E indagado sobre sua biografia, ele me respondeu assim:

Sou aquele que aqui estou,
Mas que já estive em outros lugares
E estarei em muitos outros amanhã
Ou quem sabe hoje:
Gosto de ser diferente
De acordo com o lugar
De não repetir experiência
E viver a experimentar.
Cada contato me faz melhor
E aprendo o bem e o mal de tudo e de todos
Sem nada rejeitar.
Só me apego naquilo que posso extrair
Um substrato para o meu pequeno espírito
A vagar pela existência
Enquanto a morte não me encontra.
De resto, vivo de restos
De uma sociedade que esbanja mercadorias
E as embalagens delas por todo lugar
Emporcalhando a nossa convivência.

Eis um traço de sua personalidade, responder a indagações ou 
inquisições por meio de poemas, aforismos, incógnitas, linguagens figuradas 
e ambíguas, metáforas diversas, além do grande silêncio com que por vezes 
se manifesta – provavelmente por considerar que a pergunta nem merece 
resposta. De qualquer modo, ao perceber nele essa característica, procurei 
menos fazer perguntas e mais estabelecer conversações, e mesmo assim 
nem sempre fui feliz: no decorrer de dez anos consegui dele apenas suas 
histórias de vida, como apresentarei nas Notas Biográficas deste volume. 
Não tenho como comprovar a veracidade das informações que ele me 
passou, mesmo porque não pude ao menos constatar sua existência, uma 
vez que todo contato mantido com ele foi via digital, nunca face a face. 
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Creio que há nele alguma misantropia, que parece provocar certo asco nas 
pessoas de modo geral, a despeito da grande quantidade de amigos nas 
redes sociais, prontos a defendê-lo ante qualquer tentativa de ofendê-lo – 
ou de obrigá-lo seja lá ao que for – os amigos da vagabundagem como os 
chamo carinhosamente. Isto porque, pelos seus próprios ditos, ele é um 
forte defensor do fim das obrigações, em relação ao que tem muitos adeptos.

Trata-se, nesse sentido, de um filósofo cínico que frequenta as 
praças e mercados internáuticos, debatendo com todos, chamando-os para 
se despojar de bens, de afazeres, empregos, e, então, aderir a um modelo 
de vida desprendida e digna de pessoas livres. Entende ele que a Internet 
é o local por excelência do debate de ideias no mundo contemporâneo, 
devendo o filósofo frequentá-lo para discutir com o senso comum. Longe 
do que considera a petulância acadêmica, acredita que o filosofar não é 
algo que se ensina, e sim se pratica adentrando o debate diário dos temas 
medíocres do cotidiano, mais do que os supostos temas “profundos” que 
se avista no mercado filosófico.

É preciso lembrar que blogs e perfis em redes sociais aparecem e 
desaparecem, constituem um mundo efêmero, pois as pessoas vão desistindo 
de alimentá-los quando percebem que não estão obtendo sucesso, seguidores, 
ou quando o sucesso, em face do surgimento de um personagem com 
mais poder de entretenimento logo passa, levando os sítios eletrônicos e 
os perfis a cair rapidamente no esquecimento de todos (o que fácil vem, 
fácil vai, diz a sabedoria popular, e não serei eu a contradita-la). É por isso 
que Schlack, ou Dr. Schlack, como é conhecido, aparece e reaparece em 
diversos lugares, abrindo e fechando blogs e perfis nas redes sociais. Saliento, 
porém, que seus blogs são fechados pelos hospedeiros, que ao receberem 
tantas queixas, denunciando-o de homofobia, racismo, ofensas religiosas 
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(até os cultuadores do demônio se uniram as demais religiões, sem excluir 
nenhuma, para falsamente o acusar de perverter crianças e a juventude), 
preferem deletá-lo a perder internautas/clientes. Ora, mesmo sendo falsas 
tais acusações, sabe-se que esse público é maior do que o ínfimo público 
schlackiano, e seus textos são banidos do convívio humano, como é comum 
na sua existência, conforme se perceberá mais à frente. Aliás, toda compilação 
que aqui está exposta já não existe mais na Internet. Por isso, creio que 
foi salutar eu ir guardando ao longo do tempo o acervo dele, que não se 
repete, e aparece sob diversas facetas, revelando diversas personalidades, 
ainda que sempre sob a égide de sua filosofia fétida, criticando o existir 
de mero contribuinte e consumidor no mundo, essa vida medíocre de 
cobiças por bostas – como ele próprio diz – e ironizando o ajoelhamento 
humano às suas idolatrias.

É assim que o Dr. Schlack tenta adentrar os diversos nichos humanos 
do mundo comum e com ele debater, ou melhor, dele escarnecer: acredita 
que só o escárnio desperta os homens da letargia de suas idiossincrasias, 
uma passividade mental que inibe qualquer árduo trabalho reflexivo. Não! 
Ele não dirá ao seu interlocutor que ele está errado, nem tentará ensinar 
algum suposto certo, apenas mostrará a bosta em que vai dar a forma de 
ele agir ou pensar, quando não ambos.

Decidi tirá-lo do anonimato que ele escolheu habitar e trazê-lo 
para o público acadêmico, além do grande público de leigos interessados 
em filosofia, por considerar seus escritos uma obra original, cuja principal 
consistência está em pôr em prática o que pensa, ou seja, ele não só 
escarnece da vida comum, mas também leva uma vida escarnecida. Logo, 
se ironiza alguma atitude alheia, mais ainda ironiza a própria vida. Enfim, 
é um filósofo que sem almejar a fama pública escrevendo livros impressos 
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ou obtendo cátedras, procura ensinar seus leitores a viver bem e a buscar 
a felicidade nas coisas simples, pequenas e rasas: a profundidade é para ele 
uma pretensão sisuda antes que séria.

Nisso, impõe a si mesmo a missão de defender o homem ereto, que 
caminha majestoso e com dignidade, sem se inclinar nem ajoelhar perante 
nada nem a ninguém, mas ciente da própria insignificância, bem como da 
insignificância de tudo e de todos. Ademais, defender o encanto de não ser 
celebridade, rico, poderoso ou afamado, então, desfrutar de privacidade, 
isenta do olhar invejoso do público, podendo usar até roupa velha por não 
ter que se vestir para outrem, nisso tudo residindo o princípio de uma 
vida livre. Ainda defender o homem de si mesmo, pois sendo ele próprio o 
seu maior bem, é também o seu maior mal: a única ameaça séria contra a 
humanidade é o homem; a natureza pode apenas prejudica-lo, mas alguns 
poucos homens podem destruir muitos ou até todos; eis os perigos sobre 
os quais Dr. Schlack alerta a todos de forma escandalosa.

Não foi fácil realizar o trabalho de garimpo arqueológico de suas 
manifestações nas diversas redes sociais que frequenta, nos grupos de 
discussão de que participa, ou em alguns artigos publicados, esporadica-
mente, aqui e acolá no âmbito de algum debate específico. Foram anos 
procurando e coletando informações. Precisei muitas vezes mandar e-mails 
para aqueles com quem Dr. Schlack travava debates, com isso tentando 
obter alguma informação ou esclarecimento sobre suas posições ou sobre 
sua vida. Embora eu nunca tenha encontrado quem o tenha avistado 
fisicamente, sua presença virtual, por meio de seus registros, é riquíssima, 
havendo a possiblidade de o encontrar quando menos se espera, e, às 
vezes, de receber um e-mail surpresa, se apresentando de forma descarada. 
E essa coleta não terminou, pois não consegui esgotar todas as infinitas 
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manifestações dele em diferentes plataformas, isso apesar de contar com 
a ajuda de mais dois eminentes pesquisadores da universidade de Oslo, à 
qual também estão filiados. O que revelo aqui é parte de uma obra maior, 
que num futuro distante estará organizada em todas as suas múltiplas 
facetas e em vários volumes.

Dessa forma, vocês terão acesso, de agora em diante, aos feitos e ditos 
do Dr. Schlack, divididos em máximas e mínimas, textos diversos e textos 
filosóficos, correspondentes às publicações no seu blog e nas redes sociais. 
A ordem de apresentação desses escritos, a qual tem aqui apenas um fim 
didático, em hipótese nenhuma implica o estabelecimento de uma sequência 
rígida de leitura, podendo o material ser apreciado independentemente. 
Como se perceberá, empregando termos eminentemente schlackianos, são 
ideias evacuadas de acordo com a diarreia do momento, sem o propósito 
de consertar a grande cagada humana.

Tenham certeza de que as leituras os colocarão diante de um filósofo 
cínico autêntico e, o que é mais interessante, contemporâneo. Quando se 
acredita que não há mais lugar para enfrentar a corrente dos acontecimentos 
diários, o sistema, e que todos devem sucumbir à dinâmica do mercado, 
se submeter a alguma moralidade e defender algum partido político, ou 
torcer por um time de futebol, ambicionar fortuna, poder, fama e glória, 
eis que brota corajoso um personagem pronto para zombar de tudo e de 
todos, dos valores caros à humanidade, escarnecendo das verdades tão 
fortemente defendidas pelos homens. De forma contundente ele deixa 
evidente que por trás dos doces aromas da maioria dos valores humanos, 
se esconde uma fedentina de mentiras e hipocrisias.

Não se trata de um herói ou paladino da liberdade, mesmo porque 
não é seu intuito salvar alguém além de si próprio, mas de alguém que 
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enfrenta destemido os desafios contemporâneos de pasteurizar a moralidade 
das pessoas e gerar o que denomina de preconceitos democráticos, que 
tudo é para todos ou todos são para todos. Ele se reserva o direito de 
desprezar os desprezíveis e não querer conviver, mesmo que nem de longe 
deseje exterminá-los: basta-lhe a distância. A questão parece ser provocar 
a forma usual de pensar, trazendo à tona o que não é visto naquilo que 
foi enxergado. Ou melhor, ele traz os odores que os narizes anestesiados 
não conseguem sentir, pois acredita que as pessoas são educadas somente 
para ver e ouvir.

Ruben Stravelsky2

Oslo, 14/04/2020

2 Afamado pesquisador da Universidade de Oslo. Membro permanente do grupo de 
pesquisa de filosofia clássica escandinava. Coordenador do Instituto de Pesquisa sobre 
as desgraças humanas. Publicou entre outras obras: “O estudo da mentira: uma vitó-
ria sobre a verdade”; “Penso, logo desisto: as desculpas imorais para as postergações 
morais”; “A filosofia como inutilidade: a infinda cultura sobre coisas que não existem” 
entre outras, além de inúmeros artigos em várias revistas filosóficas e científicas.



18

NOTAS BIOGRÁFICAS

Muitos estranham quando se deparam pela primeira vez com o 
Dr. Schlack por causa das suas singularidades, dentre as quais, mas não 
necessariamente a mais peculiar ou interessante, ele ser celibatário; apesar 
de não apenas se recusar só a casar, mas, também, e fundamentalmente, a 
ter filhos (nada mais antiecológico do que colocar mais um consumidor no 
mundo, afirma categoricamente). Ademais, não tem aversão às mulheres, 
pelo contrário, é atraído, como a maioria, pelo sexo oposto, embora defenda 
que isso é completamente diferente de considerar saudável a convivência 
entre duas pessoas, um casal sob o mesmo teto, como se não fossem dois 
corpos estranhos, além de achar o casamento algo arcaico. Dr. Schlack 
desfruta a presença feminina com muito comedimento, aliás, como é 
em tudo o que faz, ponderando que a convivência seria insuportável 
principalmente no aspecto da limpeza. O sexo que nunca foi o seu forte 
também nunca foi o seu fraco.

A isso se associa outro estranhamento, qual seja a mera recusa 
a tomar muitos banhos durante a semana (mais de um já seria uma 
exorbitância), e a usar sabonetes e demais futilidades que o acompanham 
(xampu, desodorante, sequer um cotonete). Nada mais decadente e burguês. 
Uma das coisas que mais preza é viver com sua imundice, porém com 
toda dignidade. Portanto, nada dessas inutilidades cheirosas, que tentam 
disfarçar ou esconder o cheiro próprio do corpo. A água lhe basta para tirar 
o cansaço ou o suor. De resto, julga que as pessoas estão desperdiçando 
hoje a água que lhes faltará amanhã.

Mais uma particularidade interessante refere-se àquela em razão 
da qual para o Dr. Schlack, mais desacreditam da sua capacidade e, ao 
mesmo tempo, mais virtudes lhe acrescenta. Apesar de ter nascido em 
07/07/1977, ou seja, contando com mais de 40 anos de idade, até hoje, 
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nunca trabalhou, nem mesmo tirou carteira de trabalho, e não quer ao 
menos ter o trabalho de tirá-la. Perguntam-lhe a causa de tamanha repulsão, 
a ponto de ele sentir orgulho ao afirmar nunca ter exercido essa função 
primitiva. Entre outras razões explica que é por considerar o dinheiro uma 
merda que leva tudo a acabar em bosta. Está certo que ele traz poder a 
pessoas fracas, aliás, quase todas são, mas também traz o servilismo para 
mantê-lo ou pior ainda e mais comumente, para ampliá-lo! Quanto mais 
coisas se têm, mais tempo se perde para conservá-las no mínimo limpas. 
Isso sem falar que não tendo como comprar os supostos prazeres da vida, 
nada se tem para ser roubado. Sendo assim, não dá para negar que por 
vezes Dr. Schlack é um tanto misantropo, afinal, entre tantos atributos 
desqualificativos que lhe são imputados, esse, com certeza, não é dos piores.

Ainda lhe perguntam como sobrevive sem trabalhar neste mundo 
do trabalho, sem o qual aparentemente isso se torna impossível. A resposta, 
embora simples, com certeza é extensa, mas não definitiva. Em parte, ele 
vive à custa da mãe, ou melhor, da pensão que ela recebe do falecido esposo, 
pai dele, um general conhecido e afamado na década de 70, e que logo 
depois fez questão de passar despercebido, como um dos comandantes da 
época da ditadura militar. Coisa boa sabe-se que não fez, mas a pensão é 
polpuda e o montante (nas palavras de Schlack uma miséria) que a sua 
mãe lhe dá por mês (sem direito a 13º, na opinião dele uma injustiça) é 
suficiente para sobreviver numa pequena casa herdada de um tio. Seus 
irmãos consideram um explorador de velhinhas, apesar de que a mãe, 
aos 81 anos, com certeza não ser uma pobre velhinha. Schlack concede 
somente com o fato de ela ser velha, uma vez que se trata de uma senhora 
muito ativa, reconhecendo que ela tem um coração generoso e a única da 
família a entender exatamente o significado de alguém ser um ocioso por 
opção e despojado por autoeducação. Um minimalista com as coisas, que 
vive sem luxo algum e (o que ela mais estranha) sem querer luxo algum, 
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pelo contrário, vive a odiar qualquer coisa que tem preço, com exceção 
de comida, roupa e um teto para servi-lhe de abrigo ante as intempéries 
climáticas e de proteção contra a violência da vida, além de um espaço para 
a sua privacidade. Porém, e quando ela morrer, como fará para sobreviver? 
Provavelmente alugará um dos quartos da sua casa, porque todos os seus 
pertences ocupam apenas um pequeno cômodo: uma cama, um armário, um 
criado mudo com abajur, um baú em que guarda poucos livros e uma mesa 
com computador, havendo também alguns livros retirados de bibliotecas 
que frequenta e papéis nos quais escreve. Muitos amigos sugerem a ele 
começar agora, antes da morte da mãe, a fim de aumentar a renda, ao que 
responde que não precisa, e que se tornar locador já será algo repugnante, 
por ser um trabalho. É possível também que ganhe algum dinheiro com 
jogo, prática da qual se utilizou por diversas vezes na vida para bancar a 
sua sobrevivência sossegada.

Quanto ao asco por trabalho, pode-se pensar que Schlack é um 
vagabundo, embora isso não deixe de ser verdade, porém é, antes e princi-
palmente, um anticapitalista por princípio, mesmo reconhecendo alguns 
méritos do capitalismo, como o leite condensado (um dos poucos luxos 
que desfruta; a carne é fraca, e qualquer princípio vai para o espaço quando 
impera o desejo) e a luz elétrica. Também vem fazendo outra concessão mais 
recente ao computador e à Internet, e isso apesar de alimentar o sistema, 
torna real e inegável o fato que lutar contra ele implica o seu desenvolvi-
mento. Para falar mal do capitalismo é preciso imprimir livros, revistas, 
fazer propagandas e filmes, montar sites, e tudo isso se faz com o dinheiro 
gasto com o comércio e a indústria. Dos luxos que a vida em sociedade 
disponibiliza, ele fica com o sal, a luz elétrica, o computador, as bibliotecas 
e o contato esporádico com as pessoas, além do leite condensado.

Há de se reconhecer que as soluções de Schlack para a própria 
vida seriam inaplicáveis para outras pessoas, porque exigem certo preparo 
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filosófico, um exercício de aperfeiçoamento intelectual que poucos estão 
dispostos a praticar. Aliás, são poucos aqueles que conseguem atingir o nível 
de entendimento no qual o sabonete é não só dispensável, mas também 
desprezível; poucos conseguem considerar três refeições ao dia um luxo da 
obesidade contemporânea; poucos conseguem perceber que dinheiro, poder 
e fama aprisionam antes de libertar. Como epígono do cínico Diógenes, 
do cético Montaigne e do sátiro Nietzsche, Schlack vive o mais próximo 
possível da natureza e refuta o artificialismo e a futilidade da vida social, 
que tomam tanto tempo e trabalho dos homens e poderiam ser mais bem 
utilizados. Dedicado à ociosidade, proletário da vagabundagem, considera 
que se trabalha muito para conseguir um monte de porcaria. Quanto 
menos coisas ele tem, mais livre se sente, e nada que lhe possam roubar, 
nem a vida, à qual veio sem ter pedido e da qual sairá sem que queira. 
Tem palavras, algo que ninguém rouba, por pertencer a todos, cada um 
podendo usá-las como melhor apetecer.

Sua escolha pela vida solitária é decorrência da vida dedicada à 
pesquisa e investigação da quantitativa ignorância humana, infinitamente 
superior às sabedorias, que, aliás, de tempos em tempos passam para o 
campo da ignorância; tudo é uma questão de tempo. Para entender em 
sua plenitude e profundidade essa opção de vida e não apenas justificar 
suas assertivas, antes legitimando sua veracidade, e evitando que pensem 
ser só loucura ou bravata da parte dele, creio que há de ter paciência no 
acompanhamento da trajetória de Schlack, na conquista dessas virtudes. 
Acredito que sua história poderá lançar uma luz nova sobre antigos 
acontecimentos mundiais ou pelo menos servirá de modelo para aqueles 
que pretendem travar os árduos caminhos da autonomia individual e a 
consequente dissidência social e política.

Schlack não teve uma infância normal. Creio que sua primeira crise 
existencial ocorreu quando ele contava uns 6 anos de idade e descobriu 
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que não existia Papai Noel, Coelhinho da Páscoa nem Cegonha. Perdeu a 
confiança nos adultos e como aprendeu a ler cedo, começou a buscar nos 
livros tudo o que falavam. Então, foi percebendo mais mentiras. Enquanto 
os adultos falavam da cegonha. ele lia a enciclopédia Medicina e Saúde da 
escola cujo 3º volume tratava da procriação, explicando minuciosamente 
a sexualidade do evento e que nascemos entre fezes e urina. Quando aos 8 
anos vieram com aquela história de 1ª comunhão, pensou: “Lá vem mais 
mentiras e enganação dos adultos, que gostam de ludibriar as crianças”. 
Já havia lido sobre deus e nada lhe agradara. Achava a bíblia um texto de 
terror de um deus vingativo e cruel, além de muito chato: para ele podiam 
ter falado tudo o que falaram com um terço de palavras a menos. E o novo 
testamento, então, muito melodramático, mal escrito e bastante tendencioso 
sobre os acontecimentos da época, isto tendo descoberto depois quando 
passou a estudar história com mais profundidade. Enfim, Schlack nunca 
se desenvolveu em algo que todos aprendem desde pequeno, ter fé. Senti-
mento completamente desconhecido para ele, que nunca botou a menor 
fé na fé. Desenvolveu foi a desconfiança e a suspeita!

No entanto, é claro, que cumpriu o rito da 1ª comunhão, e confessa 
envergonhado ter sido aquela a primeira e a última vez que comeu a 
porcaria da hóstia. Se não o fizesse, iria para um colégio interno, o castigo 
pela recusa de querer ser católico. Na época, não tinha argumentos para 
sustentar a decisão de que jamais seria católico ou de qualquer outra crença. 
Não que fosse cético, só achava que se existisse alguma verdade, ela não 
estava na religião. A propósito, ele acreditava na existência de verdades, que 
estavam nos livros, cada qual revelando uma parte da vida e do mundo. 
Encontrá-las, era uma questão de tempo,

Todavia, seus pais sempre se mostravam preocupados com ele, que 
gastava seu tempo lendo dicionários, enciclopédias, clássicos de literatura e 
filósofos, e o pior, não demonstrava nenhum gosto por esportes, e eventos 
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sociais, além do que ir à missa o deixava visivelmente contrariado. Não 
obstante, dentro da igreja, Schlack sempre fingia ser um cavalheiro e 
cedia seu assento para alguma senhora idosa ou mãe com criança pequena, 
fingindo que ia ficar em pé ao fundo do templo, quando na verdade saía, 
sentava-se na escadaria e abria um livro para ler: ele carregava consigo uma 
capa de bíblia vazia, com as folhas arrancadas, dentro da qual colocava 
seu material de leitura. Seus pais pensavam que ele estava a ler a bíblia (e 
ficavam contente com isso) e ele lendo coisas que os pais nem imaginavam 
nem suspeitavam que ele pegava na biblioteca pública.

Em casa haviam livros, pois a mãe era professora de profissão, ainda 
que nunca a tivesse exercido, e ensinava todos 5 filhos desde cedo, quando 
completavam 5 anos de idade, a ler e a escrever; o pai, militar de carreira, 
tinha livros sobre guerras, de história e alguns de filosofia, todos radicais 
de direita, Platão, Comte, Schopenhauer, Nietzsche, Stuart Mill, Hobbes. 
A mãe tinha na literatura seu hobby, de modo que nunca faltavam livros 
para ler, os quais, afora coleções, versavam sobre natureza, geografia, entre 
tantos outros assuntos. O único amigo de infância que teve e visitava a 
casa, espantava-se com a quantidade de livros, pois isso naquela época era 
raro, mas ele desistiu da amizade com Schlack quando descobriu que não 
conseguiria vencê-lo no xadrez.

Schlack não era um bom aluno, mas nunca reprovava. Os professores 
reclamavam que ele não prestava atenção nas aulas, que era péssimo nos 
estudos das línguas estrangeiras, que ficava lendo escondido, que no 
recreio passava o tempo na biblioteca da escola, que não tinha amigos 
nem participava de nenhuma atividade coletiva, que faltava as aula de 
educação física, e que não conversava nem perguntava nada, limitando-se 
a responder as perguntas que lhe dirigiam.

Causava estranheza em seus pais o fato de que, enquanto todos 
brigavam para ir a festas, shows, boates, jogo de futebol e viajar, e várias 
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vezes eram postos de castigo, ele brigava para ficar em casa, e como o 
castigo do seu pai era não sair, acabava sendo castigado e recompensado 
simultaneamente. Por certo, o pobre Schlack se via obrigado a ir aos 
eventos familiares e sociais, porém, onde estivesse, nada impedia de sumir 
de repente à procura de um canto no qual pudesse ficar lendo. E como 
não era de falar muito nem muito participativo, logo se esqueciam dele e 
só se lembravam na hora de ir embora.

Enfim, enquanto seus 4 irmãos pareciam ter um rumo na vida, um 
seria engenheiro, o outro médico, outro advogado e outro seria militar, e 
tinham várias namoradas, o pai cobrava dele a escolha de uma profissão 
para saber o tipo de escola na qual o matricular. Ainda lhe cobrava o 
dever de arrumar uma namorada para que não ficassem falando da sua 
masculinidade. Ele só não achava que o filho era um homossexual, porque 
também não tinha amigos. O sonho do pai era que Schlack seguisse carreira 
militar, mas se esvaneceu quando leu no jornalzinho da escola um artigo 
dele sobre pacifismo, no qual, com ímpeto próprio da juventude e para 
dar mais ênfase retórica ao texto, ofendia os militares.

Foi então que resolveu interná-lo num seminário para padre: 
achava que o rapaz estava se tornando comunista ou, pior ainda, uma 
bicha (enquanto vida teve, nunca pronunciou a palavra homossexual, que 
considerava uma invenção dos veados). Além disso, na simplicidade de sua 
formação cristã, de caserna e machista, pensava que os comunistas é que 
estavam enviadando o mundo e tudo não passava de um diabólico plano 
secreto para acabar com o capitalismo e a civilização cristã, deixando os 
homens uns bundões, até com medo de lagartixa. Em seu entendimento, os 
homens iam acabar gostando mais de planta, de bicho e de paisagem do que 
de gente, e, é claro, para ele, quem gostava de planta era mulher ou era bicha.

Alguns podem achar que Schlack teve uma infância e uma juventude 
infelizes, ou que seus pais foram cruéis com ele. Mas, não. Eles gostavam 
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muito dos filhos e as surras ou castigos infligidos foram (pelo menos na 
intenção deles) para o bem dos meninos, além de justificadíssimos para a 
época: eles avisavam o que aconteceria caso não fizessem o que queriam, da 
forma como queriam que fosse feito. Então, como era raro isso acontecer, 
uns bons tapas, bastonadas e castigos foram necessários para “consertar” 
a prole. De todos filhos, Schlack foi o que menos castigos e tapas levou.

Era assim que se pensava naquela época, quando criança que não 
apanhava dos pais significava que não era amada. Porém, tudo mudou. Se 
fosse hoje em dia ele poderia processar o pai. Nestes tempos, não é rara a 
notícia de pais apanhando dos filhos, porém não creio que seja por amor.

O certo é que houve momentos tristes e alegres em todos os anos 
da vida, como é para qualquer pessoa. Schlack sempre estudou em boas 
escolas e conheceu vários estados do país devido à carreira militar do pai, 
que os deslocava a cada 2 ou 3 anos para uma região diferente do país.

Sua mãe sempre achou que precisava de um psicólogo, mas seu pai 
acreditava que isso era coisa de gente louca, que seu filho estava mais para 
esquisitão do que maluco. Dos irmãos, era o mais obediente, não arrumava 
confusão com ninguém e, principalmente, não queimava dinheiro, o que, a 
propósito, era o único sinal verdadeiro da loucura de um indivíduo, sendo 
o resto pura frescura de psicólogo. O fato realmente preocupante era a 
ausência de amigos. Para o pai, isso ocorria porque o filho era o vencedor 
em quase todos os jogos dos quais participava, a ponto de ninguém querer 
jogar mais War, banco imobiliário, buraco, xadrez, dama, dominó e Uno 
com ele. Raramente perdia e todos sabiam que a vitória não era fruto de 
sorte. Além disso, enquanto ele lia o jornal ou consertava algum aparelho 
doméstico, o pai gostava de vê-lo lendo e escutando música clássica, de 
ver a esposa com seus filhos assistindo à televisão na outra sala. Também 
gostava de expor aos familiares e amigos sua cultura sobre vários temas, 
mas não gostava quando ele comentava alguma batalha antiga e Schlack 
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corrigia os dados mencionados. Aliás, guerra foi por algum tempo seu 
tema principal de leitura, o que levou o pai a acreditar que seguiria uma 
carreira militar.

Além do mais, nas pouquíssimas vezes que saía para dar uma 
volta, nunca recebia bronca por chegar atrasado e muito raramente pedia 
dinheiro para sair, bem como não comprava roupa cara nem tinha roupa 
de festa. Ainda, não pedia para passar férias no exterior ou na beira do 
mar (quando a família morava longe da praia), como era comum todos, 
incluindo sua mãe, solicitar. A única reclamação sobre ele referia-se aos 
gastos com livros ou multas nas bibliotecas por atraso na devolução da 
obra tomada emprestada.

Naturalmente, ficaram preocupados quando aos 16 anos Schlack 
se recusou a viajar de férias junto com o resto da família para a Europa, 
justificando a negativa de maneira intempestiva e categórica: “Na Europa só 
tem fantasmas debaixo daqueles castelos e igrejas; os museus, uma pilhagem do 
mundo; os preconceitos contra estrangeiros beiram ao barbarismo, enfim, nada 
tenho para ver ou aprender daqueles bárbaros que espalharam seus costumes 
horrendos pelo mundo, assim como seus preconceitos”. Não! Decididamente 
não foi à Europa, um dos seus maiores orgulho no seu currículo miúdo.

Sua mãe, apesar de gostar de discutir literatura e autores com ele, 
sempre o aconselhava a fazer outra coisa além de ler. Brincar ou sair com 
os irmãos, primos, e, principalmente, com as primas: na sua experiência 
de vida, o primeiro beijo de um jovem ocorre entre primos e primas. Uma 
espécie de treinamento para um namoro de verdade, mas com alguma 
experiência em saber beijar.

Seu pai tinha uma concepção um pouco diferente de educação 
sexual, de forma que quando os filhos (inclusive este que lhes descrevo 
agora) chegavam aos 15 anos de idade, levava-os a um prostíbulo e pagava 
uma puta para tirar a virgindade deles e “ensiná-los” a ser “homem”. O 
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mais velho foi o mais sortudo, pois sempre que um deles era levado para 
conhecer uma mulher pela primeira vez, os outros mais velhos iam juntos. 
Por isso, como era o terceiro, Schlack só pode ir três vezes à custa do pai, 
depois só pagando do próprio bolso, o que fez e é o que faz.

Assim foram passando os anos, e ele sempre às voltas com suas 
leituras e jogos (o jogo sempre o encantou), levando uma vida boa, sem 
muitos esforços ou desgastes, sem brigas ou confusões, mostrando-se 
razoavelmente obediente na casa, na escola e na vida familiar e social, e 
bem educado, mas calado. Sempre sentiu falta de amigos, não era bom 
em fazer amizades, pois não apreciava a maior parte das coisas que as 
pessoas apreciavam: não assistia à televisão e lia jornal. Achavam-no tolo, 
inadequado e, por vezes metido, uma vez que sabia das histórias das novelas 
de época, baseado em livros que ele já havia lido, e as contava na íntegra, 
sem ter visto um capítulo sequer.

Mesmo nos jogos de xadrez era odiado por sair vencedor. A pro-
pósito, durante a infância e a juventude, as ocasiões nas quais mais teve 
contato próximo com pessoas, foram as poucas vezes que participou de 
algum campeonato. Aliás, vencer tem sido sua maior derrota na vida. Toda 
vez que vence, mais que amigos confiáveis, ganha inimigos vingativos. E 
inimigos, todos sabem, são para sempre; já os amigos.....

Como também não torcia por nenhum time de futebol, não era fã 
de nenhum grande músico, banda, artista ou celebridade, chegou um tempo 
na vida na qual não tinha nem amigos nem inimigos, pois não podiam 
odiá-lo por torcer ou adorar alguma coisa, nem podiam tê-lo como amigo 
já que não compartilhava nem era cúmplice deste sentimento comum de 
adoração por algo externo.

Agora, o que muitos estranham é o fato de ele nunca ter querido 
uma namorada, nunca ter nutrido uma paixão por alguma mulher: na época, 
influenciado por Nietzsche, julgava as mulheres seres humanos inferiores, 
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no sentido de serem incompreensíveis pela razoabilidade humana. Eram 
submissas demais e repletas de desejos fúteis, perdendo muito tempo diante 
de um espelho com base no que ele considerava normal e razoável. Nas 
palavras do próprio Schlack: A! A doce inconstância feminina, que muda de 
acessório e penteado a todo momento, só para ver se encontra alguém que lhe 
arranque o acessório e lhe despenteie. Mas, e aquelas que espetam prego, gancho, 
arruela pelo corpo? E aquelas que se tatuam? Tem gente que põe silicone, outras 
arrancam banha e há ainda aquelas que injetam as substâncias mais estranhas 
no corpo. Quantas não morrem para se embelezar! E se são capazes de fazer 
isso consigo mesmas, o que não farão nos demais se tiverem oportunidade? Isso 
sem falar que menstruam todo mês, e ele sempre teve horror a sangue, 
eis o detalhe por meio do qual seus pais perceberam que ele jamais seria 
médico; na verdade eles sempre souberam o que Schlack não seria e o que 
seria, mistério. Para não dizer que não sentia nada pelas mulheres, devo 
confessar, é sabido que sempre foi atraído sexualmente por elas, frequentou 
e, para ser mais honesto ainda, continua frequentando prostíbulos. Hoje 
se tornou um velho hábito. Naturalmente, mudou sua opinião sobre as 
mulheres (não necessariamente para melhor), mas nunca amou. O amor 
é um sentimento que ele desconhece e, talvez, de tanto ter lido a respeito 
no decorrer dos anos, nunca procurou conhecer e considerando-o nada 
além de um tipo de possessividade, e, portanto, a busca de exclusividade, 
para ele que aprecia a pluralidade e é um republicano, algo inconcebível.

De qualquer modo, amigos e, principalmente, amigas, Schlack 
só veio a conquistar depois dos 20 anos. Desde então acumula algumas 
poucas e boas amizades, que atravessaram décadas. Quanto ao amor, ele o 
conhece como um fenômeno moral da civilização, o qual mais causa dor 
do que traz felicidade, contrariamente ao que alardeia a falsa publicidade 
dessa ocorrência infeliz.
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Não obstante, o acontecimento fatídico que mudaria o rumo da 
sua vida de forma cabal ocorreu quando ele contava 17 anos, com a leitura 
pelo seu pai do texto no qual defendia o pacifismo e que se encontrava 
publicado no jornal da escola em que estudava. Então, seu pai o considerou 
um comunista, um ateu, um terrorista, enfim, um demônio que precisava 
ser exorcizado, enclausurando o pobre coitado num seminário afastado 
da cidade para ser padre.

Por azar, seu pai achou além dos livros de Marx, Lenin, Trotski 
e outros do gênero, os cadernos dos quais constavam seus manuscritos, 
abordando várias temáticas. O primeiro que ele viu, deu uma folhada e 
logo jogou na lareira para queimar foi: “Crítica à razão militarista: o exército 
como ameaça à sociedade civil”. O segundo caderno, um ensaio sobre a 
família foi: “A família como geradora dos preconceitos: a maldade se aprende 
em casa”. E assim foi indo, até terem se extinguido todas as suas obras da 
juventude, 4 livros ao todo, os quais jamais pôde reescrever. Afora anos 
de anotações dos estudos realizados.

Em resumo, imensas labaredas foram acesas na lareira da casa, 
ainda que estivessem no verão, sob as ponderações da sua mãe quanto a 
possibilidade de venderem os livros. No entanto, seu pai foi irredutível: ele 
tinha, é claro, segundo ele próprio afirmava, uma missão de civilidade que 
impedia de permitir tais livros de continuarem circulando e alimentando o 
comunismo e a viadagem, entendidos por ele como um mesmo fenômeno. 
Afinal de contas, dizia, ter de aceitar conviver com os comunistas, deixou 
a todos suscetíveis a aceitar viver com qualquer porcaria, como as bichas 
e sapatões e todas essas coisas pintadas e espetadas que se veem pelas ruas.

Seu pai fora claríssimo ao diretor do internato: Esse pirralho fica 
respondendo sempre de forma inesperada ou fazendo perguntas inconvenientes. É 
preciso muito cuidado. Além disso, ele nos confunde com suas questões, nos seduz 
com seus discursos e nos dobra com sua lógica. Creio que ele pode ser útil para a 
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Igreja se conseguir dobrá-lo, coisa que confesso envergonhado, não consegui...... 
Um comunista no seio do meu lar....... É de matar de arrependimento um pai 
tão dedicado como fui.

Será preciso dizer que a vida no mosteiro era um inferno? Cheio de 
regras e normas, com horário para tudo e para todos, ninguém conseguia 
ter sossego senão na intimidade do claustro. Eis porque Schlack sempre 
adorou os castigos de enclausuramentos. E olhe que, no começo da sua 
infeliz estadia, ele teve até algumas regalias, devidas principalmente à 
influência paterna sobre o monsenhor que comandava o mosteiro no qual 
funcionava o seminário em que fora matriculado.

Cada um era trancafiado às 19h no seu claustro, em cujo interior 
havia uma garrafa de água, um penico, uma cama, uma mesa, uma cadeira, 
um armário para guardar os pertences, o material pessoal de estudo, o 
caderno de anotações. Na verdade, esse era o melhor momento do dia, 
o único em que estavam livres, tinham privacidade e desfrutavam sua 
intimidade. Às 22h apagavam-se as luzes, ou seja, desligava-se o gerador. 
Quem tinha vela, lia um pouco mais, só que não era fácil consegui-la, e 
nem sempre esqueciam a porta do almoxarifado aberta para poderem 
furtá-la, além dos fósforos, artigo raro. Em todos os quartos tinha um 
chicote para aqueles que queriam se penitenciar; Schlack usava o dele para 
matar baratas, mas sempre acharam que suas chicotadas eram dedicadas ao 
suplício purificante. Na verdade, faziam vistas grossas para a quantidade 
infindável de baratas.

Os castigos começaram logo no primeiro dia, quando quiseram 
obrigá-lo a se ajoelhar, coisa que considerava (e continua considerando) 
indigno de um homem. Preferiu o castigo a se sujeitar a mais essa humilha-
ção. De sol a sol, missa, não menos que duas por dia. De sol a sol, trabalho, 
que tentou evitar ao máximo, tendo atuado ou como assistente da biblio-
teca (que quase ninguém visitava, senão ele próprio); como secretário de 
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escrituração do seminário, visto que tinha boa caligrafia, ou ainda como 
monitor dos professores. Desse modo, escapou de lavar banheiros, louças 
e roupas, de varrer a igreja, salas de aula ou mesmo o pátio. Seja lá o que 
arrumasse para fazer, quase sempre permanecia sentado.

Não sei se é possível avaliar, em toda a sua grandiosidade e magnitu-
de, o terror que foi esse período para Schlack. Para ele que sequer descascava 
uma banana e de repente se via obrigado a limpar um banheiro, se tratava 
de uma decadência muito forte para qualquer um, imaginem na cabeça de 
um adolescente de 17 anos (verdade que nunca fez trabalho pesado, mas 
só de pensar no evento ou na possibilidade, deveria ser aterrorizante para 
o rapazinho), sozinho num mundo obscuro, repleto de maldade.

Sim! Viu a maldade humana agir: viu padres tarados abrindo por-
tas no silêncio da noite em busca de garotinhos; viu pessoas recebendo 
regalias por lamber a mão de superiores, viu outras se vendendo por qual-
quer quantia. Ainda conviveu com a vaidade e a arrogância dos homens 
ávidos por poder e ascensão na hierarquia, conviveu com pessoas crédulas, 
medrosas, medíocres.

Não teve vida inteligente durante seu martírio no seminário, pelo 
menos, não com os outros. Discutia com muitos padres e professores, com 
colegas, mas, além de ser tolhido nesse esporte salutar de debate de ideias, 
não era levado a sério. Julgavam-no um excêntrico, quase um alucinado 
e detentor de muita cultura inútil sobre o mundo secular, além de pouco 
conhecimento teológico. De fato e com todo respeito, a escolástica, para 
Schlack, era abominável, para não dizer masturbatória.

Como seria de esperar, ele era um fiasco como aluno. Grego e latim 
foram as primeiras das suas inúmeras reprovações nas disciplinas do semi-
nário. Línguas nunca fora seu forte, ficando constantemente de segunda 
época (desde o 1º Grau, no 2° e, então, agora no curso “superior”). Se 
com línguas vivas era negligente, com línguas mortas era desatento. Não 
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tinha ambição de sair do país, desde pequeno achava que os povos do 
norte eram uns bárbaros e saqueadores que espalharam sua barbárie para 
o resto do mundo e os do sul, bárbaros e primitivos. Ambos impuseram 
um calendário, o trabalho escravo, a ganância, sua forma de pensar miúda 
e muitas outras safadezas que não cabe agora enumerar.

Naturalmente, ninguém em sã consciência (se é que, com base 
nos relatos de Schlack, seria possível ser são naquele lugar) acreditava 
que algum dia ele se tornasse padre: o interesse maior era a contribuição 
mensal do pai dele e não sua formação. E como o rapaz não atrapalhava 
ninguém, apenas o suportavam, mas não sem lhe infligir alguns castigos.

Aliás, poucos padres reconheciam algum mérito nele. E isso apesar 
de ter sido monitor do professor de filosofia durante sua estada em tão 
insalubre (mental e fisicamente) lugar; ajudante de bibliotecário e respon-
sável pela área de filosofia, história, geografia, antropologia e cultura geral; 
e devido à boa letra e aos poucos erros ortográficos, secretario das reuniões, 
visto que o computador era algo inexistente naquelas paragens.

O fato é que após um mês no mosteiro, cuidava apenas da limpeza 
da biblioteca, que na verdade nunca era feita, e com as leituras apaixonan-
tes deixava de lado toda tristeza pelo aprisionamento. Schlack conhecia 
a filosofia antiga, medieval, moderna e até um pouco da contemporânea, 
esta última equivocadamente restringida pela igreja devido ao “pecado” do 
materialismo ou do ateísmo da maior parte dos autores, segundo a igreja. 
Ele que até então só se interessava pelo materialismo, acabou conhecen-
do uma multiplicidade de visões. O fato é que, de súbito, deu-se conta 
de que poderia realizar sua autoformação com muito mais facilidade no 
mosteiro, aquele inferno, do que na casa dos seus pais. É verdade que lá 
não tinha o amor familiar nem as mordomias da classe média remediada, 
mas também não tinha outras obrigações igualmente desagradáveis que 
decorrem da vida social. Enclausurado, menos atenção perdia com coisas 
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que começavam a encantar (e desviar), como o computador, que só pode 
reencontrar anos depois dessa vida monástica. Ou mesmo as mulheres, 
que tanta atenção tiveram de sua parte, sem que nunca fosse retribuído. E 
não por ser feio, antes, por ser desajeitado com as roupas, por não cultivar 
uma celebridade, uma música, uma religião, um esporte, um programa 
de televisão.... O que tinha, então, para conversar com elas? Nada! Falta-
va-lhe aquele estoque de conversa à toa que as pessoas normalmente têm, 
sem falar na timidez que carregava. Em uma conversa com uma mulher, 
Schlack podia perguntar sobre o tempo, sobre a disciplina mais apreciada 
ou odiada por ela, sobre a profissão do pai dela, e ponto, após pouco mais 
de 5 minutos de indagações e respostas, esgotava-se o repertório de ambas 
as partes. Além disso, e talvez fosse esse o maior dentre os seus defeitos, 
nunca dançou, embora apreciasse a dança, e jamais suportou festa com 
música. Enfim, como dizia seu falecido pai, “Um inútil, nem para ser par 
numa dança serve”.

Entretanto, nunca considerou isso um problema. Tinha muitas 
coisas para pensar e descobrir e não tinha tempo para ficar preocupado 
com o fato de ser desajeitado. Igual todo jovem, tinha isso como rebeldia, já 
que não era apenas um revolucionário, era um asilado político e dissidente 
social, lutando não apenas pelas liberdades políticas, mas também contra a 
tirania social e a obrigação de seguir etiquetas ou princípios morais arcaicos, 
em favor de uma cidadania internacional: queria ser cidadão do mundo, 
não de um país. Não tinha tribo, não tinha partido político, era apenas ele, 
trancafiado na doce prisão familiar que lhe dava comida e roupa lavada. 
Nesse sentido, apenas mudou de asilo ao ser internado no seminário.

Todavia, estava determinado a manter a sanidade, fazer o míni-
mo necessário e esperar o tempo passar. Não faltava muito para atingir a 
maioridade e libertar-se desta prisão, aventurando-se pelo mundo afora 
na busca de um canto para si. Que importância tinham algumas baratas 
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pela cama e as infindáveis missas repetitivas, com seus infinitos padres 
nossos e aves marias? Que importância tinha precisar suportar o assédio 
dos inúmeros homossexuais locais, sem ofender ou sucumbir e fazer vistas 
grossas para o que acontecia na calada da noite ou mesmo à luz do dia, no 
confessionário, debaixo e até por cima do altar? Que importância tinha 
isso tudo se ele podia enfrentar as adversidades com certa diplomacia e 
passar despercebido na biblioteca, às vezes esquecido por horas a fio? Aliás, 
ser esquecido pelos outros e passar despercebido é uma arte que cultiva 
desde tenra idade.

Esta pequena esperança fez os seis primeiros meses passar razoa-
velmente rápido para Schlack. Sua semana de folga e visita aproximava-se 
e, quem sabe, pudesse sensibilizar seus pais a mudar de ideia a respeito 
desse “seu” futuro, que ele vivia no presente já como se fosse um passado, 
já como algo deixado para trás. Tudo ia muito bem nas aulas, ele calado no 
seu canto, pouco perguntando, prestando uma atenção entediada, até que 
entregou seu trabalho de introdução à teologia, cuja repercussão inesperada 
transcendeu as cercanias do mosteiro, e esvaneceu suas esperanças. Pela 
segunda vez e em tão breve tempo, sofreria as consequências de ter exposto 
sua opinião, quando todos falavam que se vivia em uma democracia, com 
conselhos tutelares e outras firulas jurídicas, e nem maioridade tinha, ainda 
assim assistiu novamente um texto seu ser incendiado e ele castigado. Não 
foi nem seria essa a última vez.

Ora, se nas aulas permanecia resignado, quase calado, limitando-se 
a responder apenas às questões das provas e chamadas orais, por dentro 
restavam inquietações. Afinal, falavam tanto da morte e da vida após a 
morte (uma clara contradição), que tal temática foi se formando na sua 
mente como uma obrigatoriedade a ser trabalhada. Nisso, sem dúvida foi 
decisivo o professor ter exigido dele a elaboração de uma monografia em 
que tratasse a morte de forma cristã.
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Imposta a temática pelo professor, ficou um mês fazendo pesquisas 
na biblioteca e apareceu com o opúsculo intitulado – sobre morrer e matar 
entre os cristãos. No manuscrito, constando de 15 folhas escritas de ambos 
os lados começou fazendo diferenciações entre o deus do velho testamento 
e o deus do novo testamento, este, cristão caridoso, tolerante, piedoso que 
pôs fim ao deus judaico punitivo. Até aí, concernindo às 5 primeiras folhas 
do texto, o professor foi só elogios ao aluno pela clareza da sua exposição, 
pela erudição das distinções e pela rigorosa argumentação teológica, tendo 
feito questão de salientar ter sido o único que leu toda a bibliografia 
indicada e que demonstrou entendimento sobre a “revolução” da teologia 
cristã sobre a mística judaica. Porém, a partir da sexta folha do trabalho, o 
professor bem como o restante dos alunos, começou a ficar aterrorizado 
com as conclusões a que Schlack havia chegado.

Em primeiro lugar, deduziu que a morte nunca é um mal para 
um cristão, de quem sempre será o reino do céu. Assim, ao matar um 
cristão, embora seja esse um pecado capital, quem o mata condena-se ao 
inferno, faz um mal a si mesmo, e não ao morto, cuja morte representa 
o bem, aliás, o maior bem possível, aproxima-o de deus. E todo cristão 
verdadeiro, deve sentir e pensar assim. Deus não quer o mal de ninguém 
e é o único que tem o direito de punir, já que só ele é capaz de perdoar. O 
verdadeiro cristão nunca deve buscar a vingança ou a punição do assassino 
de um irmão, antes, deve perdoá-lo, ver que o morto descansa na santa paz, 
desfruta um bem enquanto todos os que ficam continuam enfrentando o 
árduo labor da vida diária, cheia de armadilhas e tentações desviantes dos 
homens. Mesmo os pais ou os filhos, cônjuges devem considerar um bem 
a pessoa morta, antes de sentir raiva pela perda do patrimônio familiar. 
É um pecado grave o egoísmo de querer as pessoas para si quando todos 
pertencem a deus, conforme dizem as escrituras. Do assassino, que será 
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punido no ardor do inferno, caso deus não o perdoe, o cristão deve ter 
pena e com ele ser caridoso.

Em segundo lugar, pelo que Schlack intuiu da mensagem de cristo, 
deve-se apontar caminhos, valores, princípios gerais de orientação do 
comportamento dos homens, mas nunca os punir. “Atire a primeira pedra 
aquele que nunca pecou”, disse o bom cidadão. Ninguém está aqui para 
punir aquele que erra, mas para ensiná-lo a não errar; ao todo poderoso 
cabe o julgamento. A justiça humana é imperfeita e um cristão de bem, 
a despeito de julgar, não pode condenar, e deve ser tolerante e piedoso; a 
condenação, se houver, será de ordem divina. Pode-se no máximo buscar 
que o pecante se arrependa dos próprios pecados. Tanto que, quando se 
pensa que está a punir a morte com a morte, não a pune, beneficia-se quem 
morre. Simultaneamente, comete-se um pecado capital.

Em terceiro lugar, em nenhum lugar avistou cristo defendendo 
a constituição de intérpretes oficiais de sua mensagem, que saibam dizer 
como um cristão deve se portar nas diversas circunstâncias e minúcias da 
vida. Suas últimas palavras – Perdoai! Eles não sabem o que fazem! – dizem 
tudo sobre os homens, ou seja, que todos são capazes de errar. E quem 
sabe dizer quem está certo? Assim, Schlack não conseguiu descobrir na 
mensagem de cristo, ainda que encontrasse em vários supostos cristãos, 
qualquer intenção de busca de meios punitivos para convencer as pessoas 
de que não devem pecar e de que a morte é sempre um bem, dessa forma 
nunca devendo punir quem mata, segundo a mensagem cristã. Por um 
lado, se um homem é mau e este é morto, com sua morte livra-se o mundo 
de um traste e deixa-se o inferno mais populoso. Por outro lado, se um 
homem é bom e este é morto, vai para o céu, perto de deus, é esse o maior 
bem que pode um cristão desejar.

Naturalmente, Schlack vinha sentindo o crescer de um mal estar 
geral conforme avançava na leitura e explicação do trabalho, e não o 
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deixaram expor a quarta conclusão nem a quinta. Uma discussão acalorada 
instalou-se na sala. O professor perplexo arrancou-lhe das mãos o manuscrito 
e, quando ia começar a falar, recebeu uma cadeirada na cabeça, caindo 
desfalecido. O seminarista agressor quase tomado de êxtase dizia: “Vamos 
matá-lo! Ele que acha que sabe tanto sobre deus! Vamos aproximá-lo do 
divino!”. Retiraram os restos da cadeira quebrada na cabeça do professor, 
a fim de improvisar uma estaca com a qual perfuraria o coração do infeliz, 
e imobilizaram o pobre coitado. Todavia, a confusão, o barulho, a situação 
toda já haviam transcendido os domínios da prosaica sala de aula de teologia.

Schlack foi logo identificado como o causador da tragédia e acusado 
de estimular e promover a morte de cristãos. Em sua defesa, alegou não ter 
sido ele que atingiu o professor nem ordenou qualquer ação nesse sentido, 
bastaria interrogar os demais para que a veracidade de suas informações fosse 
confirmada. Acusaram-no de ter defendido a ideia de não haver problema 
em matar um cristão, ao que ele respondeu não ter sido compreendido. 
Claro que há um problema quando se mata alguém, pois isso é um atentado 
contra a vida social e a confiança mútua, independente de estar ou não 
circunscrito no âmbito da religião. Não disse que é certo matar, mas tão 
somente que não é ruim para um cristão morrer, que não se faz mal a ele 
quando alguém o mata, uma vez que a vítima nada de mal sofre ou sofrerá, 
indo para o céu, perto de deus. E um bom cristão jamais vinga a morte de 
um suposto irmão, pois a rigor ninguém lhe fez um mal e sim a si mesmo, 
e deus, com sua infinita bondade pode até perdoar....

Entretanto, não o deixaram continuar a argumentar. Um sentimento 
de pânico se estabeleceu no ambiente, o medo de que o argumento de 
Schlack prevalecesse sobre o bom senso, gerando a falsa ideia de que a 
morte seja um prêmio. Enfim, pegaram seu texto, jogaram na fogueira e 
trancafiaram-no no claustro por tempo indefinido, inclusive o proibindo 
de receber a visita dos pais. Daquele dia em diante, deviam considerar 
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loucura tudo o que ele dissesse, pois alegavam tratar-se de um pobre cristão 
com sérios problemas psicológicos e distúrbios insanáveis de pensamento. 

“Uma cabeça alienada, eis o que tem esse pobre rapaz”, afirmavam os 
padres. Logo, nunca deviam permitir que expusesse suas ideias, porque 
sua perturbação própria podia perturbar as boas ideias que lá cultivavam 
de forma tão harmoniosa. Daquele dia em diante, ele não podia mais falar 
nas aulas, nem ler seus trabalhos para todos. Um dos padres sugeriu sua 
sumária expulsão do seminário, mas os demais ponderaram que o bom 
dinheiro que recebiam mensalmente do pai dele para o mantê-lo ali seria 
uma perda irreparável, acrescentando que isso poderia demonstrar aos 
demais seminaristas uma prova de fraqueza por parte dos mestres, então 
incapazes de dobrar um reles seminarista desvirtuado.

Novamente Schlack testemunhava sua obra sendo destruída e todo 
seu esforço reflexivo desperdiçado. Isso, contrariamente ao que pensavam, 
só lhe confirmava a veracidade de suas ideias, estimulava a prosseguir nos 
seus estudos e a buscar mais e melhores argumentos. Das poucas coisas 
que sabia, uma delas era o fato de a igreja estar sempre errada, e a outra, 
dele estar absolutamente certo, já que o condenavam.

Não desperdiçou o tempo enclausurado. Abarrotou-se de livros. Se 
os padres e os seminaristas esperavam algum gesto de medo, covardia ou 
mesmo arrependimento, equivocaram-se. Levantou-se de cabeça erguida 
antes que viessem prendê-lo, receoso do castigo e da situação, pelos braços 
como que o arrastando ao cadafalso, que era o que geralmente ocorria em 
situações semelhantes. Pelo menos, não teria que assistir às missas na rotina 
de se deslocar das salas de aula para a o claustro e do claustro para as salas 
de aula; até as refeições fazia na solidão de sua cela, que chamavam quarto. 
No íntimo, carregava consigo certo sentimento de alívio.

Foi nesse tempo de reclusão que tomou conhecimento de Diógenes 
e Montaigne e reviu Nietzsche os quais o marcaram para sempre e lhe 
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indicaram o caminho a ser seguido. Cada leitura proporcionava a ele novas 
descobertas e profundas mudanças interiores. Definitivamente estava no 
caminho de abandonar uma cidadania nacional para se tornar um cidadão 
do mundo, um republicano cosmopolita, internacionalista, humanista. 
Nesse percurso, ia se desfazendo de qualquer sentimento de posse sobre 
coisas ou pessoas e, mesmo não podendo viver como Diógenes, nu ou 
seminu, morando num barril ou tonel, plantando alfaces nas margens 
dos rios, ainda assim poderia aprender a vida natural preconizada pelos 
cínicos. Uma vida que critica e se afasta da degeneração que a vida social 
causa nos homens, critica e se afasta da humilhação a que se submetem 
as pessoas, criando gostos, vontades e necessidades que as aprisionam no 
cumprimento de funções sociais que as tornam medíocres, mesmo sendo 
elas ricas, famosas ou poderosas.

Schlack superava definitivamente a velha dicotomia entre o bem 
e o mal, o certo e o errado, percebendo a necessidade de transvalorar os 
valores humanos, que presos aos arcaísmos místicos, veem tudo em preto e 
branco e perdem a multiplicidade de matizes das cores da vida. Não há um 
senhor a ser vencido, antes, há um escravo a querer ser liberto. Enfim, ele 
se tornava além de um cínico, um sátiro, e andaria pelos campos, bosques 
e cidades a divagar sobre a vida, buscando, ao invés de sabedoria, talvez, 
uma antiga ilusão, apenas ser menos ignorante.

Também, mas não menos importante, se afastaria (o máximo 
possível, sendo isso nem sempre realizável) de uma vez por todas do 
dinheiro, se não, pelo menos do trabalho e dos carnês de prestação que 
ele acarreta. Da vida social só desejava a convivência humana, aquilo 
que se troca nas conversas e nos contatos com pessoas para além da vida 
profissional. Por mais tola que considerasse a vida e as crenças das pessoas, 
não deixava de admirar e respeitar a inteligência, a justiça, a verdade e a 
humanidade nos ditos e feitos de qualquer um, de uma alta autoridade ao 
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homem comum, quaisquer que fossem suas crenças particulares. Acontece 
que independente das crenças que ouvia proferirem, via mais os gestos, os 
atos, e nestes depositando maior valor.

Sim, agora todos sabem como Schlack se tornou um cínico, adepto 
da ironia e do escárnio como forma de despertar reflexões. Um sátiro que 
flauteia pelos bosques obscuros nos quais ocorre a convivência humana, 
a revelar o rebanho assustado que segue qualquer pastor e que, antes de 
procurar melhorar a si próprio, procura um culpado para tudo de errado 
que não consegue fazer certo.

Mais ainda, foi nessa época que ele rompeu decisivamente com as 
práticas higiênicas, com uma suposta pureza, assumindo seu lado impuro, 
sujo e começou a viver na imundice com muita dignidade. É verdade 
que facilitou muito sua resolução o fato de que os produtos utilizados 
no mosteiro eram de péssima qualidade (para não estimular a vaidade) 
e não eram lá muito atraentes ou desejáveis. Entretanto, seu radicalismo 
chegou a tanto, que economizava não só nesses produtos, mas também 
na água, simplesmente deixando-a despejar-se sobre seu corpo nos banhos 
cada vez mais rareados. Com isso, acreditava e acredita contribuir para o 
não desperdício de água que a civilização esbanjadora pratica nos quatro 
cantos do mundo.

Schlack entrou um jovem ainda imaturo no cadafalso, do qual o 
Dr. Schlack saiu alguém maduro após profundo esforço de autoformação 
nesse período de reclusão.

Muitos no seu lugar pensariam em vingança, que chamariam de 
justiça; à procura de alguma punição, pensariam em denunciar todos 
às autoridades. Não se pode dizer que ele não tenha pensado a respeito, 
mas deu-se conta de que se distingue da igreja, por achar que mesmo o 
mal deve ser retribuído com o bem e que o erro vem mais da arrogância, 
decorrente da ignorância, do que de algum tipo de maldade intrínseca ou 
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do capeta. De igual modo não tem frustrações nem sente rancor. Não que 
seja capaz de perdoar, que não se lamente pela vida perdida ou, ainda, que 
não amaldiçoe os castigos sofridos, afinal, ele é um homem, tem fígado 
e estômago, além dos intestinos, dos quais acredita brotarem suas ideias 
(hipótese absolutamente revolucionária e nunca aceita como uma tese 
pela academia). Simplesmente jamais levou a sério a vida, pois a única 
coisa séria nesse mundo é a falta de seriedade das pessoas, das quais não 
exclui a si mesmo.

Além disso, destituído que foi da capacidade de amar, ficou incapa-
citado de praticar sua irmã gêmea, a capacidade de odiar, não pretendendo 
combater o mal com o mal, e sim buscando ser bom. É verdade que ser 
bom é relativo, o máximo que pode afirmar, é pretender não fazer ou 
desejar mau nem aos ruins.

Por incrível que pareça, o seu procedimento fez crescer a fama que 
havia adquirido quando ainda estava preso e que lhe era desconhecida até 
então. De fato, sua hipótese teológica fora aceita por muitos seminaristas e 
ele começou a ser visto como uma espécie de profeta ou, pelo menos, um 
doutor, Dr. Schlack sua denominação daquela época até hoje. Quando 
foram realizar a queima dos seus manuscritos retirados do claustro, o aluno 
que ajudava o monsenhor acabou surrupiando e salvando um deles, que 
acabou sendo lido clandestinamente por todos e cujo título Sobre o uso 
dos excrementos e do escarro na magia natural e negra, era pouco digestível 
aos estômagos mais sensíveis.

De pouco valeram suas negativas afirmando que o texto não passava 
de uma compilação dos textos de Paracelso e do Grande Alberto para o 
professor de teologia, pois alegavam que, segundo uma das máximas que 
estava no texto por ele escrito, um mágico jamais afirma que é mágico e não 
tem pruridos em usar de mentiras e subterfúgios para negar sua condição. 
Isso naturalmente era absolutamente certo na época dos senhores por ele 
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estudado, uma vez que se queimavam os feiticeiros. Se bem que, para eles, 
a evidência certeira de tais poderes mágicos era o fato de um verdadeiro 
mágico ou feiticeiro jamais cobra por seus serviços. Sendo assim, como já 
era notório, desde aquela época, o asco de Schlack por dinheiro, deduziram 
que isso acontecia porque com os seus poderes ele não precisava cobrar para 
obter as coisas, se é que não fazia as pessoas lhe pagarem sob efeito de algum 
tipo de encantamento. Por fim, eles consideravam que sua concepção de 
não punir a quem lhe faz mal e a não temer a morte, seu desapego pelos 
bens materiais e cargos, sinais de que estava mais próximo de cristo que 
os demais. Quiseram, portanto, chamá-lo de santo, mas foram seriamente 
advertidos por Schlack, que de santo nada tinha nem pretendia ter. Então, 
começaram a chamá-lo de Dr. Schlack, já que alguma coisa queriam 
colocar para diferenciá-lo dos demais, e assim ficou e assim está. Diziam 
que tinham prestado atenção nos seus feitos e ditos, todos eles repletos 
de virtudes; mesmo injustiçado, foi justo; mesmo quando poderia pedir 
clemência, ergueu a voz e suportou a dor.

Verdade que quase todos os seus textos foram incendiários, ou 
melhor, incendiados, mesmo que nunca tivessem sido lidos por muitas 
pessoas. Ninguém mais do que ele próprio lastima essas perdas, ainda que 
para a humanidade, é verdade, pouca diferença fizeram ou farão. E os 
lamentos que enunciava por tais perda, os quais chegaram a julgar exagerados, 
eram no máximo resultado de alguma dramaticidade da parte dele próprio, 
afinal, também era humano. Ele acreditava que não merecia tais castigos, 
sempre foi um aluno bem comportado e estudioso, apesar de reprovado 
muitas vezes. Não foi nem ambicionou ser o capeta como se alegava no 
mosteiro; tivesse ambições desse tipo de transcendência, seria deus.

Enfim, virou uma espécie de profeta e mago simultaneamente, 
adorado por alguns, odiado por muitos e temido por todos, que acredi-
tavam que pudesse usar seus poderes (sic!) para enviar a alma das pessoas 
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para o inferno, assim como salvar dele. E o monsenhor ficava cada vez 
mais preocupado com a sua influência ou ascendência até mesmo sobre 
professores. Seu sentimento em relação a ele não era apenas de ódio, mas 
de impotência também, pois até a maldade parecia não o atingir ou, pelo 
menos, não surtia nele o efeito desejado.

Com o intuito de evitar um maior contato entre Schlack e os demais 
seminaristas e professores, designaram-no para as atividades campestres, 
cuidar de horta, de plantação, de criação de animais, enfim, uma vida 
agrícola na qual teria o mínimo de aula e o máximo de trabalho (só de 
escrever essa última palavra no seu diário sentiu vontade de vomitar). Até 
então, nunca havia saído do lado de fora do seminário, nada sabia da vida 
fascinante que ocorria à revelia do seu campo observacional. Tinha visto 
o rio apenas na sua chagada ao mosteiro. Descobria agora por que muitos 
preferiam o trabalho “duro” no campo ao trabalho bem mais leve nos 
estudos. Ora, o que havia por perto? Alguns índios, mas principalmente 
índias, que raramente andavam vestidas, por mais que se insistisse com 
elas. Todos ficavam vendo (e babando) suas tetas nuas balançando daqui 
para lá. Schlack ficou sabendo inclusive que ocorreram estupros, os quais, 
como tudo o que envolve a igreja, foram abafados. Mesmo ele, quase 
sempre dotado de um autocontrole de fazer inveja a qualquer padre, teve 
que conter até seus olhos tendentes a se direcionar para os seios e para 
tudo o mais que se encontrava desnudo.

Todavia, os índios ajudavam nesses trabalhos agrícolas e recebiam 
uma porcentagem que levavam para suas aldeias espalhadas ao redor do 
seminário. E tanto os índios quanto os seminaristas ficavam sob a supervisão 
de um padre agrônomo, afeito à companhia constante de uma das índias 
que até quis mudar para a casa dele, localizada na parte administrativa da 
área rural do seminário, distante dos altos muros do mosteiro propriamente 
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dito. O padre fazia-os carpir, roçar, colher verdura, dar comida para porco, 
galinha, enfim, essas coisas horrorosas (na visão de Schlack) e outras mais.

Foi assim que Schlack descobriu por que todos queriam se alistar 
para o serviço de carregar os produtos do barco para o mosteiro, uma 
caminhada por mais de 800 metros: o barco trazia 2 prostitutas, de cujo 
préstimos os noviços faziam fila para se servir: 5,00 para punheta, 10,00 
para boquete, 15,00 para por dentro da perseguida e vintão para o cu. E 
igual a tudo nessa vida, havia discriminação, pois os padres raramente 
tinham que pagar por isso (até para isso os velhacos pediam isenção de 
taxas), não bastando a sacolinha que continuamente já passavam nas missas 
ou quando das visitas ao pobre rebanho.

A vida parecia bem agitada fora do seminário e Schlack sempre 
dava um jeito de ficar sem trabalhar: começou sendo ajudante do padre 
agrônomo, que o colocou para fazer as anotações no seu caderno de registros, 
em seguida, para organizar a sua biblioteca, depois para monitorar os demais 
seminaristas, por fim, para fiscalizar tudo, sendo que até os índios tinham 
de lhe prestar contas, enquanto o padre prestava total assistência à pobre 
índia. Os conhecimentos agronômicos, florestais, geográficos e até mesmo 
geológicos e biológicos de Schlack foram significativamente ampliados. 
Teve acesso aos diversos mapas hidrográficos, geológicos e geográficos de 
toda a região. De repente, sem nunca ter saído do seminário, conhecia 
melhor a região que muitos mateiros, com os quais sempre conversava e 
trocava opiniões sobre a floresta circundante e seus caprichos.

Foi assim que amadureceu a ideia de fugir. Estava perto de fazer 
18 anos, portanto, de conquistar a maioridade, de sorte que seus pais não 
poderiam continuar obrigando-o a permanecer lá. Segundo as poucas cartas 
que recebia deles, pretendiam mantê-lo na clausura até os 21 anos, pelo 
menos. Ou seja, se dependesse dos seus pais seria um padre. E se tivesse 
êxito no seu plano de fuga, apareceria na casa deles para dizer que não 
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precisava mais da tutela paterna, e que viveria por sua conta e risco. Além 
disso, já lhes havia solicitado por escrito pedindo essa liberação, tendo 
recebido um rotundo não, certos que estavam de que ele seria obrigado a 
se submeter às circunstâncias geográficas intransponíveis do seminário, do 
qual não poderia fugir. Mas, decididamente, Dr. Schlack não nasceu para 
ser domesticado ou para a obediência. Afinal de contas não queria uma 
vocação, nem ao menos queria uma profissão. Tudo o que queria era ser 
deixado em paz, ficar conversando com as pessoas, estudando coisas que 
lhe interessavam, lendo as bobagens que foram escritas e quando possível 
escrever outras tantas. Não queria ser deformado por alguma profissão, 
que tiraria dele sua essência mais pura, daquele que sabe que ninguém 
sabe porcaria nenhuma. Para ser bem honesto, o único profissional que 
merece algum respeito da sua parte são os lixeiros. No mais, só vê vaidades 
e soberba na diversificada fauna de profissionais.

O que lhe interessava, porém, era que, com a proximidade do seu 
aniversário, mais estruturado estava o seu plano de fuga, ou como preferia 
se manifestar, de evacuação. E a grande questão que se punha, seria ele um 
homem ou um rato? Agiria como um homem livre para escolher seu lugar 
no mundo, ou agiria como um asqueroso rato, comendo os restos pelas 
beiradas? Por certo, não deixava de confessar algum receio, e até algum 
medo, afinal, atravessar o desconhecido, depois chegar ao mundo hostil da 
vida social, império do canibalismo, e tentar construir algum canto para si, 
essa não era uma tarefa qualquer, nem era para qualquer um. Pela primeira 
vez, contaria apenas com a sua determinação, seus parcos conhecimentos 
e seus sentidos no direcionamento de um destino incerto nessa vida mais 
incerta ainda. Desde cedo Schlack sabia que chegaria um momento em 
que precisaria andar com as pernas próprias, longe dos livros, das receitas, 
da família, das instituições, dos costumes, e arcar com o peso do corpo, 
carregando-o com a energia adquirida no processo de amadurecimento. 
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Atravessaria o desconhecido para encontrar-se com o mundo estendido 
para além das muralhas que aprisionam a todos. O passo da liberdade, que 
só aqueles que alcançaram algum tipo de entendimento ousam dar, e ser 
autônomo, criar as próprias regras.

Nesse meio tempo, ele continuou a esperar notícias dos pais 
e alimentou alguma esperança de libertação, mas não deixou de dar 
seguimento aos estudos de geografia e de manuais de sobrevivência na mata, 
muito menos de armazenar artigos necessários para essa empreitada, que em 
seu plano deveria ocorrer no dia do seu aniversário, o que ainda demoraria 
mais de um mês; era o presente que pretendia se dar, a liberdade e seus riscos.

Contudo, num fatídico sábado, primeira aula, latim, ele dormia 
quando foi repentinamente acordado pelo padre vigilante mais 4 alunos 
grandões, da turma dos mais velhos. Quando viu a situação ruim, pen-
sou: “Vai piorar!” Imaginou que seria castigado pelo sono, mas, não, foi 
chamado para fora. Levantou-se, é claro! – que alternativa tinha diante 
de 4 mastodontes e um padre louco por castigar? Saíram da sala e imagi-
nou: “Descobriram meu furto de velas, sabia que não devia ter apanhado 3 
maços de uma só vez, porém precisava fazer um estoque para levar na minha 
pretensa fuga”. No entanto, para a sua surpresa, ao invés de se dirigirem 
rumo à sala do monsenhor, caminho que era obrigado a fazer quase toda 
semana (por motivos banais, por exemplo, ter usado o terço, no claustro, 
para pendurar o papel higiênico), foram na direção do grande banheiro do 
seminário. Lá chegando, mais surpresas o aguardavam: 2 pessoas vestidas 
de avental emborrachado, segurando a grossa mangueira de lavar o chão, 
alguns escovões, sabão e sabe-se lá que mais instrumentos e substâncias 
de tortura. Sem mais nem menos arrancaram-lhe a roupa, abriram aquela 
mangueira de água gelada e esfregaram tudo, arrancando cada uma das 
suas infindáveis sujeiras que ele cuidadosamente acumulava no decorrer 
dos seus dias pelo seu corpo. Schlack lutou, relutou, gritou, mas abriram a 
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mangueira no máximo, calando-o por completo. Ao fim de uma eternidade, 
os torturadores se deram por satisfeitos e jogando-lhe uma tolha na cara, 
deixaram-no em paz. Não agradeceu.

Naturalmente, quando viu no banco uma batina nova, uma bíblia 
nova e um terço novo, pensou: “Acho que o próprio bispo é quem deve vir 
aqui, afinal, por que me limpariam e me arrumariam assim?” Após se vestir, 
seguiu o padre vigilante, ele mais os 4 trogloditas. Novamente, passaram 
pelo corredor que ia dar na sala do monsenhor e, mais estranhamente, não 
foram para lá, pegando o caminho do grande salão, no qual os seminaristas 
costumeiramente recebiam seus visitantes. Da porta viu ao longe um 
vulto feminino que lhe parecia familiar e, de repente, um grito fatídico: 

“MAGRELA!!!!!!!”

Era sua mãe, e precisava chamá-lo pelo apelido que mais detestava. 
Ele suportava ser chamado de ratazana de biblioteca, de escudeiro do nada, 
de inútil e até mesmo de imbecil (o mais usual), mas Magrela... Realmente, 
não conhecia uma palavra suficientemente feia para dizer o que esse termo 
lhe causava. Escutou o riso contido dos 4 animais, a tosse do padre vigilante 
para disfarçar a gargalhada e a respiração ofegante, tudo isso misturado 
ao choro da sua mãe correndo na direção dele, e ele, indeciso, não sabia 
se vomitava, chorava ou não fazia nada; com sua prudência, a opção era 
sempre não fazer nada. Ficou estático e esperou o choque materno.

Milhões de perguntas foram feitas, milhões de detalhes minúsculos 
de tudo e da vida de todos foram manifestados, até que, finalmente, ela o 
deixou falar sem que fosse para responder às indagações dela. Foi quando 
ele pediu para tirá-lo de lá e ela impotente, lhe respondeu: “Não posso. 
Seu pai quer você longe dos livros errados. Eu também gostaria que você se 
afastasse deles, e principalmente, parasse de escrever. Você tem um dom especial 
de escrever coisas que encantam e irritam simultaneamente. E temo que seus 
escritos te levem para um triste fim, como os autores que mais gosta que, ou 
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foram mortos por suas ideias, ou foram execrados, ou enlouqueceram. Você 
deveria usar a sua inteligência e habilidade para algo mais útil. O monsenhor 
me contou que mesmo aqui você continuou encontrando livros errados e que 
o transferiu da biblioteca para a lavoura..... Não acredito que seu pai deixe 
você sair daqui sem oferecer algo que lhe pareça que você se “curou” do que 
ele considera seu problema: perder a vida lendo e estudando bobagens..... O 
monsenhor me disse o que ocorreu com você devido ao seu escrito. Você está aqui 
por um texto seu. Tanto aqui como em casa, seus escritos acabaram queimados, 
e você não percebe que são sinais de deus para que pare com isso? E falando em 
deus, aquele texto que seu pai queimou sem ler “Deus, Uma Falsa Questão” 
foi horrível de ler, quando diz que para você é indiferente a existência ou a 
inexistência de deus, que o lixo te preocupa muito mais, sei lá, parece que deus 
tem menos méritos que o lixo.....”.

– “O lixo, pelo menos, tem o mérito da existência.....” replicou Schlack.

Enfim, após alguns bons argumentos do filho, isso associado ao 
coração amolecido de toda mãe, ela ponderou:

– Vou falar com seu pai. Realmente, isso aqui deve ser uma tortura diária 
para você, e acho que tem mais maturidade que a maior parte das pessoas que 
conheço, e acho isso desde que você é pequeno. Sempre se relacionou mais com 
pessoas mais velhas do que com crianças da própria idade, ainda que pouco 
se relacione com as pessoas, aliás, para variar, pelo que fui informada, você 
parece não ter amigos, nem participar de nenhuma atividade coletiva aqui no 
seminário. Você sabe o que quer, ainda que para mim seja um verdadeiro mistério 
o que fará de sua vida. Mas, acho que você deve procurar seu caminho próprio; 
você, na verdade, sempre achei, sabe mais o que é certo do que eu ou seu pai.

Schlack agradeceu sinceramente a decisão da mãe de interceder ao 
seu favor. E conversaram amenamente pelo resto do dia. Ele contou para 
ela algumas ocorrências, alguns dos seus momentos horrorosos, algumas 
das suas decisões sobre os estudos que estava realizando e querendo realizar. 
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Foram mais alguns bons instantes agradáveis. Porém, todos sabem, o tempo 
é implacável, passa! E ela teve que ir embora e ele voltar para as duras 
tarefas campestres. Depois da presença da sua mãe, o melhor da visita foi 
ter perdido as aulas da manhã e a missa do almoço. Passados tenebrosos 
meses, finalmente, alguma esperança de vida.

Logo após a visita da sua mãe foi para o claustro ansioso, tinha 
muito que pensar. Verdade que nutria esperança, mas, por outro lado, 
certas coisas despertavam nele a suspeita de que seu pai não quisesse sua 
saída dali, e, por isso, não deveria arquivar o plano de fuga. O que o pai 
desejava com a sua reclusão do mundo ele não entendia direito. Era como 
ele representasse algum tipo de perigo social e político ou moral. Ele era 
um dos poucos (senão o único) a levar a sério a sua posição de dissidente 
político e social.

É certo que fugir não seria fácil. A fama local era de fuga zero, as 
duas únicas tentativas acabaram em pessoas perdidas na selva, sem rumo 
e resgatadas pelos mateiros locais. Os barcos acorrentados e seus motores 
trancafiados em outro local, dificultavam a opção de navegar pelo rio, pois 
mesmo supondo remotamente que poderia conseguir um barco a remo 
logo seria alcançado por algum barco motorizado. O motivo do fracasso 
provavelmente se deve ao fato de serem fugas desesperadas, porque não 
basta querer fugir, é preciso aprender a fugir ou, antes, como prefere pensar, 
evacuar. A fuga é uma arte e uma ciência, já que o difícil não é escapar, 
é não se deixar pegar depois e, no caso dele, também não se perder pela 
floresta. Tudo é possível ao homem determinado.

No dia seguinte à visita de sua mãe acordou e levantou-se, como 
sempre, sem ânimo, visto que, quem acorda, invariavelmente, tem afazeres, 
o que nunca foi do seu agrado. Ao chegar ao banheiro notou um ar estranho 
no ambiente. Todos olhavam, apontavam, falavam dele. Mas, falavam o quê? 
E por quê? Disso não suspeitava. Na sua consciência nada fizera de diferente, 
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e embora não usasse sabonete, era público e notório que fedia menos do 
que muitos que utilizavam de todos os artifícios da futilidade humana para 
esconder sua fedentina própria. Fez como sempre, as necessidades básicas. 
Ao se dirigir à saída, um dos seus seguidores entregou-lhe sorrateiramente 
um bilhete, que leu no caminho do calvário da missa matutina. Dizia: “A 
visita da sua mãe gerou comentários, visto ser em dia e época imprópria das 
visitas de todos nós. Acreditam cada vez mais nos seus poderes mágicos para 
obtenção dessa regalia. E alguns heréticos espalham por aí histórias de que é 
uma criança mimada por ela, chamado de Magrela, provavelmente, tentando 
diminuir seu feito de obter essa regalia”.

No café da manhã, um dos maiores e mais fortes da turma dos 
veteranos, quase padre, que desde a entrada de Schlack no seminário 
procurava motivos para provoca-lo, enfrentamento do qual ele se esqui-
vava como se esquiva de tudo o que dá trabalho, seguindo um dos seus 
princípios filosóficos mais caro, só bato em merda quando estou distraído, 
atravessou o salão de refeição bradando: “E aí Magrela, mamãe veio passar 
talquinho no nenê?”

Calmamente levantou os olhos e viu aquele mastodonte se dirigindo 
até ele. O padre vigilante só olhando, sem interceder. Todos observavam 
atentos o que estava por ocorrer. Estacionado na sua frente, com os braços 
cruzados para enaltecer a musculatura, disse quase cuspindo: “Fiquei 
sabendo que você é um filhinho da mamãe, que chama você de Magrela, um 
apelido feminino como você. Você devia estar num convento!”

Todos riram, ou quase. Ele não e acredito mais alguns que também 
não acharam graça nenhuma nisso. Levantou-se e, não sendo pessoa de sair 
por aí gritando, proferiu singelamente: “Não sei o que sua orelha de asno 
ouviu de algumas cavalgaduras que lhe são próximas, mas certamente grunhidos 
de animais não conseguem descrever a riqueza da convivência humana.”
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Nisso os 4 que assistiram ao seu encontro com a mãe levantaram-se 
e todos se puseram diante ele e disseram em uníssono: “Repete se é homem!”

“Senhores, todos sabem que minha força não é bruta, é de outro quilate”. 
Respondeu Schlack.

Agarraram-no covardemente pela batina a tal ponto que seus pés 
mal alcançarem o chão, e, sufocado, disse com voz firme: “Mesmo um 
paquiderme que coloca o tigre para correr, morre com a picada da serpente! 
Vocês podem me por para correr, mas não escaparão do veneno da verdade que 
foi lançada aos quatro cantos desse salão”.

O padre vigilante interveio, pois era visível que estavam para 
iniciar uma carnificina com ele, que, devido às suas pequenas dimensões, 
não demoraria mais que alguns breves minutos para ser completamente 
destrinchado. E ordenou: “Vamos parar com isso. Lembrem-se da palavra 
do senhor, perdoai”!

Ninguém perdoou ninguém. A aglomeração se dissipou e cada 
um seguiu para as suas obrigações diárias, os outros cuidar do jardim, ele 
da lavoura, ou melhor, da sua burocracia. A certa altura da lida, eis que 
uma serpente picou bem na jugular daquele que o afrontara, o qual veio a 
falecer poucos instantes depois. O soro antiofídico aplicado de imediato foi, 
então, um desperdício. Houve uma comoção local e os boatos começaram 
a correr soltos. Era um falatório generalizado, todos o interrogavam, muitos 
fugiam dele, outros se ajoelhavam e pediam perdão por coisas que ele 
nem sabia que haviam feito, e muitos, mais do que gostaria a maioria dos 
padres, quase o veneravam como um profeta, e outros tantos o temiam 
como um demônio.

O monsenhor convocou a todos para o pátio e começou seu 
discurso: “Senhores! Nós somos seres racionais, a grande maioria adulta, e 
não podemos continuar a acreditar nos boatos, provavelmente lançados por ele 
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próprio, de que esse pirralho (nitidamente apontando para ele, que já via as 
pessoas se afastando) tenha poderes sobrenaturais! Vou mostrar a todos como 
deus está do nosso lado, e mesmo que esse infeliz pudesse ter os poderes de que 
falam, mesmo que associado ao demônio, ainda assim, nós o venceríamos, pois 
carregamos a cruz de cristo!”

Saiu do púlpito, marchou na direção de Schlack, pegou-o pela 
orelha e começou a puxá-lo com força exacerbada, mas tropeçou, caiu 
e quebrou um braço e uma perna com os quais até há pouco puxava o 
inocente instrumento de audição do jovem.

Todos olharam para ele, mas nem o padre vigilante quis falar-lhe 
ou tocá-lo. No chão, confuso e sem saber o que fazer, o rapaz perguntou: 

“Vou para o claustro, para o cadafalso ou volto para as minhas funções?”

Em face dessas coisas e tantas outras, será preciso dizer que a 
crueldade humana só não é maior que a ignorância, essa ainda mais 
universal, abrangente e ilimitada? Acreditem, Schlack soube o sabor amargo 
de sua manifestação e enquanto não se decompuser após a morte, guarda 
as marcas e cicatrizes. Naturalmente, a dor física chama mais a atenção e 
parece mais saliente, mas infinitamente pior são as dores morais.

O fato é que começaram a chamá-lo de diversos apelidos: “Magrela, 
o boca santa”, bradavam alguns, “Magrela, o boca maldita”, bradavam 
muitos, e “Magrela, o boca demoníaca”, bradava a maioria deles. Essa 
última designação inclusive era a que prevalecia entre os padres locais, 
embora alguns padres professores, que tinham dissabores com o monsenhor, 
o chamavam de “boca maligna” ou “boca afiada”, pois mesmo o achando 
infernal, não acreditavam que cultivasse qualquer culto ao oculto, pelo 
contrário, acreditavam que seu maior pecado era escancarar a realidade.

Disso adveio a ideia tosca de realizar um exorcismo em tão insignifi-
cante ser, barbárie decidida por uma pequena margem de votos favoráveis a 
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tal conclave dos ressentidos padres do monastério. Da parte de Schlack era 
indiferente o resultado da votação, ainda mais pela qualidade dos votantes. 
Ele sempre considerou que a maioria está sempre errada, por ser público 
e notório que muitos são os que erram e só poucos acertam, se é que há 
algum acerto na merda dessa vida. E ainda que o espetáculo tenha sido 
mais rústico do que doloroso, posso garantir que não foi agradável assistir 
– e sofrer – essa situação primitiva, segundo o relato do próprio Schlack.

Amarrado pelas quatro extremidades, braços e pernas aos quatro 
cantos da cama, ouvia uma recitação ridícula na língua bárbara dos romanos 
antigos e sentia o espirro com uma nojenta (vocês não imaginam onde 
esses padres são capazes de enfiar suas imundas mãos) água benta, assim 
descreveu Schlack em certa ocasião. Por vezes, exaltados, gritavam “Saia 
demônio desse corpo!” Enquanto ele mal conseguia falar, temerosos dos 
seus supostos poderes vaticinais, só o deixavam responder sim ou não, 
apesar de que na maior parte das vezes respondia talvez, só para provocar. 
Enfim, para encurtar a história, perceberam que estavam fazendo papel de 
palhaço e resolveram apenas obrigá-lo ao voto de silêncio: estava proibido 
de falar, mas principalmente ninguém deveria falar com ele. Para alguns, 
isso poderia ser cruel, no seu caso foi um alívio.

O que tinha a dizer? Nada! A realidade é tosca, primária e rudimentar 
quando liberta dos seus mitos e ingênuos mistérios. Os poderes a ele 
atribuídos não passavam de fantasia mística de tolos crédulos; todas as 
ocorrências eram obras da negligência humana ante a natureza hostil 
dos selvagens do seminário; e ele estava mais preocupado em fugir do 
inferno que estava habitando, do que em assumir com o ônus de ser seu 
representante...... Tantas eram as mentiras a ele imputadas, que tentar 
resgatar a verdade seria tarefa inglória e trabalhosa, coisa que, só de pensar, 
lhe causava asco e vontade de vomitar.
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Além disso, o voto de silêncio favorecia-o na continuidade do 
seu plano de fuga, agora, mais que fantasia juvenil, uma necessidade de 
sobrevivência; aqueles considerados poderosos estão também sempre sob 
ameaça de morte por banais desencantos dos fracos. Ainda assim, começaram 
a enviar para ele vários recados e cartas, com pedidos de benção ou intercessão 
em alguma ocorrência; com isso tendo descoberto o tanto que as pessoas 
queriam mal às outras, e podendo provocar-lhes danos, ou até a morte, 
realizavam suas vontades mesquinhas – veem mesquinharias apenas nos 
outros e consideram justas suas vinganças. A maioria dessas comunicações 
sequer era inteiramente lida, e só algumas raras foram respondidas – ele 
não queria alimentar a crendice dos ingênuos, bem como daria trabalho 
responder a todos. Ainda, em meio a tais correspondências, havia as de 
dois professores, as quais Schlack respeitosamente utilizou para limpar o 
santo instrumento das sagradas evacuadas diárias: ambos ambicionavam o 
cargo do monsenhor, cujo afastamento definitivo senão a morte, queriam 
muito, e um terceiro pediu que ele conseguisse uma transferência para um 
local mais civilizado. Ora, pudesse transferir alguém, por que seria aquele 
desgraçado e não ele próprio, submetido ao obscurantismo? Provavelmente 
pensava o destinatário silencioso.

A verdade é que, se tivesse os poderes a ele imputados, saberia 
Schlack que suas atuações no seminário transcendiam a fama local, e causava 
preocupações em alguns outros escalões eclesiásticos, já que o monsenhor 
o pintara com cores horríveis aos seus superiores, acreditando estar diante 
de um novo demônio, que mais que lutar contra o bem, possuía a pior das 
armas mortíferas para as coisas humanas: a indiferença!

Sim, era tido como alguém indiferente ao bem, às crenças, às 
instituições, o que estava longe de ser verdade, pois, sem dúvida, sentia 
algum desprezo por tudo isso. E em nenhum momento agiu contra qualquer 
coisa, exercendo ao máximo o primário direito de defender seus parcos 
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interesses e realizar alguns comentários, conforme asseguram os direitos 
humanos. Mas, quem era ele para tecer julgamentos? E desde quando 
seus julgamentos sequer eram levados a sérios? Acostumado às injustiças 
e não estando preparado, de qualquer modo teria que enfrentar o desatino 
dos demais sobre sua pessoa e se defender com os poucos recursos de que 
dispunha: palavras.

Aconteceu que certa noite dormiu com muitos planos para o futuro e, 
no dia seguinte, acordou cercado por dois inquisidores a serviço do cardeal 
amigo do seu pai. Fizeram-lhe perguntas em latim, grego, hebraico e árabe, 
línguas por excelência para se comunicar com o demônio, e depois em 
inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e mandarim até se conformarem 
com o fato de que realmente ele só entendia português, e mesmo assim a 
língua do homem comum, que a usa desconhecendo muitas das regras que 
a regem. Para eles, isso era um indício de que o demônio pós-moderno 
estava adaptado às línguas locais e, antes de ser invocado, já se apresenta 
com algum tipo de conversa fiada.

Claro que, como ocorria toda manhã, demorou para tomar ciência 
de toda a situação, afinal de contas, entre o acordar do corpo e o despertar 
do espírito, há em média duas horas de diferença, além da necessidade de 
um café bem forte antes. No referido dia ele não teve direito a nada, nem 
de um intervalo de alguns segundos para poder pensar; quando um parava 
e parecia encerrar uma linha de interrogatório, o outro dava início a nova 
ordem de investigação e lá ia ele sendo arrastado para respostas que lhe 
pareiam corretas e elementares, mas que ao fim percebeu terem sido levadas 
a sério, embora fossem interpretadas fora do contexto em que foram dadas.

Por exemplo, indagado se considerava que deus possuía uma força 
maior que a do demônio nas coisas da vida, respondeu que isso lhe era 
indiferente, porque é nítido que por detrás de tudo o que via (e vê!), havia 
(e há) as mãos mesquinhas dos homens pegando mais do que precisavam 
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(e precisam). Para os inquisidores isso significava que ele tomava partido 
contra deus, em relação a quem a indiferença é por si só algo demoníaco 
e pecaminoso. E isso mesmo sendo verdadeiro, do que Schlack duvidava, 
e mesmo ele repudiando qualquer ligação com a divindade, em nada 
comprovava uma suposta ligação dele com o maligno.

Indubitavelmente, aquela que, na opinião deles, parecia a mais 
anticristã das suas obras (tiradas de seus pertences sem ele ter consentido), 
longe estava da opinião de Schlack. E pegaram duro! Ele amoleceu! Elegeram 
o opúsculo “Das virtudes da masturbação” a pior coisa que tinham lido 
na vida. Reconheço que Schlack não possui muitas qualidades estilísticas, 
escreve por questões intestinais, no entanto, na obra não abordava nenhuma 
questão religiosa, apenas e fundamentalmente humanas. A masturbação 
e sua função anticonceptiva e ecologicamente mais justa, visto que já há 
pessoas demais no mundo faz muito tempo, afora é claro, sua função 
de autonomia, praticidade e até de higiene, sem falar da economia de 
camisinha e, consequentemente, da produção de menos lixo plástico, a 
praga contemporânea. Ademais, apontava para a importância da prática 
como um excelente remédio contra a insônia, pois que é comum vir um 
sono bom depois de um ou dois orgasmos; se a pessoa está acordada e sem 
nada fazer, pode se masturbar várias vezes. Ainda, acreditava nos poderes 
antidepressivos contundentes da masturbação, gerando a sensação agradável 
de autossuficiência e autonomia. Mal não fazia, antes podia fazer muito 
bem, acreditando, inclusive, que se fosse permitida e estimulada entre 
os jovens antes de estes se viciarem em tabaco, álcool ou demais drogas, 
poderiam se viciar nessa prática de todo saudável. Enfim, se enumerasse 
agora todas as virtudes da masturbação, ele escreveria um livro maior que 
o escrito na época, afinal seu gosto por se masturbar nunca arrefeceu no 
decorrer dos anos. Verdade que, como a carne é fraca e qualquer princípio 
vai para o espaço diante dos desejos molestos da animalidade humana, 
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teve – e por que negar? – tem lá algumas aventuras heterossexuais. É que 
ele é tão humano!!!

O que repugnava aqueles padres desajustados era o fato de sua 
proposta vir a ser mais aceitável que a campanha eclesiástica de abstenção 
sexual e conseguir não só resolver o problema das doenças sexualmente 
transmissíveis e de gravidez indesejadas, mas também liberar geral a moçada. 
Então, seriam revelados os prazeres que todos conhecem e poucos se atrevem 
admitir, ousando até mesmo afirmar que poucos, só os ignorantes, não 
experimentam tal prática milenar, tão perseguida por toda humanidade. 
Alegavam que a obra ia contra o princípio bíblico de crescer e multiplicar, 
o que também não era verdade, pois em nenhum momento recomendava 
nem sugeria que as pessoas apenas se masturbem, e isso seria bobagem, 
porque a safadeza humana é infinda e não lhe falta imaginação para 
praticar sexo, seguro ou não. O que ele fez foi tão somente desmistificar 
essa boa prática não do ponto de vista médico ou social, e sim do ponto 
de vista da intimidade de cada um. Para Schlack a obra tinha um caráter 
edificante, por mostrar ao leitor que quando lhe batesse o sentimento de 
que tudo estava perdido e não tinha mais ninguém e sentindo vontade de 
chorar pelos cantos, lembrasse que possuía uma mão e muita imaginação, 
de sorte que, por vezes mesmo só podia ter algum prazer. E tal perspectiva 
foi completamente ignorada pelos seus algozes, que gritavam loucuras 
contra ele, chamando-lhe de apólogo da punheta e seguidor do capeta. 
Enfim, como se verá, nomes não lhe faltaram na sua breve história de vida.

Todavia, para eles, a maior safadeza da sua obra estava no fato que 
ela incitava o pecar, mas não pecados graves, apenas aqueles pecadilhos que 
deus tem que perdoar. Ora, se ele não perdoar as masturbações, poucos serão 
os que obterão o reino do céu. Consideravam-lhe um ardiloso buscando 
minar a família católica, levando as pessoas a práticas pecaminosas brandas 
e a acostumar-se ao pecado, não mais o sentindo nem se sentindo pecador. 
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Tal hipótese apesar de interessante, realmente não foi levada em consideração 
na confecção do opúsculo, pois que sempre foi público e notório que ele 
estava pouco cagando para os pecados.

Nem é preciso dizer o quão masturbatório foi a inquirição. Em 
nenhum momento conseguiram encontrar qualquer ligação dele com o 
demônio, e cada vez mais se irritavam com o pobre coitado, que respondia 
às perguntas com tédio ou, na melhor das hipóteses, com ironia. Após 
quase seis horas de sofrimento, a fome, que o matava por dentro, bateu 
neles também. Pediram que levassem três refeições até o claustro no qual 
ocorria o interrogatório e comeram. Foi quando começaram uma conversa 
mais humana: “Nossa! Que comida ruim! É assim todos os dias? Já tinha 
ouvido falar na fama do monsenhor, na sua árdua batalha contra o pecado 
da gula, mas isso já é demais.....” perguntou-lhe um deles ao que Schlack 
respondeu: “Não! Hoje eles capricharam. Normalmente, é bem pior. Deve 
ser pela visita dos senhores......”.

Mentia, na verdade, a comida era horrível sempre, mas queria 
impressionar seus inquisidores, mostrar-lhes que estava acostumado aos 
piores trato, e que seria difícil arrancar dele qualquer confissão de pecado. 
A conversa passou a se desenvolver num tom mais ameno. Compadecidos 
dos seus sofrimentos, perguntaram a Schlack sobre a circunstância da sua 
escolha vocacional, e ficaram espantados quando ouviram que havia sido 
obrigado ao sacerdócio, o que até para eles parecia retrógrado.

Nisso, conversa vai, conversa vem, de repente, logo exorcizaram 
o tal “demônio” existente, e o todo poderoso pintado pelo monsenhor 
como um demônio terrível, se revelou na sua nua insignificância: era 
apenas um adolescente pentelho, cujos escritos desagradavam aos leitores. 
Sim! Deram-se conta de que se tratava de um reles jovem, quase imberbe, 
e cujo tempo passava lendo bobagem e escrevendo outras ainda piores, 
bem como chegaram ao entendimento que o monsenhor era um aloprado, 
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como afirmara Schlack várias vezes no decorrer do interrogatório, sem ter 
sido levado a sério.

Naturalmente, mesmo tendo descoberto a verdade nua e crua, 
como bons canalhas, também quiseram se aproveitar da ocasião e ganhar 
fama às custas dele. Ao invés de simplesmente falarem a verdade, foram ao 
grande salão, carregando-o pelas orelhas (aparentemente um ato eclesiástico 
por excelência) até quase as arrancar, fazendo parecer a todos que tinham 
poderes contra o “demônio”, e bradaram com todas as forças: “Esse inútil 
agora está liquidado. Exorcizamos o demônio existente! Mas, não se deixem 
enganar, ele dificilmente será confiável! A natureza desse pobre coitado é 
vulnerável ao capeta, pois destituído de fé, é presa fácil a qualquer momento. 
Não o deixem falar, muito menos deixem-no escrever! E que a lei do silêncio 
seja mantida por todos, mas principalmente por esse infeliz”.

E infeliz era o que era. Novamente injustiçado, caluniado, estigma-
tizado, enfim, um merda. Cuspiram na sua cara, pediram aos demais que 
cuspissem também e percebessem como Schlack não tinha mais poderes 
e como eram eles que tinham poderes sobre ele. É notório que, a despeito 
de toda essa dramaticidade, estimulando todos a participar de tal covardia, 
poucos foram os que tiveram coragem de fazê-lo. O monsenhor cuspiu, 
tentando descarregar a raiva do braço e da perna quebrada. O padre vigilante, 
este não! Nenhum professor o fez. Dos alunos, só poucos o fizeram.

Toda vez que tentava se manifestar, era silenciado, com um pano 
grosso e imundo tampando-lhe a boca. Não tinha forças para resistir por 
muito tempo; as orelhas ardiam com dor intensa, as pernas amoleciam 
e a cara cuspida não tinha ânimo para resistir ao suplício. Desmaiou. 
Todos preocupados, inclusive os perversos inquisidores. Ainda assim, foi 
acordado com um jarro de água fria atirado na cara e exclamou: “Que 
merda! Ainda estou vivo!”
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Schlack novamente desmaiou. Quase todos acreditavam que morrera 
por vontade própria. Levaram-no para a enfermaria, e depois de reanimado, 
constataram: é fome! Comeu como nunca a comida ruim de sempre, só 
que bem temperada pela enorme fome. No entanto, a notícia se espalhou 
como se tivesse ressuscitado, e os dois padres não mais podiam desmistificar 
mais os falsos “poderes” dele, uma vez que já haviam procedido como se 
fossem verdadeiros. Ao fim, com exceção do monsenhor que ficou com 
caganeira por semanas, os cuspidores imploraram por perdão. Schlack 
respondeu que não era deus para perdoar e que, sendo humano, cuspia 
de volta: para todos os cuspidores, era melhor uma cuspida de volta do 
que a morte ou um acidente.

Eis o fato que é um só e permanece verdadeiro desde essa época 
infeliz, quanto mais ele escancara a realidade, mais acreditam em fantasias, 
mais lhe atribuem coisas que não tem ou é, e poucos conseguem perceber 
sua grande virtude, a simplicidade e o despojamento. Ele não sabe a 
razão de todos acharem que ele sofre por coisas que não tem, quando na 
verdade, sofre para não ter o que acham que ele deve ter, seja alguma fé, 
seja alguma mulher......

Daí em diante começaram a fazer procissão nas imediações do 
seu claustro, à espera de que ele proferisse alguma palavra ou mensagem 
sagrada, quando a única coisa sagrada para Schlack era a evacuada matinal, 
que nunca mais pôde fazer na santa paz por todos desejada, além, é claro, 
de um bom papel higiênico. Não só alunos, mas também os professores, 
esperavam alguma atenção ou resposta às indagações que lhe dirigiam. 
Enquanto para ele ficava cada vez mais difícil evacuar (no sossego do 
banheiro ou do seminário), buscava encontrar outro modo de escapar de 
sua sina, de ser um mágico sem mágica, de ser admirado pelo que não era 
(nem é) e nunca pretendeu ser. Como mostrar a todos que não era (nem é) 
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quem pensavam que fosse (nem quem pensam que seja), um reles mortal 
em busca de paz e sossego?

Enfim, o sossegado mosteiro de outrora começava a ganhar fama, 
ou pior, má fama. A preocupação com a permanência de Schlack chegou 
ao bispo, que hesitava tomar uma decisão que desagradasse o general, 
poderoso pai do rapaz: o dinheiro que recebiam não compensava as perdas 
decorrentes de sua permanência onerosa. Entretanto, a expulsão se tornara 
quase que obrigatória, haja vista os próprios emissários do bispo não terem 
conseguido “resolver” o problema, que, na realidade, ninguém sabia qual 
era direito. Um jovem perturbador que, sem atos ou gestos, e apenas com 
palavras conseguia criar confusão na ordem eclesiástica. Não constava em 
sua ficha corrida nenhuma ofensa, agressão ou violência, nem mesmo 
desobediência, apenas escritos e falas que perturbavam a mente de todos, 
inclusive dos padres. E ainda que todos afirmassem seu ateísmo, nenhum 
deles noticiava alguma ofensa por parte de Schlack à religiosidade dos 
demais, somente algum sarcasmo no trato com o sagrado.

Quando todos, inclusive Schlack, não sabiam ao certo o que fazer, 
ainda que considerassem a necessidade da tomada de alguma providência, 
o acaso agiu, como sempre, fazendo a roda da fortuna girar. Seu pai faleceu 
de ataque cardíaco fulminante e sua mãe solicitava a presença do filho 
para o enterro.

Nada foi mais ambíguo para o Dr. Schlack do que essa notícia. 
O triste fim do pai conflitava com a alegria de sair do maldito lugar para 
nunca mais voltar. Sem pai, é verdade, mas também sem castigos.

Certamente, tratou a morte de forma estoica: sentiu a perda, mas 
não lamentou nem chorou, pois sabia que tudo que vive, morre, e isso 
não seria diferente com o seu pai nem mesmo com ele, tudo era só uma 
questão de tempo. Ficou triste, porém não se sentiu nem aterrorizado, e 
também não sofreu, porque a vida continua e perdas fazem parte dela. 
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Viver sem o seu provedor seria uma experiência nova em sua vida, e isso, 
sim, lhe rendia alguma angústia, desamparado que pela primeira vez estava 
em sua curta existência.

Tão certo estava de que não voltaria mais para o seminário, que levou 
consigo todos os seus pertences, e nem eram tantos assim, tendo cabido 
tudo em duas malas. Padres e seminaristas atônitos com a sua partida não 
sabiam se ficavam contentes e aliviados, ou tristes e cabisbaixos. Quase 
todos foram assistir a sua saída, muitos para terem certeza de que ele tinha 
ido embora de fato. Se foi lembrado, se logo foi esquecido, nada disso se 
sabe, pois assim que tirou sua vida do mosteiro, tirou também o mosteiro 
de sua vida. Nada mais pronunciou a respeito, senão para contar algumas 
facetas que aqui foram transcritas com a maior fidedignidade possível.

Mal enterrou o pai, resolveu junto com sua mãe, não mais voltar 
ao seminário. Deu-se por definitivamente esquecida a carreira de sacerdote. 
Ela, no entanto, exigia que o filho tomasse um rumo, ou seja, fizesse alguma 
faculdade e arrumasse uma profissão; não era preciso que trabalhasse, bastava 
ter um emprego; o ideal, conhecendo a personalidade de Schlack, seria de 
funcionário público, que pouco faz, mas recebe todo mês. É claro que ele 
concordava com a proposta, porém outra coisa muito diferente era se ele 
tomaria o rumo usual e esperado por sua mãe. Tinha consciência de que 
ela estava certa para o mundo de hoje, no qual todos precisam trabalhar, 
mas ele discordava desse mundo, e nesse sentido, com a mãe também.

Procurou não mentir muito para ela e fez um esforço tremendo para 
tentar corresponder a um modelo de filho, não perfeito, pois a perfeição 
para ele era e é uma aberração, mas razoavelmente obediente, ou seja, que 
primeiro entra numa faculdade, estuda e se forma, para depois arrumar 
um emprego. Até entrar na faculdade, estudar e se formar foi tudo bem, 
o problema começou após o término do curso quando sua mãe quis 
que começasse a trabalhar. Alegou num primeiro momento, sem muita 
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convicção, que o mercado de emprego estava muito competitivo e como 
não tinha experiência, tinha dificuldade para conseguir algo. Então, alegou 
que iria fazer uma pós-graduação e receberia bolsa de estudo para o seu 
sustento. Todavia, terminou por nada fazer, e a fortuna novamente sorriu 
para ele, que soube perceber a oportunidade na crise familiar em curso.

Seu irmão mais velho, viciado em jogo, havia perdido uma grande 
quantidade de dinheiro e, lembrando-se da capacidade de Schlack de 
ganhar nos jogos, convenceu-o a jogar no seu lugar para tentar recuperar 
parte de suas perdas. Schlack acabou recuperando tudo que o irmão havia 
perdido, bem como ganhou algo mais, ou seja, quase o equivalente ao 
que recuperara. Desse dia em diante, seu irmão sempre tentava levá-lo 
nas jogatinas. Além disso, seu tio, irmão de seu pai, também um jogador 
inveterado, sabendo das virtudes do sobrinho no carteado, contratou-o 
para representá-lo numa mesa de pôquer com altíssimas apostas. Ganhou. 
O tio ficou tão contente que lhe deu a casa em que hoje mora, aliás a parte 
que lhe era devida do que recebera na mesa de apostas.

Tudo ia bem, Schlack eventualmente participando de algumas 
jogatinas e nunca ficando com o dinheiro que ganhava, senão a quantia 
gasta para ir ao jogo, o que deixava seu irmão e seu tio mais contentes 
ainda. Todavia, a ganância deles começou a falar mais alto e quiseram 
forçar o menino a jogar todos os dias e se possível o dia todo, o que, 
entre outras coisas, cheirava a trabalho, para ele, insuportável. Jogava por 
prazer e para ganhar, é verdade, e não queria fazê-lo por obrigação. Além 
disso, o desejo de enriquecimento fácil do irmão e do tio à custa dele era 
deplorável, abominável. Para ele, enriquecer já era um defeito grave, e com 
sacrifício alheio, era pior ainda. Decididamente não intencionava ficar rico, 
muito menos enriquecer os outros. Seu irmão e tio protestaram bastante, 
acusaram-no de não se importar com a família, e chegaram até mesmo 
a ameaçá-lo de morte, o que pouco efeito teve nele, que, era sabido, não 
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temia a morte, e que poucos conseguiam vergar Schlack de suas deliberações. 
Se seu pai e a igreja não conseguiram, seu irmão e seu tio menos chances 
tinham, e acabaram se conformando quanto à disponibilidade dele para 
ir às jogatinas só eventualmente.

Sua mãe repreendeu todos eles, advertindo-os sobre os malefícios 
do jogo, e mais incisivamente repreendeu o filho mais velho e seu cunhado 
por forçarem um jovem a práticas erradas, e ao Schlack por participar dessas 
atividades nefastas. Foi quando resolveu ir morar sozinho na casa que havia 
ganhado do tio, pois percebera que havia chegado o momento de levar sua 
vida à sua maneira, libertando os demais de sua presença e dedicando-se 
integralmente aos seus afazeres, ou melhor, a como fazer pouco para viver. 
Morando com sua mãe, jamais saberia se sobreviveria as intempéries da 
vida, já que ela o socorria mesmo quando não precisava – imagina então 
quando precisava!

A mãe preocupada resolveu dar a Schlack uma mesada com a qual 
garantia a sobrevivência mínima do filho, temendo, provavelmente, que 
ele debandasse para o jogo. E é com esse dinheiro que ele praticamente 
sobrevive. É claro, às vezes ia às jogatinas com o tio ou o irmão, para poder 
comprar a geladeira e o fogão, assim como a mesa e uma cadeira e também 
o computador. Entretanto, não fez do jogo seu meio de vida, apesar do 
sucesso na atividade, mesmo porque ele não queria uma fonte de renda, 
mas uma vida simples e pouca onerosa, dedicada às suas pesquisas sobre 
a humanidade, mais particularmente sobre a sua ignorância.

Após 5 anos vivendo à custa da mãe, seus irmãos chiaram. Cha-
maram-no de explorador, vagabundo, inútil, adjetivos que, aliás, pouco 
o atingiam, e cobravam dele que procurasse um emprego, o que nunca 
quisera e não seria agora que começaria a querer. Sua mãe compreensiva 
afirmava que o dinheiro nem era tanto e não lhe fazia falta, e ele poucos 
argumentos utilizava para se defender, limitando-se a afirmar: “O que faço 
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ou o que não faço (que é o que mais faço) não interessa a ninguém, apenas a 
mim, e a mamãe, que, igual a toda mãe, sempre se preocupa com os filhos”. 
Lamúrias e reclamações continuavam, mas não surtiam efeito. Hoje todos 
já conformados nem comentam mais o fato.

O primeiro ano em que viveu sozinho foi trabalhoso e ele não 
esperava por isso. Roupas precisavam ser lavadas, comidas precisavam ser 
preparadas, a casa precisava ser limpa eventualmente – além da necessidade 
de fazer alguns reparos – e por fim água, luz e gás precisavam ser pagos. É 
claro que rapidamente se desfez de várias tarefas. Sua mãe que o visitava 
semana sim, semana não, sempre levava com ela suas roupas sujas e as trazia 
de volta lavadas. Não era raro vê-lo almoçando ou jantando com ela, ou 
comendo em restaurantes universitários, pois sempre portou carteira de 
estudante, uma vez que se mantinha matriculado em alguma disciplina, 
mas ninguém sabia se se formou em alguma coisa. Ele não tinha interesse 
pelos diplomas, mas se sentia grato por algum conhecimento adquirido 
em qualquer lugar.

A notícia que tenho é que, até o momento, Schlack não mudou seu 
estilo de vida, faz o mínimo possível para sobreviver, vive perambulando 
pelas academias em busca de conhecimento, e cultiva laços de amizades 
que o sustentam para, em troca, poderem desfrutar de sua companhia 
em viagens, passeios e festas. Todos sabem que ele não tem dinheiro, mas 
sabem também que quase não tem custos ou os desejos molestos da carne. 
Mesmo quando levado aos restaurantes mais caros, pede sempre o prato 
mais barato e apenas água para beber, com quem compartilha de sua crítica 
ácida da vida social.

Ademais sei que há anos se dedica a um estudo profundo a ser 
reunido na sua grande obra – “História Universal da Ignorância: da tolice à 
estupidez” – da qual consta pelo menos 8 volumes, abarcando desde a pré-
história até os dias atuais, sem se esquecer de se debruçar exaustivamente 
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nas diversas bobagens ou merdas (como prefere designá-las Dr. Schlack) 
que as mais importantes civilizações deixaram para a posteridade. Ver-se-á 
desde o cocô egípcio, passando pela bosta do oriente até a merda europeia, 
reveladores de como o excremento de um fedeu em outros lugares e épocas. 
Naturalmente, não esperem ver esses livros editados, vendidos em livrarias, 
com registro dos direitos autorais, o que é repugnante para ele. Em primeiro 
lugar, Dr. Schlack acredita que qualquer conhecimento (ou ignorância) 
é patrimônio da humanidade e que, embora haja um autor, são tantas as 
dívidas com o passado que sua contribuição é irrisória perto de tudo que 
absorveu para chegar à bosta que pensou, ou escreveu, ou pintou, ou seja lá 
o que se fez e faz. Em segundo lugar, acredita que as bobagens que escreve 
não valem nada, assim cobrar por elas seria uma injustiça humanitária, e 
que só aqueles que desejarem ler sem custos deverão ter acesso aos seus 
escritos. Em terceiro lugar, por pura preguiça, prefere ficar em casa, abrir 
um blog gratuito e publicar seu material para qualquer um poder acessar, 
sequer fazendo revisões dos seus textos, senão aquela do próprio corretor 
do programa de computador.

Eis, portanto, a sua biografia um pouco extensa e com poucos feitos 
digno de nota: um realista a sentir a fedentina dessa vida escondida por 
fantasias, perfumes, comprimidos e plásticas. Decididamente, Dr. Schlack 
não será lembrado por suas atividades físicas ou profissionais, por suas 
viagens ou seu engajamento em alguma causa piedosa, muito menos por 
sua fortuna, glória ou sucesso. Se for lembrado, será pelos seus escritos, que 
não deixam de ser algum tipo de feito. Se seus registros causarem em você 
algum estranhamento no começo, na medida em que para ele os homens 
não são ovelhas que precisem de pastores e sim vermes que devoraram a 
crosta terrestre, não se assuste... Se persistir até o fim, você perceberá que 
as coisas podem ser ainda mais estranhas e fétidas.
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BLOG DO DR. SCHLACK: EVACUAÇÕES DE IDEIAS 
E COMENTÁRIOS SOBRE A PORCARIA HUMANA

Sobre fotos na Internet

O rosto hoje nada vale, pois todo mundo tem o que quer, pelo 
menos na Internet. No entanto, interessa-me o que há por trás da imagem 
montada. E quem garante que o rosto que se vê corresponde mesmo ao 
da pessoa que o exibe? Nesse pedaço do mundo virtual as aparências é 
que são essenciais! Eis por que só tenho textos a oferecer. Trago símbolos 
para imaginar diversas paisagens e não imagens estáticas de algum ser 
exato e unívoco. Tudo aqui não depende apenas do que está escrito, mas 
do que é entendido.

Perfil do autor, ou sobre mim

Formação: ensino médio: mal feito; ensino superior: pior ainda; 
especialização: ênfase na ignorância humana.

Profissão: detesto trabalho e atualmente me dedico a nada fazer, como 
sempre procurei e procurarei fazer.

Modo de vida: vivo dos restos de uma sociedade fútil e consumista, além 
de uma pequena mesada materna, e também do jogo.

Posição política: um cidadão do mundo – cosmopolita!

Posição religiosa: agnóstico.

Livros de cabeceira: Discurso da Servidão Voluntária, de La Boètie; Humano 
demasiado humano, de Nietzsche.

Estado civil: celibatário.
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Residência: moro numa pequena casa num bairro distante em companhia 
de um cão, Platão, e um gato, Napoleão, numa cidade distante do litoral, 
numa bosta de país atolado na merda desse mundo.

Gosto: eclético.

Preferências: pela simplicidade ou pelo natural.

Intenções: as mais amenas possíveis.

Objetivo: sensibilizar a todos sobre as cagadas humanas praticadas sem 
que atentem para a fedentina daquilo que parece perfumado.

Metas: trazer o ócio para que todos desfrutem momentos desinteressados 
de enriquecimento próprio e inquietude diante da vida.

Autodescrição: igual à grande maioria, não tenho nada que me destaque 
dos demais. Sou apenas um humano comum...uma pessoa que caga 
e fala merda...

Postagens blog

Aviso aos Navegantes

Lanço um espaço para falar das cagadas humanas. Tampem as 
narinas, a fedentina será forte!

O ministério da saúde adverte

Esse blog contém odores fétidos que podem ser letais para os 
valores morais ou para as convicções existenciais. Contém muitas dúvidas 
sobre certezas arraigadas. É totalmente desaconselhável para pessoas 
emocionalmente imaturas, psicologicamente instáveis e filosoficamente 
frágeis. Não é recomendável para aqueles que querem paz de espírito ou 
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sossego mental. É um forte estimulante da discórdia e da discordância. O 
uso abusivo pode gerar profundo tédio. Há casos de vômitos ou de violência 
após a leitura de algumas passagens simplesmente nojentas, no que se 
refere tanto à forma de ver o problema, à forma de descrevê-lo. Também 
há relatos de efeitos colaterais nefastos, quando pessoas terminam tratando 
a merda como alguma coisa usual, do dia a dia, o que de fato é, mesmo 
que escondam isso, ou, ainda, repetindo e espalhando suas máximas como 
se fossem sensatas ou razoáveis, aplicando-as ao próprio cotidiano. As 
autoridades categoricamente contraindicam a leitura do blog para quem 
esteja buscando desenvolver sua religiosidade e preparar-se para o mundo 
do trabalho e para a criação do espírito familiar. Seu uso em qualquer idade 
acarreta algum risco à evolução espiritual, arrastando o indivíduo para o 
peso da materialidade das ações humanas, dos fenômenos ou das coisas. 
Por fim, mas não menos perigosos, os gases aqui exalados podem perdurar 
nas narinas por muitos dias, quando não durante anos ou pela vida inteira.

Saudações, viajante!

Você chegou ao lugar certo caso se interesse pelas merdas humanas. 
Aqui não se poupam adjetivos e substantivos para macular o trotar diário 
das massas obedientes de consumistas e contribuintes, a trabalhar durante 
boa parte da vida para pagar dívidas, para ter algo de que não precisa e 
que depois de adquirido se torna absolutamente necessário. Aqui não há 
clemência para aqueles que são a profissão que exercem, as coisas que 
possuem, o cargo que ostentam ou a autoridade que ninguém merece; 
estes, como são apenas uma função social, nunca uma pessoa, são somente 
escravos do sistema econômico que ganha até com a desgraça. São os que 
precisam ser despertados pelas narinas para sentirem mais profundamente 
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os bostas que são. Não que eu também não seja um bosta, a diferença é que 
sinto meu cheiro e não escondo em alguma fantasia de sucesso profissional.

Um pensamento arredio

Se soubesse a verdade de tudo que existe, ou se imagina existir, eu a 
revelaria com o maior prazer. A verdade é que só vi até agora erros, falsidades 
e, pior ainda, mentiras no que os homens bradam como certo, verdadeiro 
e justo ou mesmo a respeito das coisas existentes. E isso não é uma verdade, 
não carrego o peso dos diplomas ou títulos diversos daqueles que enunciam 
verdades, é só uma constatação sobre a vida de um homem comum.

Revelação

Sou um iluminista, partidário da razão, das luzes, da tolerância e 
mais ou menos hostil às instituições, escrevendo panfletos que abordam 
a vida cotidiana: espero debates honestos e divertidos. Só quero aliviar 
alguma tensão por existir num mundo tão imundo, emitindo opiniões 
sinceras, mesmo que fétidas.

Por que um blog?

Mandei o link desse blog para vários amigos e amigas, e muitos 
indagaram o porquê da sua criação, ou porque não publicava um livro. 
Bom, a escolha foi simples, blogs são gratuitos e livres, e podem ser refeitos 
e armazenam indefinidamente as palavras escritas; livros, por exemplo, 
petrificam os textos enquanto duram nas estantes. E, verdade seja dita, que 
editor publicaria minhas merdas? O blog é um espaço no qual se podem 
acrescentar diariamente novas frases ao mundo. E, mais importante, permite 



72

uma interatividade com o leitor, bem como torna os textos acessíveis a 
todos. Outra coisa, no entanto, é saber se muitos acessarão a página. E 
devo confessar, a propaganda não é o meu forte, mesmo porque não 
tenho a pretensão de fazer disso um negócio, mas tão somente de torná-lo 
fonte de um ócio sublime. Quanto à sua divulgação, conto com aqueles 
que gostem dele indicá-los aos amigos e com os que não gostem para 
recomendá-los aos inimigos.

Perguntaram também quem seria meu leitor. Não escrevo para 
ninguém em particular e, no que depender de mim, falo para todos, 
mesmo sabendo que nem todos quererão ouvir-me, assim como não quero 
ouvir um monte de coisas ditas por aí. Escrevo, sim, para discutir, pois 
se eu achasse que detenho a verdade e o certo, não perderia tanto tempo 
debatendo a esse respeito em tantas ocasiões. E escrevo porque sou livre e 
quero manifestar minhas ideias!

Quem me ouve ou lê? Não sei. Sei que escrevo para a humanidade 
e para a pessoa comum, ou seja, que pensa e sente, que peida e arrota. Por 
que escrevo? Porque tem coisas que só podem ser ditas para o público que 
pode ouvir quando tem um tempo livre (matando o trabalho, por exemplo) 
e pode então pensar e instigar seu ser com as coisas do mundo para além 
das aparências imediatas.

Ainda, questionaram se eu não tinha receio de ter “minhas” ideias 
roubadas, pois o que mais se vê são pessoas dando Ctrl C/Ctrl V pela Internet. 
Quase ri, para não chorar. Quem seria tolo para tanto? O aprisionado no 
imediato não percebe que tudo acaba pertencendo a todos. Não há criação 
individual que não finde por pertencer também à humanidade, dissolvida 
na sabedoria ou ignorância comum. E por mais que o indivíduo brade seu 
direito de posse ou soberania, na medida em que se torna público o invento 
ou criação, escapa-lhe até mesmo a significação de sua própria realização. 
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Não almejo ser dono de nada e tudo o que tenho são palavras para serem 
comungadas com pessoas que se disponham a ouvir e falar.

Ora, a grande virtude da Internet é ser um evacuante universo 
de discussão sobre qualquer merda. Posso afirmar que o blog tem sido 
um espaço para qualquer porcaria humana, que são inúmeras. Em seus 
domínios posso exercer meu lado libertário e desacorrentar as pessoas 
dos preconceitos que circundam a pobre merda, que é tão somente um 
resultado. Sinto-me realizado por, pelo menos, tentar contribuir com o 
fim do estigma que acompanha o cagar diário de todos, ainda que num 
espaço público restrito. De fato, pelo menos nisso, todo mundo é igual, 
sempre realiza alguma bosta. Não há quem possa afirmar, honestamente, 
que nunca cometeu uma ou mesmo inúmeras cagadas no arrastar cotidiano 
da sua existência.

De fato, toda merda aqui exposta de forma escancarada não poderia 
existir sem as cagadas de todos que evacuam eventualmente, quando não 
sempre, pelo mundo virtual e principalmente pelo real. Sem a bosta de todos 
eu não poderia ser o bosta que sou. Agradeço-os do fundo dos intestinos 
por toda bosta depositada nas manchetes diárias, adubos saudáveis para 
discussões que, se não levam a merda nenhuma, no mínimo frutificam 
em alguma diversão e, por vezes, emoções, que é mais uma bosta na qual 
incorremos.......

Saudações evacuantes de um blogueiro libertário, sobretu-
do do intestino!

Aos internautas

Foi viajando por aí que você aqui chegou? Ou veio especialmen-
te neste recanto? Se chegou desavisadamente nessa bosta, estranhará a 
fedentina. Se já a conhece não estranhará o cheiro. A ambos digo que 
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pouco ou quase nada tenho a dizer para alegrar ou dar esperanças. Ofe-
reço apenas excrementos da existência, restos de uma vida mal digerida, 
que carrego como obrigação de resistência, para ver até onde suporto ver 
tanta merda. E o que mais fede, que dá asco e nojo verdadeiros é a gas-
tança com a felicidade, sempre artificial, calibrada por bebidas ou outros 
tipos de droga. Felicidade que através de perfume caro, roupa de grife e 
artefatos variados para esconder os defeitos ou as imperfeições e se exibir 
diante de todos precisa de casa, carro e viagens. A única coisa boa nisso 
tudo (supondo que não falte saúde) é que o crédito míngua, diminuindo 
a sede consumista do mundo, diminuindo o número de embalagens do 
que se compra e, consequentemente, diminuindo a poluição do mundo 
entupido de embrulhos desfeitos e jogados no lixo comum do mundo. Só 
me resta avisá-los que há coisas bem piores que a morte, não poucas vezes 
uma benção ou um alívio.

No princípio, era a merda

O que principia as atividades humanas quase sempre é alguma 
merda. Vejam a bosta das leis. Qual o seu princípio? Que os homens comuns 
são uns merdas, uns insensatos, pois, sem a coerção da força da lei que 
empunhando a espada, cairiam na licenciosidade, na libertinagem, enfim, 
na esbórnia. Ou seja, as instituições sociais apoiam as sanções coercitivas 
porque fundadas na admissão de não poderem confiar que o indivíduo 
faça boas escolhas; dele só sai bosta. Ora, as leis não impedem nenhuma 
das maldades humanas, quando muito, punem não só o malfeitor, mas 
também inocentes. Quem faz o bem, se é que existe esse tipo de pessoa, 
não o faz porque as leis o impedem de fazer o mal, e sim porque espera 
obter algum ganho pessoal, segundo o princípio de reciprocidade. Os 
bons acreditam que com isso são mais felizes, mais aceitos, mais quistos, 
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enquanto os maus fazem o mal, por acreditarem que terão mais vantagens 
do que praticando o bem, principalmente se não tiverem suas maldades 
descobertas. De qualquer modo, seja pelo lado do bem, seja pelo lado 
do mal, as pessoas fazem o que fazem por serem os bostas que são muito 
mais do que devido a proibições ou incentivos legais. As proibições nunca 
impediram as ocorrências, apenas permitem que parte da sociedade se 
vingue daqueles que acredita terem usurpados dela os bens ou a honra. E 
usurparam o quê? As suas merdas materiais, ou seus títulos, uma vez que 
as espirituais invariavelmente parecem ter pouco valor ou não podem ser 
roubadas, como a sabedoria.

Uma filosofia fétida e intestinal

Há muito venho desenvolvendo uma filosofia na qual concebo o 
homem como um grande produtor de excrementos, passo, a partir desse 
momento, a expô-la ao grande público. Quase tudo que é idolatrado e, 
para tantos, parece ser motivo de orgulho, coloco como algo execrável, 
inclusive muitos sentimentos oriundos de alguma doença moral a ser 
sanada. Nessa filosofia não afirmo tanto o certo, sobre o que tenho muitas 
dúvidas, mas pontuo com alguma certeza acerca dos erros na convivência 
humana. Também não cometo a tolice de afirmar grandes verdades, antes, 
contento-me com as pequenas, aquelas que envolvem o ordinário, a vida 
comum e nunca o extraordinário; disto só avisto a ignorância humana e 
suas inúmeras cagadas. Nessa perspectiva filosófica, falo mais das coisas 
que não existem, inventadas pelo ideário cultural, do que da existência das 
coisas supostamente concretas. O mundano é a minha temática.

Além disso, longe de mim a pretensão da originalidade, satisfaço-me 
apenas com as pequenas verdades retiradas do meu profundo intestino e que 
evacuo como uma espécie de desabafo. Porém, não se iluda, ela não é uma 
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filosofia barata. É gratuita, bem como acessível à grande maioria conectada 
à Internet (própria, gratuita ou alugada) e disposta a ler o desenrolar de 
uma proposição filosófica a respeito da ideia de vida.

Trata-se de uma filosofia intestina porque profunda, extensa, enro-
lada, grossa e delgada, por meio da qual busco evacuar os restos da supers-
tição, dos preconceitos, dos falsos temores e da ignorância que persistem 
ruminando o pensamento comum e, assim, absorvem o máximo com um 
mínimo. Minha proposta é que as pessoas se misturem ao solo humano e 
adubem-se mutuamente, aprendendo a fincar suas raízes num lugar mais 
apropriado no mundo e, principalmente, em si mesmos. É um grito lan-
çado para que deixem de ser um tipo de vegetal acomodável aos ventos da 
moda e do gosto sempre volúvel e duvidoso, e ouse viver a animalidade de 
criar um lugar próprio, ouse caminhar pelas grandes extensões de terra e 
de água do planeta: a todos é permitido ficar parado e andar.

É uma filosofia intestina porque além de longa e profunda, exala 
gases e merda quando toco nas coisas nojentas que a humanidade realiza e 
escancara a superficialidade epidérmica da grande maioria, a massa amorfa 
das pessoas que ocupam as ruas e os lugares, trotando daqui para ali, com 
intuito de possuir mais ou não perder o que tem, máquinas desejantes que 
cobiçam coisas e pessoas, mas principalmente se vendem: lamentam mais 
a perda dos bens do que das pessoas.

Ainda é uma filosofia minimalista, na qual defendo o mínimo 
esforço mental e físico, descartando todo excesso que a vida contemporânea 
tão arduamente acumula, um luxo que é um lixo. Poucas coisas são 
absolutamente necessárias para uma sobrevivência e convivência saudável, 
e a maior parte dos desejos são artificiais, decorrentes de hábitos culturais 
cada vez mais complexos com passar dos séculos, porém cada vez mais 
decadentes devido à ostentação do tolo luxo e da imensa quantidade de 
lixo que produz. A riqueza material tem resultado em empobrecimento 
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espiritual e num rebaixamento ético, de forma que o progresso advém da 
futilidade e não das virtudes de algum povo. Tal filosofia escancara toda 
a merda advinda do dinheiro, do poder, das crenças cegas das pessoas e 
revela o lado obscuro dos sentimentos que envolvem o vil metal, no qual 
até a desgraça gera lucro, transferindo o sentimento para o estômago ou 
para o fígado, por vezes, para os dois.

Epistemologicamente, sustento-me por não almejar a verdade e 
satisfaço-me com a veracidade, além de não visar tanto à racionalidade 
das pessoas, mas especialmente sua razoabilidade. Eticamente estabeleço 3 
limites: não mentir, pois a confiança é a base comum das relações humanas; 
não roubar, pois as coisas devem ser comungadas, nunca apossadas, e o 
esforço próprio nunca pode ser usurpado; e não matar, já que ninguém 
consegue conviver com aquele que faz ameaças. Nesse contexto, poucas 
coisas deveriam ser proibidas, no máximo regulamentadas, inclusive 
os diversos vícios, dos quais os homens não abrem mão nem mediante 
castigos. Por outro lado, muitas coisas regulamentadas deveriam sofrer 
desregulamentações, do limite de velocidade das estradas ao limite de idade 
para se assistir a algum filme. Defendo um mínimo de lei e um máximo 
de civilidade para as pessoas, começando desde cedo; menos governo e 
mais autogoverno.

Assim, com profundidade intestinal, obrando a carga a ser aliviada 
nas merdas das palavras evacuadas ao léu, falo de como é e deve ser a vida 
e esboço uma filosofia que exponho para a apreciação pública. Sentirão a 
fedentina do que digo? Não sei. Para o evacuante filósofo só cabe ir à praça 
e falar com o público. Expressar suas percepções, enunciar seus princípios 
e enumerar as razões que fundamentam suas afirmações são suas principais 
preocupações; outra coisa é se o que diz e/ou escreve será lido, ouvido e 
levado a sério. Ele próprio talvez pouco saiba se é mesmo um filósofo, 
título atribuído na posteridade. Contudo, se realizar um diálogo, se for 
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ouvido e se ouvir, então saberá se o que diz é realmente razoável, visto 
que a todos, e não apenas aos filósofos, é permitido delirar eventualmente, 
quando não sempre, e o limite e o alcance do que é dito só se estabelece 
pelo contato mútuo.

Todavia, devo alertar, o conhecimento entristece. O grande Hi-
pócrates já dizia, os filósofos são compostos pelo humor da melancolia. E 
isso nem tanto pelo fato de o conhecimento só revelar as cagadas da vida, 
o que ocorre de verdade, mas por se dar conta dos limites do que pode 
fazer somente tentando tocar a razoabilidade das pessoas. Não é esse o meu 
caso, pois acho interessante até a tristeza e a melancolia, e não acredito 
que possa convencer os demais sobre qualquer verdade, concentrando-me, 
ao explanar sobre o que é ruim da pior forma possível, em divertir quem 
se propõe a debater a intestina animalidade humana. Como epígono do 
grande cínico Diógenes, defendo que a verdade brota antes da gargalhada 
do que de uma face sisuda.

Notas a respeito da bondade

Vejo tantos defenderem a bondade, a tolerância, a amizade, o 
amor ao próximo, a religiosidade e outras coisas desse quilate, porém, 
quando avisto os gestos concretos, para além da retórica, percebo que 
tudo é aparência, ou pior, são só palavras ditas para quem as diz parecer ser 
gente boa, que persuade os incautos sobre uma bondade inexistente. Estes 
supostos defensores das coisas “nobres” são os que mais cagam na relação 
com o próximo; são os menos tolerantes. O bom samaritano logo pleiteia 
um bom cargo público ou político..... E o que mais me espanta nessa 
vida de merda, é que só eu ache que sou um bosta, com tanta abundância 
de merda humana.
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Confissão

Falo para poucos devido à densidade pastosa do que digo. Muitos 
perguntam por que não amplio o meu público, falando de forma moderada 
ou elegante, ou de outras coisas. Ora, não sou artista e, simplesmente, creio 
que não há como tornar belo o feio; alegre o triste; rico o pobre. Se merda 
fede ou ofende que culpa tenho eu, que apenas a aponto? Qual a minha 
culpa se o ódio e o rancor, assim como a inveja, estão mais presentes no 
dia a dia do que o amor ou amizade? E me perdoem os fracos, os feios, os 
oprimidos, os pobres, os excluídos, mas deles quero distância. Não que eu 
seja forte, belo, opressor, rico ou incluído, simplesmente, não suporto as 
lamúrias da inveja. Não me incluo facilmente nos adjetivos; dizem alguns 
que sou um substantivo que dispensa qualitativos. E embora eu não seja 
uma coisa em si, também não sou uma coisa para os outros, sou apenas 
um homem isento de qualidades negociáveis no mercado de qualificação 
usual, dado que meu negócio é o ócio. Minha virtude difícil de ser vista é a 
honestidade, que por ser cruel, e bem assim a verdade, tão pouco apreciada, 
me faz parecer por vezes um monstro, quando, na verdade, estou apenas 
enunciando as monstruosidades cotidianas que passam despercebidas, 
sobretudo em pequenos gestos ou opiniões aparentemente inocentes. E por 
desmascarar muitas vezes aquilo que parece tão virtuoso como um vício 
de uma consciência estreita, acham-me um chato, que tira o encanto de 
quem parece querer salvar o mundo, que, aliás, não quer nem precisa ser 
salvo, a menos dos seus salvadores. Se há alguma coisa errada nessa vida, 
ela não é o mundo, mas as pessoas que não sabem se portar diante da 
riqueza natural sem inveja ou cobiça; não querem o fruto, mas a árvore; 
não querem a água, mas o rio ou os oceanos. Eu que pouco tenho e menos 
ainda quero, passo como uma excrescência diante de tantas ambições 
salientes; minha única ambição é não as ter, e meu estado marginal de ser 
é prova de que tenho tido êxito em ser alguém com pouco ou nenhum 



80

passado, sem futuro, sendo apenas um ser presente, do presente, destituído 
da pretensão de ultrapassar o dia de hoje, o que ocorre (ou deixará de 
ocorrer) independente da minha vontade ou ambição.

Do desapego ao despojamento

Defendo o desapego das coisas e das instituições desde a adolescência, 
e, para mim, ambas devem deixar de ser algo que se deva ter e tornem-se 
apenas algo a ser usado, caso possível e até onde seja possível, sem que isso 
cause sofrimento a quem não as tem. Pensando bem, poucas coisas são 
realmente necessárias para viver: alguma água, algum alimento, algum tecido 
para agasalhar o corpo do frio, algum canto sossegado para servir de abrigo 
das intempéries do clima e da sociedade e algum contato humano. Tudo 
mais são necessidades que a humanidade foi inventando e naturalizando. 
Então, assim como se apegou, pode desapegar-se. Sentimentos, pensamentos, 
desejos e coisas, todos podem escolhê-los dentro de uma rica oferta de 
possibilidades que frutificam por meio da cultura e da sociedade, ou podem 
criar os seus próprios, ou ainda outros, desapegando-se de todos e de 
tudo além disso. Podem escolher casar-se ou não, podem escolher casar-se 
muitas vezes; podem escolher que o tecido além de esquentar o corpo, lhes 
enfeite; podem escolher passar a vida trabalhando para ter muitas coisas e 
podem escolher pouco ou até nada ter. Nada está interdito para aqueles que 
constroem o próprio destino, para quem tudo é possível, e isso significa que 
pode tanto ocorrer o bem quanto o mal, embora prevaleçam os equívocos.

Todavia, o apego só é importante quando envolve as pessoas, das 
quais não se pode desapegar-se, pelo menos não de todas, sob pena de 
perder a humanidade. De todo resto deve desapegar-se, buscando uma 
vida mais simples, sem muitas coisas a vigiar e livre para os encontros com 
amigos. O apegar-se às coisas, aos sentimentos, aos pensamentos e aos 
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desejos é fruto de uma educação voltada para a posse, que perpassa todas 
as ações e sensações humanas.

Eis porque muitos não acreditam que eu proponha o desapego 
de sentimentos caros à maioria, como o amor, um sentimento moral 
caracterizado pelo fato de a pessoa que o compartilha adquirir o monopólio 
da posse do outro e de o outro a monopolizar, isso não raramente resultando 
em muito ódio, irmão gêmeo daquele primeiro. Algo confuso, já que as 
pessoas que professam amar seu par não poucas vezes dizem também 
amar seus filhos, os pais, os avós, o cachorro, a planta, a cidade, o filme, o 
lanche e tantas outras coisas associadas ao amor ambíguo e muitas vezes 
fazem coisas cruéis por amor, que jamais dá boas medidas na medida em 
que, ao preferir alguém em detrimento dos demais, torna a todos parciais. 
Fundamentalmente, o amor não é democrático e muito menos republicano, 
constitui um mundo privado, exclusivista, transformando os demais em 
desiguais e excluídos, e os envolvidos, tirados do lugar de pessoas públicas, 
em um casal, uma entidade que se esforça – ou se mata – para criar uma 
identidade comum. Desapegar-se dos sentimentos morais é uma das tarefas 
que com a filosofia intestina pretendo realizar.

No meu caso, apenas o desapego na adolescência não me satisfez, 
tive que avançar até ao despojamento das coisas, dos sentimentos, dos 
desejos, dos pensamentos e de muitas instituições, como a família ou a 
nação. Isso tudo veio com o cinismo, já no começo da maturidade. Sei da 
radicalidade dessa proposta, pois se dependesse de mim ninguém teria nada, 
o que impediria ou limitaria muito a vida econômica. Porém, por outro 
lado, praticamente acabaria a disputa humana pelas ninharias que produz, 
e, talvez, todos atingiriam a paz. Ficar sem trabalho só é um problema 
quando o mundo é regido pelo dinheiro e se acredita na necessidade de 
comprar de tudo para sobreviver. Com certeza, não é esse o meu caso, que 
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raramente tenho dinheiro nas mãos, e ainda assim sobrevivo bem e sem 
trabalhar, dos restos do esbanjamento social.

Com o meu desapego associado ao meu despojamento, eu nada 
procuro e pouco ambiciono, ocorrendo de as coisas chegarem até a mim 
sem esforço, em ocasiões nas quais passeio pelas casas de amigos. Elas 
chegam a minhas mãos boiando nas ondas da moda e seus descartes de 
roupas, eletrodomésticos, móveis e tantas outras coisas. Só tenho mais do 
que preciso através da reposição de algo novo de algum conhecido, que 
precisando abrir espaço no armário, na casa ou por não querer mais o antigo, 
descarta em minhas mãos. Aquela calça antiga, aquela meia de que não 
gostou, o liquidificador de muitos anos, aquilo que para muitos não teria 
serventia nenhuma, serve para mim. Infelizmente, creio que a única coisa 
realmente descartável na realidade contemporânea são as pessoas, tudo 
mais se recicla. Entretanto, como não descarto as coisas, assim também não 
descarto as pessoas, o que me garante ter uma rede de amigos. E mesmo 
gostando mais das pessoas, não nego que as coisas também têm seu encanto. 
Logo, sobras, restos e raspas me interessam! Detesto desperdício. Tem tanto 
trabalho humano sendo jogado fora em cada coisa que se descarta. Não 
sei se por certa afinidade de alma, tenho mais pena do lixo (abandonado 
ou jogado para todo lado) do que de muitas pessoas que conheço e são, 
verdadeiramente, um lixo.

Sem dúvida, tudo serve para a minha sobrevivência, já que me 
despojei da ideia de ter bens de valor e optei por ter bens de uso tão 
somente. Aliás, pelos meus padrões, tenho muito mais do que necessitaria 
para sobreviver, reflexo dessa época farta. Eis um dos motivos pelos quais se 
torna fácil viver sem trabalhar, não faço carnês de prestações para satisfazer 
algum desejo tirânico de ter coisas! Não ambiciono senão o dia de amanhã, 
que sei que um dia não ocorrerá. Das coisas, poucas são as que desejo. Dos 
sentimentos e pensamentos, poucos são preservados incólumes por muito 
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tempo, uma vez que, assim como os conhecimentos mudam, mudam 
também as emoções estimulantes de tais pensamentos e sentimentos. O 
desapego é uma prova de maturidade emocional e intelectual, revelando 
uma independência das coisas, das pessoas, das instituições com forte apelo 
de pertencimento, além de ser um sinal de autonomia moral e liberdade 
política, bem como de sabedoria em perceber que o importante na vida 
está no contato humano. Já o despojamento é sinal de ousadia filosófica 
e uma prática política que visa à transformação do mundo, dos negócios 
em direção aos ócios.

Se não posso mudar o mundo nem coagir aos demais para aquilo 
que considero acertado, não estou por isso impedido de lutar pelo que 
considero, senão certo, ser menos errado. Que importância pode ter não 
ser levado a sério, num universo de tão poucas pessoas sérias? Não conto 
com a melhora do mundo, conto apenas em enumerar algumas coisas 
para que os mais próximos possam contemplar a riqueza que é nada ou 
pouco ter e percebam que uma vida com pouco trabalho árduo é superior 
a uma vida dedicada aos aumentos salariais ou aos lucros e ao consequente 
trabalho exaustivo e diário que essas coisas exigem.

Bom, mau, ou nem um nem outro

Já me perguntaram se sou uma pessoa boa ou má, e eu respondo 
que ocasionalmente sou um e outro: bom quando possível e mau quando 
necessário. Mas, no geral não sou nada disso, pois a maior parte das coisas 
que faço, se não são a favor do próximo, também não são contra. Enfim, 
entre a bondade e a maldade há uma variedade tão grande de matizes que 
seria tolo ou ingênuo alguém querer se prender nesse par de opostos para 
se definir, opostos por meio dos quais, aliás, se pretende mais moralizar as 
pessoas que as compreender. Sei apenas que ninguém consegue ser bom ou 
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mau o tempo todo e em todas as circunstâncias que a vida cria, porque a 
razão embora possa determinar parte das ações, pouco pode sobre a vontade 
e os sentimentos suscetíveis às inclinações e ao momento sempre movediço.

Sobre uma suposta virtude de ter um emprego

Vivo à toa, como sempre quis e procuro fazer. Certa feita, um 
amigo preocupado com a minha sobrevivência precária, no entendimento 
dele, ofereceu-me um emprego, e fez questão de frisar que se tratava de 
um emprego público e não de um trabalho, conhecedor que era do meu 
asco por essa atividade humana. Trabalho seria horrível, é verdade, mas um 
emprego seria terrível..... Ter um emprego faria eu me sentir morto e um 
antirrepublicano, e me causaria mais asco ainda...... Não queria nem quero 
o trabalho de ir ao banco retirar o salário no fim do mês........ Pensei que 
ele gostasse de mim, mas ficava arrumando (só de imaginar e debater isso 
já fiquei exausto de trabalhar) emprego (escrevo esse termo com o gosto 
de vômito na boca), ainda por cima público. Sou uma pessoa honesta e 
detesto quem mama nas tetas do Estado, aliás, uma instituição arcaica e 
desprezível. Tenho dignidade, então, prefiro ser mendigo a trabalhar. E 
prefiro continuar a ser íntegro a espoliar o pobre cidadão para benefício e 
usufruto próprio ou alheio.

Eu disse que prefiro ser mendigo a trabalhar, não disse que sou um 
mendigo. Felizmente, há pessoas dadivosas que podem sustentar alguém 
que de pouco precisa para viver, graças às novidades lançadas em cada 
estação e ao descarte das coisas antigas para o aconchego das novas. Os 
restos sociais são mais do que suficiente para uma pessoa despojada... Cueca, 
por exemplo, não é um objeto absolutamente necessário. Só uso quando 
ganho... Nada tenho a esconder, bem como nada de muito relevante tenha 
para mostrar...
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Salvem-se a si mesmos

Tem gente querendo salvar o mundo ou a humanidade, só não sei 
do que, para que, de quem, entre outras coisas. Se algo precisa ser salvo, 
é por se encontrar em perigo. Entretanto, além da canalhice, que risco o 
mundo ou a humanidade correm? Naturalmente, todos poderão morrer 
afogados em lixo, em restos, em supérfluos, porém como morrer é inevitável, 
que diferença faz, desde que não haja sofrimento? O suposto aquecimento 
global não passa de fatalismo barato, que só faz aquecer a discussão e nada 
sugere de significativo, senão a contenção de gases, quase obrigando todos 
a parar de peidar. Nada tão tolo e presunçoso como achar que o homem 
é capaz de destruir com as próprias merdas a merda do mundo; as merdas 
humanas só podem adubar quem as produz, ou de nada servirão, como 
é usual ocorrer, embora possam destruir algumas coisas, que afinal serão 
destruídas igual a tudo, para que novas coisas se façam. Morre-se para 
abrir caminho às novas vidas tão sedenta quanto são as pessoas por tudo 
e por todos. Não, não tente salvar os outros de ilusórias opressões, salvar o 
mundo da ganância, ou salvar a vida dos pobres e comprimidos cidadãos 
dessa existência tola, pois não é a luta contra as coisas que promovem o 
justo, antes, é a afirmação de si que não permite a injustiça dos demais 
contra si mesmo. Tenho para mim que o melhor a ser feito é pouco ou 
nada fazer, de preferência ignorar quase tudo e quase todos, só se atendo 
às pequenas coisas indispensáveis para viver: boas pessoas para conviver, a 
realização de pequenas coisas prazerosas, a aquisição de um sentido para si e 
a independência no pensar e agir. A humanidade continuará a cometer suas 
catástrofes ecológicas, seus crimes humanitários, sua exploração extrapolada 
dos recursos humanos e naturais, sua busca incessante por coisas fúteis, 
como sempre fez. Isso não é algo necessariamente ruim para os homens 
e para o mundo, já que há escolhas possíveis, embora se escolha viver na 
imundice e de forma imunda, com sentimentos e pensamentos miúdos, 
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gostos duvidosos, desejos extravagantes e medíocres, assim como de ações 
mesquinhas. Não adianta lutar contra essas coisas, contra esse processo 
civilizatório que torna a todos consumidores contumazes e contribuintes 
alienados e apáticos. Lute para não se render a essa tendência, abandone 
o emprego e o status, livre-se dos bens e dos haveres e cumpra apenas com 
o dever elementar de qualquer pessoa, a sobrevivência digna, ainda que 
pobre. Não tente acabar com as guerras, com a fome, com a exploração, 
com as tiranias, pois apenas fará guerra, explorará ou será explorado, ou 
tentará impor aos demais a sua tirania (seu certo, sua justiça, sua verdade) 
particular; contente-se, quando muito, como os sábios, não se deixando 
tiranizar e terá feito o que se espera de qualquer pessoa livre, não se submeter 
seja às pessoas, aos ideais, seja aos sempre falsos líderes. Se há algo para ser 
feito, é cada um salvar a si próprio, cada um cuidar de si, não se sujeitar 
aos demais, nem subjugar ninguém. O que estraga o mundo e a todos 
nunca está longe, basta olhar-se no espelho para perceber o canalha que 
se é e, assim, talvez, deixar de sê-lo. É só cada um não fazer a parte que 
lhe toca da maldade do mundo e este se tornará menos ruim. Contudo, 
salvar seja o que for, os homens ou o mundo, é de todo inútil, pois tudo 
está de antemão condenado à morte certa. Enquanto não morre, que pelo 
menos não mate muito para viver, porque matará legumes, frutas, animais.

Pela postergação geral e irrestrita!

O sucesso de deixar para amanhã o que se deve fazer hoje é algo 
que se pratica agora e de preferência a toda hora. Todo meu apoio aos 
companheiros e companheiras nas suas empreitadas postergantes! E que não 
só deixem para amanhã o que podem fazer hoje, mas também que não façam!

Se trabalho fosse bom, não seria pago; as pessoas trabalhariam de 
graça. No entanto, elas se vendem feito escravos ao trabalho, porquanto 
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querem comprar uma série infinita de quinquilharias que surge em cada 
esquina. Enquanto isso assisto parado, meu estado preferido de ficar, ao 
vaivém frenético de pessoas acorrentadas ao que acreditam ser um destino.......

Esforço-me desde pequeno para conquistar uma vida folgada. Até 
o momento, com pleno êxito e sucesso, não tenho carteira de trabalho. 
Viver já dá trabalho, e trabalhar para viver é um absurdo. Eduquei-me 
para viver de férias. Meu esforço é para não fazer esforço. Só levo a sério a 
falta de seriedade. Meu grande compromisso é não ter compromissos. No 
mais, vivo à toa, cagando para tudo e para todos, sem o trabalho de buscar 
a felicidade: basta-me não deparar com as infelicidades alheias. Defendo 
também o despojamento, a felicidade de ficar sem fazer nada, não ter o 
coração atormentado com algum amor e nada esperar dos demais – se não 
contar comigo mesmo, invariavelmente acabarei na merda. Se bem que 
na merda, sempre acabo, pois sou um evacuante.....

Posterguem! Despojem-se! Não se prendam às pessoas. Não tenham 
esse triste hábito de se acorrentar a quem quer que seja. Apenas as encontrem 
no caminho da vida e caminhe juntos, mas somente enquanto o caminho 
é o mesmo. No mais, torço pela felicidade de todos. E que não me tirem 
a infelicidade que cultivo ao assistir abismado à porcaria humana.

O bosta do homem

Decididamente o homem é um assunto vão, variado e inconstante, 
em poucas palavras, um bosta. É difícil formar um juízo firme e uniforme 
sobre ele, pois os rótulos lhe escapam por causa de atitudes inusitadas de 
qualquer pessoa: aquele que aqui caga, consegue, mais à frente, adubar a 
própria existência; aquele que adubava a própria existência acaba cagando 
no aqui e agora. Para entender a multiplicidade e pluralidade do ser humano, 
é preciso penetrar nas mais abstrusas partes de sua natureza, caminhando 



88

por seus vícios (mais abundantes) e por suas virtudes (sempre escassas). 
Eis por que me interesso pela pessoa comum e não pelas muito boas, nem 
pelas muito más, nem pelas sábios, nem pelas totalmente ignorantes (pois 
ignorantes todos são), aqueles dedicados às ações privadas e singulares, ao 
invés de me deter nos grandes fatos ou nos supostos grandes homens, porque 
é vendo a pessoa comum que o seu caráter é revelado, além de isso propiciar 
algum julgamento moral, aparentemente impedido pelos grandes. Todos os 
indivíduos são muito similares em seus inúmeros defeitos, pequenos feitos, 
poucos ditos e grandes vaidades. Todavia, é preciso usar lentes especiais 
para avistar a verdade, na medida em que aqueles que possuem matéria 
minguada costumam inflar-se com palavras benevolentes, o que ocorre 
com quase todos os homens. Para perceber o quanto as pessoas mentem 
sobre elas mesmas, basta observar-se a si próprio, ver o quanto mente e 
perceber o quão inflacionado está sua miúda figura. Quanto a mim, que 
carrego a existência como uma obrigação moral, mais do que pelo prazer 
de viver, avisto ainda espantado, após tantos anos de ocorrências, o bosta 
do homem jogar merda no próximo, sem perceber as cagadas que comete 
ou o cagão que é. O fato é que a covardia guia mais os passos humanos 
que a coragem, o medo domina bem mais a mente que a clareza das ideias 
e a vaidade impera desde a fase da amamentação dos pequeninos. Sou um 
dos poucos que sabe o bosta que é.

Uma filosofia e um filosofar

Sou ou não sou um filósofo, eis a questão a ser evacuada! Não sei 
por que, mas alguns me chamam de filósofo, talvez, porque me ouvem 
dizer que sou um epígono de Diógenes, o cínico, ou porque assim por vezes 
me denomino. Talvez, porque defenda o ócio com muita convicção e sem 
pretensões de obter algum ganho que não seja o saudável nada fazer ou 
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alguma discussão. Talvez, porque eu nada cobro para expor minhas ideias, 
que, verdade, poucos estão dispostos a ouvir, quanto mais a pagar. Há ainda 
aqueles que percebendo que não tenho profissão, nem renda, e por vezes 
escrevo algumas coisas, dizem que me aproximo daquilo que acreditam 
ser um filósofo, alguém que perde seu tempo com o nada, tão rico de 
tudo que é porcaria que se inventa. Enfim, minha vida parece criar algum 
estranhamento, pois estou sempre estudando e não me formo em nada, 
estou sempre lendo e conheço infinitas coisas, no entanto, não me dedico 
a aplicação ou ganho remunerado com nenhum dos meus conhecimentos. 
Bom, não sei se faço jus ao título que me dão, visto que os filósofos têm 
certo ar de condutor de homens, e não é esse o meu caso; quando muito 
posso me esforçar para não ser conduzido pelos demais, pelas tiranias 
sociais a exigir comportamentos adequados para todas as situações. O fato 
é que se tenho um filosofar, este se caracteriza por tentar conduzir minha 
vida de forma digna, sem me ajoelhar ou me vender aos costumes. Minha 
filosofia me impõe leis mais obrigatórias que as leis civis, obrigando-me 
à honestidade; ela amplia meu entendimento e minhas obrigações sobre 
mim e sobre o mundo. Enfim, se há em mim um filósofo, este se manifesta 
toda vez que entro em conversação com os demais, quando interrogo ou 
sou interrogado sobre a vida ou, o que é mais comum, sobre as merdas da 
vida, que permanecem mais tempo atormentando as pessoas atormentadas. 
Alguns acham que tenho uma filosofia triste, o que longe está de ser 
verdade; o que entristece é saber a verdade, uma característica da defesa 
intransigente da veracidade. Por fim, há o fato de eu falar muito da morte, 
do suicídio, da eutanásia, do aborto, dessas coisas irreversíveis, desses atos 
legítimos do desespero humano, fruto da sua liberdade de escolha, nem 
condenando, nem enaltecendo, apenas salientando a infinita possibilidade 
humana de plasmar coisas que mexem com os valores de todos. Por tudo 
isso, sou tido por filósofo, alguém que defende ideias e vive segundo elas; 
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alguém que se contenta com boas discussões, que se delicia com novas 
descobertas, que procura a sabedoria em toda atividade, mesmo naquelas 
mais inocentes. Dizem até que tenho uma metafísica, é do adubo que se 
irradia a vida e é no intestino que se plasmam as ideias. Também dizem 
que tenho uma epistemologia, aprende-se mais com os erros do que com 
os acertos. Ademais dizem que tenho uma ética, que o certo é uma questão 
estabelecida no momento e na circunstância. Ainda, dizem que tenho uma 
lógica, por pior que esteja, ainda pode piorar, ou morrer. Por fim, dizem que 
tenho uma estética, o belo é quase sempre fútil. Portanto, o título me cabe 
até certo ponto, visto que sempre mamei muito nos filósofos e, a exemplo 
de muitos deles, busco um caminho próprio. Porém, tal título fácil de ser 
obtido, é fácil de ser perdido, pois é sempre a posteridade que o define 
realmente, estendendo, ou não, sua influência ao presente. Estejam certo, 
se tenho uma filosofia e se com ela eu conseguir ensinar alguma coisa, será 
fundamentalmente para que todos aprendam a aprender, porque o pior 
de tudo não é a ignorância, mas o asco em querer aprender e a satisfação 
com uma ilustração elementar que não ultrapassa a superfície das coisas 
e antigos preconceitos; uma filosofia militante da sabedoria que ensina a 
pensar com o próprio intestino, que defende que a felicidade não está no 
trabalho, nem na riqueza, nem no prazer, mas em conquistar bons amigos 
e ter poucas obrigações. E perguntarão: e daí? Que importância tem um 
filósofo hoje? Ou melhor, o que se ganha sendo um filósofo hoje ou em 
qualquer época? Rigorosamente nada, haja vista não ser uma questão de 
ganhos e sim de abertura de caminhos; a importância da filosofia não 
reside tanto nos resultados práticos, antes, na formação de mentalidades, na 
promoção da formação humana. Se há uma coisa que aprecio na filosofia 
é o fato de ela ser uma arte liberal, em vez de serviçal; logo, não está aqui 
para servir, mas para libertar todos dos serviços e leva-los a pensar na vida, 
princípio que adoto sempre, fazendo o mínimo possível para sobreviver e 
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dedicando a maior parte do meu tempo à contemplação da vida mundana 
que todas as pessoas levam. Assim, sendo um filósofo, vou à praça expor 
minhas ideias e debater as ideias dos outros, sem me preocupar com outra 
coisa além da verdade, que por não ser algo pré-existente, aparece quase 
sempre após o inquérito racional dos homens.

Da ausência de leitores

Perguntam por que não tenho leitores. Sem dúvida, minha insigni-
ficância é justificativa mais do que suficiente na resposta à esta indagação. 
Todavia, há o fato de eu dizer aquilo que paladares delicados não podem 
digerir. Acontece também que a verdade, assim como a honestidade não é 
apreciada nem, muito menos, popular, a não ser quando se refere a coisas 
amenas, o que não é o meu caso, que trato das coisas pequenas, mas com 
odores fortes. Acrescente-se, ainda, que tenho um estilo rústico, quase 
selvagem, isento da preocupação e do interesse por palavras bonitas para 
falar de coisas feias, bem como por disfarçar a pornografia explícita das 
emoções humanas. Por fim, alguns leitores tímidos, em particular, reclamam 
de minha temática, do meu “pessimismo” ou da minha amoralidade. No 
entanto, tudo isso advém do mundo do qual sou apenas um intérprete; 
meu suposto pessimismo é tão somente um realismo cru e sem cozimento 
poético; minha amoralidade é apenas um traço sutil de certa sabedoria 
aprendida nos livros, o certo é algo que se constrói e se destrói nas ações 
humanas, não existindo de antemão ou para sempre. Se não ter leitores 
não é com certeza algum tipo de mérito, não os ter também não representa 
algum tipo de demérito, ou algo depreciativo. Há escritores que morrem 
sem terem sido lidos em vida, e não por falta de méritos literários ou de 
conteúdo, mas por falta de mérito nos leitores de sua época e do seu local. 
Outros guardaram seus escritos longe do público enquanto vivos, para que 
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só depois de mortos fossem publicados. No meu caso, como nem preten-
do os méritos de escritor, nem considero que os leitores atuais carecem 
de méritos (verdade que não são os méritos desejados), nem tenho medo 
do público sobre o julgamento das minhas ideias, muito menos medo de 
publicá-las. Só posso contar com o esforço próprio para expor minhas 
impressões a respeito da imundice humana, visto que meus amigos não 
as publicam nem em vida. Aliás, por que publicarão depois que eu mor-
rer? Sei que o assunto desagrada, mas desagrada menos que a ocorrência 
do fato descrito, que a ocorrência das merdas diárias. Já me classificaram 
como um defensor de algum tipo de estética do feio ou do grotesco, porém, 
nem defendo alguma estética, seja feia, seja bela, muito menos o grotesco; 
no mais das vezes nada defendo, só ataco. Como não há nem bem, nem 
belo, nem justo nas minhas descrições das coisas humanas atribuem a essa 
ausência uma negatividade presente em mim, como se o problema existisse 
na exposição e não no fenômeno exposto.

Se não há leitores ou se eles são mínimos, para que os escritos, me 
perguntam até mesmo quem não me lê, mas sabe que escrevo. Bom, é um 
exercício mental, que faz eu me sentir diferente de uma ervilha. Por outro 
lado, gosto de registrar minhas impressões sobre os acontecimentos, de 
forma que não gasto papel para armazená-las. Por fim, há um procedimento 
democrático e republicano que avaliza a possibilidade de participar ou 
evitar participar das discussões que envolvem o destino de todos. Nisso, 
inclusive, o direito dos demais de não quererem ouvir minhas posições 
ou lutas, e ainda sim livremente as expô-las na praça: basta entrar ou 
não entrar no blog. Afinal, participar da comunidade humana implica o 
exercício da conversação, ouvir e falar, expor-se ao julgamento público e 
julgá-lo. E embora possa não ser ouvido, tenho o dever de dizer o que penso 
e o que acho da barbárie em que estou envolvido, no intuito de alertar a 
todos das armadilhas diárias da convivência, mesmo sabendo que pouco 



93

posso fazer e poucos vão entender. Não faço exclusivamente as coisas que 
podem dar certo, faço tudo que considero certo, ainda que o resultado 
seja duvidoso ou inexista.

Pela libertação da segunda-feira!

Eu, um desocupado por opção, um despojado por convicção, um 
solteiro por sabedoria, declaro solenemente minha adesão pela Libertação 
da Segunda-Feira como dia de trabalho. Que a chateação da segunda 
seja transferida para terça-feira! Fundamentalmente devemos aumentar 
a desocupação humana. Quanto mais se faz, mais se caga. Libertem-se! 
Dediquem mais tempo a nada fazer!

Que findem os lamentos nas segundas-feiras... Que o trabalho, 
essa coisa ingrata, não esfole suas pernas com o seu ajoelhamento social! 
Viver para a sociedade e se apagar na multidão desejante a vagar pelas ruas 
e avenidas... De minha janela assisto à infelicidade de tantos e sua pouca 
e passageira felicidade, e sinto-me aliviado: pelo menos não aumento o 
número de gente congestionando o direito de ir e vir, primo pelo direito 
de ficar parado...

Nos quatro cantos do mundo, todo mundo deve bradar, que não 
quer apenas um dia de descanso, quer também um feriado semanal!

Por fim, e não menos importante, a arte de viver sem trabalhar 
é mais simples do que viver trabalhando, mas viciados no trabalho, o 
que todos ilusoriamente consideram ser tão normal ou natural, quanto 
ganhar dinheiro, acham que não se vive sem alguma ocupação social. 
Bom, minha ocupação é ser um desocupado, por isso todos deveriam ficar 
gratos à minha magnanimidade, afinal, não concorro com ninguém por 
um posto de trabalho.

Saudações libertárias!
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Dos exemplos a não serem seguidos

Pouco se aprende com os bons exemplos e é mesmo difícil segui-
los, sobretudo os bons que são poucos; deve-se valer dos maus, cuja lição 
é mais acessível, mais presente, mais próxima. Todo dia, a todo momento, 
em toda ocasião, toda conduta alheia adverte, aconselha, mostra o que 
evitar, o vergonhoso, o errado, a merda. Aquilo que aborrece ou indigna 
impressiona e desperta mais a sensibilidade do que aquilo que agrada. A 
humanidade se corrige ao avesso, mais por desacordo do que por acordo, 
mais por divergência do que por semelhança, mais por aprender o que 
evitar do que por aprender aquilo que seria mais apropriado fazer. Assim, 
antes que buscar lições nos bons, raros de serem avistados e de difícil 
imitação por pessoas comuns, é preciso perceber o que ser evitado para 
não ser odiado ou desprezado. O lado bom do lado mal é perceber aquilo 
que desagrada a todos, aquilo que, se não impede a realização de maldades, 
ao menos permite a tentativa de entender a faceta maldosa.

Confesso que o que vi e sofri na minha educação é tudo coisa a ser 
evitada, nunca seguida; aprendi mais a repudiar o errado do que a amar 
o certo, que em boa parte das vezes parece incerto ou duvidoso. Cresci 
aprendendo a apreciar mais a ser conveniente do que honesto, a ser mais 
cordial do que justo, a ser mais útil do que ser bom. E se hoje nem sou 
cordial, nem conveniente, nem útil, e minha honestidade, bondade e 
justiça podem ser colocadas sob suspeita, a grande lição que tiro da história 
humana é que nada se aprende de certo, mas com certeza se percebe 
exatamente o que não se deve fazer. Nem os antigos, nem os mais velhos 
podem ensinar o certo em determinado o momento, que se deve buscar o 
próprio caminho, procurando apenas não cometer os mesmos equívocos 
do passado; os acertos, se é que houve, já não servem para o contexto atual. 
Não se deve buscar tanto um comportamento bom; deve-se, antes, evitar 
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ser mal, pois há apenas uma forma de acertar (e é difícil saber qual), mas 
infinitas de errar.

O grande segredo do mundo

O que tem de mais secreto nesse mundo, segredo inatingível e 
inacessível para todos, não é sua origem ou seu fim (se é que o mundo tem 
origem ou fim), ou mesmo a existência ou não de deus, é o orçamento 
militar dos diversos Estados. Isto sim é o enigma que a todos devora, o 
segredo bem guardado, algo bem transcendente ao comum dos mortais. 
A quantidade de dinheiro para fazer merda entre os homens é muito 
superior àquela destinada para sanar suas cagadas. Têm-se mais recursos 
para destruir o mundo do que para construí-lo; gasta-se mais para armá-lo, 
do que para educá-lo. O homem é o seu pior inimigo, o único ser que ele 
próprio precisa temer. E, na minha opinião, não se deve pedir para ver as 
contas dos exércitos e sim eliminar essa conta do custo social.

Acerto com os erros

Já fiz coisas erradas, aliás, faço... Quem não o faz? Fazer coisas 
erradas não diminui ninguém, iguala as pessoas entre si. Quem não 
erra, ou melhor, quem erra menos são os poucos que se distinguem: em 
alguma coisa conseguem estar certos ou menos errados. Há casos em que 
erro quando acerto e acerto quando erro. É que a fronteira entre o certo 
e o errado é movediça, muda com as circunstâncias e os momentos, e os 
erros ensinam todos tanto a realizar novos acertos, quanto cometer outros 
enganos. Assim, correndo o risco de acertar ao errar nas palavras certas para 
dizer coisas erradas, digo que o certo é um outro erro, que o certo é incerto, 
que o certo é errar tentando acertar e que os erros nos mostram muitas 
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coisas certas. Devo muito da minha sabedoria, se é que tenho alguma, aos 
meus erros. Errar é típico de quem tenta encontrar alguma verdade num 
mundo bem mentiroso, falso: sou dos poucos que ainda pergunta para 
as certezas humanas se elas se sustentam sem algum a priori, a ser aceito 
sem prova. Nelas estudo o agir da ignorância humana, que tira conclusões 
precipitadas, apressadas e se disfarça de sabedoria, ante a imensa ignorância 
de quase todos a qual permite aos sabidos passarem facilmente por sábios. 
As pessoas não sabem distinguir entre as opiniões divergentes sobre os 
grandes temas, quais possuem algum fundamento, quais apenas se qualificam 
desqualificando as demais, quais tem consistência lógica e plausibilidade 
prática, quais não. A opinião que mais encanta, a mais fantástica será a 
mais aceita por elas, que não têm paciência para acompanhar a explicação 
da prosaica realidade e se deixam seduzir com qualquer coisa que pareça 
gigantesco, espantoso, estupendo, fantástico, senão divino. O problema 
não é não aprenderem com os erros, mas nem perceberem que erram. Logo, 
nada podem aprender; como quase todos estão errados, mas certificam 
umas com as outras que estão certos, quem de fato está certo acaba sendo 
considerado errado. Ora, não há caminho para a sabedoria que não passe 
pelo reconhecimento da ignorância, pela humildade das poucas certezas 
e pela percepção de si como alguém que erra ao tentar acertar. Sábios são 
aqueles que procuram saber e acertar, embora nem sempre consigam ser 
úteis, quando a ignorância é imensa e a força bruta impera.

Dizeres aleatórios

Estar vivo é estar só, ainda que acompanhado de um, de vários, ou 
na multidão. Ao dormir e ao acordar encontro-me; sou eu que, ao dormir, 
penso coisas particulares, sou eu que, ao acordar, sei que tenho coisas a 
serem feitas; disso falo apenas comigo mesmo. Vejo pessoas conhecidas, 
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amigas, íntimas, mas ainda assim tenho uma reserva própria de coisas que 
sinto e penso e omito. Posso falar de mim, e ainda assim pouco dizer sobre 
mim mesmo. Posso me descrever omitindo características importantes; 
posso revelar um segredo para esconder outros tantos. Esse solitário que 
me habita, que se recusa a participar da esfera pública, habitando apenas a 
órbita privada da intimidade, não pode ser visto, muito menos percebido. 
É que, em público, a privacidade fica retraída, submersa num amontoado 
de imagens que falam de si para esconder o que realmente se é. Não que 
seja problemático ser como se é, é que se cria um campo da privacidade 
que não se quer invadido, ou mesmo comentado, seja lá por quem for. 
Tenho defeitos e qualidades que só pertencem a mim mesmo! Não estão 
disponíveis aos demais e, estes, acredito, só me mostram parte deles, não 
quem são de fato, para além das máscaras públicas. Estar só não é solidão, 
é uma exclusão do externo, é uma intimidade, é aquele espaço próprio no 
qual o outro, além de não caber, atrapalha se entrar. E esse espaço próprio 
só aparece vibrante e atuante naqueles momentos em que você não quer 
ver ninguém, o que em alguns ocorre com mais frequência, como é o 
meu caso. Eis por que moro só, há momentos em que não quero falar 
com ninguém, nem ouvir; estou tão entretido comigo mesmo, que não 
tenho tempo para os demais. Chamam-me ensimesmado ou ruminante de 
ideias e pensamentos. Aliás, o que é escrever, senão um ato interior que se 
exterioriza em símbolos? Todo escritor precisa estar só para produzir seus 
textos. Todo leitor precisa estar só para entender os textos que lê. Há muitas 
coisas que só nós mesmos podemos fazer por nós... Cocô, por exemplo.

Nas mesas dos bares

Neste lugar, para muitos sagrado, discutem-se o mundo e as mes-
quinharias, tomam-se resoluções, briga-se e sela-se a paz, toma-se partido 
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de causas ou de políticos, enamora-se e separa-se, fazem-se e perdem-se 
amigos. Quem, igual a mim, não bebe não sabe apreciar com toda pro-
fundidade esse fenômeno cultural, tanto que pouco levo a sério o que 
dizem, muito menos suas convicções pessoais. Naturalmente, só vou a esses 
lugares quando amigos me convidam, pois não disponho de recursos para 
luxos dessa natureza. Como caro é a bebida, e não bebo senão água ou 
café, e como pouco, me contento com as raspas e os restos deixados sobre 
a mesa, há amigos meus sempre dispostos a financiar minha companhia, 
com os meus costumeiros comentários cínicos, as observações escatológicas, 
ou até com as merdas que solto aqui, ora ali, por pura diversão, pois de 
bosta, todos sabem, basta o cocô da vida. É claro que é nos bares da vida 
que muitos se matam por mesquinharias, muitos brigam com garrafas 
em punho, muitos se perdem para os vícios; igual qualquer outro lugar, 
há muita porcaria ali. Meu interesse antropológico pelo ambiente e pelas 
conversas, além dos acontecimentos intempestivos aos quais porventura 
tenha que assistir, de preferência bem de longe, dá-me conhecimento da 
verdadeira essência do homem moderno, que não a revela mais na fábrica 
ou no escritório, mas após a segunda dose. É quando, então, ele extrapola 
seu verdadeiro ser, que não poucas vezes não passa de um vazio, que na 
mesa do bar alivia o tédio com bravatas e palavras de ordens. Simultanea-
mente, é no bar que as pessoas são mais honestas e mais desonestas, afogam 
as mágoas ou extravasam a raiva, mentem e gostam de escutar mentiras. 
Naquele ambiente, o que de mais sério ocorre é o encontro fraternal entre 
amigos e conhecidos, o que de mais grave pode acontecer é o fim de ami-
zades. É óbvio que fazendo a conta de quanto gastam com isso, vejo que 
não é pouco, e sei que no caso de alguns deles, isso se dá com frequência 
diária. Boas coisas saem também das mesas dos bares, boas músicas, bons 
livros, boas pinturas, boas conversas, grandes achados, assim como grandes 
perdidos. Não sou daqueles que julgam os instrumentos humanos, que 
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podem dar bons frutos quando bem usados; o problema são alguns idiotas 
e muitos imbecis que sempre se utilizam dos instrumentos socioculturais 
para saciar suas patologias psicológicas, sociais ou culturais. A partir disso, 
atribuem-se ao meio as ações das pessoas, o que elas fazem com esses ou 
outros instrumentos culturais. A fama de que bares atraem os folgados, os 
vagabundos, os ociosos é verdadeira, como é verdadeiro que atraem muitas 
pessoas de bem, trabalhadores honestos, gente que perfaz a grande maioria 
do público frequentador e só quer se divertir e se entreter. Assim como na 
igreja tem pedófilos, na política ladrões, no comércio muito bandido, e 
nem por isso as instituições a que pertence tais pessoas são condenadas, não 
se deve condenar os bares, uma instituição tolerante, que abriga a todos. 
Antes, são as pessoas que devem ser condenadas, visto que as instituições 
humanas, fruto dos atos voluntários dos membros que criam instituições 
públicas, a fim de realizarem trocas, sejam materiais sejam afetivas, não 
podem ser desfeitas pelo defeito de alguns dos seus membros associados. 
O que de mais perigoso tem na mesa do bar é um lugar cativo, e o que 
há de mais inocente é a ideia de que será apenas uma dose ou que aquilo 
durará só por alguns minutos. No mais, cada um é senhor de si e não 
serei eu a aconselhar que as pessoas deixem uma das poucas instituições 
que acredito retirar a humanidade de suas obrigações e dos seus deveres, 
o que a torna por si mesma uma virtude. O grande problema dos bares é 
que enquanto muitos se divertem, muitos trabalham. Enfim, a ideia de 
ficar sem fazer nada e jogando conversa fora sempre me pareceu saudável, 
desde os velhos banquetes gregos.

A morte

Quando uma pessoa é considerada morta? Antigamente se acreditava 
que era quando o coração parava. Hoje, porém, quando cessam as atividades 
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cerebrais. Para mim, alguém morre quando é incapaz de limpar a própria 
bunda pelo resto da vida, quando não é útil nem para si mesmo. Sua 
suposta vida (sofrimento) é mantida pelos demais, adiando o fim anunciado 
pela falência do indivíduo. Em minha opinião, assim que essa situação 
ocorresse, poder-se-ia colocá-lo em sono profundo e retirar dele todos 
os órgãos saudáveis e úteis para salvar outras vidas. Naturalmente, não é 
de meu feitio querer impor aos outros meus princípios, apenas afirmo e 
informo que não me incomodarei se fizerem isso comigo quando eu não 
conseguir mais limpar minhas cagadas. Não quero gerar gastos ou ser um 
peso para ninguém. Quero ser lembrado como alguém que não onerou a 
vida de quem quer que fosse.

Melhorar o mundo melhorando a si próprio

Não existe coisa melhor e mais benéfica para todos do que se esculpir 
de forma mais sábia; a melhora de si atrai pessoas melhores à sua volta, as 
quais, por sua vez, vão se associando a outras que serão melhoradas, até que 
se formem grandes círculos virtuosos no seio social. Quem quiser consertar 
o mundo, terá que, primeiro, consertar a si, pois é quem detém boa parte 
dos problemas e, no frigir dos ovos, atualmente se reclama mais da falta 
do supérfluo do que do necessário. Enquanto a perda do poder econômico 
for mais importante que a perda de virtudes éticas, que os fins financeiros 
suplantarem os fins sociais ou individuais da humanidade e dívidas a serem 
pagas tiverem mais peso que aposentadorias, o mundo caminhará para a sua 
insolvência e na descrença coletiva de um interesse comum. Mais do que 
salvadores da pátria, uma abstração para os tempos globalizados, precisa-
se de pessoas que busquem ser razoáveis e, se possível, busquem ensinar 
os demais com quem convive a assim proceder. Ora, se querem baratear 
a dívida pública, cortem os custos dos exércitos, preferivelmente, acabem 
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com as operações militares, e se perceberá quanto dinheiro se desperdiça 
com instituições arcaicas, que criam enormes dívidas, mas não promovem 
nenhuma forma de sanar o túnel infindável dos seus gigantescos custos. 
Os exércitos nacionais, hoje em dia, mais do que garantir a soberania de 
uma sociedade civil e de um espaço territorial, são uma ameaça à paz 
regional (quando um país se arma, seus vizinhos tendem a fazê-lo), à paz 
internacional e às sociedades civis sempre ameaçadas por quarteladas, caso 
se mexa no orçamento militar elástico e avantajado. Desarmar deve ser o 
lema, e desarmar não só a sociedade civil, os membros da sociedade, mas 
também o Estado, configurando uma tomada de posição pela paz interna e 
pela concórdia externa. Claramente, o povo não representa uma ameaça a 
ninguém, mas nem por isso aceitará ou acatará qualquer ameaça, pois ainda 
que não mate pela liberdade, morrerá por ela se preciso for. Desarmem 
principalmente o espírito dos preconceitos, das receitas prontas, do exemplo 
do passado, ou dos outros; é preciso inventar algo próprio. O grande tirano 
a ser morto, na maior parte dos casos, está dentro da própria pessoa. A 
grande mudança não está somente na ação, está também na recepção da 
ação alheia e da própria. Não basta agir bem, é preciso não querer punir 
quem age mal, porque o justo deve transcender a arcaica vingança primitiva. 
O que melhor faço – aliás sempre fiz – pelo mundo é seguir como sou, 
uma pessoa que discute a vida aonde for e com quem estiver, sem buscar 
seus enigmas, todos eles falsos ou tolos, quando não os dois ao mesmo 
tempo, mas revelando a tolice diária das intermináveis filas de pessoas 
domesticadas a esperar pacientemente (ou não) a vez de serem atendidas. 
E se querem aumentar a arrecadação estatal, descriminalizem as drogas, o 
jogo, a prostituição, o aborto e taxem tais produtos e serviços, evitando 
gastos com a sua proibição e a sua perseguição inútil. Taxem as grandes 
fortunas: os ricos têm que contribuir com uma parte maior dos custos 
sociais. Enfim, se querem dinheiro para pagar as dívidas, arrecadem de 
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quem só dá custo social, principalmente com os militares, até o momento, 
e economizem com o corte do custo pela proibição dessas atividades hoje 
clandestinas. Se não são as virtudes que podem nos salvar, os vícios pelo 
menos podem amenizar as dores desta vida, na qual os ganhos não deveriam 
ser apenas financeiros.

Dos esforços pessoais

Tudo que tenho devo aos meus esforços, nem mesmo minhas 
plantas resistiriam vivas se dependessem da chuva e eu não as molhasse. É 
verdade que não possuo muita coisa, uma casa pequena e distante do centro, 
algumas roupas usadas, um computador obsoleto, um blog, um cachorro, 
um gato e algumas plantas. E sim, tenho tempo para pensar na porcaria 
da vida e ir a encontros com amigos. Embora, fundamentalmente, define-
me melhor o que não tenho, carro, dívidas, eletrodomésticos, profissão, 
trabalho ou emprego, celular, família, partido político, religião e time de 
futebol. Embora eu tenha ambições, estas não se realizam por meio das 
coisas e sim dos feitos, por exemplo, fazer alguém feliz ou encantá-lo com 
algum comentário.

Nisso tudo é incontestável o fato de que tudo que tenho e sou 
devo a mim mesmo. A vida que não é de brindar muita gente com a sorte, 
também não me brindou e logo cedo percebi a necessidade do esforço 
próprio. Desde que entendi que o homem é o senhor do seu destino e não 
um paciente da história, pus a moldar-me para enfrentar a dura labuta 
de fugir do trabalho, esse aprisionamento social que, antes de satisfação, 
gera carnês de prestações. Vim paulatinamente construindo um lugar 
próprio e resistindo heroicamente às tentações do consumo, utilizando 
o mínimo possível, fundamentalmente, água, luz, comida e algum meio 
de deslocamento urbano. Do ponto de vista do capital, sou desprezível, 
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pior que o avarento; se esse último aprecia e retém dinheiro, impedindo 
a circulação das mercadorias, conforme os tolos economistas pregam 
que seja feito com todo capital, eu nem dinheiro carrego e tenho nojo 
da quase totalidade das ofertas do mercado. É verdade que uma pessoa 
só não faz a menor diferença para a humanidade, mais preocupada em 
adquirir alguma novidade ainda nem lançada, do que em pensar sobre 
os reflexos, as consequências, desse seu procedimento, ou mesmo onde 
jogará a embalagem da mercadoria. E nesse sentido, só poucos suportam 
conviver comigo. Ora, quem suporta debater o consumo honestamente?

Não! Não posso culpar meus pais, professores, irmãos, concida-
dãos, o país, a época, o destino, enfim, nada nem ninguém. Eu me formei, 
ou como acreditam alguns, me deformei, exerci uma autoformação cons-
ciente. É certo que fui influenciado por muitos pensadores, com os quais, 
porém tive uma atitude canibalesca, absorvendo suas ideias no meu pen-
samento. Porém, fugi de ser um sofista, de receber para ensinar o certo, 
o justo, o verdadeiro, o belo e o apropriado, as ideias dos outros. Percebi 
que para alguém ser livre, não basta realizar a vontade própria, mas fun-
damentalmente não se submeter às vontades alheias, seja de um, de vários, 
seja de todos. Tanto que nem títulos3 ostento e tenho como único docu-
mento o meu procedimento e a minha conversa. Tudo que tenho, que 
sou eu mesmo, trago comigo, e posso até querer ensinar ou dar, mas é 
preciso que queiram receber e, até, que se esforcem para tanto. Não posso 
ser roubado, pois tudo de valor que tenho são memórias, acontecimentos, 
ocasiões, pensamentos e intuições muitas vezes formados no calor de uma 
discussão. Enfim, nem para bandido tenho serventia. Eis uma das coisas 
das quais mais me orgulho. E se não tenho o amor de todos, seria horrí-

3 Apesar de não ostentar títulos, ele os possui, por atribuição pública e notória, qual seja 
a chancela de doutor.
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vel se tivesse, também não incorro no ódio de ninguém, quando muito, 
posso provocar algum desprezo e muita indiferença.

É o destino de todo livre pensador, ser um estranho no ninho, falar 
para poucos e ser entendido por menos ainda. Isso pode apavorar alguns, 
não é o meu caso, acostumado que estou a ser voto vencido em qualquer 
deliberação, a ter a voz calada em alguns debates ou mesmo excluído de 
algumas discussões devido ao radicalismo das minhas propostas ou das 
minhas observações. Por incrível que possa parecer, durmo aliviado por 
não contribuir com a imundice desse mundo, além de desde sempre 
achar que as pessoas perdem mais ao me excluir do que eu a elas. E se me 
perguntarem que futuro espero com isso, digo apenas que nada, mesmo 
porque busco tudo agora, e que tudo que tenho a fazer é continuar a não 
fazer grandes coisas, invariavelmente geradoras de muito lixo social, por 
exemplo, embalagens de produtos descartados no lixo. Se advir algum 
reconhecimento a minha pessoa, será pelo que não fiz, pois tudo que faço 
me parece apenas a minha obrigação de cidadão do mundo. E poderão 
falar: “Eis alguém que cagou pouco, e não por prisão de ventre!”.

Não tenho dono, nem sou dono de ninguém

Não tenho patrão, chefe, superior, governante ou senhor que possa 
me impor o que quer que queira. Não me submeto inteiramente nem a 
mim mesmo! Não tenho pátria, ainda que viva numa; não tenho família, 
ainda que descenda de uma. Sou um cidadão do mundo, pessoa, gente, 
uma pessoa média que se avista por toda parte e cuja grande peculiaridade 
é não ter peculiaridade alguma: iguais a mim existem muitos. Estou 
dissolvido na multidão, cujas excrescências bem piores que a minha, bem 
mais notáveis, prejudiciais aos demais. Não é o meu caso; se ajudo pouco, 
não prejudico ninguém. Desfruto de autonomia, sigo as minhas normas 
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sem nada obrigar aos outros, planejo o meu destino e almejo apenas coisas 
primárias: não ser infeliz e me esforçar o mínimo possível. Há aqueles fracos 
que se ajoelham diante de qualquer autoridade, até mesmo dos farsantes 
sacerdotes, escravos dos seus próprios medos. Veem-se pessoas ajoelhadas 
diante do amor, da amizade, da inteligência, da camaradagem, que, embora 
sejam causas supostamente nobres, só são dignas quando erguem as pessoas, 
mas nunca quando as fazem ajoelhar. Sou daqueles que exerce a liberdade 
com muita dignidade, erguido, livre de tudo e de todos, deixando todos 
livres; sou preocupado mais com a busca da felicidade do que com algum 
tipo de excelência tão bem quista pelo mercado, do qual, sinceramente, 
quero uma distância razoável, de tal modo a não me deixar vender ou 
comprar como qualquer coisa barata, como aquilo que está se tornando 
as pessoas, coisas mais do que descartáveis, deletáveis! Ninguém quer mais 
habitar o mundo, todos querem entrar em algum arquivo grande, viver 
em rede, falar com milhares de pessoas sem dizer nada de significativo e 
não ser deletado lá de dentro; não há grandes gestos nem grandes dizeres, 
mas tão somente uma triste ladainha do mesmo lugar comum. Nem a 
violência dos costumes consegue me coagir a desistir do meu caminho, no 
qual não existem grandes passos, apenas passos próprios, pequenas vitórias 
contra a mediocridade da vida contemporânea. Se não estou livre de ser 
um medíocre, pelo menos serei autêntico, não me espelhando na idiotice 
alheia. Muitos me agradecem por ser como sou, solteiro e sem trabalhar, 
sempre estou disponível, até mesmo em horário de trabalho. Quantos 
podem contar com alguém para passar a noite em claro conversando sobre 
as cagadas humanas? Quantos estão disponíveis para ouvir pacientemente 
seus infortúnios ou falsos sucessos, sendo capazes de mostrar que a coisa 
poderia ser bem pior, ou bem melhor, até você acabar descobrindo que 
seu sofrimento é pequeno ou que o sucesso é irrisório diante das dores do 
mundo? Enfim, conduzo minha existência sob leme próprio, trafegando 
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com as pessoas pelos caminhos que traço e destraço a cada dia, trocando 
experiências existenciais sobre a porcaria diária que se avista por toda 
parte. Sou daqueles poucos que não carrega suas infelicidades por onde 
vai, elas só existem no instante de ocorrência, e logo depois até esqueço 
que existiram; não merecem meus lamentos. Por outro lado, também 
não exalto a felicidade, essa coisa passageira e extemporânea, ocasional; 
contento-me com um dia após o outro com pouca ou nenhuma dificuldade. 
Se há alguma sabedoria em mim, é saber que fui feito para as pequenas 
coisas, cuidar de árvores, cachorros e gatos, nunca de gente, que há mais 
valor numa conversa do que na maioria das coisas que o dinheiro pode 
comprar, e me refestelar mais com os amigos que tenho do que com os 
objetos que possa conseguir.

Congresso do sono

Fui convidado para um congresso internacional sobre o sono, 
motivo pelo qual me ausentei ultimamente da minha vida virtual. Haveria 
abordagens médicas, psicológicas, sociológicas, antropológicas, econômicas, 
e um amigo (sic!) resolveu que eu poderia apresentar uma abordagem 
filosófica do fenômeno. Após me cansar de dizer que recusava o convite, 
acabei cedendo e fiz minha comunicação. Abordei a saudável e importante 
questão do sono: quanto mais as pessoas dormissem na vida, menos 
bobagens fariam, diriam ou pensariam. Terminada a minha exposição, 
que li monotonamente durante duas horas, todos dormiam. Considerei 
esse desfecho um sucesso e bastante apropriado à temática. Aliás, no que 
me diz respeito, todo o congresso foi pleno de sucesso, pois quase todos 
dormiam durante as palestras, conferências e comunicações. Eu mesmo tive 
dificuldade para acordar ao término do evento e voltar aos meus afazeres, 
ou melhor, ao não fazer o mesmo de sempre.
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Estudos comparados

Estou cansado de ver “cientistas” realizarem estudos comparativos 
entre homens e animais, quase sempre com símios, sendo chimpanzés e 
orangotangos os preferidos, e tirarem um monte de conclusões, para mim, 
obsoletas ou estapafúrdias. Creio que estão equivocados. Se quiserem fazer 
comparações ou analogias que escolham os vermes, ou os parasitas, muito 
mais apropriado para quem se interessa e busca entender a alma humana.

Cagatina ou caganeira, eis a evacuação

Tem gente que caga na entrada, tem quente que caga na saída, 
tem gente que caga durante, tem gente que se caga e tem gente que caga 
nos outros. Tem gente que caga antes e tem gente que caga depois. Tem 
gente que só caga. O fato é que todos cagam. E não é caganeira, pois se 
fosse bastaria um remédio para curá-la. Trata-se de uma questão de atitude 
imprópria no momento incorreto, o que nem sempre se aprende a evitar. De 
minha parte, posso garantir, aprendi muito com minhas cagadas, talvez até 
mais do que com os meus acertos. No entanto, cagar não é algo inevitável, 
e pode-se errar de formas menos grotescas, remediar a maior parte dos 
equívocos e se desculpar pelos que não pode; pode-se também acertar 
algumas vezes. O problema não está em cagar, pelo menos não quando se 
percebe que cagou e se tenta corrigir ou remediar, o problema é quando 
se descarrega ou se distribui a merda própria aos demais, sem reconhecer 
a própria cagada: espalha a fedentina ao invés de saneá-la.

A falta de radicais

Não há mais ideias radicais, embora haja ideias extremistas. Não 
há propostas de fim do governo, do Estado ou das leis, nem, como advogo 
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desde a juventude, o fim dos partidos ou dos organismos políticos. Não 
há aqueles que defendam o fim do desenvolvimento econômico ou social. 
Existe uma aceitação quase universal da crença de que o contínuo avanço 
tecnológico e econômico, a ininterrupta expansão dos recursos econômicos, 
o padrão constantemente crescente de consumo e do bem-estar material, 
todos esses são os principais propósitos da vida social e da ação política, 
bem como são também os principais critérios para se julgar o sucesso e a 
validade de uma ordem social. Não existem grandes partidos ou grupos de 
pressão verdadeiramente radicais. O desejo de não perturbar o equilíbrio, 
por incômodo que ele seja, continua poderoso, avassalador. A tranquilidade 
política e o consenso tornaram-se, aparentemente, o interesse dominante. 
O tédio que sinto não é à toa. Ninguém mais quer discutir, todos se 
apressam em aderir.

O vício da virtude

Nada mais enganoso que as virtudes morais, prontas a limitar 
as vontades e os desejos individuais, a impor a cada pessoa modos e 
comportamentos, a tornar todos falsos e afetados, criando neles alguma 
clandestinidade de sentimentos e desejos. Todos querem parecer bons e 
justos, sem ao menos saber se tais fenômenos são possíveis entre humanos, 
que voltados para si mesmos, mas se comparando aos demais, desejam ser 
melhores que os outros, exibindo qualidades mesmo que não as tenham. 
Alguns falam que a honestidade é uma virtude, para mim é obrigação; 
outros falam que a piedade é virtude, pois, na verdade, pode ser cruel 
quando empregada impropriamente, representando um sentimento de 
petulância por se achar acima daquele ou daquilo que tem pena. A virtude 
política é a única que todos podem possuir, mas da qual a maioria quer 
distância, isso quando também não nutre muita desconfiança da sua 
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viabilidade e mais ainda de sua efetividade. Quanto a mim, há muito 
desisti das virtudes, para não adquirir os vícios que sempre as acompanham. 
Na minha vida, faço tudo com o objetivo de me deixar feliz e não tornar 
ninguém infeliz, e, quando possível, busco compartilhar da felicidade e 
infelicidade dos demais e repartir a minha própria com eles. Não sou escravo 
de regras e modelos, nem ambiciono ser considerado moralmente bom. 
Não me comparo aos meus iguais, mesmo sendo só para perceber alguma 
superioridade ou inferioridade, nem acho que possa ser melhor ou pior 
que os demais, apenas defendo com pouco esforço meu ponto de vista, que 
sem a pretensão de ser certo para todos, é para mim – no fundo, isso é o 
que mais importa, pelo menos é como sinto. Particularmente, propugno 
a amoralidade social numa ética republicana: cada um cuide de sua vida 
privada e se porte bem publicamente!

Ruminação n° 1

Gostaria de dizer coisas tão sábias quanto as que leio; gostaria 
de falar coisas tão belas quanto as que ouço; gostaria de esclarecer tanto 
quanto fui esclarecido por tantos, porém, coube a mim apenas o papel de 
falar das merdas dos homens, enquanto pessoa, enquanto o que faz. Papel 
esse que muitas vezes pode ser usado na higiene pessoal, significando, ao 
final, que de alguma maneira ainda pode ser útil. O outro fim natural dos 
meus escritos tem sido a fogueira ou o lixo, o que talvez dê no mesmo. 
Naturalmente, reivindicaria um fim melhor se pudesse, mas vivo no 
mundo real e não tenho ilusões, jamais poderia ser o que não sou, alguém 
que serve aos demais. Minha função nesta vida não é ser útil, ainda que 
isso possa eventualmente ocorrer, porém é mostrar a inutilidade de quase 
tudo. Não falo do bem, pois que o assunto seria pouco; falo do mal que 
é tema bem mais extenso e – por que não dizer? – instigante. Não falo do 
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belo porque há pouca concordância a esse respeito; falo do feio, bem mais 
abrangente e sobre o qual às vezes até há unanimidades. Não falo do justo, 
do mesmo jeito que não falo de deus; não falo de coisas que não existem 
senão como termos da linguagem. Falo do injusto que a todos envolve, 
seja sofrendo, seja praticando. Por fim, mas não menos importante, por 
vezes sou mais sincero calando-me do que falando; sou daqueles poucos 
que ainda acredita que toda merda deve ser transformada em adubo, e não 
simplesmente ser exposta ao público.

Ruminação n° 2

Muitas vezes fico calado e pareço incomodar as pessoas com o 
meu silêncio; deveria dizer ou perguntar alguma coisa. Até desapareço 
temporariamente, o que muitos acham estranho. É que a minha vida interior 
me dá algo de que pouco gosto: trabalho. Sim! Ela me ocupa por mais tempo 
que gostaria, me desafiando a tomar atitudes, assumir verdades, esclarecer 
o meu comportamento em diversas situações, enfim, a voz da consciência 
me atormenta, e nem tanto por ter feito algo errado com os demais, mas 
por não ter me portado corretamente comigo mesmo, ou fui injusto com 
alguém por algum tipo de imaturidade emocional. Por vezes, demoro a 
pedir desculpas se percebo meu erro muito tempo depois. Tem vezes que 
gostaria de voltar no tempo e corrigir o que fiz, e essa impossibilidade rumina 
na minha mente a minha incapacidade de fazer o certo em determinados 
momentos. Não que eu cobre a perfeição de mim mesmo, longe de mim 
tal pretensão, lamento pelos erros grosseiros, frutos da insensibilidade ou 
da inteligência estreita, ou de alguma precipitação. Tais revisões internas 
tomam tempo, tornam-me arredio e ocupado, pois quando sou eu mesmo 
o centro das minhas atenções, trato-me como o mundo, como algo que não 
merece clemência por seus equívocos rasteiros, e fico investigando todos 
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os meandros, até mesmo as coisas insignificantes. Sei que, com isso, me 
torno cada vez mais solitário e que venho aumentando esses momentos 
de solidão, talvez, perigosamente. Contudo, se não consigo ser surdo aos 
demais, como poderia ser surdo comigo mesmo? Tenho uma amiga que 
fica preocupada com minha solidão, temendo que eu enlouqueça e me 
aconselha a falar o que sinto e penso, se não para ela, para alguém. Não 
tenho muito a dizer, visto que não tenho frases para muito do que sinto e 
penso e tudo são fluxos de imagens, que se alteram ou por vezes se repetem, 
de coisas que gostaria de ter ou por serem feitas. Verdade que também 
sonho muito, imaginando um mundo melhor, menos humanizado e mais 
arborizado. Passo muito tempo olhando plantas e bichos, pelos quais 
ocasionalmente tenho mais simpatia do que com os humanos. Tudo isso 
me distrai por algum tempo de alguns engasgos sentimentais, quando 
não sei o que sinto ou o deveria sentir. Quando me perguntam se temo a 
loucura, digo que não, temo antes uma aguda consciência da realidade e 
a minha incapacidade de aceitá-la e conviver harmonicamente com a vida. 
Tenho sérios conflitos com a existência!

Ruminação n° 3

Eis que aqui estou. No privado. Dentro de mim? Com certeza... 
Porém, não sei onde estou em mim, no meu corpo, e ainda assim vejo 
tantas coisas dentro de mim. Esse privado tem um pouco de intimidade, 
de coisas particulares, de percepções, sensações, pensamentos, emoções, 
razões, imaginações, relações, problemas e tantas outras coisas para as quais 
não encontro palavras. Talvez, o mais privado de (e para) mim: eu mesmo. 
Todavia, isso nunca me preocupou e não será agora que vai começar a 
me preocupar. Se estou na alma, no corpo, em ambos, em nenhum, isso 
pouco importa, importa é que eu esteja em mim, esse ser que escreve essas 
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palavras (e as lê, feitos em momentos diferentes, mas que ocorrem agora 
também). Tenha ou não tenha alma, mente, razão, consciência, esteja 
certo ou errado, sou eu que digo essas coisas, erradas ou certas..., Ou não?

Por que as palavras? E por que escrever? Para falar do mundo e de 
todos, entre todos, para todos e, até, comigo mesmo. Se é verdade que esse 
privado me pertence, só o conheço porquê uma série de palavras a mim 
ensinadas ou por mim aprendidas por conta própria (fruto de um pouco 
de autodeterminação metafísica nos momentos de ócio), me apontaram 
sua significação, completada somente com o aval público, que, por sua vez, 
aponta o lugar delas entre os homens. E boa parte das palavras aponta para 
o que não pode ser indicado com o dedo nem mensurado, como amizade, 
amor, afeto, certeza, dúvida. São esses termos expressivos daquilo que, 
embora possa ser sentido ou pensado individualmente, depende do outro 
para existir (seja esse outro um, sejam vários, sejam todos), daquilo que 
me diz o que não percebo por mim mesmo. Vingo-me fazendo a mesma 
coisa a todos. Não se pode, porém, negar que a significação privada, para 
poder existir plenamente, precisa do público, de plateia, sem a qual, aliás, 
ninguém é ou representa nada, nem ao menos o privado. Seja lá o que 
for, sou o que faço entre os homens, pelo que merecerei ser lembrado ou 
devidamente esquecido.

Quanto às palavras, penso não ser a razão (essa coisa comprometida 
com a certeza) e sim a razoabilidade o princípio a partir do qual as pessoas 
percebem se conhecem muitas, se usam poucas, se muitas são confusas, se 
outras não significam nada, se muitas são ambíguas, sendo, pois, aconselhável 
apropriarem-se delas com muito comedimento. Aristóteles diria para não 
pegarem as palavras muitos grandes (extensas em significação), nem as 
muitos restritas (pequenas de conteúdo), mas aquela que representa o meio 
termo. Todavia, nunca fui aristotélico, acredito no exagero e no excesso 
como virtudes, por exemplo, quando usados contra os atos injustos.
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Por outro lado, nunca substituo algo que não sei por algo que sei 
menos ainda. Se não sei onde estou, não pressuponho saber. Haja, nisso, 
mente ou não, interno e externo, consciência, entendimento, autonomia, 
liberdade todos esses termos e muitos mais, aproprio-me deles apenas 
quando quero significar algo para os demais, quando quero indicar algo 
que me parece significativo ou relevante para ser levado em conta, e, talvez, 
só naquele momento.

Assim, arriscando que exista liberdade, a possibilidade de agir 
impulsionado por algum tipo de vontade própria, ação que escapa ao 
comportamento usual, ouso tecer alguns comentários pessoais (que podem 
ser privados, particulares, próprios e até mesmo impróprios, portanto, fora 
do controle do emissor, ou nenhum deles), pretensamente inscritos no 
privado, mas que são públicos (mesmo que o público seja de uma única 
pessoa), também virtuais, seja pela virtualidade do veículo de comunicação, 
seja pela virtualidade dos sentidos que podem ter ou induzir.

Naturalmente, se fosse para chutar onde está o “eu”, na alma, no 
espírito, na mente, no cérebro, é público e notório que eu optaria pelo 
intestino; todo mundo é muito mais intestinal do que supõe a vã filosofia. 
Acontece, apenas, que a autoestima elevada não lhe permite perceber, que 
mais que ideias, tem gases, e que endiabrado pelos odores fétidos deles, 
incauto todo mundo acaba realizando enormes cagadas. Todavia, a rigor tudo 
no corpo é necessário para ser o que se é, no corpo que se conquista com os 
próprios esforços ou relaxos, dentro dos limites que a natureza estabeleceu 
e estabelece: sexo, idade e herança genética de saúde ou patologias. E seria 
tolo brigar por algum privilégio no lugar em que isso se dá em cada um (não 
só dentro, ou no corpo, não só em substâncias biológicas, mas também de 
forma eminentemente simbólica!), que sentindo ameaçada qualquer parte 
do próprio corpo, toma isso como uma ameaça a si mesmo.
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Por fim, mas não por último em importância, exista ou não alma, 
mente, razão, consciência, intestino ou qualquer outra designação que se 
queira dar como responsável pelo egoísta (para não dizer mesquinho) “eu”, 
são palavras que designam a realidade simbólica, cuja evidência é totalmente 
terminológica. Assim, não estranho as designações dos inexistentes no 
meio de tantas coisas supostamente existentes, pois, se os termos existem, 
são inevitáveis as relações que fazem com eles. O problema quando se tem 
muitos termos para designar algumas atividades humanas, é que, de fato, 
não se tem nada de muito explicativo para demonstrar com eles. Metáforas 
não faltam para falar do homem, nem para distingui-lo dos demais animais, 
contudo, quase todas, mais do que distinção, referem qualificações dos 
homens ou desqualificações dos animais.

Quanto às ciências sociais e biológicas, até o momento, elas ca-
recem de isenção, carregadas que estão por uma terminologia moral e, 
então, incapacitadas para tecerem opiniões passíveis de serem aceitas pela 
comunidade dos homens. Moralizam os pequenos gestos, descrevendo-os 
em forma de patologias e vícios, vendo purezas e impurezas por toda parte. 
Buscar por uma normalidade inexistente cria uma anormalidade social, de 
alguns acharem que sabem o que é normal ou não para todos, e em todas 
as circunstâncias, além da anormalidade de algumas especializações se 
alçarem como sendo as únicas que diagnosticam as patologias individuais 
ou coletivas e, o que é pior, a sua cura!

A condenação futura pela atualidade

Todo mundo está condenado pelas gerações anteriores a viver as 
idiotices atuais, e a grande maioria está condenando as gerações futuras 
a permanecerem tais e quais, talvez, apenas um pouco mais rápidas e 
ávidas. O consolo é saber que alguns poucos, iguais a mim, escapam dessa 
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aparente inexorabilidade: não fiz filhos e não posso ser responsabilizado 
pelas gerações que virão, pelo menos não pela existência delas. Quanto à 
forma de ser, caso pudesse influir nos destinos humanos ou nas gerações 
futuras, eu faria todo mundo parar para pensar no que está fazendo, pois 
nada fazer é melhor que fazer coisas erradas. Mas quem daria ouvidos? 
Quem ouvindo, concordaria? Quem concordando, agiria? E quem agindo, 
faria o certo? O fato é que uma das razões que me levaram a não ter filhos, 
afora o trabalho do qual nunca fui amigo, foi querer não sentir dor de 
consciência por condenar um ser humano à mediocridade da existência 
humana. Basta a mim para carregar essa árdua e pesada dor de assistir, não 
calado, pois não sou disso, mas ainda assim impotente, como tudo caminha 
para o caos, sem eu nada poder fazer para alterar esse destino, sofrendo 
antecipadamente pelo que invariavelmente acaba ocorrendo, quando sofro 
mais ainda. Não fosse isso, seria uma pessoa feliz, viveria em paz no meu 
mundinho, cuidando tão somente da minha sobrevivência e dos meus 
poucos afazeres. Mas, não! O mundo barulhento e fedido ofende meus 
ouvidos e minhas narinas, sem falar que não consigo ser insensível à dor 
alheia, que se revela para todo lado que olho. Quem poderia ser feliz num 
mundo de infelizes? E o que é pior, inconscientes de suas infelicidades, 
disfarçadas pela ilusória necessidade de ter de se esforçar para conseguir e 
pela esperança de conquistar algum sucesso futuro. Se não é a esperança 
que move o mundo, sua ilusão torna todos acomodados às mudanças que 
ocorrem para tudo permanecer igual. Fazer é o que sempre se faz, e nada 
mais antigo do que fazer o novo. Proponho, portanto, que nada se faça! 
Não lute, nem contra, nem a favor. Não compre nada que não pode comer. 
Não planeje, deixe de fazer! E quando pensar em fazer, desista ou adie ao 
máximo. Fale mais não do que sim. Deixe sempre para amanhã, ou mais 
tarde, o que pensa em fazer hoje ou agora. Durma bem mais de 8 horas 
por dia; quanto mais dormir, mais tempo ficará sem fazer coisas, pois é 
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só acordar que coisas aparecem para serem feitas, a começar pela difícil 
decisão de levantar da cama, que deve ser adiada tanto quanto possível, 
pelo menos até a fatídica necessidade urinária ou evacuante. Se bem que 
nada é impeditivo de voltar para a cama depois. No mais, faça menos; se 
acha que é pouco, diminua ainda mais, e verá como era muito o que fazia. 
Viver deve ser algo vagaroso e preguiçoso, nunca apressado e angustiante. 
A pressa é inimiga não apenas da perfeição, é inimiga de uma vida boa e 
sossegada, e o único motivo que a legitima é terminar logo de fazer o que se 
está fazendo, ou poder dedicar-se a nada fazer. Menos negócios e mais ócios! 
Eis a palavra de ordem para qualquer momento, mas fundamentalmente 
para o momento atual, e que singelamente deixo para a posteridade.

Um homem sujo

Alguns, quando me veem de longe, logo bradam: “Eis um homem 
sujo!”. É verdade, a sujeira me acompanha. Mas não é porque tomo pouco 
banho e não uso sabonetes e outras parafernálias perfumadorescas. Ou, 
pelo menos, não só por isso. Mostre-me algumas virtudes morais e logo 
revelarei a imundice por detrás. Apresente suas riquezas e lhe indicarei a 
fedentina do dinheiro, e a miséria que o segue. Defenda uma bandeira 
política popular e desnudarei a bosta em que está envolvida. Sou assim, 
não deixo sujeira para trás, abandonada no esquecimento dos homens, 
carrego-a para qualquer conversa. Alguns indagarão, “Mas por que carregar 
a sujeira da humanidade, tão pesado fardo, ainda mais sozinho?” Ora, 
alguém tem que fazer o trabalho sujo de remexer na fedentina da vida 
humana, não para perfumá-la, o que é comum, mas para higienizar as 
mentes que a levam. E dado que a natureza me deu uma narina apurada 
e um intestino solto, passo os dias a aspirar a estupidez de quase tudo e a 
evacuar as merdas a todo o momento.
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Transcendência evacuada

Sentado no alto do monte, olho para as estrelas distantes no céu, 
para o infinito, para tudo e, talvez, para nada, para o distante aproximado 
pelo pensamento; para a distância das coisas e dos homens, para o medo do 
desconhecido e da morte sentido por muitos; e fico aliviado em ser como 
sou, alguém que sem querer nada nem ninguém, trafega pela existência 
cagando para tudo e apreciando todos, sem me importar com o começo 
ou com o fim do universo, se é que há começo e fim na merda do mundo, 
importando-me somente se o que faço prejudica ou beneficia os demais 
ou a mim mesmo. Seja qual for a verdade do universo, não deixará de ser 
verdadeiro que o justo pouco deve temer dos homens; ainda que ele possa 
sofrer injustiças, a exemplo de qualquer um, pode encostar sua cabeça 
no travesseiro e dormir um sono tranquilo. Nada vale mais que existir 
neste mundão de ninguém e de todos senão para ser útil a si mesmo e 
não ser injusto com os outros, de sorte que, diante do julgamento final 
da consciência, possa afirmar: “[...] se não fui, tentei ser justo!” “O que é 
a justiça humana diante da grandiosidade da ordem do universo?”, sem 
dúvida perguntam aqueles que apontam para a fragilidade das leis humanas 
diante da grandeza das leis naturais e afirmam que o homem, quando 
não o próprio planeta é apenas pó num cosmo incomensurável, isso até 
podendo ser verdadeiro, mas desonesto. Ora, apesar de o universo poder ser 
um ilustre desconhecido de todos, o agir e o falar humano não podem ser 
ignorado, e se ser ignorante a respeito do mundo não avaliza a ignorância 
em relação à autodeterminação do homem, que, se não consegue resolver 
as grandes questões do universo, tem a obrigação de resolver os problemas 
domésticos. Que não se saiba quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, 
vá lá, mas não saber se é melhor ser governado por bons homens ou por 
boas leis, isso já é um caso sério de ignorância cívica. Que as leis naturais 
ajudaram os homens a se libertar de temores e superstições isso é algo 
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importante, mas o que o libertou da escravidão foram suas próprias leis, 
as leis humanas, paulatinamente abrandando os privilégios e garantindo 
direitos cada vez mais extensos a mais pessoas. Na verdade, como esperar 
que os grandes enigmas do universo, sejam resolvidos se não se consegue 
ao menos proporcionar vida digna a todos, se não se consegue resolver 
os enigmas humanos? Como pensar sobre o mundo com o ruído do 
sofrimento alheio transbordando pelas frestas estreitas da casa trancada, 
a torturar a mente com a incompetência humana para conseguir dar ao 
menos um prato de comida para cada um e fazer com que uns não matem 
os outros? Mais difícil que entender o universo é perceber a diversidade do 
universo humano como algo que acrescenta, que a todos conduz pensar 
e questionar o agir próprio ao compará-lo com o dos demais, enfim, que 
os potencializa para o autoaperfeiçoamento. Mais difícil que entender o 
mundo é entender as merdas que todo mundo faz, os bostas que todo 
mundo é e as cagadas que todo mundo está deixando para a posteridade. 
De fato, ainda que cagar não seja uma fatalidade, será inevitável a cagada 
caso se continue nesse ritmo frenético de conquista de futilidades. Enfim, 
o problema, acredito, não é a imensidão do universo, mas a pequenez dos 
homens, isso que estraga a vista mesmo de quem está no alto do monte 
apenas apreciando a paisagem: há fumaça no horizonte, luzes da cidade 
a ofuscar a visão do céu e a apagar estrelas, afora o perigo de assalto a 
qualquer instante.

Cocô grego vagando vagabundo pelo mundo – a respeito da dívida grega

É verdade que hoje o Brasil não recebe mais as mercadorias europeias 
goela abaixo, como foi durante séculos. Então, independente, o país prefere 
as asiáticas. Porém, essa cagada da dívida grega não vai respingar merda só 
na Europa, a fedentina vai repercutir pelo mundo todo. A merda que aqui 
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chega não vem mais apenas do cu das grandes potências europeias, mas 
também das periféricas, é a bosta dos bostas. E o pior, é preciso torcer para 
que sejam essas merdas periféricas, pois que se for a bosta alemã, será porque 
o mundo já estará numa terrível diarreia. De minha parte, posso garantir, 
que crises financeiras não afetam o meu modo de sobrevivência, no entanto, 
temo que muitos não suportarão o cheiro da fedentina dos títulos podres 
pululando por toda parte; não saberão sentar na praça e apreciar os ratos 
e urubus a desfalcarem os incautos bolsos da população civil, não que isso 
seja belo ou bom, mas que disso possam tirar alguma lição da compulsão 
pelo endividamento que há dois séculos assola a civilização. Se uma coisa 
se pode aprender, é que é melhor poupar que financiar e que o crescimento 
endividado acaba invariavelmente numa dívida crescente e numa riqueza 
hipotecada. Pouco ou mesmo quase nada tenho, e fundamentalmente não 
tenho dívidas, senão as de gratidão por coisas recebidas.

Visita materna

É costume minha mãe visitar-me regularmente, meio que para se 
certificar de que – quem ela considera um pobre filho desgarrado – não se 
perdeu ainda mais. Desta vez, entristecida pela morte de pessoas queridas 
em tão pouco tempo entre uma e outra, disse lastimosa: “Estou cansada de 
ver pessoas mortas e assistir a enterros...” É claro, que na idade dela e quanto 
mais avançar nos anos, mais verá conhecidos morrendo. Ora, quanto mais 
se vive, mais se vê a morte dos demais, próximos e distantes. Contudo, 
percebendo que a questão não era um problema lógico e sim existencial, 
eu disse entusiasmado: “Com relação à morte, é sempre melhor vê-la, do que 
ser visto; enterrar, a ser enterrado......”. Ela se sentiu aliviada, afinal tomara 
consciência de que era uma sobrevivente, mais do que mera expectadora 
da vida e do seu final. E me falou ao sair: Não sei como consegue ver coisa 
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boa até nas desgraças, mas tem alguma sabedoria.... Respondi prontamente: 
É que não vejo coisa boa em nenhuma parte e assim encontro, em todo 
lugar, algo para salvar para mim......

Dissidência política

Desde a mais tenra fase da juventude sou um dissidente político, 
contrário não apenas aos governantes, mas a ser governado; contrário às 
leis, aos costumes, às moralidades sociais, e a tudo que impeça o exercício 
da minha liberdade. Tolice por tolice, fico com as minhas! Essa dissidência 
é tão extrema que me tornei um apátrida, e só não sou expatriado pelo 
fato de a radicalidade da minha dissidência ser tanta, que não é conhecida, 
sequer notada, fora dos pequenos círculos pelos quais ando e discuto 
política. É que nunca lutei contra os poderosos nem contra os fracos, 
apenas deixei de servir a todos, em particular os governantes, além do 
que não deixo ninguém me servir. Tenho para com o poder político a 
nobreza da indiferença. Nem o Estado nem a sociedade podem impor 
limites à autonomia dos indivíduos, pelo menos quando esses não afetam 
aos demais nas suas ações e decisões, embora certas moralidades possam 
ser contrariadas. O certo e o justo são algo muito complexo para ficar nas 
mãos dos governantes ou das autoridades, e quem abre mão do seu próprio 
julgamento deixa de exercer sua liberdade. Na vida política e social todos 
são iguais e cada um tem o direito de ter a própria opinião; é o reino da 
opinião por excelência, e mesmo que alguns sejam mais sábios ou ilustrados, 
a todos é dado ter bom senso. Em minha opinião, a sociedade é hipócrita, 
a política sem vergonha e a maioria das pessoas são inertes ou omissas. 
E eu, se não posso melhorar o mundo, posso melhorar a mim mesmo e, 
talvez, os que me cercam.
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Matemática política

Por muito tempo achei que 50 tiranos mortos eram melhor que um 
vivo, e quanto mais tiranos mortos, melhor seria. Só que melhor e tirano 
são anacrônicos, logo, o melhor somente ocorre quando não há tirania. De 
pouco adianta matar o tirano se não se acaba com a servidão. Assim como o 
povo que é um, e pode ser tantos, a ponto de ser apenas uma multidão não 
reunida, somente amontoada. Quando vários interesses iguais se juntam, 
tornam-se individualmente mais fortes e podem muitas vezes se sobrepor 
aos demais interesses dispersos; quando vários interesses diferentes se juntam 
formam um interesse comum que potencializa todos a realizarem seus 
interesses individuais. Na política, uma soma pode se transformar numa 
multiplicação, e uma diferença numa divisão irreconciliável, portanto, o 
cálculo que se costuma fazer não é tanto pelos princípios que resultam na 
ação, mas antes pelo resultado da operação realizada. E embora que se espere 
que a política siga princípios, o que de fato se quer é alguma benesse; todos 
apreciam o bem, mas se contentam com a felicidade, apesar de passageira, 
ou com o fim do desconforto. Realmente, poucos esperam o bem, o certo, 
o justo ou o simplesmente honesto e isso parece que se tornou da ordem 
do particular nos dias atuais; espera-se tão somente que assim pareça à 
vista da maioria. A política é cada vez mais um negócio, e os negócios são 
cada vez mais políticos; já não basta uma aritmética básica, é necessária 
uma matemática financeira, por meio da qual se reconciliem não apenas 
interesses legítimos, bem como os escusos, os clandestinos, os injustos e 
alguns particulares de forma especial. E no fim da conta, o que sobra é 
sempre pouco para distribuir entre tantos, e muito para alguns poucos. Eis 
por que apenas poucos ousam palpitar na política sem pretenderem cargos 
públicos: quem está disposto a ensinar matemática elementar para pessoas 
que só sabem matemática desonesta? Quem quer apontar o caminho sem 
querer ser dono da estrada? Quem quer ganhar virtude sem ter alguma 
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vantagem pecuniária? Quem sabe de fato fazer contas, ou sabe que conta 
fazer, num mundo que perdeu os valores e pensa em termos de preço? De 
minha parte, creio que a política vale muito, mesmo que feita por pessoas 
que valem pouco, pois conquanto não traga a certeza de que todos acertarão, 
é certo que sem ela ninguém nunca será justo, sequer humano.

O dia da árvore (21/09)

Ontem foi o dia da árvore e, com certeza, se há algo que merece 
um dia, é a árvore, afinal, o que seria do homem sem um pau em suas 
mãos? E isso desde a mais remota antiguidade. É com o pau que ele dá as 
bastonadas para conquistar seu reino ou apenas um lugar na arquibancada; 
é com o pau que ele ergue seus castelos e suas choupanas, e faz as portas 
para trancar seu lar; é com o pau que ele faz as lanças e mata seus inimigos, 
faz o fogo que lhe aquece e espanta os bichos que lhe come, assim como 
assa os que pega. À sombra da árvore descansa seu corpo, dos seus frutos 
se alimenta, na sua copa por vezes se esconde. Com ela enfeita a morada, 
as ruas, as praças e os parques; e, também, faz os móveis da casa. Quando 
idoso, o corpo já cansado carente de um auxílio, tem a salvadora bengala 
e, novamente, com um pau nas mãos o homem reina a caminhar decidido 
distribuindo bastonadas a quem se impuser em seu caminho. Então, quando 
finda sua vida, a morte o alcança, carinhosamente abraçado para sempre 
pelo o caixão de madeira e dentro de paus ele se acaba.

De volta

Por aí andei sem destino, sem nada procurar de significativo, e 
encontrei pouca coisa útil ou boa, afora, é claro, a sempre onipresente 
merda diária – uma guerra aqui, uma chacina mais à frente, alguns estupros; 
muita extorsão de todos em toda parte, na rua, na família, na igreja; e, 
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também, muita dívida. Não me espantaram tanto os vícios, o que até 
considero normal, mas a ausência completa de virtudes. Nos lugares 
em que estive, a boa vontade era algo dedutível do imposto de renda; o 
trabalho voluntário mais rendia fama e dinheiro para quem o realizava, do 
que se configurava como algum tipo de altruísmo, quando não o lançava 
candidato a alguma mamata política; os heróis eram artistas deslumbrados, 
esportistas desvairados ou simplesmente ricos; e as desgraças de uns ou 
de muitos acarretava na riqueza de outros, pois a doença dava lucro e a 
morte era um negócio. Enfim, quase sem sair de casa e após muito tempo 
sem andar por aí, descobri que as coisas pouco ou mesmo nada mudam, 
apenas troca-se de desgraças nas manchetes dos jornais. Cada vez mais me 
convenço de que meu pequeno mundo é melhor que o mundo exterior, 
pois se não realizo grande coisa, tão pouco cometo grandes cagadas; se não 
salvo o mundo, também não participo de seu afundamento no excremento 
diário. Certamente, enquanto alento tiver e não estiver completamente 
mergulhado na merda humana, que cedo ou tarde sufocará a todos, bradarei 
aos quatro cantos, ou pelo menos na Internet, o que hoje em dia dá no 
mesmo, que a salvação do mundo, se houver, depende de cada um salvar 
a si próprio, e estarão salvando a todos, ou ao menos aliviando o mundo 
do traste que nem sabem que são. O primeiro passo para a evolução é 
descobrir-se, não primata, mas parasita.

Da aparência à essência4

Por aparentemente estar cercado de mulheres, insinuam que sou 
mulherengo, como se procurasse de propósito pela presença feminina. 

4 Tanto no seu blog quanto nos seus perfis nas redes sociais, ele tem como público 
majoritário o feminino. Várias mulheres declaram-se apaixonadas por ele ou por suas 
posições. Por vezes, há aquelas que brigam por ele. O máximo que faz, dá-lhes alguma 
atenção, é o mínimo, e, por isso mesmo, acaba atraindo mais as mulheres, mais dis-
postas a jogar uma conversa fora do que os homens.



124

Logo eu, que nunca sequer mando um beijo, nem ao menos um sorriso, 
muito menos um reles tchau; eu que afirmo que não quero manter relações 
casamentais, que não convido ninguém para nada, senão, talvez, para 
uma conversa; eu que nunca, com muita honra, passei cantadas, eu que 
afirmo em alto e bom tom que não quero compromisso e, no máximo, me 
permito algum sexo casual, de preferência com prostitutas. No entanto, 
quando indago a quem tenho seduzido para merecer tal fama, mesmo de 
apenas ouvir dizer, ninguém têm a quem apontar. Estarão confundindo 
um ouvido atento com um pênis saliente? Estar cercado de mulheres 
não significa qualquer tipo de domínio ou de desejo de tê-las; é esse um 
fenômeno que me espanta mais do que encanta, o que de forma alguma 
me desagrada, e é com satisfação que falo com todas, se me querem ouvir, 
e transo com algumas, muito casualmente. Verdade que houve mulheres 
desatentas que se apaixonaram por mim. Desperdício de sentimento e 
acréscimos de outros desagradáveis, afinal, a recíproca nunca ocorreu, nem 
pode ocorrer, e todas acabam com mais um amor não correspondido. Sou 
incapaz de amar, de monopolizar ou ser monopolizado; eu me fiz para a 
dura vida de estudos das cagadas humanas, os quais por vezes recebem o 
nome de filosofia, de história, de economia; outras vezes, de ciência; outras, 
de arte; outras de religião; outras, ainda, de política, todas, porém, repletas 
de uma fedentina só perceptível por narizes apurados nas falsidades que se 
propagam por séculos, e não apenas nas atuais. Vivo só para não atrapalhar 
nem ser atrapalhado; eventualmente saboreio a convivência humana, e o 
faço com muito comedimento. Meus desejos são simples e satisfaço-me 
com algum afeto cordial e jamais espero outra coisa dos demais. E se é fato 
que eu detenha mais amizades femininas do que masculinas, isso não se 
deve a algum tipo de riqueza, limpeza ou beleza, nem a grandes virtudes 
sexuais, que eu mesmo desconheço e de que nunca se ouviu falar, e muito 
menos a algum tipo de romantismo, absolutamente inexistente. Acredito 
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que seja pelo fato de eu falar e ouvir sem limites de tempo, por estar sempre 
disponível, por ser razoavelmente honesto nos meus comentários e às vezes 
por eu servir para as mulheres fazerem ciúmes a outros homens. No mais, 
não entendo como alguém pode pensar que elas podem se apaixonar, nos 
tempos atuais, por uma pessoa igual a mim, que vive com sua imundice com 
toda dignidade, que não trabalha nem pretende, com roupas desajeitadas 
e de suposta má aparência, que nem cartão de crédito possui e, o pior, 
apresenta isso como virtudes cardiais. Fui feito para diversão e conversa 
fiada, séria também; para noitadas de discussão de uma temática qualquer, 
não para despertar cedo e preparar o desjejum, quer para mim, quer para 
uma mulher e os inevitáveis filhos que a acompanha.

Pensamento profundo

De tão profundo o pensamento, ele não saiu. Restou-me a vergonha 
por não ter o que dizer, ou algo profundo, ou algo superficial. Calar seria o 
certo. Entretanto, o que fazer quando você mesmo se obriga a enunciar a 
verdade ainda que ela não esteja clara nem seja evidentemente verdadeira? 
Então, expliquei que precisava pensar no caso, cujas implicações, muitas 
tornavam a exposição difícil, afinal, a profundidade tem o seu peso, e quem 
já esteve no fundo do poço sabe do que falo. Isso não foi suficiente para me 
acalmar e, muito menos, para tranquilizar o espectador acerca de alguma 
coisa significativa: era exigida a presença desse pensamento. Então, relutante, 
enunciei: “O homem é um ser que caga!” “Mas, o que tem de profundo nisso?”, 
indagou. “A merda que veio do profundo intestino”, respondi. Querer coisas 
profundas de seres epidérmicos só pode dar em bosta, pois profunda é a 
superficialidade das pessoas. E o que de mais profundo se encontra por aí 
são sabidos a enganar a ingenuidade das pessoas, e o que mais se vê são 
pessoas iludidas pela ideia que as altas muralhas construídas impedirão a 
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infelicidade de os demais invadirem seus domínios. Enfim, profunda é a 
superfície dos gestos diários em que todo mundo se afoga, pensando que 
está dando braçadas firmes rumo à felicidade.

Sobre as mulheres

Sei dos riscos que corro ao tocar em assunto tão simples e usual, 
diria até corriqueiro, o qual se avista por toda parte, mas foi complicado 
e tornado complexo por “autoridades”. Todavia, uma espécie de dever me 
obriga a tratar a temática “mulher” da minha forma costumeira, visto que 
se avolumam páginas e mais páginas que não conseguem estabelecer algo 
digno a respeito do sexo feminino. Naturalmente, todas as qualidades e 
defeitos que se atribuem ao homem podem ser extensíveis à mulher, pois 
caráter não tem sexo, assim como atitudes boas, que pessoas com alguma 
sabedoria conseguem realizar, e atitudes más, que pessoas com pouca 
sabedoria não podem deixar de cometer. De fato, a diferença básica entre 
homens e mulheres é o papel que ocupam no processo reprodutivo, tendo 
a mulher um fardo material e emocional muito maior no processo inicial 
da vida, o que pode (mas não necessariamente ocorrerá) ser compensado 
pela atividade masculina no decorrer da vida, já que crianças humanas são 
fruto de anos de esforços dos seus tutores.

É notório que, ao longo da sua vida, a mulher tem um custo 
operacional muito superior ao do homem. De um lado, menstruam todo 
mês por décadas e, por outro, quase sempre precisam de sutiã para os seios. 
Só com esses dois aspectos já dá para estimar que sua despesa é mesmo 
maior. Acrescentem-se a isso seus gastos com cosmética e indumentária 
(preferencialmente idealizadas para elas) e sua infinidade de opções para 
os mais variados momentos, com remédios e com academias, se perceberá 
claramente que a mulher gasta a maior parte da sua renda com suas 
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pequenas e infinitas coisas, afora milhões de bolsinhas para guardá-las 
ou eventualmente carregá-las. E se gastam com sapatos, gastam também 
com sapateiras. Os armários dos banheiros aumentam escancaradamente, 
repleto de potes e bisnagas de cremes e óleos à venda em cada esquina; é 
preciso um lugar separado para guardar cada coisa diferente: os esmaltes 
e os objetos e produtos de depilação; os perfumes, os desodorantes e a 
maquiagem; o secador de cabelos, o absorvente, a lixa das unhas, o remédio 
para dor de cabeça..... E coisas para pendurar nas orelhas, no pescoço, nos 
dedos, nos pulsos, nos tornozelos, nas blusas, nos cabelos. As bolsas, elas 
são várias, para as mais diversas ocasiões, bolsa para o dia e bolsa para a 
noite, cada qual com um ou mais sapatos que combinem. Cintos que nada 
seguram (mas, enfeitam) e cintos para segurar as calças. Lenços, cachecóis 
e outros panos para enrolar no pescoço, mais o chapéu, o gorro ou a toca 
para algumas ocasiões. E eis por que ocupam um ou mais guarda-roupas; 
só de meias, lá se vai pelo menos mais uma gaveta, e da grande. Qualquer 
coisa que se coloque perto do chuveiro para guardar coisas estará lotado 
por maior que seja, é um fenômeno interessante, em que, assim como as 
coisas exigem a disponibilização de um lugar, um lugar novo e com mais 
espaço, este parece exigir aquisição de novas coisas. Enfim, para a mulher 
a vida é bem mais cara do que para o homem; além dos custos biológicos, 
elas têm mais enfeites e mais lugares aos quais ir adornadas com eles. Mas, 
enquanto gastam fundamentalmente consigo e com suas casas, os homens 
gastam com seus carros. Essa variação de desperdício de dinheiro entre 
homens e mulheres está ligada a aspectos culturais, à formação diferenciada 
de ambos, e não a determinantes biológicos, como supõem alguns tolos.

A mulher, todos sabem, além de não ser econômica em seus 
comentários e não se caracterizar pela brevidade, ao falar de alguma coisa, 
fala de inúmeros detalhes de outras. Não falam de um evento, contam 
um caso; falam da pessoa e da roupa que estava vestindo, como estava 
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sentada ou se estava em pé. É inferior ao homem, mesmo o homem não 
sendo superior a nada, muito menos à mulher. Verdade que nenhum dos 
dois vale grande coisa, o que pode ser considerado ofensivo, quando é 
apenas descritivo e realístico, o grande sinal da igualdade entre os sexos. A 
inferioridade é uma condição histórica e cultural, para não falar na mais 
evidente, a condição econômica. Contudo, engana-se quem considera que 
com isso a mulher perde para o homem; de fato, os dois são perdedores 
e estão perdidos. Colocar-se em situação de inferioridade faz com que 
a mulher receba o benefício do exercício do apelo à piedade, coisa que 
o homem não pode exercer sem colocar sua masculinidade em dúvida, 
uma vez que se espera de um “suposto” superior arcar com os custos e as 
penas de terem que carregar o ônus da existência. Além disso, a mulher, 
igual a qualquer sobrevivente, aprimora suas armas e defesas: a sedução, a 
submissão (mais encenada que concretizada) e a conquista. Evidentemente, 
isso ocorre porque a própria linguagem humana acaba privilegiando um em 
detrimento do outro, visto que foi elaborada principalmente no universo 
masculino, ainda que a mulher fale mais. Ora, por que são todos humanos 
e não mulheranos? Por que querem o humanismo e não o mulherismo? E 
a luta pela igualdade é a mais descarada submissão ao universo masculino. 
Afinal, por que ser igual ao medíocre homem, sem dúvida, um bosta? Se 
forem lutar por alguma coisa, que seja para serem superiores, o que não 
exigirá delas grande esforço devido à rasura masculina. Entretanto, se existir 
certo, as mulheres deveriam querer ser diferentes, sem luta ou competição.

Ademais, como afirmado anteriormente, há os absorventes, os sutiãs 
e toda infinidade da parafernália feminina, inventadas para escravizarem-nas 
aos cremes de beleza e operações plásticas, além da infinidade de roupas e 
sapatos, para não falar do xampu, perfumes e adereços, tudo isso apontando 
que o custo operacional delas é maior que do homem. Porém, observa-se 
que vários homens têm aderido a alguns hábitos femininos, da depilação 
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às operações plásticas, e, mesmo assim, parece pouco provável vê-los por 
horas num secador de cabelo (tostadores de cérebros), ou tanto quanto 
ficam diante da TV vendo ridículos jogos de futebol. Enfim, são homens 
e mulheres que não se entendem e brigam até por um pires quebrado 
quando se separam, se ajeitam, cada um, sempre que possível, trepado no 
ombro do outro. Dito isso, pode parecer que eu esteja acima de todos, o 
que não é verdade, como também não estou abaixo, nem no mesmo nível; 
acontece apenas que não tenho nível, nem devo ser nivelado. E cresce em 
mim a certeza de que, quanto mais conheço mulheres e homens, mais 
aprecio os vegetais.

Sem dúvida, a mulher trabalha mais do que o homem, seja em 
casa, seja fora, investe mais afetos nos relacionamentos amorosos, mata e 
morre menos na violência urbana e causa menos acidentes fatais de trânsito. 
Tradicionalmente educadas para o casamento e a procriação, buscam a 
realização desses intentos desde tenra idade. Ainda que hoje sejam educadas 
para serem profissionais e terem carreira própria, a formação da família 
ou o acasalamento são sempre os planos primeiros de toda mulher, o que 
nunca impediram a realização de outros. Quanto à fidelidade ou infidelidade 
masculina ou feminina, se é maior nos homens ou menor nas mulheres, 
o assunto é controverso, uma vez que é sabido que os homens costumam 
falar mais do que fazem, e as mulheres costumam fazer mais do que falam, 
pelo menos nesse campo. Ademais, é notório que, se homens, exceto os que 
saem com outros homens, fato comum, traem suas mulheres com outras 
mulheres, deve haver tantas mulheres quantos homens adúlteros, logo 
adúlteros dos dois sexos na mesma quantidade. Enfim, é irrelevante esse 
fato para caracterizar homens ou mulheres, ou para revelar alguma diferença 
estrutural, pois é conhecida a busca da satisfação ou a fuga da insatisfação 
que levam um ou outro a pastar em outras paragens, embora a oportunidade 
por vezes pregue suas peças, mas isso também é comum a ambos.
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Do ponto de vista da espécie, nem homens nem mulheres são 
superiores ou inferiores uns aos outros; antes, são complementares para a 
procriação e, a rigor, deveriam potencializar-se, mas no geral competem, 
cada um querendo mais para si, da simples atenção à plena dedicação. A 
imaturidade emocional atinge a todos, que não sabem mais quais são seus 
papéis, se estes precisam ser fixos, ou mesmo necessários. As mulheres 
educadas para os encantos e a sedução podem conquistar muitas coisas 
num mundo que ainda trata desigualmente os sexos. No entanto, o maior 
aprendizado dos homens nesses últimos séculos foi sobre o erro de conquistar, 
sendo mais difícil largar antigas conquistas do que conquistar novas.

Em relação à preferência de ser homem ou mulher nesse mundo, 
penso que essa é uma falsa questão, já que, além de não se referir a uma 
escolha, quando alguém se dá conta do que é, a escolha já foi feita, e só 
cabe a cada qual ter a sua opinião sobre si e o alheio. Nenhum deles tem ou 
terá vida fácil, pois as pessoas estão mais volúveis em termos de sentimentos 
e valores. Antes, nenhum se satisfaz sozinho, precisando, então, do outro 
quase tanto quanto de si mesmo. Resta saber se aprenderão a conviver sem 
montar ou serem montados. Considero a convivência sobre o mesmo teto 
e disputando o mesmo banheiro uma carnificina emocional desnecessária, 
nem a mulher deve ser obrigada a suportar a toalha molhada na cama, nem 
o homem deve ser obrigado a suportar calcinha pendurada na torneira 
do chuveiro ou na janela do banheiro. No mais, brigas ocorrerão, e com 
certeza um falará mal do outro. De certo só o incerto futuro da dupla.

Sobre os homens

É a contragosto que escrevo tal texto, intimado por amigas que 
desejam que eu equilibre a balança, que eu seja imparcial e fale também 
dos homens, do jeito que antes falei das mulheres. Acontece que antes falei 
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sobre algo que tem certo encanto, agora os homens... Só trazem desencantos. 
E logo de mim, que sempre faço questão de me mostrar parcial no meu 
ponto de vista, solicitam imparcialidade. De pouco valeu eu ter afirmado 
que não sou um homem típico, aliás, nem humano típico consigo ser, não 
penso em filhos ou casamento. Não que os homens pensem muito nisso; 
a propósito, sempre que possível adiam tais ocorrências, empurram para 
as mulheres as responsabilidades, pelo começo e pelo fim do casamento, 
especialmente pelos filhos, que eles aceitam como uma fatalidade da vida, 
da qual até podem gostar, mas pouco cuidarão ou, pelo menos, bem 
menos que elas.

Com os homens, todos sabem, tudo é possível e nada é certo, ele é 
capaz de fazer qualquer bosta ou de não fazer bosta alguma. Via de regra, a 
mente masculina é masturbatória, suas temáticas vão do carro ao time de 
futebol, passando pelo emprego, ou parando demoradamente na mesa de 
um bar com amigos, ou fazendo sexo, que no homem já se realiza desde 
a mera visão. Alcança a felicidade facilmente depois da segunda dose de 
alguma bebida. Suas grandes ambições podem ser calculadas em cilindradas 
no motor do carro, seu grande objetivo é ver os times adversários sofrerem 
estrondosas derrotas e sua maior meta é ganhar mais fazendo menos, o 
que não é possível; isso, porém, pouco importa, pois o querer masculino 
nada tem a ver com a possibilidade ou não de realização.

Na vida prática o homem faz invariavelmente o absolutamente 
mínimo necessário para manter o emprego, a relação, as amizades e os 
filhos; todo seu esforço é para passar despercebido de todos e assim realizar 
seus grandes feitos, seja na sinuca do bar, no churrasco em família, seja 
no encontro com amigos. Naturalmente, a grande maioria cobiça todas 
as mulheres e se pudesse teria relações com uma boa parte delas, mas se 
contentam de verdade com aquela que conseguem enganar com seus falsos 
encantos. Além disso, quase todos não pensam muito e gostam mesmo 
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é de ver TV, sendo o controle remoto um problema sério para qualquer 
homem normal e do qual dificilmente desgruda.

Os sentimentos masculinos são infinitamente mais brutos e menos 
refinados que os femininos, sendo reduzidos em número e qualidade 
quando comparados aos delas. Além disso, seu paladar engole qualquer 
coisa quando faminto. Seu vocabulário empobrecido não permite nem 
ao menos enunciar algumas cores da aquarela feminina, seus interesses 
não se estendem para além das coisas que envolvem seu dia a dia. Sua 
educação à mesa e diante dos eventos sociais está quase sempre beirando 
ao deselegante ou ao mau gosto. E não há homem que não olhe (e aprecie) 
fotos de mulheres peladas. A pornografia é-lhe natural, vem de berço. É 
provável que nasça de olho aberto só para ver uma vagina pela primeira vez. 
No mais, quando em grupo, contam muitas vantagens e piadas, e nada ali 
é levado a sério. Aliás, com relação ao homem, poucas coisas podem ser 
levadas a sério, senão dá briga.

Os homens competem até pelo arroto mais alto; onde houver dois 
homens, estará em disputa o melhor time, o melhor jogador, o maior artista, 
a melhor política, o melhor carro, o maior piloto, quando não o maior 
pênis, cada um pronto para matar (mas não para morrer) pela própria causa. 
Indignam-se por pequenas coisas, mas são covardes com relação às grandes; 
são capazes de matar por uma vaga no estacionamento, mas incapazes de 
morrer pelas causas comuns. Um homem pode entrar numa briga só por 
amizade e fugir de outra porque está só. Estando sozinho pouco faz; em 
dois já fala alto, em três é bem capaz de arrumar confusão. É claro que há 
homens de todos os tipos, mas nenhum deles vale grande coisa.

De poucas palavras na relação, pode ser um falante incorrigível no 
encontro com amigos e familiares, ou mesmo com outras mulheres. Ainda 
que seja capaz do amor, a fidelidade é um esforço corporal, decorrência de 
timidez ou falta de ousadia, e é impossível na imaginação. No mais, por 
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serem infantis nas suas emoções e simplórios nos desejos, são facilmente 
domináveis pelas mulheres, muito mais maduras, capazes de dar alguma 
direção para um monte de impulsos muitas vezes sem direção e de suportar 
eventuais traquinagens de pessoas que costumam se divertir pelas ruas nas 
quais normalmente passam fome, mesmo tendo comida em casa.

O fato é que enquanto reinou a força, o homem usou a espada 
para submeter a mulher, que tendo descoberto o poder do argumento, 
pode submetê-lo com a palavra. Hoje, no entanto, a espada e a palavra 
estão desgastadas, nem o homem quer ver sangue, nem a mulher perder 
seu tempo discutindo com quem não quer ouvir. Não há mais grandes 
feitos a serem realizados, nem grandes palavras a serem ditas, não há mais 
lugar para heróis e todos podem ser covardes, estão todos ocupados com 
sua própria felicidade. Tudo que esperam é realizar suas funções, o que 
a grande maioria acaba fazendo a contento, por esperar disso alguma 
vantagem. Não conheço homem que não queira um mundo melhor, mas 
não vejo ninguém se mobilizando para que isso ocorra.

E mesmo que eu entenda as expectativas das mulheres com relação 
aos homens, não entendo por que eles continuam alimentando nelas 
essas falsas expectativas. Incapazes de cumprir suas palavras da mesma 
forma em todas as ocasiões, pois tudo prometem quando desejam uma 
mulher, e, quando o desejo se esvai, esvaem-se também as lembranças das 
promessas feitas ao pé do ouvido, tudo que podem garantir é que tentarão 
manter a fidelidade por algum tempo, desculpando sua imaginação que 
age involuntariamente diante da presença do sexo oposto. Não afirmo que 
todo homem é um galinha, pois a moral consegue segurar a vontade da 
maioria, mas a vontade não deixa de existir, ainda que pouca ou nunca se 
efetive. Isso não significa que o homem não possa ser confiável, apenas que 
suas palavras são ditas com sentidos diferentes em situações diversas. Jurar 
eterno amor é algo verdadeiro para certo momento, mas não para sempre.
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Por fim, mas não menos importante, embora os homens tenham 
uma vida mais barata que das mulheres, eles não apenas vêm aumentando 
seus gastos com cosméticos e indumentárias (ainda que distante ao do 
consumo feminino), como também gastam compulsivamente com aces-
sórios para carros, bebidas e festas, com quinquilharias eletrônicas, farras e 
esbórnias. Nunca fazem pesquisas de preço ou pechincham, comprando na 
primeira loja e no primeiro lugar em que encontrarem. A mulher não! Ela 
pechincha e tenta comprar mais barato. Os homens simplesmente pagam, 
são mais úteis que as mulheres para o desenvolvimento do capitalismo. E 
mesmo que muitas vezes possam ter independência econômica, sua de-
pendência da mulher é maior do que imaginam, infinitamente superior 
ao desprezo que por vezes ostentam a respeito da dependência feminina à 
masculina, que é mais ilusória do que real; usualmente, as mulheres é que 
carregam uns trastes ao invés de serem carregadas.

Sobre as crianças e os pentelhos dos jovens

Apesar de não ter filhos, nem pretender, tenho sobrinhos e sobrinhas, 
afilhados e afilhadas e filhos e filhas de amigos e amigas, dos pequeninos 
aos bem taludos, estes que, tendo lido meus textos a respeito dos adultos, 
pediram uma análise minha, como sempre parcial, a respeito desse fenômeno 
passageiro da infância e da adolescência. Tentei me furtar de tal obrigação, 
alegando até mesmo alguns impedimentos legais e jurídicos, porém sob 
pena de ter minha caixa de e-mails lotada, quando não meu blog invadido, 
fui finalmente coagido a escrever sobre tal temática.

Bom, criança é aquela coisa, tudo igual, só muda de endereço. Nasce 
parecendo um joelho, enrugada, embora os pais invariavelmente teimem 
em buscar semelhanças e aparências com eles próprios, impossíveis de serem 
percebidas nas primeiras semanas; muitas vezes não há semelhança mesmo. 
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No primeiro ano de vida é tedioso até se visto a distância: dorme, acorda, 
chora, mama, arrota, peida, vomita, caga, mija, às vezes tudo ao mesmo 
tempo, e eventualmente ri. Não fala, mas já reclama. Depois piora, começa 
a agir e a falar. Vai crescendo e os pais incapazes de pôr limites, disciplina 
ou, meramente, educação, e chega à juventude já querendo mandar em 
tudo e em todos, exigindo direitos e repudiando qualquer dever, mas 
chorando diante de qualquer não da vida. Aliás, o “não” verdadeiro ele só 
conhecerá fora do lar, com a vida, só que completamente despreparados. 
Então, deprime-se ou torna-se violento, mostra toda sua imaturidade nas 
lamúrias infantis que brada indignado por toda parte, mas principalmente 
no Instagram e no Facebook, ali se envolvendo em correntes que odeiam 
ou amam alguma coisa, como se o mundo tivesse apenas dois matizes.

A criança é alguém que quer tudo o que vê, que aumenta gi-
gantescamente a lista de compras de uma casa, da pasta de dente de cor 
diferente e sabor extravagante à infinidade de cores de lápis que pouco ou 
nunca usará. Aprende rapidamente a ver a felicidade nas coisas que tem e 
a infelicidade nas coisas que acha que lhe faltam, que é quase tudo, com 
exceção das que já tem, mas por vezes quer mais uma.

Enquanto isso o jovem é fundamentalmente um chato, entediado. 
Pode tudo fazer, mas não tem vontade, disposição ou coragem de fazer o 
que quer que seja, reclama de tudo, por estar longe do quarto, dos amigos, 
da turma, da tribo, da escola, do lar; ou por estar na escola ou no lar, por 
não viajar e por estar viajando; por não passear e pelo passeio escolhido. 
Tudo é sempre muito pouco.

De minha parte, tento manter uma distância saudável desses seres, 
admirando-os, quando possível, nos lares de parentes e amigos. Verdade 
que hoje em dia, segundo alguns sociólogos, geógrafos e demógrafos, o 
jovem mama nos pais até pelo menos os 40 anos, o que, como se sabe, é 
o meu caso, de modo que posso ser considerado um jovem, tenho mais 
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de 40 e recebo minha sagrada mesada materna. Entretanto, longe da 
descrição acima, tenho uma autonomia emocional e uma maturidade 
rara até mesmo em pessoas com idade mais avançada, além de ousar dar 
meus passos próprios no rumo incerto da busca pelo certo, justo, bom e 
verdadeiro. E vivo ousadamente a minha insignificância sincera ao invés de 
falsas significações, combatendo não só costumes e crenças, mas também 
a própria civilização. Que a luta seja inglória, é essa outra questão que não 
vem ao caso, nisso importando a ousadia de lutar por uma causa e não 
contra os demais.

Tons desbotados

Foram-se as cores firmes. Hoje restam apenas os tons intermediários, 
o que não é nem isto, nem aquilo. Nada nem ninguém mais têm cor, nem 
podem ter! Há uma concordância generalizada de que o meio termo, o 
centro, o distante das extremidades é o certo, o justo e o bom. Fala-se em 
era da tolerância, mas vejo somente um triste suportar a distância, e não 
de diferenças, mas da obrigação de suportar as excrescências dos demais. 
Pessoas com posições políticas e filosóficas quase não têm com quem 
conversar, pois consideram ou inútil, complicado, ou, pior ainda, proibido 
o que se diz e se pensa, de qualquer modo, nada com que tenham muito 
tempo para “perder”, que os tirem do seu objetivo maior, da viagem ao 
amor, da profissão à saúde, dos negócios ao lazer, todos muito ocupados. 
E eu que sempre gostei do azul hoje me defronto com uma variedade 
incomensurável de tons quando vou a uma loja de tintas: azul marinho, 
azul céu, azul piscina..... “E azul puro? Não existe?” pergunto ao lojista 
que não tem resposta. “Tudo tem que ser impuro, misturado, confundido?” 
penso comigo mesmo, e digo que isso faz parte do processo civilizatório, 
que tudo se dilui para ser palatável. Longe de ser um purista, sou alguém 
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que aprecia as diferenças e sente saudade do bom e velho azul, de pessoas 
com ideias que ultrapassem seus interesses particulares e que, em vez de 
se espantarem, se posicionem diante dos fatos. Um mundo desbotado 
talvez não desagrade a ninguém, mas também perde muitas das nuanças 
responsáveis por grandes revelações das idiossincrasias humanas. Pessoas que 
aceitam tudo e não debatem nada não são tolerantes, são antes indiferentes.

Meu futuro

Serei afamado pelas coisas que não fiz, nem pretendo fazer. No 
futuro, dirão: eis alguém que não trabalhou, nem tinha profissão; não teve 
filhos, nem se casou; não amou, nem odiou; não elegeu ninguém, nem 
foi candidato a nada; não aderiu e não se opôs aos interesses públicos ou 
privados; não participou e não se contrapôs a que outros participassem 
dos movimentos sociais. Alguém que não agiu e nem conspirou contra os 
outros, que não roubou, matou nem mentiu, que não buscou qualidades 
ou defeitos, embora, a exemplo de todos, tivesse ambos, que não acreditou 
na maior parte das coisas que as pessoas acreditam e não comungou da 
maior parte dos costumes culturais, mas também não mudou sua época. 
Eis alguém que conseguiu se qualificar num mundo com tão poucas 
qualidades, por ter feito poucas merdas num lugar cheio de cagadas! E se 
não salvou o mundo com os seus gritos de alerta, trazidos nesses e outros 
escritos, pouco ou, até, nada fez para piorá-lo. Eis, por fim, um homem 
que não liderou nem quis ser liderado, que passou a vida cuidando de suas 
poucas coisas e sem perturbar os demais na realização das suas.

As coisas miúdas de cada dia

Só vejo coisas miúdas na maior parte das ações humanas, acho que 
o homem vem apequenando-se. Brigam, matam e morrem por miudezas. 
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Apegam-se cada vez mais as suas pequenas posses, as suas pequenas ideias 
e a vida girando ao redor do criado mudo do quarto de cada um. Nada 
do que dizem ou mostram me parece grande, e não há pequenez maior 
que a grandeza que ostentam, totalmente sem mérito. De grande vejo 
apenas a ignorância da maior parte, assim como a minha. E quanto maior 
quer se mostrar, menor a vejo. Miúda são a religiosidade e a maioria dos 
sentimentos humanos pela falta de honestidade, mais particularmente o 
amor; miúdas são a política, a arte e o esporte; miúda é a vida doméstica 
com suas pequenas e detalhadas regras; miúda é a vida social com sua 
luta pequena por infindáveis interesses próprios, quase todos miúdos ou 
supérfluos; miúdas são as grandes cidades. Nem os supostos grandes gestos 
de ajuda ao próximo, caridade ou abnegação pública possuem virtudes; 
isso me parece uma obrigação, e sua ausência nas pessoas não gera apenas 
pessoas sem méritos, antes, desobedientes dos seus deveres. Há poucas coisas 
realmente dignas nessa vida, mas poucas são apreciadas. Por exemplo, seria 
grandeza da parte de cada um que, ao invés de buscar alguma grandeza 
perante os demais, lutasse pela igualdade, mas bem poucos são aqueles 
que não querem se destacar. Para ser honesto, vejo grandeza nos pequenos, 
naqueles que não ousam querer governar, legislar ou julgar os homens; eles 
têm a sabedoria de que são inaptos para ordenar aos demais, visto que quase 
todos mal ordenam a si mesmos. Também enxergo alguma grandeza em 
pequenos gestos, plantar hortaliças e algumas frutas é mais útil a todos, a 
começar pela própria pessoa que desfruta diretamente de seu trabalho. Não 
brigar é um dos maiores gestos de grandeza, embora muitos considerem 
isso covardia, pois possuem ideias miúdas, como é a maior parte das ideias 
humanas. No mais, muita gente miúda brigando por ninharia. E eu que 
não sou grande, mas também não sou miúdo, sigo trafegando entre coisas 
pequenas apenas em busca de algum conforto emocional no encontro com 
pessoas que tenham a grandeza de não serem miúdas.
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Um desavisado cocô na calçada

Algum cachorro deixou restos, seu cocô no meio da calçada, para 
alguém desatento atolar o pé, ou escorregar. Aliás, foi o irracional do dono 
que o deixou, afinal, o animal apenas faz suas necessidades básicas, que nem 
são tantas e são previsíveis, diferente do homem, que as vive criando. Então, 
é o animal do dono que leva o seu cão para o passeio, e isso é saudável para 
ambos, e larga o cocô para trás, na hora de ser pisado por alguém com quem 
ele pouco se importa, que pode até patinar na bosta e cair de forma trágica. 
Daí a merda está pronta mesmo. Talvez, aqueles que deixam de recolher 
esse cocô já tenham causado danos graves, irreparáveis, e sem a menor dor 
de consciência continuam cagando cotidianamente pelas calçadas por meio 
dos seus cachorros. Muitos querem castigos mais duros para esses relapsos, 
leis mais rígidas para esses cidadãos não-republicanos, mas se castigos ou leis 
adiantassem contra as cagadas, não existiriam tantas. Sou pela repreensão 
educativa e, no máximo, faria com que eles pisassem na cagada do cachorro 
para sentir o que já senti inúmeras vezes e, invariavelmente, bradar como 
eu bradei: “Que merda!” Seria tão mais simples viver se cada um cuidasse 
de suas merdas, ao invés de largá-las por aí, fingindo não ser o dono ou 
nada ter a ver com o material nojento ali presente.

O camaleão social

Eis aquele rastejante ser que passa despercebido, em geral, comendo 
pelas beiradas, disfarçado entre todos na multidão, quando ninguém é visto, 
sobrevivendo das oportunidades que passam por todos, nunca por ele. 
Escondido na paisagem social confusa, ele não chama a atenção, é lento e 
atencioso, olha sem ser visto, rasteja-se rapidamente até a sua vítima, ou 
espera-a chegar, desatenta, ao seu alcance fatal. Não ocupa grandes espaços 
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como faz o leão, nem desfruta da virtude de ser astuto como a raposa, o 
camaleão destaca-se por não ser percebido enquanto se refestela com suas 
presas. São tão sutis que raramente são percebidos mesmo por outros 
camaleões, e a vítima quase nunca escapa à sua língua grudenta, pois sua 
arte muda-o de feição e de cor para todos, quando, de aparente devorador, 
pode se transformar em vítima de predadores maiores. Sua captura é difícil, 
pois mais espera as vítimas do que corre atrás delas, e mantê-lo preso é tarefa 
inglória, visto que se disfarça e passa imperceptível por todos. Dificilmente 
se consegue responsabilizá-lo pelas ocorrências, mimético, logo se dissolve 
na massa daqueles que pouco ou nada sabem. Seus sentimentos são os 
esperados, suas opiniões são desconversas sobre as questões expostas, suas 
posições são sempre as majoritárias. Não se destacar é o seu destaque! Não 
é mau, nem ruim, é fundamentalmente sobrevivente, e não é confiável, 
muda até de feitio se precisar fugir de um problema, tendendo a salvar a 
si mesmo, antes de tudo.

Um pesadelo medonho!

Tive um sonho horroroso, sonhei que era deus. Alguns podem achar 
que tenho complexo de grandeza, o que longe está de ser verdade. Complexo 
de grandeza seria sonhar em ser presidente dos Estados Unidos ou da 
China. Mas, não! Fui sonhar logo com esse infeliz, que tem que ter orelhas 
gigantescas e olhos atentíssimos, ou, do contrário, tudo desanda no universo.

Todo dia era aquela fila de criaturas a pedir, implorar, esmolar 
as coisas mais estranhas. A lesma, tamanha era a vontade de ser deixada 
em paz infernizando os vegetais, pedia para ser mais asquerosa e nojenta, 
de tal forma a não ter nem devoradores. A mosca reivindicava a força da 
formiga, para assim poder carregar merda consigo, ao invés de perder 
tempo procurando por aí. A formiga queria pular como os gafanhotos 
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para suas pequenas pernas não cansarem. O rol era infindável, era um 
inferno a vida divina.

Naturalmente, sendo eu deus, não me passou despercebido que o 
ser humano, embora estivesse na fila, cedia sua vez às outras criaturas, como 
se fosse gentil, o que eu sabia que não era da natureza da espécie e só com 
muita educação alguns poucos podiam conseguir. A fila foi andando até 
que finalmente chegou a vez do homem, e pensei comigo, “Boa coisa não 
vem; essa criatura ficou por fim não por educação, para não passar vergonha”. 
Contudo, precisava ouvir também, o mais lamuriento dos seres. Pois não, 
o que desejam?......

“Senhor, dinheiro, amor, saúde, felicidade, paz, mais dinheiro, algumas 
aventuras extraconjugais e a poligamia para ambos os sexos!” respondeu.

“Mas, dei-lhe o livre-arbítrio, autonomia, criatividade para conquistar 
isso ou qualquer outra coisa que quiser!”

“É verdade, senhor, mas se conseguisse tudo isso sem esforço, 
seria melhor.......”

Desapontado com essa criatura medíocre, mas esperançoso de 
ainda encontrar algum encanto antes de eliminá-la, como tantas outras 
que extingui no decorrer da existência desde a criação, indaguei: “Por que 
deseja a poligamia? O que tem de ruim na monogamia?”

“Senhor, os tempos mudaram e na modernidade o casamento monogâmico 
é um empreendimento limitado e todos querem um empreendimento grande, 
de capital aberto”.

Felizmente, minhas esperanças não foram em vão. Percebi um 
amadurecimento emocional nessa espécie. Permiti a poligamia e mandei 
reimprimir a bíblia, após o que fui descansar na santa paz. Foi quando 
acordei quem sou de fato e sai correndo para vomitar no banheiro.
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Acontece que durante o sonho, além de ter sofrido como deus no 
árduo trabalho de ouvir as lamúrias das criaturas, sofria por ser simul-
taneamente quem sou, sabedor inclusive de que deus é uma farsa e por 
enganar todas as criaturas. Então ter sonhado que decretei o casamento 
poligâmico, me fez vomitar: se em dois é um desastre, em um monte ia ser 
uma tragédia! Porém, já me sentindo aliviado, pensei: “Ainda bem que fui 
um deus bonzinho e não quis eliminar os humanos!” Tenho sonhos premo-
nitórios: na infância, quando sonhava que estava fazendo xixi em algum 
canto, invariavelmente acordava mijado. Depois, na adolescência, quando 
sonhava com sexo, acordava ejaculado. Logo, por via das dúvidas, é sempre 
bom torcer para não sonhar com o fim de alguma criatura ou pessoa, pois 
outro dia sonhei fazendo cocô numa moita e, acreditem, acordei cagado!

Sobrevoo filosófico

De todos os filósofos que leio, aprendo inúmeras coisas e agradeço 
a ginástica intelectual que me proporcionam com suas ideias. Verdade que 
não concordo muito com elas, mas isso pouco importa, mesmo porque 
não os procuro para ensinar, e sim para pacientemente aprender coisas 
nas quais não havia pensado ou outras formas de pensar as mesmas coisas; 
não para pensar como eles, e sim para ver que há sempre mais coisas para 
pensar ou outras formas de pensar. Sob certo aspecto todos estão certos, 
escolhem o objeto, o método e os conceitos com os quais descrevem certa 
realidade, que, se não estava oculta, também não existiria sem que eles 
a enunciassem. Gosto até mesmo do tom de condutores de homens que 
muitos ostentam, apesar de eu ser completamente contra a condução dos 
homens: as pessoas não sabem nem mesmo se conduzir, e querer ousar 
dirigir os demais me parece de extrema petulância. Por exemplo, Platão. 
Há filósofo que mais queira nos conduzir no caminho da verdade, da 
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virtude, do certo, do bom e do belo do que Platão? Ele que, no entanto, 
não se priva de usar da mentira, do vício, dos subterfúgios para impor suas 
máximas, nem de impor uma tirania ou despotismo para chegar à cidade 
ideal: parece que mesmo o bem precisa de algum mal para se concretizar. 
Não! Nunca espero perfeição dos filósofos, me contento apenas com alguma 
inteligência. Há aqueles leigos que acusam a filosofia de só levantar ou 
inventar problemas, pouco contribuindo para solucioná-los, quando não 
complicando ainda mais o que aparentemente poderia ser tratado de forma 
mais simples. Nisso até pode haver algum fundo de verdade, se tomado 
de forma parcial ou sob a ótica de algum autor em particular, entretanto, 
o filósofo surge para tentar interceder naquilo que está problemático, seja 
do ponto de vista do conhecimento e sua logicidade, seja do ponto de vista 
da vida pública, da política aos costumes. Sei que sou tributário a vários 
deles, dos quais capturei alguma sabedoria aqui, alguma sagacidade mais 
ali, algum conhecimento acolá, até mesmo alguma retórica e forma de 
argumentar, bem como sei que mamei, ruminei e despertei por meio de 
alguns, porém o que mais aprendi foi pensar por conta própria. Todavia, 
todos parecem indicar que a saída é tomar nas mãos as rédeas do destino, 
não se ajoelhar diante do forte, nem fazer ninguém se ajoelhar, que a 
virtude, a verdade, o justo, o razoável advêm tão somente do próprio 
aprimoramento, mesmo que a conjuntura ou a época pareçam impedir, 
e que a qualidade fundamental a ser adquirida é a coragem de se portar 
como um homem diante de crianças assustadas com suas superstições, 
medos e ignorâncias, ou pior, irritadas com a incapacidade de resolver 
suas dificuldades. Não sou igual a alguns que pensam que os filósofos ou 
a filosofia são fundamentais para a formação das pessoas, visto que muitos 
sobrevivem muito bem sem eles, até mesmo os desconhece. Por outro lado, 
acredito que os conhecer torna a todos mais humanos; é parte integrante 
da cultura universal, do que atualmente se entende por homem ou mesmo 
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humanidade, para não mencionar a liberdade – temática que os filósofos 
perseguem desde os primórdios, que prima em agir e dizer como todas as 
pessoas se autodeterminam, e que concede a cada um a própria originalidade 
ou singularidade e que construiu a história humana, fez o presente que, 
invariavelmente, pelo menos até o momento, realiza um futuro. Aconselho 
a todos algum aprofundamento filosófico, porque, se a filosofia não tem 
um poder curativo sobre os problemas humanos, mesmo porque não 
há ao menos um consenso de quais eles sejam, ou se realmente existem, 
ela é um instrumento de reflexão sobre eles e pode assim potencializar a 
participação de cada indivíduos na busca de uma vida menos tola. Além 
disso, alguma cultura sempre aumenta a sensibilidade, torna as pessoas 
mais compreensivas e tolerantes, até mesmo mais agradáveis na conversa, 
e, senão por esses motivos, aumenta o estoque de conversa à toa que os 
encontros sociais exigem.

Observações extemporâneas

A condição do homem na história é daquele que procura a verdade, 
não daquele que a encontrou. O encontro da verdade, se é que isso algum 
dia aconteceu ou vai acontecer, é sempre temporário e, na maior parte das 
vezes, traz tristezas, quando não mais dúvidas, pois o que se descobre ou se 
inventa é algo que mais liquida com as autoridades das verdades passadas, 
do que inspira confiança nas novas verdades. Há aqueles que acreditam no 
progresso humano, que se está mais próximo da verdade do que estiveram 
os antigos, que cada vez mais o conhecimento desvela o desconhecido, o 
que me parece tolo, já que se toma o mais como se fosse o melhor. E isso 
apesar de o que se sabe poder ser falso ou mentiroso, quando saber mais 
pode significar saber mais coisas erradas, ou se enganar ainda mais do que 
os antigos. No entanto, foram as dúvidas, a rigor, que mais fizeram avançar 
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o conhecimento no rumo do desconhecido; as verdades por comum só 
sobrevivem com a estagnação da curiosidade e com a implantação de 
ortodoxias e protocolos. A busca da verdade, no geral, foi sempre uma 
grande mentira, pois poucos apreciam ou gostam de ouvir a seu respeito. 
O que se busca preferencialmente é a boa aceitação e a apreciação alheia. 
Ocorre que, de fato, a verdade é uma mercadoria escassa e pouco conhecida, 
e se compra muita porcaria pensando se tratar de joia rara. Certamente, 
que tenho algumas verdades, muitas delas pouco honestas e uso-as com 
muito comedimento, porque usualmente a mentira é sempre mais útil e 
necessária. De resto, acredito em poucas coisas, por exemplo, na existência 
dos excrementos, no mais duvido das certezas fáceis e confortáveis e de 
qualquer verdade que surja pela decisão de alguma maioria. De minha 
parte, posso garantir, continuo sendo daqueles que torcem para as verdades 
de alguns não matarem as dos outros, para haver tantas verdades quantas 
forem as pessoas, desde que estas não briguem ou se matem por aquelas, 
enfim, para a mentira e a falsidade serem postas nos seus devidos lugares, 
como ações mais praticadas que a honestidade, visto que a verdade, se 
existe, de todos é desconhecida e ainda é procurada.

Um homem só ou só um homem

Sem dúvida, por ser celibatário, nem sempre tenho a possibilidade 
de me relacionar com mulheres, que ambicionam, sempre e invariavelmente, 
o casamento, o que sabem que não obterão comigo. Na realidade, um 
celibatário não necessariamente é um assexuado, como é comum se pensar, 
mas é alguém que apenas se recusa a contrair o matrimônio, que, no meu 
caso, não acho saudável e considero ser uma instituição cultural arcaica. 
De um lado, as mulheres educadas para buscar um macho provedor hoje 
já se contentam só encontrarem um macho, ainda que parasita. Enquanto 
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isso, eu, que mal consigo ser um homem, não ousaria ser um macho, pois 
mesmo considerando o homem um animal, não dos melhores, creio que 
não devo nem ser um animal selvagem e, muito menos, doméstico, mas 
livre a perambular na busca dos meus interesses que se auto instituíram. 
Ademais, não acho digno disputar mulheres e territórios como um bicho 
qualquer: acredito que o homem tem mais o que fazer com seus neurônios 
do que ficar em brigas de hormônios. Por outro lado, considero o amor 
um sentimento inatingível depois que se atinge uma compreensão mais 
refinada, obtida nas visitas a filósofos, antropólogos, psicólogos, artistas e 
nas observações à história da humanidade, repleta de maus exemplos. De 
todos os sentimentos, o amor, sem dúvida, é o mais intestinal, é no que 
mais se faz cagadas, mais se toma no cu. Que haja os defensores ou crentes 
no amor como um sentimento nobre, eterno ou virtuoso, isso não me 
espanta, o que me espanta é como as pessoas ainda caem nessa ingenuidade 
e no simplismo dos sentimentos humanos, imaginando abnegação onde 
há exclusão, quando não mera possessividade.

Parece óbvio que, com esse tipo de opinião, tenho servido apenas às 
mulheres carentes, para não dizer desesperadas, muitas com intuito vingativo, 
o que não considero justo, mas é humano, sabedoras da minha prática 
do sexo casual e bem pouco eventual. É verdade que algumas mulheres já 
se apaixonaram por mim, já me cobiçaram, mas logo se deram conta da 
luta inútil que seria tentar me distanciar dos meus princípios filosóficos, 
da minha busca incessante pela verdade e pelo certo, além do meu horror 
intestinal ao casamento e a família, uma doença a ser superada. É verdade, 
também, que nunca fui um grande amante a ponto de alguém insistir muito 
para comigo ficar; se virtudes tenho, estas não se encontram nesse campo 
tão complexo e minucioso, embora não tenha vícios, encontrando-me no 
campo dos moderados. Todavia, de forma alguma espero que as pessoas 
concordem comigo, antes e sempre, conto com a tolerância delas.
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De resto, quando estou carente de práticas heterossexuais, não me 
furto à prática masturbatória, este eterno recurso afirmativo da autonomia, 
anticoncepcional excelente e seguro (evita a transmissão de doenças sexuais), 
ato revelador de independência e maturidade, permitindo a muitos saírem 
às ruas sem que seja em busca de saias ou calças, e apenas para tirá-las. 
Creio que muito da minha autossuficiência se deve a essa prática milenar, 
que muitos filósofos, se não a defenderam, praticaram. A verdade é que a 
filosofia tem alguma coisa de masturbatória.....

O retorno

Fiquei afastado de tudo e de todos nos últimos tempos. Precisava 
pensar. Saí por aí a viajar. Fui ver o mar e a montanha, o campo e as cidades. 
Nem é preciso dizer que a tristeza e a alegria são as mesmas em toda parte, 
assim como as bostas, muito comuns quando se trata do humano. Sei que 
falta não fiz, pois não pediram que retornasse aos meus escritos excremetais, 
e muito menos sentiram minha ausência. Meus poucos leitores ou leitoras 
já cansados do meu repugnante humor, creio, ficaram aliviados com o meu 
aparente sumiço; pelo menos, das minhas merdas estiveram livres, ainda 
que da merda da vida não tivesse se livrado, a não ser se morressem, o que 
seria outra merda. Enfim, constatado que falta não faço, que não há leitores 
para os meus escritos, mais convicções tenho para continuar a escrever e 
atuar no espaço da Internet, esse lugar em que cabe todos e não pertence 
a ninguém, pois o que evacuo não ocupa mais que um mínimo espaço na 
memória de um computador. Aliviado estou por não precisar mais derrubar 
árvores para escrever minhas bostas, e tenho a consciência tranquila por 
não tirar o sono dos leitores ou leitoras, que a rigor, não tenho, mas que 
se vier a ter, não terão que pagar merda alguma para ler minhas bostas.
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A minha viagem foi de estudo e autofinanciada à base de favores e 
amizades que me permitiram ir por aí, em busca de novos saberes e novos 
contatos. Descobri pouca coisa ou até nada. Tudo é muito igual por toda 
parte, as mesmas músicas, as mesmas vestes, os mesmos pratos, e os passeios 
também são bastante semelhantes. Vi festas de batizados que mais pareciam 
de casamento e vi festas de casamentos que exalavam tristeza; vi velórios 
alegres e nascimentos trágicos. De fato, não conheci ninguém suficiente-
mente sério em quem pudesse depositar alguma credibilidade, apesar de 
ter visto inúmeras pessoas simpáticas. De tudo, o que mais me chamou 
a atenção, foi o fato de haver tão pouca coisa que me desperte a atenção 
no que as pessoas fazem ou pensam. Todavia, tenho que admitir, arejei as 
vistas e a mente e agora tenho ânimo redobrado para a minha evacuante 
tarefa de expor os odores fétidos da convivência humana desarmônica. E é 
fácil perceber que o que existe de mais fedido no momento são as eleições 
municipais, pois um candidato é um bosta, o outro uma merda, aquele 
outro um excremento, este outro um cocô e, ainda, o mais refinado, que 
são fezes. Enfim, o melhor não presta, porque, no caso, é o que faz o pior.

Um suposto amor à humanidade

Quem ama a humanidade, se é que é capaz de fazê-lo, o que não 
acredito, ama uma abstração, o inexistente. Amará o assassino, o ladrão, 
o bandido, o charlatão, o egoísta, o vaidoso, o vagabundo, o traidor, o 
corrupto, o estuprador, o racista, o ruim, o mau? Na realidade, creio que 
essa pessoa não conhece a humanidade, nem, muito menos, o amor. O fato 
é que quanto mais se conhece a humanidade, mais se deseja ficar só ou com 
alguns poucos. Outro fato é que a humanidade se mata e cada pessoa só 
gosta, quando gosta, dos seus próximos; aos demais, tolera-os ou por não 
poder eliminá-los ou por ser isso muito caro. Quanto ao amor, continua 
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um ilustre desconhecido que poetas tolos elogiam e músicos insensatos 
cantam. Sou daqueles poucos que teme o homem e seus sentimentos, que 
promove não uma comunidade humana, mas uma engrenagem que coloca as 
pessoas em funções econômicas. E a economia, todos sabem, não vale nada.

Sobre possuir uma funerária

Se há um negócio certo, esse é a morte, que a todos atinge num 
determinado tempo ou numa determinada ocasião, aguardando-os 
independentemente de sua idade, sexo, credo, opção sexual, política, cor, 
do seu status social. Naturalmente, todos, dentro das parcas e poucas 
possibilidades individuais, em que alguns podem prolongar com dinheiro 
a vida sofrida, tentam adiar o inevitável inadiável, querendo viver sempre 
mais e mais intensamente. Entretanto, acabam por sucumbir à morte. Eis 
por que dificilmente donos de funerárias sofrem com crises econômicas ou 
vão à falência. Na verdade, a crise precipita alguns à morte, por meio de 
suicídios estoicos ou assassinatos por dívidas, o que acarreta mais lucro ainda 
àqueles empresários, visto que a família sofrida não deixará de arcar com 
as despesas do enterro do morto. Assim, se algum dia eu perder a sanidade 
e resolver querer ganhar dinheiro sem risco, não abrirei um restaurante, 
uma confecção, uma empresa de entretenimento, uma perfumaria, uma 
oficina, nem mesmo um banco, pois tudo isso se torna dispensável em 
tempos de crise. Já a morte, essa não pode aguardar a fedentina do corpo 
inerte e precisa ter destino apropriado. De fato, não conheço dono de 
funerária pobre, se bem que conheço poucos desses seres tão importantes 
quanto os urubus, com a diferença de que os urubus prestam o mesmo 
serviço gratuitamente.
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A insolvência de todos

O mundo endivida-se cada vez mais. Muitos levantam um papagaio 
aqui para descascar um abacaxi ali ou um pepino acolá; mais à frente 
quase todos encontrarão uma imensa labareda a queimar dinheiro para 
todo lado feito papel sem valor. Desses, a maior parte endivida-se não 
por questões de saúde ou por alguma catástrofe natural ou humana, mas 
principalmente para obter um supérfluo ou para alimentar a vaidade, 
ainda há os que gastam para ostentar e os que gastam nos vícios. Eu, que 
pouco tenho e de menos bem preciso, assisto à febre da inadimplência 
de consumidores vorazes, de empresas e até mesmo de Estados, que 
tentam sanar suas dívidas sem conseguir, combatendo os efeitos e nunca 
as causas. Então, percebo que a doença está no crédito fácil e pouco 
confiável, em que qualquer ruído faz tudo ruir no descrédito e as pessoas 
acabam fugindo como manada. E quanto mais agem como um animal 
desesperado, correndo pelo mundo e pelos negócios em busca de refúgio, 
para daí assistir sossegado à carnificina distante, do salve-se quem puder 
para não ficar com o prejuízo, mais se acentua a crise e menos chance de 
encontrar formas de consertar com os modelos antigos. O pior que se 
pode fazer diante da crise de um sistema antigo é lançar mão de receitas 
antigas e amargas, inúteis diante dos desafios atuais. O que sei é que todo 
mundo pagará essa conta de uma forma ou outra, direta ou indiretamente. 
Do meu ponto de vista, o mundo viveria melhor sem crédito, pois haveria 
menos ganância e menos desejos, que empurram sempre para a gastança. 
O crédito é uma doença antiga que vem se aperfeiçoando, para criar as 
armadilhas do aprisionamento contemporâneo: celular, computador, TV, 
perfumaria e cartão de crédito. Sua função não é satisfazer as vontades 
dos consumidores, mas criá-las, ampliá-las, amarrá-las a hipotecas, notas 
promissórias e faturas de cartão. O fim está próximo e chegará numa cadeia 
de inadimplência coletiva. Enquanto isso, eu, passo sem muito esforço 



151

pelas marés econômicas, percebo que mais e mais pessoas se arrastam para 
endividamentos. Depois reclamam que só falo merda ou que acho tudo 
uma merda. Porém, convenham, que isso vai dar em bosta... Ah, isso vai!

Inadimplentes do mundo, unam-se, pois assim é mais fácil de fugir 
da cobrança, que, não se enganem, virá.

A respeito da minha escrita e dos meus escritos

O que escrevo está destinado a entreter tanto as pessoas sábias e 
educadas, quanto as pessoas comuns, quando estas tiverem alguma hora 
livre e não souberem como empregar melhor esse tempo. O estilo é muito 
estranho, ora alto e retórico, ora baixo e trivial; mas, tal como é, me satisfaz, 
e penso que pode divertir as pessoas de grande honestidade e virtude, ou 
pelo menos de inquestionável sentido comum. Que possa agradar ou 
desagradar uns e não outros, o fato é que só busco ser entendido e também 
fazer entender as entranhas intestinais dos acontecimentos. Verdade que 
espero leitores, sendo igualmente verdade que espero não os encontrar. 
Ora, se há tanto sendo dito por tantos, por que haveriam de preferir um 
escrito meu, um ilustre desconhecido, ao de algum sábio? Longe de querer 
competir com os grandes, quero sobretudo instigar os pequenos, aqueles 
abertos suficientes para ver o comum de maneira incomum. Contento-me, 
antes, com o escrever e, quando posso, divirto-me com algumas reações de 
algum eventual leitor ante o que escrevi. De qualquer forma, não se trata 
de trabalho profissional e jamais poderei ser remunerado, pois palavras 
são como a areia da praia, revolucionam-se a cada onda, e o que há pouco 
fazia tanto sentido, pode nem ser entendido algum tempo depois. Quantas 
vezes eu mesmo não neguei algo que havia, algum tempo antes, afirmado 
com tanta convicção.... Isso faz parte da aprendizagem para a evolução 
própria. Ora, escrever para mim é pensar em voz alta, é revelar os odores 
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que percebo, é descrever os sentimentos que me levam a ver tanta bosta 
em tantos lugares, bem como é comungar alguma intimidade com um 
monte de gente que nem conheço. Enfim, esse escritor produz alguns textos 
que, por mais que acredite serem bons ou úteis, servem para entreter. E 
tenho a consciência tranquila, pois não corto sequer uma folha de árvore 
para divulgá-lo e, sei que, se com eles não ajudo, também parece que não 
prejudico ninguém, sem falar que, qualquer coisa, igual a tudo que é atual, 
são escritos deletáveis! No mais, confesso, minha maior preocupação, é se 
estão bem ditos, muito antes de desejar que sejam lidos. É só no ato de 
publicar que começa a reinar a vaidade.......

O homem mau

Há todo quanto é tipo de gente bosta nessa vida, mas as más, cujas 
cagadas fedem e repercutem mais, são as mais asquerosas e nojentas. Mentem, 
roubam, matam, prejudicam sem culpa ou arrependimento. Que não sejam 
tantos desse tipo, basta um para que se possa perceber a essência de todos 
do mesmo gênero: é um encosto a sugar as energias parcas de quem está 
fora dessa categoria. O prejuízo do próximo o satisfaz, a desgraça de um 
oponente alimenta seu orgulho, a derrota de todos agrada seu amor-próprio 
e o seu narcisismo. E para esse alguém assim não há cura, quando muito 
se pode tentar controlá-lo ou inibi-lo. Há pessoas raivosas da maldade 
que propõem a morte dos maus, do que discordo, pois não acho que 
devo sujar a mão com sangue imundo e acredito que a pena apropriada 
para tais indivíduos seria o bom e velho ostracismo. Aliás, a morte não se 
justifica para nenhum dos delitos humanos: o que no fundo distingue os 
bons dos maus, é que os primeiros nunca desejam a morte do outro, os 
últimos, sim, eles desejam e, destes, alguns poucos a praticam, seja por 
serem indiferentes à justiça, seja por acharem que são a justiça. O fato é 
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que na história, se há registro de heróis, também não faltam registros de 
grandes canalhas, de pessoas cruéis, más, haja vista o ser humano sempre se 
eternizar pelo que faz de bem ou de mal. Embora eu não tenha a ambição 
de ser lembrado pelo que fiz, faço ou farei, mesmo porque o esquecimento 
não me incomoda, ainda mais depois de morto, não quero ser lembrado 
como alguém que cagou com o próximo, independente de se tratar de 
um ou de vários deles. No caso, a indiferença dos demais é bem melhor 
do que o ódio de vários.

Fatalidade de existir

Como indivíduo não elegi a merda desse mundo; viver é encontrar-
se em um mundo determinado e insubstituível, neste de agora. Mas esta 
fatalidade vital não se assemelha a nenhuma mecânica histórica ou natural. 
A fatalidade de eu ter despencado nesta merda toda consiste no fato de 
que, em vez de impor-se a mim uma trajetória, impõem-se várias, todas e 
nenhuma, e consequentemente, sou forçado a eleger uma. Viver é sentir-se 
fatalmente forçado a exercitar a liberdade, a decidir o que se vai ser neste 
mundo. Nem um instante se pode deixar que essa atividade de decidir 
descanse, inclusive, quando se entra em desespero, abandona-se ao que 
quer que seja, decide-se por não decidir. Há uma estranha dualidade de 
prepotência e insegurança que se aninha na alma contemporânea: a vida, 
como repertório de possibilidades, é magnífica, exuberante, superior a 
todas as historicamente conhecidas, porém, tendo um repertório maior, 
transbordaram todos os caminhos, princípios, normas e ideais legados pela 
tradição. Todos devem inventar o próprio destino: o passado não pode 
dar uma orientação positiva, só negativa; não diz o que fazer, no máximo, 
aponta o que evitar. Resta saber se diante dessa crise de valores, as pessoas 
não se encantarão apenas com o que tem preço e deixarão passar batido o 
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que é valor ou dignidade. Num mundo em que o herói desapareceu, todas 
babam por celebridades!

A verdade é para poucos

A verdade é pouco democrática, é coisa de especialista e pouco 
acessível à grande maioria. Na maior parte das vezes, quando exposta ao 
grande público, este não a entende, ou pensa que é falsa ou mentirosa, 
pois mais que apontar a grandiosidade das coisas, ela revela a simplicidade 
de tudo. Retira a mágica e a fantasia e coloca a realidade nua e crua, mais 
sanguinolenta que espiritual, mais prosaica que fantástica, mais corpórea 
que transcendente, mais rotineira que revolucionária. Ora, a verdade 
está no melhor argumento que convence não todos, já que isso seria 
impossível, mas aqueles poucos que importam e determinam o andar 
dos acontecimentos; é construída no debate constante do seu estatuto, 
que está sempre em risco devido a novas descobertas ou invenções. E, 
no entanto, quem ousa mostrar novas verdades é sempre considerado 
pervertido, pois o novo sempre parece degenerado para velhos hábitos 
mentais, que não querem largar suas crenças, justificando por que só os 
corajosos conseguiram enunciá-las do decorrer da história. Já a mentira e 
a falsidade são bem mais abrangentes, convincentes e até mesmo aceitáveis, 
uma vez que quase todos nascem e crescem dentro das verdades antigas, 
das quais muitas são falsas e ignorando as mudanças que ocorreram e estão 
ocorrendo. E ainda que as ideias falsas possam ser superadas quando se 
conhecem as verdadeiras, as mentiras são inevitáveis e parecem fazer parte 
do cotidiano, porque a honestidade é quase sempre insuportável, só que 
mais para aquele que ouve do que para aquele que enuncia, e como não 
se quer ouvi-la, também não se fala nela. O grande dilema da verdade é 
que, ao se popularizar, é quando se acende o alerta de sua possível falsidade, 
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pois a aceitação de uma maioria não dá mais certeza à verdade, e quando 
todos começam a discuti-la, abre-se a brecha para que novas ideias surjam, 
num primeiro momento como inaceitáveis, para logo depois se tornarem 
algo óbvio. Foi sempre assim, alguns poucos enunciam uma nova verdade 
que só muito depois é debatida e mais tempo depois é aceita. Eis por que 
a verdade muitas vezes é solitária, quando não é enquadrada como imoral, 
anormal e perversora. De minha parte, quando muito me contento com 
as minhas poucas verdades enquanto aprecio o digladiar de todos pela sua 
posse, pelo que, quando preciso for (ou assim acharem), mentirão para 
que dela não se afastem, pois em nome da verdade inúmeras mentiras e 
falsidades foram ditas pela estúpida humanidade.

Desconfie

Não, não confie num olhar, num beijo, numa frase, numa notícia, 
num livro, numa pessoa. Não confie em ninguém, muito menos em mim 
ou no que digo. Investigue antes tudo que lhe chega, principalmente aquilo 
que pareça ser do bem ou desinteressado. Porém, desconfie sem maldade, 
como aquele que sabe que todos erram, mesmo acertando muitas vezes; 
como aquele que não quer tanto buscar os equívocos dos demais, e sim 
encontrar uma verdade própria, isenta de preconceitos que não sejam 
os próprios, já que desses ninguém se livra. Pense que as pessoas antes 
de quererem o bem das outras, querem o próprio bem, e estranho seria 
se isso fosse diferente. Veja que santos foram poucos e, cá comigo, não 
ponho a mão no fogo por nenhum deles. A verdade é que cada um só 
conta consigo mesmo, e na hora certa ou nas incertas, dormirá o sono 
dos justos ou dos injustos. Se há alguém em quem possa confiar, parabéns, 
mas confie com suspeitas, não porque a pessoa não mereça confiança, mas 
porque mesmo aqueles em quem muito se confia também erram. Foram 
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as desconfianças próprias que fizeram o homem avançar no conhecimento, 
nos costumes, na cultura. Verdade que esse avanço não está isento de muita 
estupidez, que os conhecimentos podem ser fatais, que os costumes podem 
se deteriorar, que a cultura pode ficar tola e que o sucesso pode se tornar 
um fracasso caso não se calibre a percepção adequadamente. Que o mundo 
melhora é fato, mas isso não impede que algum alucinado faça coisas que 
o levem ao fim por alguns se acharem no direito de determinar a todos o 
certo, o justo, o verdadeiro e se têm ou não o direito de permanecerem 
vivos. E ainda que não seja um desconfiado, confio muito pouco em bem 
poucos; nos demais, quando preciso, vejo se é possível confiar. Entre a 
confiança e a desconfiança há uma variedade imensa de possibilidades, 
e no geral, se não desconfio, também não acho que há o que ou quem 
mereça minha confiança, pois normalmente estou mais preocupado em 
sobreviver nesse mundo um tanto caótico, do que em me preocupar se 
devo ou não confiar. Manda a constituição que se acredite que todos são 
inocentes até se provar o contrário. Todavia, recomenda a prudência que 
embora a presunção de inocência seja plenamente válida num tribunal, é 
contraproducente no cotidiano.

Das férias à crua realidade diária

Tantos me perguntaram onde estive, o porquê de minha ausência 
por tanto tempo. Ora, tirei férias. E vocês se perguntarão: “Férias? Por que 
um desocupado, que não trabalha, precisa de férias, e o que é pior, não tendo 
recursos financeiros, como a desfruta?” Todos têm direito a férias, um direito 
pétreo, como a preguiça. Creio que me incluo entre esse todos, ainda que 
de modo bem particular. Não que eu precise descansar ou aliviar a tensão 
da labuta diária, visto que pouco faço, mas até ficar sem fazer nada por 
vezes é exaustivo e respirar novos ares, se não faz bem ao pulmão, distrai 
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a mente, e é isso que importa. Afastar-se dos livros, do computador, dos 
afazeres domésticos é algo necessário para perceber que mesmo as coisas 
supostamente fundamentais podem ser descartadas e que se vive bem 
fazendo menos coisas, mesmo que as faça cotidianamente.

Convidado por um casal amigo, comecei as férias acompanhando-os 
e aos seus filhos nas suas férias de verão, em sua casa de praia. De pouco valeu 
alertá-los, antes da partida, que verão com praia e com sol, como desejavam, 
só existia em propaganda de cerveja. O normal é chover, às vezes, durante 
dias seguidos, conforme de fato ocorreu. Aliás, graças a essa observação, 
lembraram de pegar o baralho e outros jogos, o que foi importante para 
matar o tempo, apesar de já no segundo dia terem me proibido de jogar, só 
eu ganhava. Toda manhã acordavam e avistavam o nublado do tempo, depois, 
a garoa e a chuva forte, e, quando não estavam jogando, sentavam no sofá 
para assistir à TV, vendo que as enchentes derrubavam casas e arrasavam 
rodovias país afora, o que, de certa forma, os deixava mais conformados; 
se não estavam pegando sol, pelo menos não estavam sendo carregados 
pelas chuvas. Para mim o clima estava ótimo. Saia a caminhar na garoa 
pela praia, na qual outros poucos também caminhavam ou corriam, uns 
jogavam bola e alguns corajosos brincavam no mar.

Dez dias ininterruptos de chuva e voltaram para a cidade. Mal 
pus os pés em casa, afamado que sou por pouco ter o que fazer e estar 
sempre disponível para novas aventuras, fui procurado por uma amiga 
para acompanhá-la à terra dos pais delas, que estavam isoladas devido 
as enchentes na região. Sabia que além de bom nadador, sou um bom 
remador. Foi certamente uma aventura antropológica interessante ver o 
desespero estampado no rosto dos atingidos, que nada tinham e perderam 
tudo. Num pequeno bote arranjado a preço de ouro, remamos com 
alguma dificuldade até chegar à casa dos pais da minha amiga, isolada 
no sítio da família. No entanto, eles não queriam sair de lá, na verdade, 
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nem queriam ser salvos, aliás, sequer se achavam ameaçados, visto que a 
casa ficava longe do rio; só queriam suprimentos, pois a ponte que ligava 
a área rural à cidade havia sido levada pela enxurrada. Enfim, após muito 
bate-boca entre minha amiga e seus pais, tive que remar de volta à cidade 
para comprar suprimentos e novamente voltar para entregar tudo a eles. 
Sem dúvida, foi um verão bem esportivo, de esportes náuticos, isso graças 
à boa natureza que sempre castiga algumas áreas com sua fúria, visto que 
durante as 2 semanas que lá estive, não foram poucas as vezes que precisei 
atravessar o rio para ir até a cidade comprar alimentos. Só ao fim da nossa 
estadia consertaram a ponte.

Na região, muitos falavam mal das autoridades locais que pareciam 
não perceber que todo verão ocorria sempre as mesmas tragédias, por não 
terem tomado as providências antecipadas, quando os moradores incorriam 
no mesmo erro, sempre construindo casas em locais onde alagava todos 
os anos, ou que escorriam morro abaixo nas encostas. Na verdade, não 
há quem se importe com outra moradia que não a própria e as pessoas 
escolhem suas moradias mesmo sabendo dos riscos do lugar no qual se 
encontram: ninguém quer ver sua parte na tragédia pessoal e nacional, e 
buscam culpados para infelicidades que todos são responsáveis. O fato é 
que ninguém se importa como os demais moram, e as pessoas escolhem 
suas moradas mesmo sabendo dos riscos do lugar no qual se encontram, 
não porque querem, mas porque acreditam que não tem outra possibilidade. 
Para onde olho, vejo pessoas morando em área de risco, e quem lá mora, 
quem por lá passa, e até mesmo as autoridades não sabem o que fazer. A 
tragédia só não é maior porque muitos têm sorte, se é que se pode usar 
esse termo para se referir a quem perdeu tudo, inclusive os entes queridos, 
muitas vezes, e passa a morar numa sala de aula de uma escola que é 
usada como abrigo.
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Todavia, como fiquei ausente, meu sumiço gerou a curiosidade de 
bandidos que roubaram minha casa. Após terem arrebentado inutilmente a 
porta do fundo, uma vez que a da frente estava com a fechadura quebrada 
há anos, constataram que nada havia para ser roubado. Reviraram minhas 
poucas coisas à procura de algo de valor, e sem verem o valor das coisas, nada 
encontraram para levar. Por fim deixaram um bilhete malcriado, dizendo 
que nunca tinham entrado numa casa que não tivesse ao menos um par 
de sapatos para eles levarem, ou alguma bebida, ou mesmo um pacote de 
bolacha. Lá só tinha lixo e coisas usadas. Muito ofensiva esta observação, 
afinal de contas, se uma faca velha é lixo para quem tem muitas novas, é 
um luxo para quem não tem nenhuma. E ainda xingaram minha pobre mãe 
por ter posto no mundo um bosta que não servia nem para ser roubado.

Ortodoxia inconsistente

Nada mais insustentável que a ideia de sustentabilidade. Pressupõe 
um equilíbrio natural que não existe nem ao menos no desequilibrado do 
homem, que toda vez que busca algum equilíbrio, apenas desequilibra as 
ideias que tem de si mesmo. A natureza que desconhece qualquer equilíbrio, 
que extingue e cria espécie segundo sua necessidade intrínseca, que longe se 
está de saber qual seja, ela não espera que o homem cumpra nem mesmo as 
supostas leis naturais que ele próprio enuncia sobre o mundo. Expectativas 
são coisas tipicamente humanas e, não poucas vezes, bastante desumanas, 
conduzindo o homem a ser quem ele não pode. O problema da ideia da 
sustentabilidade é que ela se propõe a ser uma descrição de uma realidade, 
quando na verdade constitui uma proposta para uma efetividade que 
depende da concordância dos homens, algo bastante insustentável. Pelo 
menos, até o momento.
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Aniversário dessa evacuação

Há exato um ano teve início a minha trajetória de evacuadas 
aqui depositadas para servir aos odores mais refinados. Poucos são os que 
resistem ao excremento diário sentido por onde passam e que teimo em 
denunciar; logo, também poucos são os que acompanham esse caminhar. 
No entanto, aqueles poucos que resistiram heroicamente a toda fedentina 
exposta, perceberam como eu era exato nas minhas análises, como captei 
primorosamente a cagada humana, como despretensiosamente enunciei 
verdades elementares, tudo isso sem almejar cargos, poder ou dinheiro. 
Talvez, somente sentir o prazer de despertar a atenção de alguns para aquilo 
que passa despercebido, que parece desaparecer ao apertar a descarga da 
privada: o cocô diário! Ora, o cocô que aparentemente desaparece inocente 
de sua privada pode brotar retumbante, muitas vezes, poucos metros mais 
adiante, nas baixadas. Assim, após um ano falando merda, de merda e a 
respeito das merdas humanas, só posso dizer que minha grandiosa missão 
continua firme e forte (mesmo porque as cagadas não cessaram e não 
parecem estar caminhando para cessar), não com o propósito de servir de 
papel higiênico, ou algo do gênero, mas especialmente para ser algum tipo 
de arauto da função de adubo que toda merda pode exercer com muita 
dignidade. O problema não está em cagar, já que todo mundo caga, o 
problema está em não ver a cagada e, não poucas vezes, ainda derrapar 
nela e se esborrachar no chão. E a tragédia é não sentir a própria fedentina 
e ficar atento apenas à fedentina alheia.

Saudações excrementais!

A merda natalina

Em se tratando de natal, o que nisso se avista de tipicamente humano 
é a atividade comercial, essa coisa praticada desde remotas épocas, que no 
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período natalino, acrescida de muito frenesi. A confraternização no mais 
das vezes é bastante desagradável, a troca de presentes raramente satisfatória 
e os motivos religiosos o que menos importa. É algo eminentemente 
pagão, cheio de bebidas e comidas: padres e pastores apenas atrasam o 
que realmente interessa a eles mesmos e a todos, o presente, a comida e a 
bebida, não necessariamente nessa ordem. A palhaçada começa na decoração 
das casas, das lojas, das ruas, praças e avenidas, na aparição do farsante 
vestido de Papai Noel e nos votos falsos que as pessoas fazem, e termina 
no agradecimento por algo que não agrada. As ruas ficam agitadas, as lojas 
entupidas de consumidores contumazes, as pessoas mal humoradas xingam 
umas às outras, quando não se matam ou por uma vaga no estacionamento, 
por uma mesa no bar, ou por um atendente da loja. Sou dos poucos que 
passo o natal em paz, sem dar presentes, embora os receba, sem ter que 
participar das festas de confraternização, seja do trabalho, da família, da 
religião, do time de futebol ou seja do partido político, e sem me entupir 
das podres delícias típicas da ocasião. Há solidariedade, mas boa parte dela 
é abatida do imposto de renda, quer da pessoa física, quer da pessoa jurídica. 
O próximo é lembrado como alguém que entope o trânsito, que aumenta 
a fila, que atrapalha e incomoda a vida apressada. No mais, acontecem 
brigas, diz-se muita hipocrisia bem como muitas mentiras nos encontros 
familiares, marcados por rancores, ressentimentos e ódios contidos.

Das pessoas

Com relação às pessoas, há de todas um pouco. Mas, pode-se 
dividi-las em dois grandes grupos, os das que nada sabem e os das que 
acham que sabem. Entre as que nada sabem, a maioria nem sabe que não 
sabe, e algumas poucas sabem o suficiente para saber que pouco ou mesmo 
nada sabem. Entre as que acham que sabem, há as pedantes, as petulantes 
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e as arrogantes, que é uma grande maioria (que possuindo algum título 
em alguma especialidade, se consideram autoridade em tudo mais), e as 
que têm apenas fé. Pessoas com dúvidas se encaixam entre aquelas que 
não sabem; pessoas com amor se encaixam entre as que acham que sabem; 
pessoas que sofrem podem estar ora num grupo, ora noutro. As pessoas 
céticas estão entre os que acham que sabem (sabem que a verdade não 
existe); os cientistas entre as que não sabem, e isso, inclusive, explica por 
que pesquisam; os religiosos entre as que acham que sabem por fé e por 
petulância; os leigos estão entre as que não sabem, seja por aversão a saber, 
seja por mera ignorância. Naturalmente, há aquelas que podem transitar 
entre um e outro grupo e, às vezes, permanecer em ambos os lados, ora 
no das que não sabem, ora no das que acham que sabem. No meu caso, 
com muita tranquilidade me encaixo entre as que não sabem, mas muitos 
acreditam que sei alguma coisa, só porque falo das merdas dos homens com 
alguma sabedoria, e me classificam assim entre as que acham que sabem. 
De fato, alguma coisa sei, mas isso não me qualifica para estar entre as que 
sabem (muito menos entre as que acham que sabem), pois o que sei é o 
tanto que ninguém sabe, e, talvez, o pouco que há para saber.

Velhas novidades antigas e inovadoras

Refiro-me as palavras. Nada mais posso dizer senão que as palavras 
permitem muitas coisas, mas principalmente a brincadeira com os sentidos. 
E, indo além, digo que, embora os termos sejam antigos, os usos e abusos 
são novos, fora o que se inventa; que a palavra envolve, desvela, acoberta, 
simula, espelha, reflete e expande sentidos; que as palavras não têm dono, 
qualquer um pode sair por aí atribuindo significações a novas coisas por 
meio de velhos termos; que com as palavras pessoas e coisas, mundos são 
construídos e destruídos. No mais, só mais algumas palavras para terminar 
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algo que nunca tem fim, a criação de novas palavras e o uso de palavras 
antigas para novas significações. O fato é que, com elas, o fim pode estar 
no aqui e agora ou no depois, de sorte que, depois de simplesmente pular 
mais algumas palavras, eis que aqui se insere o ponto final. Não porque 
realmente é o fim, mas porque é preciso encerrar. Quando tudo pode ser 
dito, é preferível se calar.

Humano, demasiado desumano

A ciência já não pode destrinchar o ser humano. Tudo precisa receber 
o aval de algum comitê intrometido para este certificar, não se determinado 
método conduz à verdade, ou mesmo se a verdade é possível ou razoável, mas 
se a busca da verdade não interfere em direitos supostamente inalienáveis. 
Direitos que nem precisam ser rompidos de fato, bastando que sejam 
supostamente ignorados em alguma hipótese remota, e para se tornar uma 
fonte de renda para advogados, prontos para impor a tirania dos direitos 
mediante os infindáveis processos. Entender o homem, ou melhor, tentar 
entendê-lo tem se tornado um exercício burocrático e jurídico, não mais 
algo epistemológico, carregado de processos transitando por organismos 
governamentais, prontos a barrar o que não se entende. O fato é que não 
se encontra mais a verdade sem que cometam várias ilegalidades jurídicas, a 
polícia que o diga! Não se pode pressupor que o certo está completamente 
errado, que o justo é no mais das vezes bastante injusto, sem que se incorra 
vários ilícitos penais. A verdade deve se adequar e estar submetida às leis 
jurídicas, coisa mais imprecisa e falaciosa. Por sorte, minhas pesquisas 
são livrescas, nem precisam de financiamento, caso contrário, há muito 
tempo teria abandonado esse projeto ambicioso de escrever a História 
Universal da Ignorância. Porque o acerto é raro, temporário e incerto. E 
sem dúvida, a ignorância tem sido a grande condutora da humanidade, 
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muito mais que a suposta sabedoria e, invariavelmente, passadas algumas 
gerações, serão consideradas ignorâncias e superstições. Quando se viaja 
pela história humana vê-se quantas tolices pareceram razoáveis, quantos 
medos eram irreais, superstições, quantas barbaridades foram cometidas 
em nome da verdade e, logo depois, reveladas falsas ou até mentirosas. 
A mentira e a falsidade imperam pela trajetória humana, assim como a 
sua carnificina, hoje amenizada, mas ainda presente. Na realidade, é a 
capacidade de cometer o suicídio e a mentira que distingue o homem dos 
demais animais, não a razão, embora seja esta que o habilita a praticar tais 
atos. Há que se fazer uma história mais realista do ser humano, portanto, 
menos antropocêntrica, menos racional, salientando não a ausência da 
racionalidade e sim como ela se submete as paixões, como opera com 
princípios sem provas imparciais, como induz os fatos mais que os deduz, 
como seduz os demais mais do que os convence. Por fim, mas não menos 
verdadeiro, deve-se mostrar que as desgraças de alguns resultam em ganho 
para outros, que mesmo a morte traz lucro, que o crescimento de alguns 
decorre do apequenamento de muitos, que a vitória de um acarreta na 
derrota de vários. Que tudo que se afirma ser desumano é tipicamente 
humano: a crueldade, a vingança, a mentira, a inveja, a cobiça, o estupro, 
a morte banal e torpe do semelhante. Que a justiça no mais das vezes é 
apenas um termo da linguagem usual, mais que uma realidade avistada 
em fatos, gestos ou ditos.

Um plantador de árvores

Toda semana vou até uma repartição da prefeitura e carrego duas 
mudas de árvores para plantá-las nas ruas do meu bairro. Desde que me 
mudei para a minha casa atual venho fazendo isso. Não tenho ideia de 
quantas árvores já plantei e de quantas ainda poderei plantar. Só numa 
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praça foram 20 delas, e mesmo que não façam por enquanto sombra, já são 
visíveis para todos. Alguns que me veem fazendo isso perguntam por que 
o faço. É para, no futuro, eu poder caminhar à sombra delas, eu e Platão, 
parte importante do processo, responsável por adubá-las constantemente, 
com sua substanciosa merda. Aliás, dele e de outros cachorros mais, já que 
sendo poucos os donos que se dignam a limpar a bosta dos seus cães, fico 
recolhendo e espalhando esses restos. Retiro o mato que cresce perto das 
mudas e uso-o como cobertura vegetal da merda depositada. E assim vou 
passando os dias, passeando pelas ruas do bairro e cuidando das árvores, 
bem como da retirada de bosta das calçadas, conhecendo e conversando 
com as pessoas. Algumas já dão sombra, outras dão flor, outras dão frutas. 
No boteco da esquina sou conhecido como o guardador de árvores, ou 
coletor de bosta, aquele que caminha com o seu cão e cuida das plantas, 
de qualquer modo, um excêntrico, um caso folclórico na região, por vezes 
apontado na rua por transeuntes. Moradores de frente para o espaço 
no qual planto as árvores agradecem, por vezes pensam até que sou da 
prefeitura, e quase todos acabam molhando as mudas, conversando comigo 
e desenvolvendo amor por elas. E, apesar de haver aqueles que não querem 
árvores diante de suas casas, em razão do trabalho que as folhas dão, a 
grande maioria aprecia a boa sombra que elas proporcionam e recolhem 
resignadas as folhas caídas na frente de suas moradas.

Em andanças pelo bairro fui conhecendo a vizinhança e me tornando 
conhecido de muitos. Para a grande maioria sou um pobre que não trabalha, 
um plantador de árvores que quase todos os dias caminha e leva consigo 
livros para ler no banco da praça enquanto aprecia o fim da tarde, quando 
o tempo assim o permite, e seu obediente Platão brinca ou dorme; uma 
pessoa que tem muita cultura inútil e nenhuma profissão; que entende 
de árvores e de plantas, de história, de arte, de política, dos sentimentos 
humanos, de filosofia, de livros e de tudo quanto é porcaria que não põe 
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comida na mesa; e que tem muito tempo para perder plantando e cuidando 
de tantas árvores. Até os bandidos da região sabem que pouco tenho, do 
que nada é roubável, coisas usadas, e que dinheiro nas minhas mãos é raro, 
é coisa que logo gasto no açougue, na padaria ou na mercearia. Um estranho, 
mas inofensivo; meio alucinado e anormal, porém que cuida da sujeira 
das calçadas e das árvores da rua. Os idosos em particular e alguns jovens 
gostam de ficar conversando comigo, apreciando meu despojamento em 
relação à vida e o meu prazer com as plantas. Quando perguntam quais 
são meus planos para o futuro, visto que tenho pouco mais de 40 anos e 
algum tempo de vida pela frente, respondo que continuar a fazer o que 
faço. Viagens, fortuna, bens e posses? Família? Emprego? Uma casa melhor 
e uma vida mais farta? Nada disso! E mais: só viajo quando convidado a 
acompanhar alguém, pois sei que a ignorância humana é a mesma em toda 
parte, guardadas as peculiaridades locais. Família e trabalho são sinônimos, 
e desagradáveis; riqueza, uma escravidão. No mais, tenho muitos livros 
para ler, muitas coisas em que pensar e muita vida para cuidar, não só para 
mim, mas também e, principalmente, para aqueles que virão depois de mim. 
Estes, espero, caminharão por ruas arborizadas e sombreadas e, sentados 
na praça, poderão degustar, além de alguma sombra, flores e frutas, alguns 
escritos ou ler jornal, o que também espero fazer, mas não para sempre.

O declínio da era econômica

A era econômica está chegando ao seu triste fim, está com seus 
dias contados: não só as dívidas das pessoas, das empresas, dos agricultores 
estão se tornando impagáveis, mas também as dos próprios Estados. 
Paradoxalmente, a era econômica está sendo uma época de dívidas. Estados, 
instituições, empresas e particulares se endividam, como se isso fosse o 
necessário, ou o natural, ou o inevitável, ou o bem ou o bom a ser feito. 
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Mesmo os enriquecidos, pessoas físicas, jurídicas ou estatais. E todos 
avaliados por sua capacidade de endividamento: o bom sujeito ou o bom 
cidadão, ou principalmente o bom Estado, é aquele que consegue crédito 
na praça; todos valem o limite de crédito que obtém no banco. Todos se 
endividam para ter coisas, aumentar o patrimônio (ou a capacidade de 
endividamento) e os gastos. Não é a falta do necessário que o endivida, 
mas do supérfluo; não é a falta do calçado que gera o carnê de prestação, 
mas do tênis de grife, do sapato de marca, do produto de determinada loja. 
O que virá depois que todos não conseguirem pagar ou receber, quando 
a crise de pagamento atingir a todos? Os pessimistas provavelmente 
preverão o caos e a violência, o que já ocorre. Estou entre os otimistas e 
prevejo uma vida menos agitada, ansiosa e depressiva, dedicada ao ócio 
e não tanto aos negócios, uma vida na qual se cultivará mais jardins, ao 
invés de construírem Shopping Center hipotecados, repletos de lojistas e 
consumidores endividados.

Desregulamente a vida

Não! Não se desespere. Não tenha medo. O medo é algo adquirido 
e ilude todos sobre seus verdadeiros fracassos. Quão mais cômodo é culpar 
os temores causados pelo existir dos demais! E são eles, os demais, os outros, 
aquilo tudo que você não é, que você acredita que têm poder, que parecem 
ter algo que você não é capaz de ter, todos eles parecem existir apenas para 
impedir o seu sucesso ou ocupar o seu posto social. Que coisa menor e 
pequena isso de a pobre criança humana, não conseguir chegar a sentir 
algo para si que não seja a cópia de algo que já está aí! Pobre do homem 
que se enriquece sem adquirir valor, pobre humanidade que empobrece 
ao se enriquecer. Eu sentiria pena e talvez conseguisse chegar a sentir 
essa coisa meio doentia e perversa que denominam de piedade, se fosse 
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algum tipo de santo ou deus, mas sendo tão somente homem, sinto raiva 
mesmo. Sinto raiva ao ver tantos acorrentados nas coisas passageiras que 
têm apenas valor de uso e de troca; ou em religiões que, ao libertá-los das 
responsabilidades, prendem-lhes os gestos espontâneos e tiranizam-lhe o 
desejar, ou ainda acorrentados em idolatrias que fazem parecer que alguém 
pode valer mais do que qualquer outra pessoa ou até um bicho, uma planta 
e uma pedra. Ninguém vale tanto que mereça seja pena, piedade, seja uma 
áurea de superioridade em relação aos demais. Conseguir ver tudo isso 
conforme digo exige a imaginação para a verdade da realidade: basta não 
mentir, nem inventar trapaças que mudam o sentido, e o que antes estava 
claro, finda duvidoso. Desregulamente o entendimento para entender a 
regulamentação do destino de todos.

Dos ditos

Tudo que se pode dizer, pode ser dito de forma mais elegante ou 
refinada, ou dito melhor. Mas, ainda que a forma de dizer não deixe de ser 
importante, mais importante ainda é o conteúdo do que foi dito. Se alguém 
me chama de filha da puta ou de ilustríssimo oriundo de uma prostituta, 
a segunda forma, embora mais refinada, sem dúvida é tão ofensiva quanto 
a primeira, e não deixarei de considerá-lo um bosta, ou excremento, se 
prefere certo refinamento.

Amontoado de coisas

Diferente sim, indiferente não! Nada que é vivo me passa 
despercebido. Vejo até as coisas indiferentes, sinto o cheiro horroroso 
da fedentina das relações humanas, percebo a presença de outra pessoa a 
distância e chego a antecipar ocorrências. Dos amores, quero lonjura, que é 
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para eu conviver pacificamente comigo mesmo e sofrer por dores próprias. 
Dos lugares, apenas um local para acomodar-me por algum tempo antes de 
me mover rumo a outro ou a outra ideia. Das pessoas, se possível, a amizade 
e alguma conversa interessante. No mais, acho desnecessário acrescentar à 
vida pessoal coisas, porque coisas tomam tempo para guardá-las ou limpá-
las, para cuidá-las, aliás, sempre exigem algum cuidado, principalmente 
os sentimentos. Sofro com o que se faz da vida, com o trabalho excessivo 
e mal pago, com o roubo, com a mentira, com o antirrepublicanismo da 
maioria, com a falta de humanismo generalizado, com o egoísmo, com a 
exploração e com a extorsão. Alguns são tão ignorantes que a maldade se 
torna razoável, outros, vaidosos, buscam o brilho que ofusca e não a luz 
que ilumina. Há também aqueles que se drogam com esporte, religião, 
política, música, cinema, Internet, jogos e até mesmo com droga, e, ainda, 
alucinados que cometem atentados contra todos, contra qualquer um, 
eu, você ou alguém próximo, por algum motivo torpe, por alguma causa 
estúpida, para roubar a porcaria do relógio que se carrega no pulso. Não 
pense que isso não acontece aqui, que não acontece em vários lugares, pense 
apenas que qualquer lugar é suscetível a se tornar palco da arrogância de 
quem se acredita acima das leis e do justo, seja em benefício próprio, seja 
em benefício de alguma alucinação. Assim, um pobre mortal, que pode 
ser qualquer um, eu mesmo, você mesmo, pode sofrer algum atentado, ou 
assistir a tais cenas pela TV, ou ter alguém próximo que se danou e você 
vai ter que levar flores no velório. Você poderia perguntar, “Mas por que 
a desgraça de algum desgraçado aconteceria justamente comigo?” Ao que lhe 
responderia: “Ora, por que não com você ou comigo?” Todo mundo não vive, 
não habita esse mundo? E não transita por aí? Então! Todos são vítimas 
em potencial. Quanto a mim, nunca me preocupou virar um cadáver, e 
ninguém perderá mais com a minha morte do que eu mesmo, porém já 
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não precisarei mais reclamar das ocorrências dessa vida. Isso não é um 
consolo, é tão somente uma óbvia constatação.

O desânimo no ânimo

Há uma crise existencial profunda, porém pouco percebida, tanto 
que grande parte das pessoas parece estar feliz, parece divertir-se nos 
diferentes lugares e ocasiões, festivos ou não, poucos são os que realmente se 
preocupam com o futuro, dos quais quase totalidade espera algum progresso. 
Crescem as ofertas de consumíveis e as oportunidades de entretenimento, de 
viajar, de experimentar, mas tudo se torna um acúmulo de gordura mental 
que embaça mais ainda a visão, e, mais cedo ou mais tarde, perceberão 
a tolice de tudo, talvez quando sufocados pela imundice que produzem. 
O desânimo atingirá o que anima a humanidade há muito tempo, o 
desenvolvimento econômico, que se mostrará um subdesenvolvimento 
moral e emocional, um processo de domesticação humana que torna a todos 
mais do que interessados, o que é normal, torna as pessoas interesseiras. 
Um novo ânimo para a humanidade se faz necessário para que ela não seja 
formada apenas para uma função social e econômica e sim para uma vida 
pública e citadina do mundo. Qualquer homem deve ser senhor de si e 
construir o seu lugar entre os homens, bem como não deve só se adequar 
aos lugares sociais pré-estabelecidos pela tradição e pelos costumes. Que a 
vontade do indivíduo prevaleça em tudo que só diz respeito a si próprio!

Raquíticos mentais

A sociedade tem toda uma preocupação de educar o corpo para 
que ele não fique flácido ou obeso, prescrevendo uma alimentação saudável 
que o fortaleça. Tenho dúvidas se esse culto do físico é saudável. Porém, 
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quando se trata da mente exercita-se mais a memória que o raciocínio, 
tornando-a estreita e sem sustentação para carregar grandes ideias. E não 
se consegue trabalhar com várias variáveis, não se consegue expandir o 
horizonte perceptivo, não se consegue estabelecer vínculos intelectivos entre 
diversos acontecimentos distantes, mas interligados. Há um raquitismo 
mental que impede a compreensão de ultrapassar-se a si próprio, se é que 
se compreende a si mesmo. Todo esforço mental está voltado até a exaustão 
para a satisfação de todo tipo de desejo. Todavia, a mente não é tão simples 
quanto pensam, precisa de exercício para não ficar flácida, preguiçosa, obesa, 
ou tudo junto; para não parar ou se satisfazer na primeira explicação que 
encontra, para não ficar raquítica e se prostrar perante o menor desafio, 
rendendo-se ao fracasso da derrota diante de um mero quebra-cabeça. Não 
é formada para desenvolver ideias, mas para aceitar as existentes; não é 
feita para ousar grandes passos, mas para aceitar os degraus conhecidos. É 
dela que depende o futuro de todos, e ela não pode continuar jogada para 
segundo plano, como algo que se atenta quando se está desatento de tudo, 
que parece sempre mais importante ou mais urgente. Exercitar a mente 
com bons livros, com jogo de xadrez ou mesmo de cartas, com quebra-
cabeças, palavras-cruzadas, com boas conversas, com as notícias (que são 
sempre boas e más) de tudo e de todos, de todos os lugares. Enfim, as 
ideias que os homens fazem sobre si mesmo e sobre o mundo e suas trocas 
simbólicas enriquecem a mente com mais coisas que meros interesses, e 
pode até modificar os interesses, e a fortalecem para que ela possa escapar 
do raquitismo a que todos estão condenados se não tomarem a iniciativa 
de sair dessa condição por conta própria. Defendo um contínuo exercício 
mental para todos, que pode inclusive melhorar a memória, mas que 
deve ampliar os objetos aos quais se deve prestar atenção. Se depender da 
sociedade, todos podem permanecer com suas mentes estreitas, exercendo 
o único gesto de autonomia que conhecem, o consumo de coisas, que até 
podem lhe dar um estilo de vida, mas desenvolve pouca compreensão.
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As verdadeiras mentiras da verdade mentirosa

Todas as verdades enunciadas desde os primórdios, sejam sobre o 
homem, sejam sobre o mundo, passadas algumas gerações, se mostraram 
falsas ou mesmo mentirosas. As que resistiram e ainda vigoram com fama e 
estatuto de verdade longe estão de desfrutar de uma permanência assegurada 
e extensa. A rigor nada há de certo ou verdadeiro, senão o que o homem 
assim instituiu, e a conservação preservada de uma verdade depende mais 
da crença das pessoas na sua assertiva, do que de sua veracidade intrínseca. 
De verdadeiro apenas que todos desfrutam da consciência de que há 
mentiras e falsidades nessa vida, porque a verdade talvez seja uma ambição 
desmedida para a mentalidade humana, além de ser mentirosa, qualquer 
que ela seja. O fato é que as mentiras foram sempre mais utilizadas na 
convivência social e as verdades quase sempre machucam. No mais, apenas 
mentiras ou falsidades. Mas não fique triste, poderia ser pior se ninguém 
quisesse saber da verdade.....

Avante navegante

Mais um esforço se quer ser livre. Não se prenda em antigos 
pensamentos nem se aprisione em velhos sentimentos, ouse enunciar suas 
emoções desprendidas de preconceitos arcaicos. A liberdade é uma conquista 
e um exercício, não se dá e não se recebe, pratica-se quando se assume 
a responsabilidade pelas escolhas e pelo destino de forma consciente, ou 
menos inconsciente. Só é livre quem não culpa o outro por seus fracassos! 
Só é livre quem não só se submete às escolhas sociais, mas também consegue 
criar escolhas próprias, inaugurando uma forma individual de ser e proceder. 
Acontece, porém, que, embora todos possam deliberar sobre a própria vida, 
poucos experimentam essa responsabilidade, preferindo cumprir algum 
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figurino de alguma função social, seguindo mais os costumes do que 
construindo escolhas próprias. Para atingir a liberdade não basta o desejo 
ou a vontade, antes de tudo é preciso coragem e disposição para caminhar 
pelo incerto. E aqueles que esperam permissão ou liberação da sociedade 
ou do Estado, não estão preparados para tal, pois desconhecem o poder 
de agir e plasmar seu destino como direito inalienável de todo ser humano.

A grandiosidade das pequenas coisas

Contrariamente ao que mostram o cinema e os romances, são as 
pequenas coisas que encantam, que tocam, que movem todos, assim como 
movem o próprio cinema e os romances. As pessoas têm amores, amizades, 
gestos de bondade, profissões, todavia, nada que vire filme ou romance 
(novela, livro etc.), apenas pequenas coisas que tornam a todos ocupados. 
Um simples gesto de caridade diante de alguém necessitado é mais grandioso 
que um drible de futebol transmitido em todos os canais de televisão; um 
breve dito é infinitamente superior à exposição grandiosa de uma ideia 
ou ao grandioso silêncio em algumas circunstâncias; uma pequena ação 
para consertar alguma coisa em casa é superior a uma tese para consertar o 
mundo; uma verdade despretensiosa sobre a ação humana é mais tangível 
que as grandiosas verdades sobre a existência. Só tolos procuram realizar as 
grandes coisas sem perceber que a hierarquia do mundo é relativa, variável, 
estabelecida conforme as circunstâncias e a capacidade de agir ou reagir 
de cada um. São as pequenas coisas do dia a dia que ocupam as pessoas, 
é com elas que as pessoas realmente se importam e contam para calcular 
sua felicidade, e é para essas mesmas pequenas coisas que essas mesmas 
pessoas destinam seus planos em relação ao futuro. Afinal de contas, 
poucas coisas nesse mundo são realmente grandes, e quase todas elas são 
negativas: grandes crueldades, grandes carnificinas, grandes desgraças, 
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grandes medos, grandes superstições, grandes mentiras, grandes ignorâncias. 
De resto, cada um realize suas pequenas coisas, de preferência em paz. E 
tudo que é grande, um dia, às vezes passadas poucas gerações, se torna 
pequeno. O que permanece são as pequenas ações individuais traçando 
o cotidiano e fazendo história, na qual alguns se colocam como maiores 
e a maioria aceita essa condição, mas não por ser resignada, antes por ser 
de todo indiferente às coisas grandes desde que estas não o atrapalhem na 
conquista das pequenas.

Da solidão dos pensadores

Todos que ousam enunciar suas diferenças relativamente ao 
entendimento comum acabam isolados e caracterizados como exóticos. 
Por vezes são apenas os arautos do que será certo mais à frente, antecipando 
o entendimento dos demais. Obrigado a caminhar sozinho na construção 
de sua arquitetônica da realidade, enuncia solitário seus argumentos 
para uma plateia despreparada, tal como é qualquer um diante de uma 
novidade. O que todos pensadores têm em comum é que não se sentem 
sós e carregam a firmeza de suas convicções pela imensidão de dúvidas e 
descrédito; uma consciência de pertencimento à humanidade brada neles. 
Ser um livre pensador tem seu preço, é preciso ser ágil e audaz, sendo 
fruto da importante liberação de um espírito maduro, não mais atado aos 
valores usuais.

No começo, toma-o um súbito horror e passa a suspeitar de tudo 
que venerava, até mesmo do ato de venerar, depois, um profundo desprezo 
pelos deveres tão admirados (mesmo que pouco respeitados), então, uma 
veemente curiosidade, que o leva a refletir sobre os fundamentos da vida 
usual e sua fragilidade, irrompendo-se, nesse momento, a vontade e a força 
de autodeterminação, de determinação própria dos valores e das normas 
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de vida. Não apenas libertado das amarras da tradição, mas desprendido 
das formas comuns de pensar os fenômenos, ousa revelar o que captura 
com a sua maneira de pensar. Sem dúvida, parecerá despudorado, pois 
sem os requintes de linguagem, retórica e disfarce dos pensamentos 
usuais, aparecerá nu como é todo nascimento. Será tido como selvagem e 
vulgar por anunciar algum tipo de destruição da civilidade aceita, ou por 
desprezar antigos sentimentos queridos, por revirar os valores, por falsear 
verdades básicas.

A madura liberdade do espírito, o autodomínio e alguma disciplina 
permitem-lhe andanças por lugares nunca vistos e a receita da saúde 
necessária para a própria sobrevivência. Senhor de si mesmo e de suas 
virtudes, dos seus prós e dos seus contra e da sua injustiça necessária, 
indissociável da busca pela justiça, falará do seu ponto de vista e correrá 
todos os riscos que isso acarretará, do ódio ao desprezo, da raiva à solene 
indiferença, ou talvez algum remoto reconhecimento. A própria vida estará 
condicionada pela perspectiva da injustiça e da busca do seu contrário.

Naturalmente, o novo falará da distorção de visão do antigo, do 
necessário deslocamento de perspectiva de vida para captar horizontes 
menos estúpidos, da perda intelectual que é prosseguir com velhas ideias 
sobre a existência. Alguém que vê com os próprios olhos não deixará de 
mostrar alguma originalidade na sua obediência a si mesmo, criando as 
próprias permissões e interdições que lhe facultam a denominação de 
homem livre. Como mensuradores da vida e do mundo revelará novos 
valores e enunciará verdades difíceis de deglutir.

Ora, o que mantém os livres pensadores atuantes não é tanto a certeza 
de que serão entendidos, mas a necessidade de dizer suas verdades; não 
falam tão somente para os seus próximos, mas para os futuros. Não é com a 
aceitação que contam, mas com o fato de serem ao menos ouvidos. Solitários 
guerreiros das ideias próprias a defender outra apreciação dos fenômenos, 
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por vezes, incompreendidos, mal compreendidos, distorcidos, acabam 
muitas vezes na solidão, quando não mortos. Não ocorre propriamente 
um desajustamento social com a presença de novas ideias, o que causaria 
o isolamento do seu criador, e sim um incômodo intelectual que pode 
resultar numa desconfiança generalizada das certezas assentadas, o que gera 
certo ostracismo do pensador. Isso pode dar tanto em uma evolução para 
certezas mais consistentes, como em ruído ou confusão por toda parte.

Assim, do alto da minha solidão, ignorado pela academia e pela 
comunidade internacional, desprezado pela imprensa e quase inaudível na 
opinião pública, apresento ideias que causam repugnância em razão da 
simplicidade com que revelam a vida pelos seus restos, pelo que se evacua, 
pelo que é desprezado e reduzido a um lugar secundário. Se todos apontam 
para as grandes conquistas, eu aponto para as merdas que permitiram; 
se falam das grandes virtudes, falo dos vícios necessários; se discutem o 
justo, discuto o injusto; se querem as grandes verdades, apresento apenas 
as pequenas e despretensiosas verdades do agir humano. Enfim, acho mais 
necessário apontar a bosta diária das atividades displicentes da humanidade, 
do que enaltecer um suposto e duvidoso progresso humano. Sou mais 
um cavaleiro solitário a falar contra o desenvolvimento econômico, o 
progresso, os baixos valores sociais, a futilidade das pessoas e seus disfarces, 
os sentimentos superficiais e as emoções exageradas que promovem a 
ignorância cultural, e a falar que a maior produção humana é de lixo.

Um comerciante honesto, mas sem virtudes cívicas

Não há força civilizatória maior que o comércio. Cria intercâmbios 
culturais e com ele a tolerância, para trocar não apenas mercadorias, mas 
também interesses, cultura, juntando necessidades distantes ou, até, criando-
as por meio de ofertas diversificadas. As trocas humanas no decorrer dos 
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séculos uniram todo mundo de alguma forma, apesar das guerras religiosas, 
territoriais ou expansionistas. Há uma comunidade internacional que vive 
de trocar coisas, comunga de muitos princípios comuns e circula por toda 
parte do planeta.

Até aqui tudo estaria perfeito não fosse o comércio, hoje, ser um 
problema fundamentalmente financeiro, no qual o produto adquirido é o 
resultado financeiro do produtor e do comerciante, ou mesmo do adquirente, 
caso também financie o produto. O mundo está financiado. Cresce 
sustentado em dívidas, só lhe interessando o desenvolvimento econômico, 
o crescimento com o propósito de pagar as dívidas dos empréstimos, nem 
que para tanto altere dinâmicas sociais e políticas para poder se expandir 
indefinidamente, obrigando a todos viverem em função dessa variável da 
vida, que a rigor não é a mais importante.

O desenvolvimento econômico, desde que assumiu o papel de 
variável maior a projetar o destino comum, tem provocado um rebaixamento 
moral da sociedade. Tudo perdeu o valor e a dignidade e adquiriu um preço 
e alguma utilidade temporária. Nesse modelo, o tipo ideal de homem é 
aquele que está mais preocupado com o próprio bem estar, com a troca 
de um eletrodoméstico, do que com a defesa da abnegação republicana ou 
com o desenvolvimento de sentimentos humanitários. O enriquecimento 
monetário não deixa de ser um empobrecimento de virtudes cívicas, porque 
cada vez mais se pensa em pagar para não participar da vida pública e 
comum; se aposta num Estado provedor, apesar de endividado. Antes de 
cidadãos, todos se entendem e se satisfazem sendo contribuintes e, mais 
ainda, consumidores. Notadamente, o crescimento da futilidade promove 
o desenvolvimento econômico, quanto mais fúteis são as pessoas, mais 
consomem coisas desnecessárias, mais se endividam para tê-las.

Como diria o bom Rousseau, o amor por si mesmo foi liquidado 
pelo amor próprio criado pelo desenvolvimento econômico e social. E é 
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este último que busca mais brilhar do que ter valor, mais vencer do que 
conviver, mais ostentar do que ser, além de propiciar o tal desenvolvimento 
por meio de pessoas que buscam se enfeitar para disfarçar suas supostas 
imperfeições, ou parecer importante pelas coisas que possuem. Assim 
perdem a compaixão pelo próximo, bem como o interesse pelas coisas 
comuns, e aprisionam-se num universo privado, buscando a satisfação nos 
bens conquistados ou lamentando-se pelas dívidas contraídas. A ciência, 
as especializações, as aparentemente grandiosas conquistas da humanidade, 
mais do que libertá-la do trabalho ou principalmente da ignorância, criam 
mais lugares nos quais se gasta mais horas trabalhando, ou criam novos 
mitos e superstições.

Tudo vira negócio: a doença, a desgraça, a dor, o roubo, a morte, 
tudo tem o seu preço, inclusive os bandidos. Aliás, o que seria da polícia 
se eles não existissem? E não há juiz que não agradeça o fato de existirem 
pessoas desonestas, que obrigam os honestos a viver brigando pela verdade 
e por justiça nos tribunais. A indústria da vigilância agradece todo dia o 
fato de haver ladrões e desonestos no mundo. A desgraça de uns, é o lucro 
de outros, que o digam a funerária e o coveiro. Neste mundo, ser feliz não 
é para todos, pois a felicidade de alguns depende da desgraça de outros, até 
a infelicidade gera renda, de sorte que, a despeito de haver descontentes, 
nunca é generalizado: se uns choram, outros vendem lenços. E, sem dúvida, 
não há imoralidade alguma em as pessoas abrirem seus negócios e lucrarem 
com a desgraça humana. Mesmo os vícios podem gerar renda e impostos 
a serem destinados para benefícios públicos. A moralidade existente, aliás, 
é uma questão não apenas secundária, mas amplamente dispensável diante 
de qualquer oportunidade comercial. E se não reina a imoralidade, a 
amoralidade impera na prática diária, e a deliberação individual depende 
de um critério de utilidade determinado por uma consciência de um egoísta 
supostamente esclarecido sobre o que é lícito ou não fazer.
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De fato, poucas coisas restaram com valor, termo que se apresenta 
esgarçado, e geralmente é confundido com preço. Parece que tudo que 
é tangível, é pagável. A dignidade, a coragem e a virtude perderam o 
significado, tendo sido substituída pela fama (temporária), pelo pragmatismo 
(hedonista) e pela realização (egoísta). A lealdade foi trocada pelas constantes 
trocas de desejos e produtos, de causas, de princípios, ou até de pessoas. 
Vence-se e atinge-se a fama das celebridades por intermédio do esporte, da 
arte, da política, da fortuna, da beleza, tudo financiado e comercializado, 
nunca através da participação cívica ou da posição política ou humanitária. 
A participação cívica é vista como algo para santos abnegados, que tem 
algum valor, mas não vale tanto quanto um jogador de futebol ou um cantor. 
A coragem de sair pelas ruas e bradar por causas justas é importante, tem 
algum valor, mas só para aqueles que têm tempo. A maioria, por ser já um 
contribuinte que colabora para o bem comum, prefere usar o tempo para 
passear na praia, porque o valor pelo civismo não passa de uma passageira 
admiração. Logo, ninguém, ao fim, quer participar da vida pública, deixar 
sua privacidade ou vida doméstica e ir à praça defender seus interesses ou 
lutar para que interesses nefastos não prevaleçam. A preocupação maior 
está em como adquirir bens, como pagar menos impostos, como pagar as 
dívidas, como ascender na vida social.

O rumo do mundo e da vida em comum é uma questão para os 
telejornais e suas reportagens, ou para os livros de ficção. Desde que esteja 
ocorrendo algum desenvolvimento econômico e as crises econômicas 
se mantenham como apenas alguma turbulência momentânea na 
empregabilidade das pessoas, poucas coisas preocupam o cidadão comum. 
Basta-lhe algum desenvolvimento econômico para satisfazer seus caprichos 
e futilidades. Não lhe falta tanto o necessário e sim o supérfluo, algo que 
não só satisfaça uma necessidade artificial, mas também realize algum tipo 
de distinção perante alguma comunidade: a felicidade e a satisfação não 
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são suficientes, é preciso que a felicidade e a satisfação obtidas causem 
inveja. E ainda que se fale muito do interior da pessoa, o que as distingue 
aos olhos comuns são as coisas, os objetos valiosos que possuem ou cargos 
e posição social que ostentam.

Desse modo, com a vida governada pelas oscilações econômicas, 
desencadeando instabilidades políticas e a generalização da amoralidade 
pela ação comum, em que todos procuram tirar vantagem mesmo da 
desvantagem, visando o lucro ou a compra de algum bem, principalmente 
de supérfluos, com tudo isso, o dia a dia passa a ser regido pelos ganhos 
ou custos financeiros. Cada pequena coisa comprada vem embalada e 
gera lixo, acrescenta necessidade na vida e, na maior parte das vezes, é 
descartada, quase nunca de forma apropriada. O enriquecimento econômico 
da sociedade tem gerado milhões de consumidores contumazes, muitos 
endividados, ao invés de permitir menos horas de trabalho, e as pessoas 
dedicando-se ao autocultivo e ao cultivo das causas públicas, ou de mais 
recursos para as questões humanitárias.

Se é forte afirmar que um desenvolvimento dessa natureza se 
estabelece por via de uma imoralidade social, é fato que impera alguma 
amoralidade na forma de se perceber um mundo repleto de valores, que 
passam despercebidos pela busca cega dos interesses próprios. Do ponto 
de vista cívico, as pessoas contentam-se em não serem ilícitas e em serem 
contribuintes, por vezes, eleitoras. Do ponto de vista humano, dão-se 
por satisfeitas por não maltratar o próximo e por vezes fazer caridade. No 
mais, sonham com coisas que ainda não têm. E quando avistam o mundo, 
veem o preço das coisas, os custos das viagens, as roupas que precisam, as 
dificuldades de ascender ou de manter o status. Este mundo é algo que 
cobiçam e reclamam, e nisso ou são úteis ou atrapalham, e vivem a contar 
os centavos para comprar mais alguma coisa. Há as pessoas caídas nas 
sarjetas, as desesperadas pelos cantos, as aparentemente inúteis trafegando 
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pelas ruas, e por tudo isso se paga para o Estado para ter as vistas e a 
consciência limpas.

Hoje os homens são comerciantes honestos e cumpridores razoáveis 
da lei, mas nem se dispõem a melhorar a lei, ou a si mesmos, a fim de com 
isso se tornarem mais sensíveis às dores humanas, além de sequer passar por 
suas cabeças que podem modificar o mundo. Lutam pelos seus interesses 
dentro das regras do jogo, mas não pensam em mudar as regras ou em 
acabar com o jogo, uma vez que ninguém é obrigado a viver segundo a 
economia com sua “lógica” e a sua “ética”. O problema do desenvolvimento 
econômico não deveria ser o fator determinante da conduta pública, nem a 
aquisição de bens o objetivo principal de vida; a satisfação das necessidades 
primárias de sobrevivência deveria vir em primeiro plano, e o resto do 
tempo dedicado à contemplação e à devida apreciação da convivência 
humana e sua potencialidade mútua. Defendo que se deixe para trás a 
condição única de comerciante para a qual a sociedade forma as pessoas, 
dando-lhes profissões que tornam seu ofício e o seu corpo ou sua mente 
um negócio, e que se centre na formação de um cidadão do mundo, que 
se dê tanto valor às trocas espirituais tanto quanto se dá às trocas materiais 
e, ainda, que se saiba apreciar a pluralidade humana.

O coração é uma bomba

Dizem que trago sempre más notícias, principalmente quando 
descarno a realidade dos seus mitos, mostrando a simplicidade de tudo. 
O coração, por exemplo. O que é, senão um instrumento orgânico a 
bombear sangue pelo corpo? E não traz os encantos que os poetas e os 
videntes exageram em dizer, nem carrega os sentimentos mais íntimos, 
ainda que possa bater mais forte ou mais lento conforme a intensidade 
das emoções. O coração é só mais um pedaço de carne do corpo a se 
submeter às suscetibilidades de cada um. Onde se faz o que se sente e o 
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que se pensa, e compele a agir? Onde se obra o ser que cada um é, sua 
essência mais íntima? É a mente que impulsiona a vontade, a imaginação 
e a ação e concretiza quem e o que se é. Coração é coisa de cardiologista, 
de quem, se espera, saberá desobstruir os canais venosos entupidos pelos 
péssimos hábitos alimentares.

Quanto à mente, dizem que se localiza no cérebro, produzida 
pela matéria encefálica, pelos neurônios. Tenho minhas dúvidas e faço 
minhas apostas nos intestinos, mais apropriados para justificar boa parte 
do resultado das ações humanas. O homem tende a procurar explicações 
no alto, quando a maior parte delas está nas partes baixas. Quer o grande, 
mas foi feito para o pequeno. E o que tem de mais profundo e grande 
são os intestinos.

A morte e a vida

Confesso que a morte nunca foi para mim uma desgraça, sequer 
um mal, mesmo acontecendo com pessoas queridas e me deixando triste. 
Sempre achei a vida algo bem pior e a morte tão somente parte da vida. A 
dor, sim, me preocupa, mas o sofrimento é que toma minha atenção, tudo 
isso para que eu os possa evitar tanto quanto possível, embora inevitável 
algumas vezes, seja sofrendo-os, seja causando-os em alguém. Todavia, o que 
considero realmente um mal e extremamente preocupante é a ignorância 
dos homens, que ainda buscam a punição antes da compreensão com 
atitudes dos diferenciados. Isso já causou muitas mortes no decorrer da 
história. E mais preocupante que morrer, é matar! E matar tem sido parte 
integrante desta vida medíocre, ainda que morrer seja de qualquer vida.
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A saída da caverna platônica

Segundo o bom Platão, o filósofo depois de iluminado pela luz da 
sabedoria, volta à caverna e realiza o trabalho árduo, em minha opinião, 
inglório, de tirar a ignorância das pessoas acorrentadas às sombras. Ele não 
percebeu, antes, que as pessoas gostam das sombras e de assombrações, que 
elas escolhem ser ignorantes. Enfim, essa coisa de caverna me parece coisa 
dos homens das pedras, do mesmo jeito que Platão é coisa antiga, tanto 
que nem tocou, em sua República, na questão das fraldas descartáveis, 
mais uma coisa não biodegradável a emporcalhar este imundo mundo. 
Se tivesse observado o mundo em profundidade, ele perceberia quanta 
sabedoria existe no fato de os homens serem superficiais; se profundidade 
houvesse, se entristeceriam com as cagadas humanas. Uma coisa esclarecida 
deixa de interessar, pois, ou preferem as coisas obscuras, ou corre-se atrás 
de outras coisas fantasiosas. E aqueles que falam a verdade da vida, algo 
absolutamente trivial, sequer são ouvidos, os ouvidos preferem aqueles 
discursos que tratam do que deve ser, misturado com que querem que seja, 
mais o que de fato é, e isso, além de uma suposta descrição, lhes dá mais 
uma expectativa da vida. Buscam o complexo no simples, buscam grandes 
questões nas pequenas coisas, buscam o fantástico e não propriamente a 
realidade nua dos fatos. Eis por que estou destinado ao ostracismo social, 
não tenho fantasias a compartilhar, apenas uma abordagem realista da 
existência humana. Não digo que o homem progride e sim que faz merda; 
não afirmo que a vida é boa e sim que ela melhora e piora em diversas 
circunstâncias; não menciono alguma genialidade humana e sim alerto 
para a imensa ignorância das pessoas. Todavia, que interesse pode ter a 
verdade para aqueles que vivem fantasias no que é verdadeiro, misturando 
o falso e o mentiroso? Enfim, uma das coisas que mais me faz sentir um 
inútil, é enunciar alguma verdade.
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Não tenho respostas, tenho perguntas

Tem gente que acredita que, por eu ter posições contundentes sobre 
algumas questões, também tenha a certeza da vida, ou respostas para tudo. 
Muito cego eu teria que ser para aceitar que sei tudo, ou que possa ter 
conselhos a dar aos demais, quando muito, posso apenas pronunciar os 
conselhos que a minha consciência me fornece. Mas isso nunca me impediu 
de sair por aí bradando e propondo princípios políticos ou posições civis, 
ainda que nunca tenha atraído seguidores, sequer apoiadores. E, se colocar 
a mão na cabeça e abri-la, vejo claramente quantas perguntas tenho sem 
respostas, quantas dúvidas diárias, a dificuldade de decidir até mesmo 
coisas simples, como o que fazer para o jantar. Todavia, não é essa a razão 
de não me levarem a sério, é o fato de a radicalidade das minhas propostas 
não poder ser encarada seriamente por pessoas com concepções arcaicas da 
existência humana. Só aqueles que percebem que as escolhas são ilimitadas 
e que a todos é dado o poder de construir as próprias escolhas e o seu lugar 
no mundo, só eles podem entender e aceitar alguns dos meus princípios.

Entretanto, verdade seja dita, estabeleço minhas máximas pelas 
dúvidas que tenho com relação ao que está estabelecido. Tenho sérias dúvidas 
sobre a capacidade de amar, não só a minha que já a declarei em outros 
escritos, mas de todos, além de considerar o amor um sentimento moral 
antes que natural, motivos esses que me fazem propor o celibatarismo para 
todos; tenho não apenas dúvidas, mas também desconfianças do progresso 
econômico, e proponho o fim do trabalho, do consumo e do dinheiro. E 
os valores então, tenho muitas dúvidas do que se estabelece como certo, 
justo, verdadeiro e até mesmo honesto, e assim sigo, e proponho que cada 
um siga os próprios valores e lute para que o Estado ou até a sociedade 
civil não os estabeleça coercitivamente. Propor não é ordenar.
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Minhas certezas são momentâneas, movediças e incertas, e, ainda 
assim, mantenho algumas convicções: a humanidade precisa diminuir 
sua procriação e sua produção econômica e precisa modificar seu estilo 
de vida. Como? Quando? Também tenho dúvidas sobre quais sejam as 
respostas a essas e outras perguntas. Porém, meu exemplo talvez sirva 
para mostrar um caminho de virtudes humanísticas, afinal, não procriei 
por amor à humanidade, pouco compro para não produzir nem o lixo da 
embalagem, não ambiciono nem ocupo posições sociais cobiçadas, não 
trabalho e contribuo com o trânsito da cidade por pouco sair de casa. E 
mais, não concorro com ninguém no mercado de trabalho. Talvez, meu 
pouco fazer pode ser muito para a humanidade.

Visitas esperadas

Você que chegou a esse blog, não sei como nem sei por que, que tem 
a paciência de ler e ouvir o que digo, e talvez até procure algum sentido mais 
profundo para a infeliz existência humana, repleta de tristezas, depressão, 
estresse, insatisfações, medos, violência, enfim, de merda, informo que 
aportou num lugar incerto, isento de receitas ou doutrinas para se atingir 
o humor ou a alegria e partidário de que a única coisa profunda no homem 
é o intestino. De certo modo todos precisam aprender a conviver com a 
tristeza tendo alguma satisfação e dignidade. Não trago esperanças, nem 
alentos, quanto mais certezas. Tenho sérias dúvidas sobre a capacidade 
humana para a convivência massiva no planeta, aliás, tenho dúvidas sérias 
sobre a capacidade de convivência de qualquer nível. E quanto ao altruísmo 
para salvar a todos, considero esse apenas um conceito vago no imaginário 
popular. Não há nada para ser feito, nem mesmo lamentar. Por isso sugiro 
a todos, como faço comigo, que se salvem. Para ser honesto, salvando-se a 
si mesmo, poderão salvar alguns mais; e esses, outros, e outros, os demais. 
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Ainda ao ocupar-se no próprio salvamento, aprendem que nada há, a não ser 
a autoestima, para ser salvo, pois o maior perigo vem de um acovardamento 
diante da vida, não de algum empecilho externo. Por fim, sou daqueles 
que acham que ninguém vale muito, e eu, menos ainda, e que o problema 
está naqueles que acreditam ter muito valor, pois algum valor, todos têm 
um pouco. Não sei se isso é suficiente para entreter atentos leitores, se o 
público quer ouvir os intestinais problemas da convivência, mas posso 
garantir que eles existem, são sérios, e não me furtarei dessa urânica função 
de arauto das mudanças radicais. O luxo é um lixo, o culto é insensível e o 
rico é de uma pobreza espiritual que só permite o mau gosto! Livre-se de 
tudo! Livre-se de velhas ideias e antigos costumes! Só não pode livrar-se 
das pessoas, já que a liberdade se vive entre elas, nunca isoladamente, o 
que seria mais apropriadamente designado de solidão.

Essas palavras aqui cravadas para todos e que podem não atingir 
a ninguém, ou atingir poucos, são ditas segundo um princípio simples, 
que as pessoas gostam de pensar e que a vida ultrapassa nosso intestino 
e os fatores econômicos. Entretanto, não esperem grandes coisas de um 
mero narrador da vida, apenas a descrição crua dos eventos. E o que espero 
com tudo isso é a satisfação de ter algo que possa ser lido e pensado. Esse 
blog serve como um ponto de parada para pessoas com narinas sensíveis, 
dispostas a vasculhar os odores das ações humanas, e para pessoas dispostas 
a desenvolver seu olfato, a fim de evitar que sejam atraídas para odores 
mais fétidos, mas disfarçados por suaves perfumes, somente percebidos 
quando já afundadas na merda até o nariz. Sou como um farol a iluminar 
o caminho para aqueles que querem desviar dos excrementos espalhados 
por toda parte.

Fico grato com a visita e convido você para outras mais, para outras 
partes já publicadas. Se quiser, comente. Se gostar, divulgue. E se puder, 
desfrute os odores aqui exalados.
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Salve navegante!

Saudações internaúticas!

Inconsistências mentais

Se todos são iguais, por que é preciso aprender a conviver com 
as diferenças? Ou essa suposta igualdade não existe ou as diferenças de 
todos em alguma medida os igualam, ou o problema é tudo ou nada disso 
acontecer. As pessoas nem são tão diferentes em suas singularidades quanto 
desejam, nem são tão iguais em suas potencialidades quanto almejam. A 
igualdade parece mais uma ambição que uma efetividade. E, no entanto, 
sou grato às diferenças que me permitem ser como sou, um bosta, é 
verdade, mas que assume suas cagadas e pode falar das merdas dos demais 
com liberdade e autonomia, claro, a uma distância prudente deles já que 
não mais participo apenas como mais um, e sim, fundamentalmente, 
como menos um. Ademais, sentindo certo desprezo pelo que fazem da 
vida, uma atividade meramente econômica, vou sobrevivendo com suas 
sobras, muitas, tamanho o desperdício, e falando da fedentina de muitas 
das ações que, espantado, avisto do alto da minha ignorância, que, aliás, 
não é tanta a ponto de me impedir perceber também ignorante. Talvez, a 
igualdade não passe de um velho conceito esgarçado pelo uso e não se refira 
a nada possível ou a nada almejável, desejável. De fato, poucos gostam de 
ser tratados como um qualquer, todos querem alguma distinção, todos 
almejam sair do lugar comum no qual, a maioria, pessoas comuns, está. 
De minha parte, posso garantir, aprecio as diferenças, e a igualdade me 
parece uma ilusão. Nem diante da lei todos são iguais, tudo depende muito 
do dinheiro para as coisas tramitarem de formas diferentes. Eis por que 
ando razoavelmente distante da legalidade ou da ilegalidade, trafegando 
pelas suas brechas, por aquilo que não foi legislado; as leis pouco valem 
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para aqueles que não sabem dos seus direitos ou não lutam por eles, o que 
não é o meu caso, que nem esses direitos medíocres quero; para mim que 
não tenho negócios, são de pouca serventia. Sei que no fundo só conto 
comigo mesmo para me defender seja do que for, o que me torna igual a 
todos, mesmo que muitos não saibam.

A merda da vida

Cada pessoa sabe as cagadas em que se atola no decorrer da existência, 
mas muitas outras com as quais tenha proximidade jamais ficam sabendo 
dessas merdas. É verdade que muitos estão satisfeitos com tudo e com todas 
demais, que muitas parecem realizadas e livres de respingos de bosta, porém, 
mesmo assim, não podem afirmar que não tenham dado sua patinada na 
merda, ainda que de raspão e por bem pouco tempo. Ora, viver é uma 
merda e evitar cometê-la impossível. Para começar, todo dia é preciso 
acordar, e sabe-se que o melhor da vida está em dormir e ficar sem fazer 
nada. Depois aprontar-se para o infeliz trabalho de todo dia, tediosamente 
indo atrás da sobrevivência ou escalando os status sociais, ou pior ainda, 
batendo cartão ou teclando códigos no relógio de ponto, ajoelhando-se 
perante as obrigações sociais que coagem ao trabalho, à família, à pátria, 
ao chefe, ao negócio e a mais um sem-número de coisas que se inventa 
para rastejar atrás de poder e fama, tudo muito imundo, como se sabe. 
Então, volta-se para casa já esgotado, e lá está a chata da família a querer 
um monte de coisas que não se pode ou não se quer dar, mas que lhe são 
arrancadas a fórceps emocionais terríveis. E quando se pensa em dormir, 
vem a maldita discussão da relação. Se todos fossem sãos ou normais, se 
matariam, mas alucinados pelos mitos culturais veem perfume na nojenta 
indústria de cosméticos, veem virtude na vida monástica dos lares, e 
acreditam que vão vencer na vida. No entanto, pouco sabem que a vida 
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não é uma luta, que não há competição e que, portanto, não é uma questão 
de vencer ou perder, e sim de construir o próprio lugar, que pode ser só e 
mal acompanhado, como muito ocorre, comungando e convivendo com 
um ou mais, e que a merda só existe porque quando cada um faz o seu, 
não percebe que joga sujeira para o lado, ou pega o que está do lado como 
se não tivesse dono, enfim, porque muitos acham que têm que ter muito, 
mesmo quando muitos tem pouco.

Todavia, eu que tenho um nariz afinado e refinado, atento aos 
cheiros que exalam dos diversos tipos de relações humanas, estas que são os 
intrincados e intestinais intercâmbios de afetos, na maior parte negativos, 
consigo desviar dos montes de bostas que se encontra por toda parte. Não 
me encantei com o mito do casamento, sequer fui chamado pelo primitivo 
sentimento de procriar que a tantos atrai, alguns de forma meio selvagem. 
Também não me seduziu a fortuna ou o poder, sequer algum posto social. 
Do trabalho, esse exercício escravocrata, ainda que assalariado, há muito 
tempo mantenho uma distância saudável, aliás, nunca o pratiquei ou me 
submeti. Enfim, tento contribuir com o mundo no qual não pus, nem 
ponho filhos, que seriam mais consumidores contumazes a devorar nosso 
meio ambiente, a exemplo do que faz a maioria; não tiro o emprego ou 
trabalho de ninguém, nem aumento as estatísticas governamentais, das 
quais, inclusive, sempre que possível escapo, embora seja verdade que sequer 
me encaixo nos formulários por falta de designação, seja de minhas opções, 
seja da minha forma de viver. Ser alguém que não se conta, se não ajuda 
as estatísticas, não as atrapalha. Na realidade, ser assim conta muito para 
mim, ao menos não sirvo para nada, e se não consigo melhorar a merda 
da vida, pelo menos não contribuo com a merda de todos estatisticamente 
computada pelos dados governamentais.

Saudações vulnerável pessoa!
Veja onde pisa! O campo está minado!
E a cidade também.....
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Perfumaria cultural

As pessoas disfarçam-se usando perfumes, pintando o cabelo, 
maquiando-se, vestindo roupas que salientam ou escondem partes do corpo, 
calçando sapatos para aumentar os pequenos que são e, até mesmo, fazendo 
cirurgia plástica. Todas travestidas para passar a imagem de mais jovens, 
mais belas, mais esbeltas, menos tristes. E querendo parecer mais ricas ou 
capazes, adquirem coisas de grife e ostentam algum status; empunham 
carros para se mostrarem autônomos; vão aos lugares afamados para ser 
(ou tentar ser) vistas, enquanto estão ocultas por de detrás de uma máscara 
perfumada e cara.

Vão comprando xampu, condicionadores, sabonetes, cremes aos 
montes, tinturas, desodorantes, vários perfumes, géis, filtros solares, mais 
cremes, esmaltes, maquiagens, algodão para pôr ou para tirar todo tipo 
de meleca que ignorantes acreditam ser úteis ou necessárias. Compram 
roupas diferentes para se disfarçar de várias formas, sendo um traje para 
cada ocasião. Em determinado evento, quer se passar por fatal, em outros 
sóbrias, em alguns informal, enfim, justificativas não faltam à aquisição 
de tantos uniformes para legitimar suas fantasias pessoais.

Enquanto isso fico entristecido, assistindo a todo esse mau gosto 
e todo esse gasto inútil, na minha forma de entender, desperdiçado num 
disfarce inútil. As pessoas não sabem que se abrissem mão dos gastos com 
a futilidade, poderiam ficar mais horas sem trabalhar por dia, na medida 
em que parte dos esforços que envidam vai para sua sobrevivência e próprio 
sustento, outra para os impostos gulosos do governo; e a restante, aliás, 
parte significativa, vai para a futilidade de enfeitar-se a si mesmas e a suas 
casas. Se eu fosse apegado ao dinheiro ou ao trabalho, poderia guardar uns 
30% da renda percebida, pois nada gasto com esses unguentos medievais 
travestidos de cientificidade, nem penduro coisas na parede. Mas... Não! 
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Sinto asco de trabalho. Minha roupa é usada e de segunda mão, e nada 
uso senão água e bucha para me limpar. É que nada tenho a esconder, nem 
mesmo meus odores e algumas sujeiras. Na verdade, tenho mais coisas a 
mostrar do que aquelas que querem ver, via de regra, algumas verdades e 
muita fedentina.

Não fui feito, eu me faço

Não fui feito para o trabalho, seja em algo pesado, seja em algo 
leve, nem mesmo para um emprego no qual só receberia o salário. Não 
fui feito para enfrentar filas para pagar carnês de prestação e contas, ou 
competir com os demais por um posto ou cargo de prestígio. Não fui feito 
para correr atrás de pessoas ou coisas, menos ainda para ter estresse ou 
ansiedade quando da realização de meros e banais desejos. Não fui feito 
para sofrer de amor ou com a inveja de pessoas aparentemente mais bem 
localizadas na escala social degenerada da vida atual. Não fui feito para os 
sacrifícios ou suplícios que praticam para ascender socialmente. Eu me fiz 
alguém que vive em função do desfrute do momento presente, sem me 
preocupar com o depois, sem ambicionar ser diferente do que sou, uma 
pessoa despojada dos valores usuais, que se esforça apenas para não ter 
esforços, e que antes de participar da barbárie diária, deprecia o cotidiano. 
Não deixo a sociedade tiranizar minha vontade e faço meu próprio destino, 
que não pretende a grandiosidade, no máximo, uma calmaria emocional 
e alguma maturidade espiritual para impedir que os desejos molestos da 
sociedade voluptuosa dominem meu ser. É que há muito descobri que 
não existem superiores ou inferiores e que ninguém tem assegurado o dia 
de amanhã. Assim, vivo hoje sem nada temer ou lamentar, nem mesmo a 
morte, pois uma vez perdida a vida, já não cabe mais o lamento, seja em 
relação a uma, seja em relação à outra.
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Odores que exalam

Veja o homem comum, aquele que luta pelos seus prazeres diários 
e tem força para conquistá-los, quando não todos, pelo menos parte deles. 
Creio ser esse o tipo de pessoa que têm como sobreviver com o esforço 
próprio e tem tempo para o saudável ócio entretendo-se e pensando na 
vida, mesmo estando ciente de que ela é algo da qual se sabe pouco e se fala 
muito. Com exceção do homem comum que conseguiu sua autoformação, 
nenhum se formou nas virtudes necessárias à vida livre e autônoma. Para 
isso, falta-lhe: 1) a coragem, sem a qual ele não se defende dos ataques 
alheios ou não defende seus interesses; 2) a prudência, para saber onde 
pôr ou não o nariz e o olho guloso; 3) a persistência, para não ver na 
dificuldade um impedimento e não decair na preguiça ou na passividade; 
4) a temperança, para que haja comedidamente. O mundo contemporâneo 
contenta-se com homens que possuem alguma habilidade técnica para a 
autonomia econômica, pessoas razoavelmente honestas e confiáveis, que 
transitam em paz na busca de realizar os seus interesses entre todos os 
demais. Seria isso suficiente se eles não fossem em boa parte medrosos, 
quando não covardes, cheio de ideias vãs e ingênuas. Todavia, o pior é 
quase todos serem plasmados para trabalhar e comprar eletrodomésticos, 
carros, roupas, sapatos, cremes e tantas outras coisas que inventam para 
que possam parecer “diferentes”, “únicos”, “além dos demais”, e, ao fim, 
tornando-se em grande número tão iguais. E desse hábito grotesco frutifica 
muita embalagem, plásticos, ou seja, merda, quero dizer, lixo, à espera 
inclusive de todas as coisas compradas, que logo quebram ou estragam e 
são jogadas fora.

Pergunto-me, pois, de que adianta haver uma grande maioria de 
pessoas boas no mundo, se elas não sabem como agir ou impedir que as más 
pratiquem o mal, diante do que tremem ao invés de lhes mostrar o certo? 
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De que adianta ter acesso a tantas informações, se ao mesmo tempo não 
se sabe retirar daí o substrato, separar o que é porcaria da informação útil? 
Crescer não é fácil, exige largar crenças queridas, mas tolas. E a maioria, 
vendo-se às voltas com a resolução dos seus pequenos problemas, prefere 
delegar a alguém a resolução dos grandes. Assim, cada qual segue preso 
às próprias questões, poucos sendo os que problematizam o fato de tudo 
ser como é e, menos ainda, sabendo o que fazer caso perceba. Só sei que o 
desenvolvimento econômico tem levado a humanidade a perder qualidades 
morais e virtudes, além de pôr preço em tudo, e o cheiro horrível do 
dinheiro tampa-lhe as narinas que lhe possibilitariam sentir a bosta de só 
pensar em comprar e vender, ou pior, financiar. Há coisas muito melhores 
para se fazer, por exemplo, ficar sem fazer nada ou apreciando a manhã, 
a tarde ou a noite. Ao invés de só buscar ter coisas, ter mais encontros 
com pessoas, pois acredito que a vida merece celebração, e não apenas a 
dedicação de cada um na construção dos seus minúsculos castelos. Defendo 
o despojamento das coisas, dos títulos, dos diplomas, do emprego, bem 
como um mundo com menos convenções e mais acomodações emocionais.

Os jornais

A maior parte das coisas que avisto nas manchetes dos jornais 
tem pouco valor. A desgraça, a catástrofe, o baixo, o raso, o desprezível, 
o roubo, a morte são os destaques no jornalismo. E o bom, a virtude ou 
a vida aparecem como algum tipo de exceção, escondidos em pequenas 
notas marginais das páginas dos periódicos. Por que será que só as porcarias 
atraem a atenção do público? Por que será que se presta mais atenção no 
que está errado praticado por poucos do que nos acertos diários de quase 
todos? Acredito que seja porque se prefere ver a merda alheia à própria......
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Observador

Como fico a maior parte do tempo parado e observando tudo, 
já me chamaram de voyeur, algo muito sofisticado para mim que tenho 
alma de garimpeiro. Busco a materialidade da vida, vasculho os meandros 
da terra bruta à procura dos indícios da substância crua da humanidade: 
não quero lapidá-la, quero extrair a essência humana da terra indefinida 
em que se encontra. Que pessoas mais refinadas a lapidem e lustrem, só 
consigo atingir a substância primária da sua aparência. Certamente há 
pessoas melhores para estabelecer o preço, mas conheço o valor.

Debate religioso

Indagado a respeito da reza, da religião e da fé, expus a resposta 
que agora descrevo. Minha hipótese sobre a reza é que ela atrai coisa ruim, 
não afasta. Verdade que não acredito em santo, senão no Santo do Pau 
Oco, nem que exista divindade; tudo isso tem um cheiro forte de passado, 
coisa que vem dos antigos e que envelheceu. Porém, observo que a fé não 
traz certezas, já que quase todos temem a morte, e impede que se façam 
perguntas importantes a respeito de tudo, principalmente sobre os valores. 
Sem falar que a religião ainda hoje produz guerras, alucinados, fanáticos e 
aloprados. Na minha conta dá o seguinte resultado: se em tempos passados 
a religião refreou hábitos e costumes, na atualidade pouco pode sobre 
esses comportamentos, e a religiosidade é tocada na folga da agenda. Mais 
ainda, ela estreita a sensibilidade humana, disseminando crenças que há 
uma entidade responsável por tudo, livrando a consciência da maioria de 
suas responsabilidades humanitárias. E isso, sabe-se, não é possível, visto 
que qualquer ação repercute por todos os demais, incluindo a omissão, 
e como há muito dizia o bom Sólon, não se deve atribuir à divindade o 
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que pertence aos homens, fazendo-os acreditar num destino, ao invés de 
alertá-los sobre as responsabilidades de suas ações. Por fim, eu disse, “A 
existência ou não de divindades ou entidades me é indiferente”. Como sempre, 
após esse discurso, fui chamado de ateu, o que longe está de ser verdade, 
pois não quero acabar com as religiões, ou combater as crenças das pessoas, 
permito-me apenas manifestar minha opinião, quando indagado, ou aqui, 
espaço no qual as pessoas podem escolher ler ou não. Religião não se acaba 
com decretos, com forças ou combatendo-a, tudo isso a faz crescer, unir o 
rebanho, que na maior parte do tempo está disperso e pouco participativo, 
quando não se desgarrando. Afora o fato de acreditar que a religiosidade 
está diminuindo e tende a acabar no mundo, sei também que religiões só 
acabam mediante a indiferença das pessoas, logo, jamais faria esforço para 
acabar com algo que está em estado terminal e que demorará mais algum 
tempo para findar. Dedico-me a observar o fenômeno da decadência das 
instituições culturais, sociais e políticas passadas, na perspectiva de um 
eminente mundo novo que parece trazer a possibilidade de tudo para todos, 
apesar de só alguns conseguirem os supostos bons frutos. Um mundo de 
comprimidos, de filas, de pressa, de estresse, de computadores e de celulares, 
no qual as grandes felicidades estão nos pequenos encontros, mesmo a 
maioria as buscando nas grandes coisas, e a satisfação está ao alcance de 
todos, mas poucos percebem isso.

Grite

Grite! Reclame! Quem ouvirá? E se o ouvirem, atenderão ao seu 
pedido? E se atenderem, será o que precisava ou queria? Pouco importa, 
importa que, sem o grito, não há ouvidos para recepcionar o desejo ou 
a necessidade. Grite! Em geral, as pessoas são surdas, além de cegas para 
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perceber sua reles existência. E o pior é que, sem olfato, elas não conseguem 
sentir a fedentina de tudo e emporcalham-se em suas próprias bostas.

Eu, por exemplo, estou gritando o cheiro insuportável que entra 
pelas minhas narinas, principalmente quando passo na frente de palácios, 
igrejas, bancos, repartições públicas, grandes corporações, vendo cenas 
urbanas temerárias ou quando simplesmente assisto à TV na casa de 
algum amigo. Um deles um dia me disse que o cheiro da fedentina é 
mais acentuado para mim, porque fico metendo meu nariz em tudo que 
é lugar, até nos difíceis orifícios, falando cruamente e tirando os encantos 
de tudo. Mas ele não percebeu que há certo encanto em desencantar e que 
desencantados tendem, quando não são suicidas, a buscar novos encantos, 
sendo melhor descobrir-se desencantado, do que continuar se iludindo a 
respeito de um encanto falso. Sempre preferi ser avisado que estava pisando 
na merda ou tinha pisado, a ser deixado à parte, ou seja, inconsciente do 
ocorrido ou da ocorrência.

A respeito de uma suposta misantropia

Não posso negar que algumas vezes aparento carregar um lado 
misantropo. Todavia, se fosse esse o caso, seria comedido e despojado. É 
verdade, detesto a multidão e raramente saio de casa para encontros massivos, 
apesar de gostar de encontrar pessoas e conversar. Frequento encontros 
com amigas e amigos, viajo com eles. Logo, não é tanto ódio que sinto da 
humanidade, e sim temor da aglomeração de pessoas, que por qualquer 
motivo enlouquecem e se matam atropelando-se uns aos outros. O fato de 
preferir morar só é só porque prefiro; compartilhar o mesmo teto, mesmo 
que pobre e com goteira, far-me-ia sentir numa multidão, que, para mim, 
é tudo que ultrapassa a mim mesmo. E morar só não é novidade neste 
mundo, novo é o crescimento de pessoas que preferem morar só! Viva os 
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solteirões e as solteironas, reis do seu lugar na terra, que até não tem a 
quem pedir, mas também não têm a quem atender! Cada um sabe o seu 
limite no convívio com o próximo, até onde e por quanto tempo consegue 
manter a convivência sem oprimir o seu espaço vital, que varia de pessoa 
para pessoa. Além disso, cada um tem uma missão que impõe a si mesmo, 
a minha é fazer o menor esforço em tudo e ficar conversando a respeito das 
merdas da vida. Nisso, o casamento, uma das coisas mais trabalhosas que 
existe na vida humana, principalmente quando o casal vai discutir a relação.

Notas a respeito do roubo no Brasil

Ainda que o roubo e a corrupção sejam mais visíveis no universo 
político, o fato é que todos roubam e se corrompem. Acontece que a estranha 
cultura brasileira cria seus cidadãos com uma reserva moral, como se fosse 
merecido eles não respeitarem as leis, ou interpretá-las de forma frouxa em 
determinadas circunstâncias e quando pode tirar algum proveito. Assim, 
tirar dos ricos, dos patrões, do Estado parece legítimo, para cada um, todos 
são ladrões mesmo, e num universo de bandidos nada melhor que roubar 
um ladrão. Confesso que conheço poucos que consideram verdadeiramente 
roubo, pegar um saleiro de um lugar, ou um cálice de outro lugar, ou uma 
tolha com que se encantou, ou qualquer outra porcaria. E todos falam 
que nunca roubaram. As pessoas roubam e nem se dão conta. Ligam do 
escritório ou da repartição para avó, cunhada, mãe, tio, namorado, para 
o folgado de genro. Pegam o clipe, imprimem o trabalho do filho no 
escritório, levam papel, caneta, lápis, borracha. Usam a Internet.

Portanto, o roubo, neste país, é um fenômeno social antes de ser 
político, e na política apenas se torna público o que está latente na sociedade. 
Todavia, não se é menos ou mais ladrão. Roubar em si é o qualificativo, 
colocar depois do termo um mais ou um menos não altera a realidade crua 
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da roubalheira generalizada. Roubar alguns clipes ou milhões de reais é um 
ato de usurpação. Por isso, digo, que o problema da roubalheira nacional é 
social, as pessoas acham que seus “pequenos” roubos são um pecadilho de 
menos, e só se ofendem com os “grandes” roubos. Mas é pelo fato de todos 
estarem roubando um pouco que todos acabam roubados, que encarece 
a vida e destrói a confiança mútua, a base de uma vida social sadia. Nem 
as empresas privadas conseguem evitar os roubos praticados pelos seus 
funcionários, ainda que tenham mais vigilância e controle que as públicas. 
No cálculo de suas despesas, estimam um índice de roubo praticado e 
transferem o custo disso para o preço do produto final. É como os mercados, 
que sempre são roubados, e diluem o montante dessas perdas nos preços 
das mercadorias. Não há santos, nem na empresa privada e muito menos 
na vida pública, e a grande maioria acha que pegar coisas de pouco valor 
é pegar coisas sem valor. A mentalidade dos brasileiros é bandida. Eles 
querem que os “grandes” parem de roubar, quando todos devem fazê-lo. 
É de grão em grão que o roubo fica gigantesco.

Num país com pessoas desonestas, paga-se muitos selos nos 
cartórios, além da perda de tempo nas filas; cartórios, por sinal, muito 
pouco confiáveis, além de muito caros. São essas as pequenas coisas que 
aprecio, não porque goste, mas porque existem. E como sempre digo, são 
de pequenas cagadas que se chega às grandes merdas: veja se você não faz 
parte dos que espalham excremento.

No reino da opinião: a coisa e a palavra

Nada é tão público como as palavras, que sem dono ou senhor 
acabam significando o que alguém quer e fazem existir ou deixar de 
existir tudo que há no mundo. Essas palavras fazem-me ocupar um espaço 
próprio quando falo, pois com elas consigo apontar para coisas em mim 
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ou no mundo, que não consigo indicar com o dedo ou registrar numa 
foto. 0 que se falar se ouve, às vezes se entende e em outras nem tanto. E 
por meio da fala o mundo se enriquece, pode-se expressar uma opinião e 
convencionar novos termos e novas expressões. O homem sabe que existe 
porque fala, ainda que pouco se saiba propriamente a respeito do existir.

O mundo, por exemplo, cabe numa reles palavra “mundo”, assim 
como a vida e tudo mais. Todavia, ainda que cada coisa tenha sua palavra, 
tem palavra que não tem sua coisa, e tem coisa para a qual não se encontram 
palavras. Ainda assim, insiste-se em dobrar o universo e a existência às ideias 
que as pessoas irradiam e absorvem no alegre conviver pelas palavras que 
estabelecem sentido. O homem é uma máquina de significação! Aprende 
significações e cria as próprias, de tal sorte que nada está estabelecido para 
sempre. A palavra e a sua troca subjetiva entre os indivíduos faz com que 
cada um possa utilizá-las para convencer ou ser convencido de novos sentidos 
para coisas antigas, transformando as compreensões ou criando novas.

Com as palavras tudo é possível, até mudar as essências das coisas, 
pelo menos na sua significação, que é a única coisa que se pode fazer, pois 
que nunca se atinge a coisa em si. Diante das perguntas “O que é um 
charuto?” ou “O que é um distúrbio?”, a resposta depende da recepção 
que se faz, respectivamente, do objeto ou da ação, ou seja, da pessoa que 
recepciona, do contexto, da época e da situação, e, mesmo existindo as coisas 
(charuto e distúrbio) enunciadas, guia-se pelo sentido que se estabelece 
sobre elas, não pelas coisas mesmas.

Veja o charuto... Quantas significações não teve? Churchil e Freud 
ostentavam os seus, e hoje está banido da maior parte dos recintos. E aí do 
chefe de Estado ou médico que o ostentar (o que não é impeditivo para 
ser apreciado na alcova)! Assim, charutos e distúrbios perambulam por aí 
e por aqui, e tanto esse charuto que aqui apareceu, quanto o distúrbio que 
aí pode ter ocorrido, não são nada além de palavras por meio das quais 
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se pretende estabelecer uma significação. E os objetos ou as ações que se 
referem às palavras não deixam de direcionar a sensibilidade das pessoas 
sobre o meio, a perceber isso e não reparar naquilo, a salientar um aspecto 
e, talvez, desconhecer outros completamente. Quanto mais coisas são 
designadas, mais objetos passam a compor o mundo. Mas, como a visão 
acaba sendo sempre parcial, as pessoas precisam umas das outras para 
poderem ver o que não veem na forma particular de cada um descrever.

Enfim, tudo tem o sentido que lhe é atribuído e com o qual os 
demais concordam. E basta acreditar numa palavra para a coisa a que se 
refere passar a existir, pelo menos para quem acredita; quem acredita em 
inferno vê o demônio agindo pelo mundo; quem acredita em fantasma 
assusta-se com sombras a que denomina de assombrações.

Todavia, a comunicação tem limites e as coisas podem não ser 
percebidas, ainda que se tente descrevê-las. Há um problema de referência 
que limita a percepção do dito. Por exemplo, falo do cheiro acentuado 
do pequi, mas para conhecê-lo preciso experimentá-lo; falar que o cheiro 
é singular é o mesmo que nada dizer, pois cada coisa tem o seu cheiro 
singular. É como a cor para o cego, que pode até saber a cor da árvore ou 
do pássaro, mas isso de nada lhe adianta, pois a percepção da cor depende 
da experiência da visão. Palavras não substituem a vida, descrevem-na e 
servem para comunicar. Entretanto, sem elas, como saberiam da existência 
do pequi e do seu cheiro peculiar, mesmo que nunca viessem a conhecer 
essa peculiaridade? Ou, ainda que o cego não possa saber exatamente o 
que é a cor, o que é verde ou vermelho, não se pode desprezar que ele 
saiba que a árvore é verde e o pássaro vermelho. Ora, não deixa de haver 
um enriquecimento conceitual.

Todos atribuem significações, em grande parte insignificantes, é 
verdade, e procurar o sentido de tudo pode parecer sem sentido e chato, 
concordo, porque o interessante e o importante é que permaneçam abertos 
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às novas significações que vão sendo dadas às palavras. E que importância 
pode ter o sentido obtido se ele será mudado? E é com essas palavras que 
agora escrevo e que agora leem que todos acabam dando a significação de 
suas próprias existências. O fato é que de todas as brincadeiras inventadas 
pelo homem, essa é a mais democrática, a única verdadeiramente pública, 
pois todos os que das palavras se munem podem mudar a forma de significar. 
A ninguém está vedado ou vetado falar, ainda que merda. A todos é dado 
o direito de emitir a própria opinião; problemático é não opinar. E tudo 
nesse mundo é tão somente opinião, seja do cientista, seja do religioso, 
seja do político, seja do homem comum.

Com palavras produzem-se alucinações coletivas e não apenas 
individuais, sentimentos cívicos, a sensação de pertencimento. Ainda que 
por vezes pareçam não ter referência direta com os objetos ou os eventos 
que elas significam, as palavras promovem impulsos emocionais coletivos 
e realizam um papel de instrumento organizador da experiência. Nesse 
contexto, as coisas que a pessoa conhece são, efetivamente, no imaginário 
coletivo, as concepções dela, e concepções de algo real, o que para ela é 
uma objetividade mesmo podendo ser uma idiossincrasia para outra. A 
linguagem formata as coisas, os fatos, as relações e é ela própria condicionada 
pelo ambiente em que se desenvolve. Não há elementos nesse mundo que 
não sejam modelados de algum modo pelos conceitos dos indivíduos!

O fator aglutinante e desaglutinante da palavra, sua capacidade de 
propiciar o entendimento e o desentendimento, de promover a comunhão 
e a excomunhão, de possibilitar a certeza e a dúvida não deve ser motivo 
para pânico ou exaltação; só serve de constatação. Problemático é calar-se, 
principalmente, diante da injustiça.

Saudações verborrágicas!
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Meu otimismo

Não poucas vezes fui acusado, erroneamente, de trazer comigo 
algum tipo de pessimismo, em razão do que já me chamaram até de amargo, 
estigma que carrego só porque descrevo a realidade. É verdade que tendo a 
achar que a vida está piorando, embora mais pessoas venham se tornando 
consumistas e o padrão de vida econômica mundial esteja melhorando. Nos 
shoppings, as praças de alimentação estão cada vez mais lotadas, enquanto 
aguarda por um lugar para se sentar, a comida vai esfriando; compra-se 
mais porcarias que não se usa, só para ter, todos empacotados e produzindo 
mais lixo com as embalagens e os pacotes descartados.

Pessimista eu seria se achasse que deveria ser diferente, ou se fosse 
viver tempo suficiente para assistir ao caos de lixo e merda flutuando pelos 
oceanos. Felizmente meu fim será bem mais breve do que o do mundo e 
daqui pouco tempo já estarei morto, mesmo porque tenho natureza frágil, 
adoeço com facilidade. Além disso, pouco sofro com as crises econômicas, 
ou de guerra. Na verdade, se fosse para eu temer alguma coisa, temeria 
catástrofes nucleares, que circulam pela atmosfera. Mas nem isso temo 
realmente, é só uma especulação. Logo, considero-me um otimista, sem 
preocupação com relação ao futuro, ou pelo menos com o meu futuro. E 
se descrevo o que está ruim da pior forma, é por eu saber que o que está 
ruim pode piorar. Não torço por isso, apenas observo e relato o que vejo 
do alto da minha insignificância. O que sei, mesmo, é que o homem está 
semeando hoje uma catástrofe imunda para o futuro, a qual deixará todos 
atolados no lixo e na merda.

Sobre autores

Aqueles que retiram palavras do lugar comum, usando-as para 
expressar suas ideias e defender suas posições, recebem o nome de autores 
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de palavras. E, no entanto, quanto não devem a tantos autores antes deles? 
Quantas ideias não lhe ocorreriam se não tivessem lido este ou aquele 
outro autor? Os autores de palavras são úteis porque provocam outros 
tantos, que de tanto ler as merdas ditas por aí, já não temem ir à praça 
para falar as próprias.

Meu humanismo

Prova maior do meu humanismo não há do que me recusar a ter 
filhos. Não aumento o número de consumistas contumazes que se arrastam 
pelas ruas das cidades. E não se iludam aqueles que creem ingenuamente 
que podem “educar” seus filhos para deixarem de cultivar a futilidade da 
vida ordinária e passem a cultivar valores mais altos, por exemplo, os cívicos, 
pois o caldo cultural é bem maior do que qualquer carisma pessoal. Tenho 
amigos que, sendo pacifistas, não quiseram dar brinquedos em forma de 
arma para o filho, e, mesmo assim, gastaram muito com psicólogos. Do 
mesmo jeito que viver gera um alto custo ao planeta, e como a população 
mundial é volumosa, além de quase toda ela querer ter filhos, quem os evita, 
contribui mais com o meio ambiente do que qualquer ecologista gastando 
combustível para protestar por aí e fazendo filhos. Quer contribuir com 
a humanidade? Não a aumente!

Um texto para a semana santa (sic!)

Porque deus prefere o infanticídio às práticas abortivas

Há alguns anos houve um infeliz julgamento sobre a humanidade. 
Não vale a pena repetir pormenores. Escorreram hipocrisia e cinismo por 
todos os lados. Pareceu coisa de pessoas desajustadas toda essa estória 
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de criação, queda, pecado, enfim, uma perda de tempo. Mas dizem os 
livros em vários idiomas que ele, o inominável, vulgarmente denominado 
Deus, ou mais recentemente Jesus Cristo (J.C. para alguns mais íntimos 
e entusiasmados), resolveu punir a todos pelo erro de um, que respondia 
pela alcunha de Adão, obrigando à humanidade a procriação.

E assim se fez. Ela procriou, procriou, procriou até infestar o mundo 
das mais variadas gentes, umas matando e perseguindo as outras por toda 
parte. É impressionante a quantidade de coisas que se consegue esconder 
dentro da carcaça de um ser humano. E deus ficou zangado por haver 
muitos homens que ele mesmo ordenou procriar, cada um fazendo da sua 
forma a felicidade própria. Então, inundou o mundo e matou quase todos.

Não muito tempo depois, e não se sabe por que, esse mesmo deus 
enervou-se com a teimosia de certo faraó por este não querer rever a lei 
das migrações. Para isso encarregou um tal de Moisés para se deslocar 
ao palácio e apresentar a exigência e as ameaças que decorreriam do seu 
descumprimento. Resumidamente, o faraó mediu o embaixador de alto a 
baixo, e pondo-lhe a cabeça de perfil como atesta abundante iconografia 
da época, mandou o Moisés falar com as múmias.

Profundamente irado com a tolice dos mortais e usando os seus 
poderes, deus decidiu organizar uma lista de pragas. Da lista cumpriu-se 
usar de armas químicas e biológicas que envenenaram as águas e limparam 
as searas com gafanhotos transgênicos. Não satisfeito e divinamente alterado, 
incontido era o seu desejo de vingança, esse infeliz decidiu também matar 
todos os primogênitos. E fez! Para grandes males, grandes remédios.

Os tais migrantes saíram do Egito para a Terra Prometida. O faraó 
mandou os exércitos atrás deles. Consultando o seu manual de física quântica 
aplicada e chegando à conclusão de que não havia tempo para construir 
um muro ou uma ponte, o todo poderoso abriu o Mar Vermelho para o 
povo passar com os pés devidamente e ainda por cima divinamente enxuto. 
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Os que os perseguiam afogaram-se. Tudo registrado num filme chamado 
“Os Dez Mandamentos”, dos quais, inclusive, um é: Não matarás! Não se 
percebe a lógica. Os desígnios de deus são, de fato, insondáveis.

Uns anos à frente, um tal de Herodes, preocupado com uns boatos 
sobre o nascimento de um rei que lhe tiraria o poder, repetiu a façanha. 
Mais outra carnificina de recém-nascidos machos. O suposto rei fugiu 
para o Egito sem tirar as devidas conclusões dos fatos supracitados. Não 
aconteceu nada. Ou já não mais existia um faraó, ou a lei das migrações 
havia mudado. Outros tempos. Ficou tudo registrado noutro filme daqueles 
que passam na Semana Santa. Uma vez esse tal rei teria dito: “Deixai vir 
a mim as criancinhas!” Não se sabe se elas foram. Há demasiado desastres 
com crianças nesta e noutras histórias.

Acontece que, em todas essas ocorrências até aqui narradas, es-
condera-se da humanidade um fato, depois revelado bruscamente: aquele 
que tudo pode, sem saber se devia matar antes – induzindo uma prática 
abortiva massiva – ou depois do nascimento as crianças primogênitas, fez 
uma consulta aos anjos celestiais. Estes após longo debate deliberaram que 
deus não deveria se privar do seu prazer de, com o extermínio das crianças, 
pôr à mostra suas fúrias contra os homens. Assim, manteve a proibição de 
práticas abortivas entre os homens, a fim de que estes proliferassem mais 
que o recomendado pela sã consciência, e, desse modo, havendo assim mais 
vítimas a atingir, criando espetáculos cada vez mais audaciosos e cruéis, e, 
por extensão, dando matéria para a promoção de filmes mais grandiosos.

Aquele deus descobriu, então, a razão do povo dizer “Ele escreve 
certo por linhas tortas”: preferiu matar primogênitos, ou mandar matar, 
o que sempre é mais fácil para alguém poderoso igual a ele, a deixar ao 
livre arbítrio humano a morte dos seus fetos, ainda mais quando a decisão 
última está nas mãos das mulheres, sempre tão difíceis de tomar decisões.
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Bem aventurados os simples que podem gozar de sua santa inocência!

Conclusões intempestivas: 1) Deus prefere matar ou mandar matar 
as criancinhas a deixar em mãos humanas uma decisão tão simples, que 
a grande maioria se recusa a realizar uma ou outra vez durante a vida; 2) 
o tema da chacina de crianças presta-se muito para a produção de filmes; 
3) a moral judaico-cristã tem um currículo pouco recomendável; e 4) o 
Oriente Médio tem um desassossego datado de milênios.

O mundo, a vida e a bosta do homem

Se estiverem certos alguns cientistas ao afirmar que a matéria está 
em expansão pelo universo, quanto mais a matéria do universo se expande 
pelo nada fazendo tudo, mais se estreitam as possibilidades de o homem 
conhecê-lo. Naturalmente, o problema não está em não o conhecer, afinal, 
o homem está na Terra há tanto tempo sem saber muita merda, que não 
fará muita diferença, quando desaparecer da face do planeta, pouco ou 
mesmo nada saber. Ele poderia continuar sem saber a verdade do mundo 
por muito tempo ou para sempre, e nem por isso deixaria de levar a vida 
como está levando, como fez até agora. O problema não é não saber, e sim 
atribuir ao que não entende, algo que entende menos ainda. Uns acreditam 
que o mundo foi criado, muitos que há um criador, outros que ele sempre 
existiu. Para mim, nada disso faz a menor diferença.

O universo é o paridor, tenha sido parido ou não; pode ter sempre 
existido, sem início e sem fim, apenas a realizar uma transformação material 
eterna. Como parte deste universo e como ser que desfruta da liberdade, o 
homem é paridor de mundos no diálogo dos seus palpites sobre a existência. 
Não obstante, o universo é repleto de coisas que não conhece e talvez nem 
venha a conhecer; pode não ter uma explicação ou não encontrar uma 
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designação. Afirmar mais do que isso é afirmar algo sobre o que não sabe 
e talvez não possa saber, mesmo que haja o que saber.

Para o universo não importa a existência ou não da divindade, uma 
questão colocada por crenças antigas arraigadas no imaginário do homem 
comum. Na infância da humanidade, criaram-se as diversas divindades, 
algumas ainda sobrevivem nos dias atuais, como algo cujos os olhos tudo 
viam para punir os injustos, garantidor da justiça e da ordem social; a 
religião, assim como o militarismo, foi a primeira forma de organizar as 
sociedades civilizadas no mundo antigo, até que se criou a política. Milhares 
de deuses sucumbiram junto com os povos que os cultuavam. E tudo 
que se pode saber sobre essa criação antiga é o que os homens do passado 
disseram e os do presente acreditam e repetem. Assim, aculturados desde 
o início da amamentação em alguma religiosidade, só com muito esforço 
uma pessoa pode se libertar das doutrinas domésticas e ousar pensar por 
conta própria, vivendo a liberdade que é andar desamparado e tropeçar 
com pernas próprias.

Como são as crenças que movem as pessoas, não a verdade, senão 
uma suposta realidade, toda ela arquitetada pelos valores morais, mais 
do que por uma provável percepção das coisas, seja lá o que se diga, as 
divindades persistem pela humanidade, adoradas sob diversos nomes e 
permitindo, até hoje, sob sua égide, cometer as mesmas barbáries que 
ocorrem desde a antiguidade. A laicização social advinda da criação política 
amenizou as manifestações religiosas, mas não impediu que pessoas mais 
fracas e imaturas, inspiradas em suas alucinações, ainda nos dias de hoje, 
cometam enormes cagadas em nome de alguma divindade. Nesse sentido, 
embora possa existir ou não uma ou várias divindades, o problema é o 
que os homens fazem com elas.

Logo, nesse mundo material cria-se um mundo natural e a vida, e 
cria-se o homem, espécie da qual decorrem inúmeros mundos, em grande 
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parte apenas imaginários, imaginados coletivamente cada qual se tornando 
um mundão, e, cada indivíduo, em seu mundinho, tenta solapar, se 
apropriar, expropriar, usurpar, ou mesmo liquidar o mundo alheio. Cada 
qual agarrado ao mundo do seu deus ou deuses, acreditando ser superior 
aos homens e ao deus ou deuses adorados nos outros mundos, a tal ponto 
de poder declarar guerra a esses seus contrários. E por ser impossível 
haver um só deus ou deuses para todos, na medida em que cada mundo 
imaginado pelos diversos homens fica fechado sobre si mesmo, confirmando 
mutuamente suas crenças, os homens se matam por seu deus ou deuses. 
Um desperdício de gente numa abundância de deuses.

Eu proporia a descrença na divindade como uma espécie de proposta 
humanitária, é claro, se isso pudesse ser discutido, mas creio que tal hipótese 
sequer seria levada a sério. Assim, uma das coisas do mundo com a qual 
todos precisam aprender a conviver, são as lutas religiosas travadas não apenas 
com armas, mas também com a pressão sobre governos e Estados para ou 
instituírem proibições sociais e individuais, ou impedirem manifestações 
religiosas ou laicas. A religiosidade é um fenômeno do mundo humano 
com o qual todos se deparam, principalmente os ateus e agnósticos, que, 
sendo minorias, raramente são levados em conta nos cálculos sociais quanto 
ao que lhes permitir ou proibir.

Obviamente, é impossível saber quantos mundos existem, talvez 
tantos quanto contam juntos todos os homens; mais difícil ainda seria 
enumerar o que existe e não existe em cada um deles, e impossível seria 
chegar a um acordo sobre a realidade, ou a importância das coisas, ou sobre 
a importância dos homens. Ainda assim, há conversas, debates, discussões, 
tentativas de estabelecer um entendimento comum. O homem era bem 
mais bruto há alguns séculos passados e está amenizando os seus debates, 
bem como conseguindo conviver com discordâncias de opiniões, pelo 
menos dentro de certos limites. Se alguma coisa for possível fazer para 
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amainar ainda mais essas discussões a ponto de a discordância não chegar 
ao estágio de ódio, ou, pior ainda, da punição do contrário, decorrerá de 
algum debate civilizado.

Falar é o que distingue o homem das demais espécies. Ainda que falar 
demais ou de menos seja a razão de o homem ir à guerra, é também falando 
que se pode estabelecer a paz. Falar fez a humanidade se emancipar de muitos 
medos e temores, de inúmeras superstições, ampliou seu conhecimento e 
autoconhecimento e tem-lhe permitido uma certa prosperidade material, 
e também espiritual, com as trocas individuais e culturais que se ampliam 
com o desenvolvimento dos meios de comunicação. A fala comunga os 
esforços dirigidos a algum bem comum, a fala traduz os interesses e gostos 
de cada um aos demais e faz entender os interesses e gostos dos outros. 
Ademais, permite ofender e separar as pessoas.

Portanto, a fala, assim como a divindade, depende do uso que se 
faça para estabelecer seu valor. É um instrumento que, por mais que se 
anseie a precisão ou a evidência ao se enunciar alguma coisa, dificilmente 
consegue um entendimento unívoco. O dito é interpretado e daí tudo 
pode ocorrer, se entende, se deforma, se distorce, se perde o sentido. 
Não basta saber falar, é preciso aprender a recepcionar o dito, buscar um 
entendimento completo antes do que o sentido. Isso se aprende ainda que 
haja poucos a ensinar.

E falando em falar, eu já falei muito sobre o mundo. Disse que 
todos conversam sobre o mundo e discordam a seu respeito. Disse que o 
homem, filho da vida natural, é um falante. Disse muito sobre a vida, mas 
não disse o que é a vida. Ainda que vivo esteja, que dela desfrute ou padeça, 
não sei dizer o que seja ela, apesar de descrevê-la com minúcias. Creio que 
seja mais ou menos assim: todos querem permanecer vivos mesmo pouco 
sabendo sobre a vida propriamente dita. Há o temor da morte, mas não 
é isso com exatidão que faz a maior parte se agarrar à vida. Penso que o 
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encanto esteja em suas possibilidades: viver é ter a possibilidade de realizar 
o que se deseja e ainda não foi feito. A vida é uma espécie de desejo de 
continuar desejando. O fato é que da vida pouco se sabe e muito se deseja.

Tenho para mim que a vida é simples, ou se come, ou se é comido, 
e nisso até um grande comedor acabará comido. O homem é apenas parte 
da cadeia alimentar, um onívoro, é verdade, mas palatável a várias espécies, 
além dos abutres que, afinal, comem qualquer porcaria morta, inclusive eles 
mesmos. Isso do ponto de vista da natureza. Do ponto de vista humano 
a coisa se complica, a vida pode passar de algo sagrado a algo desprezível 
da noite para o dia, de século para século, de pessoa para pessoa. Um feto 
pode passar de um aglomerado de células a uma coisa sagrada dependendo 
do lado do muro em que está quem o julga. E há quem possa decidir a 
verdade da vida diante de tantas verdades distintas? Bom, tenho a minha 
verdade, a vida é o que faço dela.

Embora todos sejam, o que seria o homem? Falo da espécie e não 
do gênero, pois daí mais merda seria encontrada. O homem é um ser que 
fala, e grande parte do que diz pouco vale, o resto vale menos ainda, essa 
a minha suscinta definição de humanidade. O que não quer dizer que esta 
não seja capaz de grandes ditos e grandes feitos, e isso é raro, o comum é 
ver multidões lutando para sobreviver ao canibalismo natural e humano, 
ou para não serem ludibriados pelas falas alheias, ou tentando ludibriar 
os ouvidos dos demais. Há sentimentos, mas esses em grande parte ou 
são confusos, mutáveis, volúveis, fúteis, ou são inúteis, e nas vezes em que 
oferecem algum conforto emocional, são geralmente instáveis e suscetíveis 
aos pequenos gestos. Quando o amor entre duas pessoas acaba, podendo 
se transformar em ódio, mata-se por um pires quebrado na divisão dos 
bens. Os melhores sentimentos são construídos juntos, o que é difícil, pois 
os homens competem até mesmo entre os sexos. Competir aprende-se de 
pequeno, brigando com os irmãos pelo melhor presente dos pais.
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Falar assim pode parecer meio melodramático, mas para ser honesto 
acho trágico. O homem é um bosta e, o pior, faço parte dessa merda. 
Sofrerei na carne todas as cagadas humanas mesmo que de povos distantes, 
embora sejam mais perceptíveis as dos que me são mais próximos. Seja 
o progresso, a recessão, seja a doença tudo me atinge, ainda que eu nada 
faça ou queira me salvaguardar. Mesmo eu, que nada tenho, tenho mais 
facilidade de viver quando todos têm e jogam coisas fora, do que quando 
ninguém tem e todos querem pegar o que encontram.

O homem faz o possível, o impossível e a safadeza, bem usual para 
ter o que quer. Apossa-se de tudo, de cada parte, das minúcias, das miudezas 
e até das coisas minúsculas, mas principalmente das grandes extensões e, 
infelizmente, de pessoas. Isso é a maior bosta que ele faz e pode fazer, e 
é feito por gigantescas massas de gente. Até o famigerado sentimento de 
amor é um tipo de posse, um tipo de escravidão mais amena, voluntária. E 
pessoas amam até sanduíche. Quando dizem que me amam, às vezes, tenho 
a sensação de ser tão somente um sanduíche que, igual a todo sanduíche, 
acaba em bosta evacuada.

Alguém poderia alegar que estou depreciando a mercadoria para 
vendê-la barata, que o homem é capaz de grandes gestos e nobres atitudes. 
Não nego essa possibilidade, apenas observo a raridade de tais ocorrências 
nos eventos cotidianos. E nem preciso assistir os noticiários ou ler os 
jornais, pois daí é que verei só desgraça mesmo, já que isso é que alimenta 
as notícias diárias, pouco afeita aos grandes gestos, que são na verdade 
pequenos ou poucos, como a reles honestidade. Mas... Não! Não quero 
vender o homem, ele não tem preço, tem valor. Quem pensa que compra 
alguém, na verdade, faz é vender sua pior imagem, de comprador, e quem 
se deixa vender, é porque não vale nada mesmo, e aí se pode estabelecer 
qualquer preço.
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Por fim, os que atravessaram esse pântano de bosta até aqui exposto, 
que sobreviveram às minúcias da descrição de parte da fedentina humana, 
os quais acredito que sejam poucos, poderiam deduzir ou induzir que tenho 
algum tipo de ressentimento com relação à humanidade. Ao contrário! 
Realmente sinto uma imensa gratidão por ter nascido após tantas e cruéis 
cagadas humanas, o que, se não me impedem de ser um cagão na atualidade, 
ao menos permitem que eu não cometa, reproduza as cagadas passadas. Além 
do mais autorizam-me a dizer qualquer bosta. E se não enuncio grandes 
positividades sobre o homem e aparentemente saliento resguardar muitas 
negatividades, na verdade é porque considero estas categorias impróprias 
ao fenômeno humano: o homem faz o que pode, não o que quer e menos 
ainda o que deve. Só não me limito a ficar patinando calado na merda 
alheia, que por aí está para os incautos pisarem despercebidamente. Se 
falo da bosta é para não pisarem e não tanto para sentirem o cheiro, que 
todos bem que conhecem.

Isso é parte da discussão do que acontece com todas as pessoas, 
pobres mortais, seres evacuantes. Há consequências terríveis a serem 
verificadas por uma análise mais minuciosa. E isso será feito nas próximas 
partes deste fétido blog filosófico.

Eu não só falo bosta

Alguém que acompanha, desde o início, minhas postagens poderia 
legitimamente indagar: “Mas que merda! Você só fala bosta?” Eu responderia 
que não é verdade, falo também do usual, informal, casual e cotidiano cocô, 
das sofisticadas e aristocráticas fezes e ainda do acadêmico excremento. Se 
há algo bem distribuído pela humanidade é sua capacidade de fazer cagadas. 
Caso eu por vezes pareça insistente ou mesmo repetitivo, isso se deve à 
repetição e insistência da ocorrência da merda diária. Ora, alguém vem e 
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realiza uma bosta, na qual, inadvertidamente, alguém pisa, e, ao invés de 
limpá-la, faz merda em cima, então, chama o Estado: pronto, a cagada está 
feita. Em meio a todas essas coisas, me sinto o papel higiênico que limpa 
o urânico ânus, sendo passado e repassado várias vezes, tentando retirar a 
sujeira encravada e expondo tudo até que pareça limpo.

Não! Não é um papel agradável, é solitário, além do que causo 
muito asco. Remexer na merda, pegá-la, por vezes agarrá-la, isso é coisa 
que poucos narizes conseguem e, mesmo assim, só após muito treino. Sei 
que isso traz estigmas difíceis de serem superados; sei que isso me torna 
odiado por muitos, mas é a missão que assumi diante da consciência 
quanto à fedentina sentida por toda parte: avisar as pessoas da existência, 
extensão e consistência da bosta para não pisarem. Porém, como muitos 
estão chafurdados na merda, se lambuzando e sem se dar conta, quando 
aponto para o fato, dizem que sou eu o nojento, ou que só falo bosta, 
acusações sempre à mão contra os filósofos.

Outro pesadelo

Noite passada tive outro pesadelo horroroso. Era candidato à 
presidência e todos iriam votar em mim, pois, merda por merda, acreditavam 
que pelo menos disso eu entendia até com certa maestria. Nos debates da 
TV, não só trazia à tona a merda toda, como também lhe dava o destino 
adequado para aqueles que sabem não patinar na bosta. E era adorado pela 
elite e pela plebe, que acreditavam que eu tinha o poder do papel higiênico.

Porém, essa era a parte agradável desse pesadelo de proporções 
diluvianas. Cheguei a ser eleito. Minha ministra da justiça queria pôr 
todo mundo na cadeia, para colocar cada um na linha; vagabundos aos 
montes pediam asilo político nas embaixadas e filas quilométricas se 
espalharam pelo país em todos os consulados. A ministra de higienização 
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com suas essências e doces odores retirava a fedentina de todo lugar e 
de cada repartição. A limpeza era tanta que poucos ousavam adentrar os 
prédios públicos sem antes passar por um banho e apresentar a ficha de 
antecedentes criminais. Já o ministério de assuntos diversos, aquele que 
levantava a ficha corrida de tudo e todos que apareciam pedindo favores, 
era para quem, não sabendo o que fazer com um problema, empurrava-o 
para o trabalho sujo. O ministério de assuntos estratosféricos, responsável 
pela cultura e diversão, foi criado para que o povo tivesse o que pensar, 
mesmo bobagem, porque o vácuo mental era gigantesco. Quanto a mim, 
do alto do poder, ia assistindo à merda sendo canalizada para o devido 
caminho, adubando a horta e as frutas. Então, o país foi alçado ao status 
de primeiro mundo, nele se disponibilizando uma privada para cada duas 
pessoas: eis o mínimo necessário para que todo cidadão possa defecar em 
paz. O mundo estava tão feliz comigo, que acendeu o sinal de alerta: tem 
algo errado.... “É um pesadelo, que merda!”, pensei no sonho. E não deu 
outra, como em todo pesadelo de final infeliz, acordei cagado.

Se Freud explica isso, não sei, mas até o momento acredito que 
ainda não sou um caso de polícia. Agora, se virem algum santinho de 
campanha política com a minha feição sombria, internem-me: se não 
estou louco, perdi o caráter, o que é bem pior.......

Aos que de alguma maneira se sentem incomodados

Se o que digo o incomoda é porque há algum fundo de verdade, 
ainda que não possa ser o absolutamente verídico. Se o que falo o ofende 
é porque você levou para o lado pessoal, quando estou falando com a 
humanidade, pois ainda que as pessoas incorram em uma ou mais das 
merdas aqui descritas, não as considero umas bostas, apenas que cometem 
alguma cagada, a exemplo dos demais, principalmente eu. E pode-se cagar 
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num lugar e ser perfeito em outro. Se descrevo algo da vida como sendo 
uma coisa menor, não é porque eu seja ou me sinta maior ou superior, é 
porque tem gente que fala do tempo, de flor, de si, de amor, e eu falo das 
bostas da vida. Agora, há aqueles que ficam bravos de qualquer modo, diga 
eu o que eu disser, por vezes, só por saber que é a minha voz. Para esses 
não há muito que ser dito, mas se quiserem ouvir, fiquem à vontade: as 
orelhas de minha mãe estão acostumadas a ficar vermelhas por ofensas a 
mim dirigidas......

Ensinando e aprendendo

Comigo muitas coisas podem ser aprendidas, mas a maior parte de 
pouco vale, o restante menos ainda. Todavia, uma coisa é certa, se aprender 
alguma coisa comigo, esta dificilmente servirá para engrandecê-lo, apenas 
para te apequená-lo, para leva-lo a perceber a insignificância de tudo e 
de todos, visto que uma de minhas máximas predileta é que a arrogância 
individual é que cria o conflito social. Se todos soubessem seu devido valor, 
não quereriam tanto da vida ou do mundo, nem reconhecimentos, que, 
ao fim, poucos merecem de fato.

Apontamentos soltos

No mundo há muitas questões e muitos problemas. Todavia, a 
solução está ao alcance de todos, pois pertence a cada um de vocês. Nada há 
além de vocês, até o inconsciente lhes pertence, e suas mentes e suas mãos, 
sós ou em conjunto, são capazes de muitas coisas, fundamentalmente, do 
imprevisível ou do inusitado. Deixem a vida pulsar e irradie o seu toque 
pessoal, individual. Ora, nada está parado e todos são dotados do poder 
instituinte. Outra coisa é se este será utilizado, e se for, se será de forma 
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apropriada. No entanto, tudo começa soando utópico até se tornar uma 
realidade. Mas são precisos alguns arautos da nova ideia para que ela cresça 
sobre a mentalidade dos homens e, então, se torne um lugar comum. Logo, 
digo, preparem-se para o ócio, pois os negócios esgotaram-se.

Notas sobre a morte

Alegre-se! Faça um brinde à morte, essa ilustre rejeitada que a todos 
abraça em algum momento.

Nem tudo está perdido por mais perdido que tudo esteja: sempre 
pode haver alegria na morte, mesmo alguns podendo ficar tristes. A morte 
não é a pior coisa que pode acontecer, o sofrimento, sim, que muitas vezes 
só pode findar com a morte.

Brinde! Afinal, o problema não é morrer, e sim o caminho para a 
morte, via de regra, com algum sofrimento....... A vida brinda todos todo 
dia, a todo instante. A morte uma única vez; por que dar tanta importância 
para algo que não tem a menor importância, principalmente depois que 
se morre? Particularmente, não tenho preocupação com a morte, apenas 
com a forma como chegarei lá, tanto que faço um brinde para ela, um sinal 
de educação para essa amiga que acompanha todos desde o nascimento. 
Dizem os medievais que ela está sempre do lado esquerdo das pessoas, que, 
se virarem bem rapidamente, ainda poderão avistar seu manto escuro se 
evadindo. Isso, porém, até ela não mais sair da frente. Por certo, tudo 
bobagem. Acho que quando ela vem, ninguém vê mais nada.

E seja lá o que eu diga, jamais resolverei seu caso particular com 
a morte; tenho o meu próprio para cuidar. Somente acho a morte um 
assunto sempre vivo. E sei que não se evita o inevitável: adia-se o encontro 
dentro das parcas possibilidades de cada um.
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E brindar a morte é brindar a vida também, já que esta última faz 
parte daquela primeira.

Saudações fúnebres! Não temam o seu encontro final, experiência 
única e última, da qual não constam reclamações de ninguém que a tenha 
experimentado. Isso, no entanto, não posso dizer da vida...... Quantas 
reclamações e lamúrias!

Dos encantos do mundo

Por mais encantos que o mundo tenha, e tem, o mais saliente são as 
cagadas humanas, a fedentina que sobressai do caminhar da humanidade, 
além dos seus cadáveres, que sempre a acompanham nesse seu caminhar 
histórico, por ser o homem descartável (mais que as coisas), ou, mais 
atualmente, deletável ou cancelado. E não falo apenas do sangue, do 
sacrifício, da fome, dos desperdícios, da vaidade, da mentira, da ingratidão, 
da vingança, do orgulho e demais bostas do gênero, falo do cocô diário 
de todo mundo. Impressionante como, apesar de ser assunto pouco 
notado e até estigmatizado, há cagada humana de polo a polo, do alto da 
mais alta montanha até o deserto mais árido, na selva mais fechada, nas 
savanas mais abertas, nos pântanos, nos montes, nos vales e nas praias; 
no campo e na cidade nem é preciso mencionar, é bosta para todo lado. 
Pode-se pisar, sem querer, é claro, em merda humana em qualquer lugar 
do planeta, que carrega fezes não apenas humanas, mas de todas as espécies. 
A diferença é que os demais animais nem cagam tanto, nem cagam tão 
fedido, nem podem ter consciência de que cagam, e todo mundo a cagar 
de forma inconsequente, por não ter o mérito de pensar, ainda que tenha 
a potência para tanto.
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Uma apologia da humanidade

Um canto retumbante ecoa pelos seres humanos livres e racionais 
desde a antiguidade, convocando cada um de nós, cidadãos, a tomar nas 
mãos as rédeas do próprio destino, a não atribuir aos deuses o que pertence 
aos homens, a ter coragem de defender os interesses próprios assim como 
os do público, a pensar nos demais como amigos com os quais desfruta o 
cotidiano, cuja glória depende do esforço de todos, que esperam de cada um 
o cumprimento da parte que lhe toca. Almeja-se o bom homem, busca-se 
por boas leis para reger as pessoas ao invés de líderes que deem ordens à 
população. Todos são seres do mundo, cuja melhora depende da melhora 
de cada um. Comece por salvar a si mesmo de si próprio, deixando de 
desejar mais do que é seu por mérito ou do que lhe é direito. Seja senhor 
do destino e não seu serviçal; não espere a sorte ou o acaso, caminhe com 
pernas próprias e lute pelos seus interesses, assim como contra os interesses 
nefastos, pois não basta não cometer o mal, é preciso reagir quando ele 
age, ou impedir que ele ocorra, quando possível. A vida em comum é 
que permite o desfrute das conquistas humanas, não só as do presente, 
mas também as do passado, podendo desenvolver sua individualidade 
e garantir que conquiste um lugar no mundo, sendo reconhecido como 
gente e respeitado pelas conquistas, tenham estas a extensão que tiverem. 
Certamente, há aqueles conquistadores que conseguem mais do que a 
maioria, mas mesmo eles acabam aumentando a posse de todos, dado que a 
riqueza da humanidade nada mais é do que a soma de suas partes individuais 
e particulares, que potencializadas pela sua multiplicidade, acabam gerando 
multiplicações de possibilidades para cada um. É verdade que a grande 
maioria faz tudo pensando essencialmente em si própria, mas isso pode 
e deve ser mudado, impelindo todos não apenas a se informar sobre as 
possibilidades que a comunidade humana lhes fornece, mas também a se 
formar para perceber suas responsabilidades no aperfeiçoamento próprio e 
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da coletividade, atentando para que seus interesses não entrem em conflito 
com o interesse comum, ou com os demais, e que participe para a sua 
efetivação, nunca para a sua dissolução.

Naturalmente, essa apologia tem o interesse de expressar certa 
gratidão às conquistas humanas, por participar da humanidade, inclusive 
ao luxo das sociedades contemporâneas que permitem até mesmo que se 
viva sem trabalhar, pois mesmo seus restos são excessivos para aqueles que 
não precisam de muito e têm criatividade. Posso viver conversando sobre 
a vida com todos que encontro pelos milhares de caminhos que o homem 
inventa e que todos de algum modo desfrutam. Como poderia falar todas 
essas coisas se a humanidade não tivesse criado uma linguagem e inventado 
vários veículos para ela? Como todo mundo poderia estar junto, mesmo 
que em momentos separados?

Isso não quer dizer que eu não perceba a fedentina humana, que 
não considere o homem uma ameaça ao planeta, emporcalhando tudo 
em toda parte, visto que, como já dito, há vestígios de merda humana de 
polo a polo. Também vejo a carnificina que se fez e se faz, as guerras, as 
perseguições, o obscurantismo, a superstição, a exploração, a crueldade, a 
futilidade, mas percebo ademais que mesmo isso se ameniza e torna seus 
danos menos intensos e extensos, com uma tendência a se suavizar, pois 
muito do que se faz é mais produto da ignorância do que da maldade, que, 
aliás, quando bem examinada, só poucos são capazes de cometer.

Saudações à Humanidade!

Filosofando

Mesmos os supostos sentimentos mais nobres podem ser nefastos, 
a depender da quantidade. O amor pode ser bandido, a amizade uma 
cumplicidade prejudicial ao outro, pois a qualidade dos sentimentos depende 
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da quantidade de intensidade com que se realizam. Depende também da 
intenção. Nada no homem é um qualificativo em si mesmo, sendo fruto 
dos seus efeitos nos demais, já que nenhuma ação é isolada num mundo 
que é de todos e não pertence a ninguém. E mesmo que ninguém perceba 
as canalhices dos outros, em nome muitas vezes de aparentes sentimentos 
nobres, sob os quais consigam esconder suas intenções egoístas, passando 
uma imagem virtuosa, ao fim verá que venceu, mas pouco ou nada ganhou. 
Tenho compaixão daqueles que vivem uma imagem para os demais. Creio 
que o que distingue as pessoas entre si não são os méritos, que todos, ou 
quase, conseguem ter em algum momento (mas não sempre), e sim como 
administram os próprios deméritos, muito maiores e mais abrangentes. 
Eu poderia fornecer minha receita particular, todavia acredito que sua 
radicalidade filosófica a torne pouco utilizável aos demais: nunca pretendi 
mais méritos do que aqueles que possam advir dos defeitos, haja vista os 
méritos serem inerentes às qualidades positivas. Entretanto, quem nesse 
mundo está disposto a defender sua forma de ser defeituosa tal como eu 
faço? Eu que afirmo tão categoricamente ser desprovido de boas qualidades 
e, o que é pior, considero que ninguém as possui para além de sua imagem 
pública. O fato é que mesmo os mais honestos são muitas vezes bastante 
desonestos consigo próprios. Com certeza minha honestidade, quase 
sempre, como a de todos os demais, pode ser questionada; nunca entranhei 
ou estranharei a desconfiança, e, por outro lado, desconfio muito da 
confiança dos demais, não em mim, que nunca pretendi ser confiável; 
pretendi apenas relatar minhas observações da existência, mas em coisas 
e pessoas. Porém, não pensem que desconfio de todo mundo e que não 
perceba que há pessoas mais honestas ou menos desonestas. Com os que 
me parecem menos desonestos tento manter um contato mais intenso, 
com os demais evito o contato, mas não os elimino de encontros diários. 
O que mais gosto nos demais não é tanto avaliar suas conquistas, é captar 
o esforço de tentar se melhorar, e isso me torna menos exigente sobre o 
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comportamento alheio, e sem expectativas quanto a sentir e conquistar 
momentos alegres com eles.

Notas sobre a ignorância humana

Foi após um longo retiro espiritual (embora me restem dúvidas 
quanto ao fato de eu realmente deter algo parecido com um espírito, talvez, 
de porco) que cheguei à conclusão de que mesmo querendo a grandeza 
de alma, gosto mesmo é da carne e seus dramas diários. Por que apenas 
abrigar os “grandes” sentimentos, quando são os pequenos que mais 
ocupam a todos?

Subi sobre os ombros dos grandes autores do passado e do presente 
para beber de suas sabedorias. Quanto mais alto subia, mais baixezas 
enxergava. Observando por meio de um microscópio descobri, de grandes, 
apenas as infindáveis miudezas da humanidade, e, por intermédio de um 
telescópio, observava suas grandes cagadas. Os autores são como degraus 
que subo para sobre eles poder ver o que ainda não foi bem visto. Há 
aqueles que os usam para repousar numa confortável sabedoria; eu há muito 
percebi que a sabedoria se encontra com mais intensidade no instruir-se. 
E sem a pretensão de ser um sábio, de quem também duvido, não almejo 
mais que uma opinião própria, direito de qualquer cidadão, até mesmo 
dos indecentes, categoria na qual, acredito, não sou parte.

Depois de perscrutar a trajetória do homem pelas suas idiossincrasias 
históricas e as partes mais recônditas da sua suposta alma, cheguei à 
conclusão de que ele não apenas caga, mas caga fedido. E essa fedentina 
invariavelmente percorre gerações, até que novas cagadas mudem o rumo 
da fedentina, ou para algo mais fedido, ou para algo que fede diferente, 
porém tão intensamente quanto antes exalando seus odores fétidos.



222

Vejam, por exemplo, o papel higiênico, conquista recente da 
humanidade, embora não me conste que o cu seja mais tragável agora 
que outrora. Ele continua, como sempre, ou idolatrado, ou um ilustre 
obscuro, repleto de mitos e preconceitos, ainda que a grande maioria o 
utilize uma vez ao dia.

Temo que minhas descobertas venham revelar a rasura do saber 
que tanta autoestima parece dar aos incautos. Quem se der ao trabalho 
de examinar a historiográfica ocorrência da existência humana, verá que 
mais que a maldade, reina absoluta a tolice. A maldade é apenas uma de 
suas facetas, mas muito menos abundante que a ignorância.

Notas sobre as pirâmides

Assisti a um documentário sobre a grande obra da criatividade 
humana que foi a construção das pirâmides, engenhosamente erguida 
para ilesa atravessar o tempo e guardar o corpo do Faraó supostamente 
pela eternidade. Mas, ainda que eu reconheça o engenho do homem, sua 
infinda criatividade nesse feito, não posso deixar de senti-la, profundamente, 
como grande desperdício de esforço e inteligência depositados em algo que 
serviu só para dar fim a um morto, uma obra para um defunto soberbo 
à qual chamam de uma das maravilhas do mundo. Essas, na verdade, são 
uma das coisas mais horrorosas que o homem construiu com sua infinda 
ignorância e inteligência.

Tamanha perda de tempo em tão grande bobagem. Tivesse feito 
um cemitério para a coletividade isso já seria menos ruim. Porém, o certo 
seria ter construído morada para os vivos, ou mesmo ficar sem fazer nada 
e apreciando a vida, ao invés de ter botado tanta gente para satisfazer os 
caprichos fúnebres de um aloprado. Para o morto, bastariam os abutres 
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ou a terra bruta, e que se plantassem árvores em cima, pois muitas foram 
derrubadas para o empreendimento.

E não sei qual o absurdo maior, a obra em si, as pirâmides, ou o 
que falam delas. Já falaram até que é obra de alienígenas, como se preciso 
fosse a idiotice interplanetária para o homem cometer a própria idiotice. 
Seja lá o significado que se dê a tais construções, historicamente são 
apenas túmulos suntuosos que, inclusive, deram origem a expressão “obras 
faraônicas”, pois só aloprados fazem obras apenas para satisfazer a vaidade 
pessoal, na vã ilusão de eternizar-se.

Nesse sentido, o que ocorreu recentemente no Egito é uma evolução. 
Antigamente, carregavam-se pedras pelo deserto para o gosto faraônico, 
agora adquiriu-se o gosto de atirar pedras no faraó5.......

Algo presente

Temer pelo futuro é algo típico do presente..... Tantos previram 
o fim ou a piora do mundo, tantos acham que hoje está pior do que 

“antigamente”, tantos veem as coisas piorando, tantos se enganaram e se 
enganam. E, no entanto, aqui estão todos, cagando cotidianamente, e o 
mais interessante, já não despejam os pinicos pelas janelas, como por tanto 
tempo se fez...... Se o mundo melhorou não sei, sei que não se patina mais 
na bosta humana jogada pelas ruas.

A respeito da tolerância

Correm rumores equivocados em alguns cantos desse mundão de 
que sou antirreligioso. Não é verdade, ainda que por vezes deprecie o fenô-
meno religioso e o considere uma ignorância arcaica da história humana. 

5 Mais um texto datável da produção schlackiana, referindo-se à primavera árabe.
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O importante é que nunca lutei contra religião, nunca lhe teci ataques, 
apesar de atacar em discussões sobre religiosidade, cujos argumentos não 
são convincentes, além, é claro, de nunca me furtar à boa discussão ou 
conversa. Mas sou um tolerante por princípio. Tanto é verdade que, se 
dependesse de mim, faria o dia sagrado de cada religião um dia sagrado para 
todos. Com isso, espero, todos os dias da semana seriam ocupados (ou, o 
que é bem melhor, desocupados) para todos com feriados. E embora não 
conheça religião que tenha a segunda-feira como dia sagrado, também não 
conheço motivo por que discriminar a segunda e castigá-la cruelmente com 
o trabalho. Aliás, a única forma de retirar-lhe a fama de odiosa seria torná-la 
feriado mundial. E me perguntarão: como sobreviverá a humanidade? Ora, 
com o mínimo e nem tanto com o máximo como preconiza erroneamente 
esta época de luxo e ostentação, de muito lixo e restos. Numa época de 
arrogâncias e soberbas, em que alguns se veem no direito de dizer o que é 
certo, justo e verdadeiro aos demais, vejo tão somente bravata, e percebo 
que numa coisa ao menos carrego alguma virtude: eu que mal sei o que é 
certo para mim, mesmo sabendo perfeitamente o que não devo fazer, não 
ouso afirmar seriamente o que cada um deve fazer. Verdade que defendo 
ideias e até quero convencer os outros de sua veracidade, mas faço isso 
pelo poder de convencimento, nunca pela força de algum cargo ou por 
ostentar alguma autoridade.

Manifesto pessoal

Sou um dissidente político, social, cultural e até mesmo interna-
cional: da política tenho nojo pela porcaria, da sociedade tenho asco da 
mediocridade, da cultura tenho repugnância pela ignorância e do mundo 
tenho receio pelo caos de preconceitos variados e lutas por miudezas que 
existem para ser comungadas, nunca disputadas. Tenho minhas próprias 
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leis e obedeço às leis locais, seja lá onde for, pois que há um mínimo a ser 
feito para não ser preso ou excluído. No mais, sigo princípios próprios, seja 
sobre a vida, seja sobre a morte. Sinto-me um cidadão do mundo, meu 
sentimento de pertencimento não cabe apenas num povo ou em algumas 
pessoas, pertenço à humanidade. Dela aprendi tudo que sou e a ela devo 
tudo que posso fazer, supostamente, para o meu bem e para o bem dela. 
Uma pena que os povos e as pessoas não percebam quão maior se tornam 
quando se veem como um todo e não apenas como individualidades ou 
clã. Fundamentalmente, as bostas não seriam atribuídas aos demais e todos 
veriam os cagões que são.

Quando a descarga não funciona

Poucos são os abençoados que nunca sentiram a infelicidade que é 
ter uma latrina entupida. Provavelmente, apenas aqueles que nunca tiveram 
privadas. Esses, portanto, pouco sabem dos árduos esforços envidados para 
desobstrui-las, fazendo pressão com desentupidores, ou jogando baldes e 
baldes d’água que empurrem toda a merda tubulação adentro e adiante, 
sabe-se lá emporcalhando o quê ou onde, pois tudo o que importa é livrar-
se da nojeira e da fedentina. Sem dúvida, o intrépido guerreiro que livrar 
todo mundo de ter no banheiro o centro da casa, este receberá a eterna 
gratidão dos coabitantes, uma vez que poucas coisas a realizar restaram 
aos heróis nos dias atuais. Então, libertar todos das bostas diárias que, não 
conseguindo seguir seu rumo “natural”, pela rede de esgoto, pela fossa ou 
pela ladeira da rua, se acumulam, eis o que se espera dos salvadores, senão 
a vida, que já não é boa, fica insuportável. E todos os que já enfrentaram 
com forças próprias essas coisas impróprias sabem do cuidado a ser tomado 
para o cocô não cair para fora da privada e para jatos d’águas nojentos e 
repugnantes não jorrem sobre quem está ali; nisso, é preciso alguma arte, 
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que normalmente se aprende da pior forma, errando no jeito e sendo alvo 
das substancias excrementais: há coisas piores, é verdade, não ter casa ou 
nem sequer uma reles privada. A bosta da vida é que por pior que esteja 
o mau cheiro das coisas, ele pode piorar. A bosta é que tem muita bosta, 
principalmente na política, na qual a merda é escancarada, e a fedentina 
impregna todos. Para dar uma boa descarga no Congresso, na tentativa de 
desobstrui-lo, fazendo escoar os folgados que, com leis impróprias, entopem 
seus custos operacionais, seria recomendável não reconduzir nenhum dos 
parlamentares. Naturalmente, não há garantias de que os novos não serão 
uns merdas, mas pelo menos os incompetentes não continuarão, todos 
coniventes com a impropriedade administrativas dos chefes do senado e 
da câmara, todos coniventes com o abuso do poder e do patrimonialismo 
dos seus presidentes.

Contribuição a um movimento popular

Para não dizerem que não tenho contribuições a dar à imensa 
onda de insatisfação que ronda as ruas das cidades, eis algumas sugestões 
de palavras de ordem:

1. Contra o Congresso e pelo progresso! Que ninguém seja reeleito!

2. Não queremos mudanças de leis, mas de atitudes! Queremos que as 
leis sejam cumpridas!

3. Pelo fim do horário eleitoral obrigatório!

4. Pelo fim do horário eleitoral gratuito!

5. Contra a tirania do voto! Pelo direito de abstenção!

6. Pelo fim do fundo partidário! Que os políticos gastem o dinheiro 
deles com suas porcarias! (Alguém está querendo financiamento público 
das campanhas, além dos malandros dos políticos, que não satisfeitos 
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em conseguir dinheiro privado, querem ainda roubar os cofres públicos 
para satisfazer os seus próprios interesses?)

7. Menos gastos com a segurança para as autoridades e mais investimentos 
para a população!

8. Pelo fim de carros oficiais para os políticos!

9. Pelo fim da reeleição em todos os níveis!

10. Que toda lei aprovada passe por referendo!

É essa, portanto, a minha humilde contribuição a preten-
sos manifestantes.

Movimentos sociais contra a sociedade – a tola luta de todos contra todos

Embora as reivindicações de boa parte dos movimentos sociais 
sejam legítimas, isso não implica que a luta (ou batalha campal) seja justa, 
posto que os fins não justificam os meios, e pode-se fazer merda pela forma, 
mesmo o conteúdo não sendo uma bosta. Intenções boas nunca foram 
suficientes para tornar as ações boas, legítimas ou justas. Em primeiro 
lugar, é preciso lembrar que o direito ao protesto não deve obrigar todos a 
escutá-lo, desfrutá-lo, desejá-lo, nem a sofrer constrangimentos. Mandam 
as regras da boa convivência e educação informar quando e onde se fará 
uma manifestação, pois que o mundo não precisa parar só pelo fato de 
algum setor social sair a protestar por sentir-se injustiçado, e muitos têm 
coisas tão importantes a realizar quanto as dos protestantes, senão mais, 
isso sem falar também que o protesto pode ser tolo e irrelevante, ainda 
que espaçoso e barulhento. Em segundo lugar, a disposição injusta se acha 
também na alma dos que não possuem, eles não são melhores do que os 
possuidores e não têm prerrogativa moral, pois em algum momento pensam 
os conflitos sociais como simples expressão da força relativa de cada grupo, 
e acreditam que a força faz o direito. Quer porque quer. Reitera, repete, 



228

insiste. Não inova, não muda. Não percebe que uma demanda se mostra 
mais forte quando consegue expressar-se numa linguagem que outros 
setores da sociedade entendam e possam aceitar. Quando ela é vazada 
em propósitos que só valem para um grupo relativamente fraco, pelo 
menos quanto à possível persuasão dos outros, e se torna relativamente 
aprisionada, convence quem está convencido, persuade os já conversos. 
Daí sua debilidade discursiva. A força de um discurso está no fato de ele 
se estender e lançar velas ao vento, se aventurar no oceano – para inovar é 
preciso ir além do sofrimento e das supostas injustiças, debatendo como 
gente grande, fazendo proposições razoáveis. Em terceiro lugar, não 
tendo tempo para pensar e tranquilidade no pensar, as pessoas não mais 
ponderam as opiniões divergentes, contentam-se em odiá-las. Com o 
enorme aceleramento da vida, o espírito e o olhar se acostumam a ver e a 
julgar parcial ou erradamente, e cada qual se contenta ou se entristece com 
a própria vida. Em quarto lugar, considero uma ofensa à inteligência cada 
um dos setores ou dos governantes colocarem-se como representantes de 
todos, como querendo dizer: “Nem você sabe sua vontade, mas “Eu” (um 
movimento social, uma ONG, um político, um artista, um governante, 
um partido – sempre alguém petulante) sei exatamente o que deve fazer 
para conseguir” e isso sem consultar a audiência, aliás, sem nem ao menos 
querer saber o que ela quer, pois basta-lhe que queira igual a eles.

Uns param estradas, outras param ruas, porém todos impedem o 
direito mais elementar de qualquer pessoa: o direito desses protestantes 
parece valer mais que os de todos ou, pelo menos, da grande maioria. É 
que tudo aqui é mais ou menos assim, um faz merda, outro a recolhe e joga 
mais à frente, esse, então, joga na frente da casa do vizinho; este por sua vez 
joga no bueiro da rua, e aí todos saem perdendo na enchente. Acho tudo 
tão infantil e tolo, sem criatividade para protestar, pois não buscam por 
uma solidariedade social para fins comuns, e sim intimidar autoridades que 
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não querem perder índices de popularidade; querem aparecer e tiranizar a 
mídia, ocupando os espaços. Não são políticos no sentido forte do termo, 
abrindo-se ao debate para tentar convencer ou serem convencidos sobre 
o melhor a ser feito. Deveriam convencer as pessoas a parar por sua causa, 
e não as obrigar, por vezes, passando necessidade, ouvindo suas lamúrias, 
cujas causas todos conhecem, além disso sabem que nada podem fazer, pois 
nem os reivindicantes o sabem, senão bradar palavras de ordem genéricas. 
Estão reclamando de coisas erradas para pessoas erradas: a maior parte 
vítima, os algozes estão distantes dos reclamantes.

Enfim, a merda é que todos são infantis. Quando perdem a au-
toridade, tornam-se autoritários, quando perdem em argumentos, acham 
que tudo foi manipulado; desconfiam das qualidades morais dos demais, 
ainda que nunca se preocupem com o fato de possuí-las. A bosta não está 
apenas na forma como fazem, e sim, na maior parte das vezes, naquilo que 
querem e pelo que lutam. A imaturidade política do Brasil faz da demo-
cracia uma tirania da maioria sobre a minoria, e da república, um reino 
para os políticos: a sociedade civil é apenas uma multidão dispersa, sem 
objetivo comum e sem direção certa, seguindo cegamente os momentos 
confusos que cria para si própria nas suas relações entre seus membros e 
com as autoridades. O que mais caracteriza o brasileiro é sua incompe-
tência política, dado que copiam ideias estrangeiras ou práticas para as 
quais não tem preparo, resultando em leis confusas e na arbitrariedade de 
sua interpretação.

Explode merda para todo lado

Que horror o terror matando aleatoriamente pessoas! Não inocentes, 
porque inocente ninguém é, e todos têm alguma parcela de culpa pelas 
calamidades humanas, mas indivíduos de qualquer idade, qualquer sexo, 
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qualquer cor, qualquer classe, qualquer um. O ódio pelo outro e o amor 
à causa são ingredientes suficientes para deixar uma pessoa alucinada, ou 
pior, aloprada, pronta para fazer coisas pequenas para parecer grande. 
Posso aceitar as pessoas morrendo por causas, mesmo que tolas, mas não 
posso aceitar nem entender pessoas matando, seja por que motivo for. 
Da violência emerge apenas mais violência; não apenas nada se constrói, 
porque tão somente se destrói, principalmente as parcas esperanças na 
humanidade. Que queiram acabar com o tirano ou com a tirania, por 
mais louvável que se possa considerar essa luta, não se pode tiranizar todos 
para chegar a tanto, gerando apenas medo e desconfiança que reinam 
tiranicamente nos sentimentos contemporâneos. Esse terror estúpido 
que virou moda e está se tornando banal, explodindo e atropelando gente 
para todo lado, gerando medo em toda parte, não pode ser vencido com 
mais controle sobre as pessoas, nem com penas mais duras ou nem apenas 
com a “inteligência” dos serviços secretos; o que vence a violência não é a 
antiviolência, mas a coragem das pessoas, a não submissão à violência, o 
espírito de amizade, a não estigmatização de etnias e crenças, a aceitação 
de todos numa comunidade internacional, na qual só os violentos serão 
estigmatizados. Controles e vigilâncias somente controlam as pessoas 
comuns que representam pouca ou nenhuma ameaça aos demais. Mas o 
que diferencia uma pessoa comum de outra com mente assassina, o que 
nenhum instrumento de vigilância capta? Antes do atentado ocorrido em 
Boston pessoas comuns jamais imaginariam que uma panela de pressão 
pudesse se tornar uma bomba. Com essas pessoas, nada se transforma em 
arma, ao passo que naquelas com mente assassina tudo pode ser utilizado 
para matar, até o cadarço do sapato, quando não as próprias mãos.

Algo muito sério está acontecendo nos valores dos homens. A 
vida vale cada vez menos, mata-se cada vez mais com menos esforço, 
menos pruridos e sem dignidade. A civilização está gerando uma barbárie, 
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sentindo-se livre das amarras da civilidade, dos laços fraternais e prontas 
a matar por qualquer porcaria, um par de tênis de grife, uma religião, 
um sentimento de ódio qualquer, uma indiferença profunda à existência 
alheia. Um sentimento de incapacidade de mudar seja lá o que for libera 
muitos a buscar o justo, o seu quinhão, a verdade, a divindade para tanto 
se utilizando dos meios que acham certo e a fazer justiça com as próprias 
mãos. Que alguém que explode crianças e pessoas presentes no local da 
explosão, seja uma ameaça a todos, isso é inegável, só que nada tem a ver 
com a decisão tomada para puni-lo em face do ato praticado, seja com a 
pena de morte, ou a prisão perpétua, ou outra pena qualquer. Isso com 
certeza apenas satisfará o sentimento de vingança que a maioria considera 
legítimo diante das injúrias sofridas, no entanto, não haverá justiça alguma 
sendo feita, mesmo porque não há justiça possível nas ações eminentemente 
irreversíveis, ou seja, todas as que envolvem a morte. Para mim, a pessoa 
deveria ou ser perdoada caso se mostrasse arrependida, ou ser expulsa 
da comunidade humana, vivendo à solta sem que ninguém lhes dirija a 
palavra ou lhe dispense a atenção. Eu jamais sujaria as mãos tocando-a e 
poderia até lhe dar comida para não morrerem de fome, mas de mim não 
teria nenhuma palavra nem qualquer consideração.

Enfim, o terror está vencendo, a desconfiança generalizada está se 
disseminando por toda parte, as pessoas são cada vez mais vigiadas, revistadas, 
despidas de suas coisas, porque suspeitam que possam se transformar em 
arma. Todo desconhecido torna-se um perigo em potencial, mais do que 
alguém com quem criar laços de amizade. Será que esta pessoa que está na 
minha frente, ou ao lado, não está pronta a cometer alguma selvageria? Será 
que aquele vizinho meio esquisito não é um terrorista disfarçado? Nada 
prova mais a vitória do terrorismo do que o medo disseminado, paranoico 
que impera cada vez mais no coração dos homens amedrontados, a tal 
ponto em breve serem todos obrigados a entrar em aviões, ônibus, metrô, 
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estádio, shows, casas noturnas nus, não para apreciar a nudez ou a beldade 
humana, que nem é tanta, mas para se certificarem de que a pessoa não 
porta maldades. O fato é que agora tem vendedor de panela de pressão 
desconfiando de qualquer um que compre uma panela; se comprar duas, 
então, tem certeza de que é terrorista.
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POSTAGENS DO DR. SCHLACK NO FACEBOOK

Apresentação no Facebook

Chamo-me Schlack, mas sou conhecido como Dr. Schlack, um 
mestre e doutor em nada, em assuntos diversos e dispersos, um nadista que 
vive a pesquisar a ignorância humana, essa coisa que não para de crescer, 
muito mais que a sabedoria, que é apenas ignorância ignorada no momento. 
Sou aquele que aqui está a comentar as ocorrências diárias, a mostrar antes 
que verdades, a minha veracidade diante dos fatos e acontecimentos. Vim 
emitir opiniões mais que verdadeiras, honestas; antes que justas, procurando 
não cometer injustiças. Sem nunca ter pretendido ser bom ou mau, busco 
apenas escapar das armadilhas sociais sem ferir ou ser ferido. Não esperem 
nem grandeza nem pequenez, somente o caminhar de alguém que procura 
outros valores humanos, nos quais as diferenças não sejam qualidades e os 
qualificadores não criem hierarquias.

Vim para mostrar a merda que todos estão fazendo com os bostas 
que são, criaturas que tudo temem, uns cagões. A fedentina advém de uma 
existência medíocre numa sociedade bem pouco sociável, principalmente 
para quem não tem renda, e cheia de porteiras que cada vez menos membros 
do rebanho se dispõe a atravessar à procura de pastagens melhores. O 
mundo está sendo transformado numa imensa latrina, no qual todo mundo 
joga todas as bostas à vontade e por toda parte. Em algum momento a 
descarga será puxada.

Por fim, sobre mim, tem coisas que se conta, mas não se explica, 
e coisas que se explica, mas não se conta.
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Como sou

Sou simples. Quando penso e julgo o valor de tudo, vejo que tudo 
tem preço e pouca coisa tem valor. E pergunto: entre os seres humanos, 
quais foram imortalizados por seus atos ou por seus ditos? Dizendo de 
outro modo: quais deixaram de ser apenas homens comuns do seu tempo? 
Muito poucos, não é verdade? Por ser um homem comum do meu tempo, 
que nem sabonete tem, que não trabalha, que vive dos restos dos outros, 
que passa o tempo lendo ou passeando pelo mundo, que valor posso 
esperar ter? Nenhum......

Naturalmente, isso pouco me preocupa, afinal neste mundo poucos 
valem também alguma coisa. Então, prefiro sair por aí conversando com 
pessoas comuns iguais a mim, e ir encontrando de tudo um pouco: em 
uns vejo inteligência, em outros honestidade, em outros humor, em outros 
virtudes e vigor, em outros vícios e fraquezas, em outros desonestidades e 
falta de humor. Encontro artistas, cientistas, trabalhadores e profissionais 
de diversas áreas, jornalistas, professores, motoristas de ônibus, passageiros, 
desconhecidos e tantos outros e sempre que possível, estando a pessoa 
disposta a conversar, não me recuso a ouvir e debater o que me dizem ou 
o que falo. Em algumas ocasiões me tomam por sábio e querem até me 
pagar para falar sobre algum tema, mas recuso seja o título de sábio seja o 
dinheiro, só não me recuso a discutir o tema.

Descobri nesse exercício de conversar, um certo prazer em aprender 
e, quando possível, ensinar. Assim fiz e faço muitos amigos, que por vezes 
se divertem com minha forma de ver a vida, de quem recebo o afeto e a 
sabedoria que podem ensinar, e até seus restos, para eles de pouco valor, 
mas para mim de muita utilidade. No entanto, amigos estão para além 
dos valores quando não desvirtuam quem quer que seja dos seus, pois a 
amizade é um afeto e não uma mera atitude.
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Por fim, quando eventualmente fico sem vontade de ler ou de sair 
pelo mundo em busca de amigos, acabo escrevendo longas mensagens ou 
pequenos textos. Poucos são lidos.

Como se vê, tudo bem simples, apenas um sentimento de igualdade 
com a gente comum, que não ambiciona ser mais do que é, que gosta do 
que faz ou faz porque precisa.

Sobre matar e morrer

Dizem que é uma merda morrer. Não sei...... O que sei é que 
cagada mesmo é matar.

Da série pensamentos evacuados

Uma vez que o homem é um bosta (não presta para nada), um cagão 
(tudo teme) e só faz merda, a alma, se existe, encontra-se no intestino. O 
cérebro é apenas a forma de expô-la para apreciação e sofrimento público. 
E o que mais se sente é a fedentina da tolice de suas decisões. E embora eu 
seja um bosta, pelo menos pouco contribuo com o cocô da vida comum. 
Se não mereço prêmios – quem os merece!? – me permitam fazer da merda 
diária adubo para minhas plantações, ao invés de deixar tanta porcaria 
desperdiçada por aí, como tantos o fazem.

Uma verdade elementar

Todos os imortais estão mortos!
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Um princípio de igualdade

Sou uma pessoa com um forte sentimento de igualdade humana: 
ninguém vale nada.

Uma frase anotada num caderno antigo

Ninguém cometeu maior erro do que aquele que não fez nada só 
porque podia fazer muito pouco......

Da série pensamentos evacuados

O que mata todo mundo é a vida!

Uma reivindicação monetária

Fui reivindicar o Bolsa Família. O atendente falou que eu não tinha 
direito por não ter filhos. Então, lhe respondi que o merecia exatamente 
por isso, por não ter posto no mundo mais um esfomeado para o governo 
sustentar, e que bastava eu mesmo.

Da série pensamentos evacuados

Já disseram que a parte mais sensível do ser humano é a sua conta 
bancária. Agora entendo por que me consideram insensível: não tenho 
conta bancária!
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Por que tudo se origina no intestino?

Seja lá o que o homem pensa ou faz, sempre acaba em merda.

Ajuizando a humanidade

O juízo que faço dos outros é que pouco ou mesmo nada valem; 
de mim, menos ainda.

Da série pensamentos evacuados

O chato de estar sempre certo é que todos acham que es-
tou sempre errado.

Uma trivialidade

A realidade é simples e elementar. Tem uns tolos que mandam 
e tem um monte de tolos que obedecem. O problema não são os tolos 
que mandam, mas sim os tolos que obedecem. Há algumas exceções, eu, 
que nem mando nem obedeço e se possível passo à parte das contendas 
miúdas dos vulgos.

Ditados impopulares

Quem com ferro fere deixa a pessoa ferrada, quando não morta. 
Quem tudo quer é absolutamente normal. Quem dá a deus não dá aos 
homens. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, invariavelmente 
se usa uma faca. Toda regra tem exceção, começando por essa regra. Uma 
andorinha não faz o verão, nem um milhão, pois é uma estação do tempo 
e não algo para pássaros decidirem ou determinarem. Um é pouco, dois 
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é bom, três é ménage à trois. Quem tem boca vaia Roma. Mais vale um 
pássaro na mão do que dois apreendidos pelo Ibama.

Princípio schlackiano

Falar é agir e calar é ficar parado.

Da série pensamentos evacuados

Os homens, em geral, têm a si próprios em tal conta, que qualquer 
elogio parece merecimento, e qualquer crítica parece ofensa. É que a vaidade 
é muita e a sabedoria é pouca, isso justificando o fato de eles quererem 
mais honras que as merecidas, embora, ao final, se satisfaçam com algum 
dinheiro. É claro! Tudo o que tem preço não vale nada.

Uma posição acadêmica

É ao absorver a diversidade cultural que as culturas se mesclam, 
se misturam, se sincretizam, de modo a não mais existir uma área do 
saber que dê conta do que se faz e se renova a todo momento e em todo 
lugar. A disciplinaridade faliu, pois não há mais uma ciência específica 
capaz de abarcar os fenômenos atuais, multifacetados e plurais. Daí 
se propor ou a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade, ou ainda 
a transdisciplinaridade, apesar de todos ainda se manterem presos às 
disciplinas, trancafiadas em supostos lugares delimitados e delimitantes. 
Para romper a disciplinaridade, no caso de pessoas coerentes, somente 
a indisciplinaridade. E viva a indisciplina! Com o fim das regras e das 
metodologias uma visão mais ampla possibilitará o entendimento de toda 
a indisciplina humana.
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Da série pensamentos evacuados

É fazendo merda que se aduba a vida.

Resolução própria

Minha única obrigação é ter o menor número possível de obrigações, 
visto que algumas são inevitáveis, pois decorrem do simples fato de eu existir 
entre pessoas, com as quais até o laço de distância exige alguma obrigação, 
qual seja o respeito por essa distância dos demais, deixá-las em paz!

Da série pensamentos evacuados

Tudo acaba em adubo ou entulho, seja porque faz crescer alguma coi-
sa dentro das pessoas, seja porque atrapalha o crescimento de qualquer coisa.

Obrigações imorais do politicamente correto

Assistia a uma palestra sobre as questões da negritude. O palestrante 
me indagou: “Quantos autores negros você leu?” Confesso que não sabia 
responder. Nunca li um livro pensando quer na cor autor, na idade, na 
opção sexual, na religião, quer na posição política do autor. Sempre li 
os textos que me encantam pela temática e não pelo tipo de autor. Sou 
obrigado a ler textos de escritores negros? Sou obrigado a ler também textos 
de autores da categoria Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgêneros (LGBT), judeus, das mais diversas religiosidades, das mais 
diversas tendências políticas? Tenho de ler livros de japoneses, chineses ou 
afegãos? Chegar-se-á ao absurdo de forçar todos a lerem textos só porque o 
autor pertence a alguma categoria desprestigiada pela civilização consumista? 
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Ora, ou o texto me agrada, me desperta para alguma coisa, ou me parece 
bobagem, independentemente da cor, da opção sexual, da posição política 
ou religiosa, ou mesmo da nacionalidade do autor ou autora: tolice e coisa 
interessante têm em todas as latitudes.

Da série pensamentos evacuados

As únicas certezas são que todos erram e têm incertezas.

Máxima schlackiana

Para cada imbecil que se mata, seja por suicídio, cigarro, bebida 
ou seja por outras coisitas, há cem idiotas a atormentar as pessoas. Os 
desregrados prestam um serviço ecológico ao mundo e uma camaradagem 
a todos os demais.

Conclusão

Após longos e exaustivos anos de estudos, pesquisas, investigações 
e reflexões, cheguei a uma conclusão categórica, definitiva e irrefutável: 
a existência de fato existe. O resto é resultado da imaginação infan-
til da humanidade.

Verso evacuado

Tem merda aqui
Tem merda ali
Tem merda em todo lugar
Pois cagar não é apenas humano
Cagar é animal!



242

E assim se explica
Sem deus ou diabo
Porque todos, algum dia
Pisaram, pisam ou pisarão
Naquele excremento diário
Que toda criatura elabora
Mas sorria, podia ser bem pior
Podia nem estar andando
Mas aí a bosta seria outra...

Da série pensamentos evacuados

Uma das principais razões de tão poucas pessoas entenderem a si 
próprias é que a maioria dos autores que elas leem quer lhes ensinar o que 
precisam ser, dificilmente se preocupando em lhes dizer o que realmente 
são. Querem lhe mostrar sua divindade e não revelam o verme que são.

Nem feliz nem infeliz

Perguntam se sou feliz; respondo que eventualmente. Perguntam 
se sou infeliz; respondo, que eventualmente. Na maior parte do tempo, 
não me preocupo com isso; há tanto a ser feito (mesmo para alguém, igual 
a mim, sem a pretensão de protagonizar grandes realizações), que não 
tenho tempo para pensar nessas coisas. Ora, mal acordo já devo começar 
a dar conta da minha vida, há o café a ser tomado e levando a sério meus 
princípios filosóficos, por vezes, preciso limpar uma das 3 xícaras que 
tenho e estão sujas, não foram lavadas, ou tenho de sair para adquirir 
o café, tarefa que sabe-se lá desde quando vinha adiando. Enfim, são 
inúmeros os detalhes que ocupam as pessoas em seu dia a dia, mesmo no 
caso de um desocupado. E há coisas que só a própria pessoa pode fazer, a 
começar pelas necessidades fisiológicas, que, embora não sejam tantas, se 
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mal programadas, podem se manifestar nos momentos mais impróprios 
– felizes aqueles que são senhores do seu intestino e da sua bexiga! Depois 
há os afazeres domésticos, ocasionalmente varrer a casa, lavar a roupa e a 
louça, arrumar o quintal e o jardim, levar o Platão para passear, devolver ou 
buscar livros às bibliotecas, fazer o almoço, ler algum livro, ler os jornais na 
Internet, ou seja, milhares de pequenas coisas cotidianas. Assim, o que pode 
acontecer para eu ser infeliz ou feliz? Pouca coisa...... Uma doença seria 
uma infelicidade, um convite para fazer algo seria uma felicidade. No mais, 
ainda que eu não tenha muito a ser feito, o que tenho é mais importante 
do que ficar pensando em coisas como felicidade e infelicidade, que são 
passageiras. Na minha vida, ocupam-me mais a atenção: a liberdade, a justiça 
e a humanidade (além da merda). A primeira é uma conquista individual, a 
segunda coletiva, a terceira é (ou será) uma conquista histórica. Entretanto, 
nada disso me faz feliz ou infeliz, algumas vezes me deixando apreensivo, 
outras preocupado; cético; outras vezes me deixando esperançoso. Tudo, 
porém, em nada se assemelha à simplicidade do que por comum se traduz 
como sendo felicidade ou infelicidade.

Da série pensamentos evacuados

1) Verdades não faltam ainda que se viva grandes mentiras. O que 
falta é coragem para enunciá-las.

2) O que de mais honesto avisto é a falsidade de tantos, e o 
que mais aprecio é a depreciação de todos. Todas pessoas são 
igualmente descartáveis!

3) Entre estar morto e morrer prefiro esse último. Pelo menos, até antes 
da ocorrência da morte, posso continuar falando da merda da vida.
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Bosta de vida

Quando penso que já vi todos os absurdos praticados pelos hu-
manos, eis que me surpreendo e sou obrigado a assistir mais canalhice. 
Poderia falar de algum assassinato cruel, de algum acidente imbecil, de al-
guma safadeza praticada contra os incautos, ou seja, quase todos os indi-
víduos, porém prefiro salientar as legislações atuais, que cada vez mais dá 
mais poderes aos Estados e têm mais controles sobre os cidadãos. Um pai 
não pode mais educar o filho segundo seus critérios; é preciso consultar 
um advogado para saber o que pode ou não fazer neste sentido. Eu, que 
já achava loucura educar uma criança num mundo sem princípios, agora 
acho apavorante ter que educar de acordo com os padrões e princípios de 
supostas autoridades no assunto. Assunto para o qual não há outra auto-
ridade senão o curso natural da vida, que não vem com manual, devendo 
cada um inventar o certo em cada caso.

Poema Cadavérico

Cadáveres aqui
Cadáveres acolá
Cadáveres por todo lugar
Onde houver vida
Cadáveres haverá
E eu aqui vendo cadáveres
Poderei apreciar um dia o seu
Ou você o meu
Pois nisso ou se vê
Ou se é visto
E todos hão de concordar
Que é sempre preferível
Ver o cadáver alheio
A ser o cadáver a se velar



245

Da série pensamentos evacuados

Por mais que a vida esteja boa, o fato é que, de repente, ela pode 
ficar ruim. E não se iluda, por pior que lhe pareça, sempre pode piorar. A 
única coisa boa nisso tudo é que, sentir dor é sinal de que ainda se está 
vivo. E a dor é ilimitada só até chegar a morte, o alívio supremo. Ó como 
a vida é imprevisível em suas mudanças, pois que de coisa ruim também 
pode advir coisa boa, dependendo de saber agarrar as oportunidades, que 
são poucas, na roda da vida. Meu otimismo hoje está irradiante......

Desabafo

Seu direito de comprar um automóvel diminui até quase paralisar 
a minha liberdade de circular em condução pública. Isso se agrava 
sensivelmente durante o fim de ano.

Verso perverso

Caixão
Cai no chão
Que tombão
Antes de entrar
No tumbão
Mas o morto não se importa
Quem se incomoda
Está vivo
Pois viver
É se incomodar...

Da série pensamentos evacuados

Quanto mais vejo como a Europa está se enforcando nos próprios 
intestinos, mais agradeço por morar no cu do mundo, bem distante das 
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instâncias decisórias e do centro de atenções internacionais, que hoje 
propõem o suicídio da sociedade civil para salvar o falecido e excremental 
sistema financeiro. E enquanto o continente chafurda-se em suas bostas, o 
resto do mundo vê nisso um bom negócio, como algo para comprar barato, 
posto que, com crise, muitos sabem, vem também a oportunidade; mais 
do que o fim, enxerga-se a mudança e a novidade. Hoje, no mundo, se 
tem mais dívidas que bens para pagá-las. Endivida-se até as dívidas!

Da série pensamentos evacuados

Quando se está em público e com forte necessidade de defecar, 
um banheiro imundo é melhor que nenhum banheiro. O nojo do local, 
se advier, será após o sagrado alívio.

Uma certeza estonteante

Em todas as épocas e em todos os tempos, os homens sempre se 
dividiram entre escravos e livres. E isso nem sempre se deu por imposição, 
mas porque grande parte prefere a comodidade da obediência à incerteza 
da ousadia de ser senhor de si mesmo; a maioria segue a manada e não tem 
coragem de fazer o próprio caminho. Hoje não é diferente, os senhores 
não precisam mais de chicotes e correntes, bastando o estalar de algumas 
moedas para que inúmeros vão lamber-lhe a mão ou até mesmo os pés, 
ainda que imundos.

Daquilo que não se deve dizer

Há pessoas que dizem tudo o que pensam e só o fazem porque 
pensam pouco. Outros só dizem o que deles se esperam ouvir, o que não 
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precisam ouvir. Tem aqueles que dizem tudo com segundas intenções, de 
forma dúbia, e o que dizem pode ser distorcido. Há os que falam demais e 
pouco dizem ou, ainda, aqueles que dizem muitas bobagens. Sem dúvida 
há também aqueles que mentem. Poucos sabem ficar calado. De minha 
parte, posso garantir, há muito tempo percebi que as verdades são malvistas, 
que a honestidade torna a pessoa desprezível, que o verídico é transmutável 
em boato e que apreciar a justiça dos atos humanos torna o apreciador 
suspeito. Mas, tenho que me comunicar. A verdade está descartada para 
não ser desprezível. Restam as mentiras, que quando bem ditas, são muito 
mais convincentes que a simplória veracidade. Entretanto, se alguma coisa 
precisa ser dita e não sou dado a mentiras, tenho memória curta, e, ainda, 
não posso dizer verdades para não ser desprezado, prefiro falar das bobagens 
que são ditas por todos que as falam. Fundamentalmente, falo de merda.

Não sou um poeta

Não, não sou um poeta
mas escrevo meus versos
dispersos
diversos
restritos.
Quando assim faço
falo do que sinto
do que cheiro
por vezes do verdadeiro
por vezes minto.
Então, sou um outro
sou ninguém sendo alguém
que faz versos
sem saber ao certo
o que é de fato errado.
Assim, falo de tudo
das flores nos velórios
da roupa dos simplórios
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ou do armário antigo que tudo guarda
que são apenas poucas coisas.
Há encanto no mínimo dizer
mas do máximo significar
na forma de usar palavras
para significar um pouco mais
além daquilo que está escrito.

Da série pensamentos evacuados

Não se lamentem tanto pelas merdas recebidas e sim pelas reali-
zadas, pois embora as primeiras os tornem mártires, principalmente aos 
seus próprios olhos, serão as segundas que lhes darão fama perante os 
olhos dos demais.

Nota de falecimento

Lamento informar a morte da Verdade, se é que a humanidade a 
obteve em alguma época. Verdade em cujo nome muitas mentiras foram 
enunciadas, muitas falsidades foram criadas e muitas mortes anunciadas 
e executadas, mas, apesar disso, durante suas existências (foram muitas as 
verdades no decorrer dos séculos) muitos conseguiram alguma certeza, ainda 
que equivocada. O fato é que se algum dia o homem teve uma Verdade, 
hoje cada um tem a sua. Particularmente, acho que o mundo ficou menos 
falso e bem menos mentiroso com o fim da Verdade. E cada um tendo suas 
pequenas verdades, luta para não se submeter a qualquer Verdade morta.

Piadas e sua graça

Os maiores piadistas que conheci eram também as pessoas mais 
tristes: faziam graça de suas desgraças. E como as desgraças eram grandes, 
grandes eram também as piadas. Eu que tenho uma vida amena, nem 
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desgraças nem fortunas me sorriem, nem alegre nem triste posso ser, e 
de minhas piadas se ri de forma amarga e quase sem graça. O sorriso que 
provoco incomoda, porque de alguma forma toca a todos pessoalmente. 
É que falo de bosta e todos fazem as suas. Já a vida é uma grande piada, se 
bem que na maior parte do tempo não tenha graça.

Da série pensamentos evacuados

Entre morrer e estar morto, todos preferem o primeiro, na esperança 
vã de que não atingirão o segundo.

Manifestações públicas de afeto

Vejo, pelo computador, pessoas se beijando, expondo publicamente 
em redes sociais algo que é do reino do íntimo. Há coisas que não se deve 
fazer na multidão, na qual muitos interpretam mal mesmo inocentes gestos. 
O gesto mais amoroso é ser atento em vez de distribuir beijos que podem 
inclusive prejudicar os beijados, quando não o próprio beijador. O fato é 
que não há informação que não se possa usar contra, e cuidar de si e do 
outro, creio, faz parte das regras de civilidade contemporânea, cheia de 
processos e tribunais por todos os lados.

Da série pensamentos evacuados

Num mundo em que se pode dizer tudo sem impedimentos, não 
há ninguém disponível a ouvir. Todos falando é ensurdecedor, é mais um 
ruído a fazer a barulheira geral.
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Depreciação geral e irrestrita

Uma das coisas que mais aprecio é depreciar a vida, e não o faço 
por achar que ela não vale nada, mas por crer que não vale tanto como se 
induzem todos a pensar. A vida é um ônus a ser carregado, se possível, com 
um mínimo de dignidade, sem se ajoelhar perante os ídolos sociais, ou 
diante de quem quer que seja. E todos se arrastam pela existência buscando 
satisfação, alguma felicidade e bastante afeto, o que nem sempre se consegue. 
O certo é que, mesmo que no momento desfrutem de tudo, nada impede 
que venham a perder: a fatalidade é muito democrática e pode atingir 
qualquer um. Além disso, não se deve esquecer, há sempre aquelas merdas 
que pisam durante a caminhada diária pela sobrevivência e nem por isso 
acho a vida ruim ou má, acho-a apenas muito trabalhosa, principalmente 
quando é preciso limpar os fétidos resíduos de bosta do calçado.

Da série pensamentos evacuados

Ler pode não trazer sabedoria, mas tira muita ignorância. Porém, 
quem lê? A merda da educação alfabetiza, só que não ensina a ler; lê-se 
o necessário para sair da escola ou ter uma profissão, no mais, e quando 
muito, apenas bulas de remédio, revistas de entretenimento ou manuais 
de eletrodoméstico.

Fofocas

Falam de mim por aí sem conhecimento de causa. Muitos querem 
se mostrar próximos ou íntimos, quando raros são os que desfrutam de 
minha intimidade. Pior é ficar ouvindo a fofocagem e pouco ou mesmo 
nada poder fazer. Verdade que não me dou ao trabalho de checar os ditos e, 
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honestamente, eu nem gostaria de saber que existem. O que me entristece 
é ver minha imagem enxovalhada, pois apesar de ser um bosta, não sou a 
merda de que falam.

Da série pensamentos evacuados

Estava pensando que, além de ter nascido, não me lembro de 
outra cagada tão significativa na minha vida. Para tudo o mais sempre 
tive algum papel higiênico para limpar. E, enquanto eu viver, parece que 
gastarei muito papel, mas não por ser um cagão e sim pelo fato de fazer 
muitas cagadas.....

Fedentina política

Querem manter secretos os documentos antigos que foram con-
siderados sigilosos. Por quê? Dizem que é porque podem prejudicar a 
nação.... Acredito nisso, porém não pelo fato de que colocariam em xeque 
a “segurança” do Estado, mas porque poriam sob suspeita o caráter dos 
governantes. Há uma máxima segundo a qual tudo o que não pode ser 
levado em público é por ser desonesto ou injusto, e nisso acredito mais 
ainda. Com certeza há muita merda que querem manter escondida......

Da série pensamentos evacuados

Sou uma pessoa comum, arroto e peido após as refeições e, por 
vezes, durante.

Pensamento rasteiro

Não sei quando estou certo, talvez nunca, mesmo porque pode 
não existir certo, e sim o que os homens assim convencionam e com que 
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a maioria concorda. Mas sei quando estou errado, que é quando todos 
concordam comigo.

Uma doença internacional6

Estes são tempos de dias obscuros. Por todo os lados os adoradores 
da prática esportiva primitiva criada pelos bárbaros da Grã-Bretanha e 
vulgarmente conhecida como futebol saem pelas ruas e avenidas emporca-
lhando tudo após os jogos. Embriagados, puxam os inocentes transeuntes 
para uma alegria desmedida em razão do pequeno acontecimento. Essa 
atividade futebolística consta de um campo em formato retangular, gra-
mado e razoavelmente grande, no qual dois grupos de onze indivíduos 
cada qual ocupando metade da área de jogo, ficam correndo atrás de uma 
bola tentando encaixar num retângulo vertical bem menor e com rede em 
cada extremidade do campo, oposto ao seu campo, para tentar encaixá-la 
no gol do lado oposto ou evitar que o outro time consiga tal intento no 
seu lado do campo. O gol é uma armação de ferro também retangular, em 
tamanho bem menor que o campo, tendo o fundo fechado por uma rede, 
sendo fixada verticalmente no gramado e disposta em cada extremidade 
do campo. Perto do gol permanece um membro do time para segurar, até 
mesmo com as mãos, ou defender com o corpo, cabeças, pernas, pés a 
bola chutada pelo oponente na trajetória para o gol. Mas eles, pelo menos, 
estão brincando de bola, ainda que de forma bem infantil, disputando a 
pobre coitada e inocente com chutes cruéis contra tal objeto. O pior é 
ver uma multidão ora sentada ora em pé; ora berrando e falando alto ora 
calada e hipnotizada, idólatras desvairados assistindo por mais de uma hora 
a brincadeira boba com a bola desses 22 jogadores. E isso passa na televi-
são, por meio do qual quase todos ficam vendo essa brincadeira infantil. 
Então, não há lugar ao qual se vá e se possa ter algum tipo de conversa 

6 Com certeza essa postagem faz referência a copa do mundo, provavelmente a de 2014.
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civilizada e inteligente: todo assunto gira ao redor dessa prática bárbara. 
Um pobre coitado, como eu, pode morrer sem ter com quem conversar 
durante tais eventos.

Os gases humanos de cada dia

Arrotos e peidos, os excluídos da vida social! Por que essa repugnância 
pelo fervilhar da natureza humana? Por que esconder o que se é? E disfarçam 
cheiros, se escondem em roupas e fingem ser o que não são: um animal 
que não peida nem arrota, a exemplo do que normalmente faz qualquer 
mamífero. A repugnância que é majoritariamente feminina, é forte suficiente 
para castrar os mais inseguros.

Dever ser

As coisas deveriam ser assim: ou bem feitas ou não feitas, como 
prefiro, pois acertar é raro. Mas, como a maioria se satisfaz com qualquer 
porcaria, acabam fazendo qualquer merda e se iludindo de terem realizado 
grandes feitos. A fedentina fica para aqueles que, iguais a mim, têm narinas 
mais apuradas e precisam desviar das futilidades e quinquilharias produzidas 
para a felicidade supérflua de quase todos, quando, na verdade, o que mais 
se produz no mundo atual é lixo!

Da série pensamentos evacuados

Não se limite, expanda seus horizontes, abra as narinas! Sinta o odor 
de tudo e depois me diga se não estou certo: predomina o cheiro de merda.
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Metamorfose

Raramente defendo uma ideia da mesma forma em situações 
distintas. Posso, como já fiz inúmeras vezes, negar ou despojar-me de 
um pensamento, um ponto de vista que em algum momento defendi 
aferradamente. Minhas convicções mudam (e sempre mudaram) no decorrer 
de uma conversa ou leitura, dependendo dos argumentos do interlocutor. 
E o que hoje defendo e acredito, posso algum dia futuro negar, pois não 
tenho dogmas ou fé, tenho teorias que tento aperfeiçoar ou abandono se 
inconsistentes. Procuro evoluir com o conhecimento humano, sempre 
permeado de incertezas. Todavia, devo confessar, abandonar teorias tem a 
ver também com minha filosofia do despojamento, uma filosofia evacuante 
que prima por não carregar peso à toa, principalmente os dogmas e as 
futilidades excessivas da vida moderna. Por saber que as certezas são 
passageiras, defendo que todos(as) confiem só em si mesmos(as), que não 
levem a sério as certezas alheias e, principalmente, que não me levem a 
sério, afinal, tenho mais palpites que teorias.

Mundo minúsculo

Tudo parece grande num mundo de pequenos. O mundo é pe-
queno porque o homem faz tudo girar ao redor do seu egocentrismo e 
etnocentrismo. E alguns só se tornam grandes (se é que existe algum 
grande entre tantos pequenos) porque quase todos se sentem pequenos, 
e qualquer aventureiro que fale mais alto ou que seduza e atinja mais 
pessoas, se torna, ainda que pequeno, grande: todos os pequenos assim 
o elegeram. Por vezes, lastimo essa pequenez, afinal, desde jovem percebi 
que só existem pequenos, a começar por aqueles que se acham grandes. 
Nada mais pequeno que a pretensão de ser grande, e fica menor ainda se 
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ganha com isso pouco ou muito dinheiro. Fosse de fato grande faria, não 
de graça, porque as grandes atitudes não têm preço, mas porque teve a 
grandiosidade de fazer. Para ser honesto, conhecendo boa parte do passado 
que está registrado nos livros, poucos foram os grandes; há mais sabidos 
que sábios; há mais carniceiros e conquistadores cruéis que pessoas com 
virtudes, enfim, elimino muito dos grandiosos da lista dos grandes, tidos 
assim para a maioria das pessoas pequenas.

Quanto a mim, além de tentar não ser pequeno, o que não é fácil, 
torço e tento contribuir para que os pequenos se percebam pequenos, e assim 
possam crescer. Eis porque, todo tempo, estou apontando a pequenineza 
de quase tudo, para alertar a todos dos riscos que se corre ao buscar outra 
grandeza que não seja a própria, e que se deve tentar eliminar a pequeneza 
que nos habita. Naturalmente, falo do alto da minha pequenez, mas o 
mundo para ser grande precisa de grandes pessoas, de grandes gestos e 
atitudes, de grandes ditos. Pouco vejo disso. Para mim, o certo seria não 
ser pequeno e não ambicionar ser grande, e buscar o meio termo, para 
que sejamos iguais e os conjuntos dos homens tratem-se como iguais, e 
que sejam pessoas que busquem ter valor. Tenho ambições diferentes.........

Niilista é a mãe!

Há pessoas que teimam em me chamar de niilista porque saliento 
as merdas da vida ao invés de enaltecer as futilidades das “conquistas” 
humanas, ou porque fico apontando para a decadência moral, cultural e 
social tão visível às narinas, mencionando pouco as qualidades humanas. 
Mas não considero a existência como alguma coisa sem sentido ou utilidade, 
a exemplo de como o fazem os niilistas, pelo contrário, acho no máximo 
que o sentido é tolo e que a utilidade é fútil. Também não acho que tudo 
irá provocar uma catástrofe, penso apenas que isso possa acontecer se todos 



256

continuarem emporcalhando o mundo com suas imundices. Tenho até 
um pensamento positivo, que algum dia a grande massa de trabalhadores 
venha a exigir menos horas de trabalho no dia, na semana e no decorrer 
da vida. E vejam meu otimismo, acredito que crescerá o número daqueles 
que querem mais tempo para si e menos para tudo o mais que não seja seu 
interesse. O difícil é retirar o vício do trabalho e a ilusão das “conquistas” 
que se obtém por meio desse servilismo. Conquistas com carnê de prestação!

Ruminação

Retiradas as fantasmagorias do mundo, o que restará? Apenas o fluxo 
da matéria em perpétuo movimento por meio de momentos sucessivos. 
E o que é a vida senão um fluxo de matéria em permanente movimento 
mediante sucessivos momentos? Só que não se trata de um reles amontoado 
de matéria, como parece ser, por exemplo, a pedra, trata-se, antes, de 
matéria com vontade própria, que consegue moldar tudo para si própria 
e construir seu próprio habitat. A vida traz para todos a possibilidade de 
participar e interferir no entendimento ou nos costumes, que, de tempos 
em tempos, precisam ser abandonados, modificados ou mesmo criados. 
Sou daqueles que acham que os costumes atuais estão arcaicos e beneficiam 
mais o progresso econômico do que o pessoal. Defendo que cada um crie 
seus próprios hábitos e costumes!

A infelicidade da felicidade

Todos procuram, antes de tudo, ser felizes e nisso tornam-se infelizes, 
angustiados, frustrados, tristes. Acreditam que tenham um suposto “direito” 
à felicidade, e ao menor sinal de um não, deprimem-se. Na verdade, a 
felicidade é um luxo contemporâneo. Até bem recentemente, todos tinham 
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tanta dificuldade de sobreviver, que se davam por satisfeito por atravessarem 
as intempéries das estações sem fome. Os tempos mudaram e, agora que 
todos têm uma série de seguranças sociais e muitos têm recursos econômicos, 
ingenuamente se acham no dever de garantir também a felicidade, como 
se ela não dependesse de esforço próprio muito mais do que de um falso 

“direito” externo.

Não! Não compartilho da ilusão coletiva de que a felicidade é um 
direito. Só o fiz quando ainda era muito jovem, mas, logo percebi que 
deveria me satisfazer apenas não sendo triste e sabendo que a tristeza me 
pegará em algum momento e em algum lugar, como tem ocorrido desde 
que me conheço por gente. Todavia, a dor, assim como a satisfação é breve 
e por vezes se sofre mais do que se deveria, ou seja, amplia-se a dor e pouco 
se percebe das satisfações. Se isto pode servir de exemplo para alguém, do 
que duvido, digo que me satisfaço com as pequenas coisas, com os pequenos 
encontros, com aquilo que aprendo falando com as pessoas. E meu mundo 
não vai além de mim e mais um punhado de gente amiga. O quintal da 
minha casa, mesmo pequeno, é mais do que ambicionei. Só haveria uma 
forma de ser infeliz, ter que me calar diante das merdas que vejo.

Uma visão

Não posso negar que tenho uma visão nojenta da vida, a qual, porém, 
é apenas um reflexo das cagadas que avisto da janela de casa à janela da 
condução. É merda para todo lado, pessoas tão corruptas vendendo-se por 
bosta; gente se ajoelhando diante de cocô, esmolando atenção ou lambendo 
algum pé imundo e tantos invejosos carregando sua carga de infelicidade se 
arrastando pelos encontros sociais. Todos querem aparecer e ser visto e, ao 
fim, ninguém é visto, a não ser quando olha para a bosta do espelho, mas, 
cego, vê o que quer ser e não o bosta que é. E eu que não tenho pretensão a 
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nada, posso acabar morto pelas pretensões alheias: todos querendo ter um 
carro e eu tendo que respirar toda essa fumaça, suportar as ruas entupidas. 
O que o progresso mais produz é lixo ou coisas descartáveis. Tenho que 
ver a decadência moral de todos – ou quase todos – que têm preço, mas 
pouco ou mesmo nada de valor possuem. Logo, tenho motivos suficientes 
para sentir nojo, ou até mesmo asco da vida e como um cavaleiro solitário 
venho bradar a futilidade de tudo, ou quase, do crescimento econômico 
que promove uma diminuição das exigências morais sobre o indivíduo, 
mais preocupado com o sucesso pessoal e o aumento da sua capacidade 
de ter, do que com os meios usados para conseguir realizar seus desejos. 
E não deixarei de aproveitar qualquer oportunidade para alertar os mais 
próximos sobre as nojeiras da vida e seus ilusórios encantos. É claro, isso 
não impede que continuem a patinar na merda sem perceber.

Da série pensamentos evacuados

Quem acredita em beleza interior é porque nunca viu uma endos-
copia ou colonoscopia: por dentro todo mundo é bem nojento.

Explicações sobre um suposto sumiço

Recebi muitas mensagens perguntando por que sumi ou desapareci. 
Não tenho esse poder, quando muito posso me ausentar. O fato corriqueiro 
foi que adoeci na última semana, como ocorre com todos, mesmo os 
saudáveis. Realizado os exames que vasculharam minhas entranhas, nada foi 
encontrado e, então, recebi o diagnóstico para aquilo que os médicos não 
sabem: virose. Pelos exames morrerei saudável, visto que a febre continua.
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Uma estranha característica

Possuo uma característica que vem se acentuando desde a adoles-
cência: ou me amam ou me odeiam. Quem hoje me ama, amanhã me 
odiará; e quem antes me odiava, de repente, poderá começar a me amar. 
Não promovo sentimentos amenos em ninguém, nem a indiferença, quando 
me conhecem. Contudo, como tudo, posso ser esquecido ou abandonado 
ou, mais contemporâneo, deletado, via de regra, como uma reação intem-
pestiva a algo dito ou não dito por mim. Sendo eu mesmo incapaz de amar 
ou de odiar, como poderia corresponder seja ao amor seja ao ódio alheio? 
E pouco vale afirmar que cultivo afetos amenos como a amizade, alguns 
esperam algo que sou incapaz de dar: o monopólio de minhas atenções.

Um princípio

Acredito que todos têm o direito legítimo de viver dignamente 
com a própria imundice. Sem muito esforço, eu o desfruto; aliás, de 
todos direitos, é esse o direito mais fácil de usufruir, bastando nada fazer. 
E eu surto com o barulho da limpeza alheia, aquelas faxinas que ligam os 
diabólicos eletrodomésticos logo cedo, despertando-me do sagrado sono 
a que todos têm direito. Ruído é uma sujeira que não aprecio. Não sei 
como cometeram tamanho disparate de comprar tais instrumentos. Sei 
apenas da verdadeira loucura que é toda vez que utilizam essas máquinas 
escravizantes, seja no carnê de prestações, seja no seu uso diário.

Da série pensamentos evacuados

Os tolerantes que aguentem o peido alheio! Eu mal suporto o 
meu............
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Numa reunião social

Fui convidado para uma reunião social na casa de um amigo. Lá 
encontrei vários conhecidos e pessoas novas. Uma delas ficava perguntan-
do que tipo de macho cada homem seria. Tentei fugir o quanto pude de 
responder tal questão, e num dos momentos em que fiz menção de sair 
da roda, um amigo fez questão de lembrar: “Falta alguém responder o tipo 
de macho dele”.

Inevitável confronto, pus-me a expor sobre a questão do meu jei-
to. Disse que em primeiro lugar eu não era um macho, mas antes um reles 
homem com todas as idiossincrasias disso decorrentes. Em segundo lugar, 
falei que, se fosse possível ser um macho, não seria do tipo alfa, aliás, de 
qualquer letra, afinal sou contra a reprodução. Em terceiro lugar, essa coi-
sa de macho é coisa de pessoas inseguras de sua sexualidade. Em quarto 
lugar, sem ser, porém, menos cruel, afirmei que os poucos machos que 
conheci andavam de quatro. Ao fim, chamou-me de bicha, e todos riram. 
Depois muitos agradeceram a forma como encerrei a tola discussão.

Não me joguem na vala comum!

Não coloque rótulos em mim, sou um frasco muito liso para que 
grudem. Não me defina, sequer expresse julgamentos, cometerá equívocos. 
Nunca me estabilizei num conceito nem num nome, tive vários ao longo 
da vida; muito menos busque algum enquadramento social para mim, 
logo eu que sou tão socialmente insociável.

Não venha querer me colocar em algum rebanho, seja como torcedor 
de um time, como eleitor de um candidato, seja como adepto de alguma 
religião: tenho meus próprios erros a serem cometidos. E detesto a multidão 
trotando pelos lugares, cega e surda a tudo que não seja seu interesse 
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particular, passando por mim sem me cumprimentar, ignorando a minha 
humanidade, passando por mim como se fosse algum tipo de obstáculo.

Como então devo ser visto? Como alguém sem adjetivos, que 
tem mais substância que qualidades, aquele que atravessa a merda da 
vida falando das cagadas humanas. Enfim, devo ser visto como alguém 
que tem um futuro, além do passado e do presente, de merda! E veja que 
nisso sou muito parecido à grande maioria.... Há tão pouca originalidade 
entre as pessoas, apenas diferenças miúdas e epidérmicas que elas mesmas 
procuram engrandecer diante do pouco exigente mercado de afetos, que 
por sua vez, não poucas vezes compra gato por lebre.

Meu grande destaque é nada ter a ser destacado. Alguém comum, 
mas que por ser diferente de uma taturana, pensa. Uns se consideram 
incomuns por causa do próprio físico, outros pelo profissionalismo, outros, 
pela inteligência, uns por serem honestos, outros leais, outros tolerantes, 
entre tantas outras qualidades registradas no dicionário. Enquanto isso, 
eu, se não anuncio meus predicados, também não escondo meus infindos 
defeitos. Sou tão humano....!

Fiz muito esforço para ser ninguém. Tentações não faltaram para 
desviar-me da minha trajetória ininterrupta para ser alguém não afamado, 
não assalariado e um não consumidor contumaz. Um homem comum e 
cidadão do mundo é o que ambiciono para mim.

Pensando em você

Todo dia penso em você e em alguma coisa para escrever. Tendo a 
achar que há pessoas à espera da minha manifestação. Por isso me julgam 
um desocupado e alegam que, ao invés de fazer alguma coisa útil, termino 
constrangendo alguém com meus escritos fedorentos e provocando o 
aumento no número de desocupados, já que por vezes há quem abandone 
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o trabalho motivado pelas besteiras aqui escritas. Se consigo afastar as 
pessoas do trabalho, isso eu não sei, mas todo o meu esforço é para esse 
intento. Sou um franco defensor do ócio criativo. Assim, pensando em 
você, venho quase todos os dias falar alguma merda, esperando com isso 
não tanto que você evite o inevitável, sentir a fedentina – afinal, a sabedoria 
tem lá seus odores –, mas que a identifique e não a pise.

Quanto menos vale, mais apreciam

O casamento em si já é uma coisa arcaica que deveria ser feita às 
escondidas. Mas um nobre ou mesmo um príncipe casando é potencialmente 
muito mais arcaico e decadente, para não dizer ridículo. Que os britânicos7 
apreciem a sua realeza é até aceitável, afinal eles são os explorados. Porém, 
como podem os outros povos, as outras nações republicanas, os cidadãos (e 
não súditos!) do mundo dar tanto destaque para esse rito bárbaro, arcaico e 
degradante? Esses parasitas da casa real que vivem da usurpação dos impostos 
para manterem-se na sua arrogância, soberba e decadência, deveriam ter 
o tratamento dispensado aos soberanos, o desprezo, que é melhor que a 
antiga guilhotina. E se acha cruel minha sugestão é porque não percebe a 
crueldade que é mantê-los em suas poses e circunstâncias, encastelados em 
seus palácios ostensivos, repleto de lacaios. Naturalmente, não se pode negar 
o direito de casar e ostentar, assim como de vender imagens e chaveirinho 
da realeza; porém, decadente mesmo é ver milhões de pessoas querendo 
assistir a essa coisa degradante ou comprando essas porcarias.

Por que celibatário

Não apenas me recuso a casar, sou mesmo é contra o casamento, 
uma instituição em decrepitude. Afora o fato de que também me recuso 

7 Trata-se evidentemente de um comentário do casamento de um dos membros da casa 
real britânica.
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a ter filhos. Mas não se enganem, pois como celibatário estou interdito à 
convivência e não a relações sexuais. O que realmente me levou a assumir 
essa posição radical em tão tenra idade foi constatar que era incapaz de amar 
ou, pior ainda, que o amor em si é uma grande cagada, um sentimento 
moral e uma alucinação cultural. Percebi que o sentimento de carinho que 
realmente me toca é a amizade, os afetos amenos e os bons gestos, o que 
posso encontrar entre todos. Ainda que os amigos achem minha decisão 
louvável (um a menos no mercado do amor), algumas amigas acreditam que 
só falo isso porque ainda não encontrei minha cara metade e até tentaram 
me curvar aos seus encantos. A isso respondo-lhes que para encontrar 
alguma coisa é preciso procurar, e uma cara inteira ou pela metade não 
está no rol das minhas buscas, que são poucas: paz e sossego.

Autodescrição sumária

Se eu pudesse descrever-me com simples palavras, diria que sou 
só alguém atemporal, visto que cago e ando para o tempo, uma coisa que 
passa tediosamente para sempre. Enquanto eu, uma pessoa comum do povo, 
apenas assisto e evito participar das barbáries humanas se atualizando nas 
ações cotidianas de todos os afobados para ter mais seja que porcaria for, 
fama, poder, fortuna ou mesmo pessoas.

A respeito da suposta santidade humana

Não acredito em anjos ou santos e desconfio de quem os queira 
ser: admiro a humanidade com suas fraquezas, seus ódios, suas invejas, 
com seus ressentimentos. Não vivo com pessoas sobrenaturais, mas com 
indivíduos que amam e odeiam, são leais e infiéis, que admiram e querem 
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ser admirados. Penso que as pessoas sofrem por um homem ideal ao invés 
de procurar em si mesmas a dor do homem real.

Evidências não evidentes

Atribuem-me desejos, vontades e coisas que não possuo e pouco 
captam da minha essência elementar, e isso não porque eu a esconda, mas 
por procurarem o que não tenho nem quero ter. Procuram em mim uma 
psique com vários complexos, vaidades, desejos de atenção e sei lá mais o 
quê, mas tenho reafirmado que não tenho qualquer tipo de alma: minhas 
emoções e reflexões mais profundas originam-se no intestino, no resto sou 
epidérmico e rasteiro.

O fato é que normalmente ouço mais do que falo. E sei mais dos 
outros que os outros de mim. Não porque tenha o que esconder, mas 
porque pouco tenho a dizer, e quando conto as coisas e as arrumo do meu 
modo, pensam que sou triste e que preciso de algum consolo, ou ainda 
que alguma coisa precisa ser consertada. Nada! Se não despejo sorrisos 
pela vida, jamais me verão chorar por ela.

Explicando o inexplicável

Algumas amigas entendem perfeitamente, porém quase todos 
os meus amigos não conseguem entender como que um homem que 
só fala merda, não trabalha, não toma banho, é um celibatário convicto 
e, principalmente, não tem carro ou cartão de crédito e é desprovido de 
grandes dotes físicos ou beleza, além de ser desarrumado, quando não 
malvestido, como é que alguém assim, igual a mim, consegue despertar 
paixões arrebatadoras nas mulheres só com seus ditos, a ponto de isso causar 
neles inveja ao verem quantas delas se declaram apaixonadas por mim e, 
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inclusive, pedem a eles que intercedam por elas. Creio serem essas mulheres 
sensíveis e sabedoras da profundidade dos odores que exalo, acabando 
por serem purificadas pelas minhas impurezas tão arduamente cultivadas. 
Ademais, todos têm o direito de ser desumano em algum momento na 
vida. E se elas apreciam o masoquismo, quem sou eu para dissuadi-las de 
tal fim ingrato, rastejando aos meus imundos pés.... Não fico feliz com isso, 
que, aliás, me causa mais preocupação do que qualquer tipo de satisfação. 
Posso ter algum prazer na vaidade, mas sei que é efêmero como o são 
tantos outros sentimentos. Se pudesse escolher, ficaria com sentimentos 
mais amenos. Por que não algo mais usual, uma simples e comum (hoje 
incomum!) amizade ou mesmo uma simples trepada?

Infelizmente (ou felizmente?), minha escolha pela vida celibatária 
é decorrência de uma existência dedicada integralmente à pesquisa e 
investigação da quantitativa e qualitativa ignorância humana, infinitas vezes 
superior as sabedorias, que, inclusive, passam para o campo da ignorância 
de tempos em tempos. Alguém tem que fazer o trabalho sujo de recolher 
as miudezas dos homens, já que a maioria fica entorpecida pelas pequenas 
conquistas e, assim mesmo, só no campo científico e tecnológico, pois 
moralmente se mantém tão bárbara quanto antigamente e não percebe que 
todos estão a carregar merda daqui para ali. Portanto, não tenho tempo 
para o amor, ou melhor (o que é pior!), para o casamento, e isso parece ser 
sinônimo do amor para a grande maioria das mulheres. A todas as corajosas 
que expressam suas paixões, digo que gosto muito de todo mundo para, 
com a minha presença imunda, mesmo que digna, fazer mal a alguém em 
particular. E não suporto viver em multidão. Não moro em multidão, que 
é tudo o que ultrapassa a mim mesmo. Suporto apenas os encontros entre 
amigos e amigas, com doces ou amargas conversas sobre qualquer coisa, 
e a certeza da convivência apenas temporária, mesmo com pessoas boas.
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Se houver vida após a morte, eu me matarei!

Algumas amigas estavam falando o que gostariam de ser na próxima 
reencarnação. Naturalmente, supunham a existência deste “fenômeno”. 
Eu só escutava. Quando perguntaram para mim, respondi: “Se houver 
vida após a morte, eu me mato! Uma vez me basta para ver a porcaria que 
se faz entre os humanos. Para que ver a barbárie sob outro perfil ou em 
outra época se os acontecimentos nefastos aos quais assisto cotidianamente 
não desaparecerão sendo eu outra pessoa? E o que vi até agora me faz 
pensar que a coisa tende a piorar: se a Terra é um organismo vivo, creio 
ser o homem um câncer metastático que mata devagarzinho, e segue se 
espalhando pelo mundo. Há cocô do homem por toda parte!”. Riram, 
mas se entristeceram. Não sei, talvez devesse ter respondido que para mim 
reencarnação é tolice de pessoas ignorantes. Só que não tinha como ser 
gentil diante de pergunta tão sem sentido. E ficar calado não é uma das 
minhas qualidades, se é que tenho alguma.

Verdade singela

Não sou lindo, forte ou inteligente; chamo atenção pelos defeitos 
que cultivo e pela liberdade com que trato peidos e arrotos.

Palpitando

Todos nascem com igualdade de condições diante da realidade, mas 
cada um acaba fazendo as coisas do seu jeito. Por isso conselhos são receitas 
inúteis e impossíveis. Logo, não toco a vida: acompanho sua toada e busco 
meu próprio lugar em algo que já existia antes de eu nascer e continuará 
depois que eu morrer. E há lugar para todo mundo, desde, é claro, que não 
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sejam preguiçosos ou covardes; esses seguem a manada dos reclamantes e 
não dão os palpites necessários para mudar os problemas.

Pensando no futuro

Como último desejo quero que me enterrem em qualquer canto e 
plantem uma amoreira em cima. Não coloquem placa, aviso, nada, e que 
a natureza e a ação dos homens sigam seus ritmos. O que menos quero é 
o aprisionamento de um túmulo com uma placa identificada com o meu 
nome. Faço parte do caldo natural da vida e dele não quero me afastar, 
quero ser sorvido pela matéria de que me sorvi. E quero o esquecimento.

Mas, como sei que nem morto se atinge a plena liberdade, visto que 
os homens legislam até sobre os próprios restos, e como estava pensando 
sobre o futuro, cheguei à conclusão do que escrever na minha lápide: “Aqui 
jazo a sua espera”. Creio que faz jus ao meu realismo.......

Da série pensamentos evacuados

Por mais refinada ou gostosa que esteja a comida, sempre acabará 
em bosta. E o preocupante não é isso, é se não acabar nisso. Por vezes, só 
com a radicalidade de um supositório se liberta a aprisionada.

Visão do cotidiano

Da janela da condução vejo a confusão: uma batida de carro que 
acaba em discussão e morte. Da janela de casa vejo alguém quebrando a 
janela de um carro e levando o aparelho de som. E tenho de me contentar 
por não ser eu a vítima de tudo que assisto. Por que será que não me sinto 
feliz com a vida, nem me sinto privilegiado?
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Um celibatário à serviço da humanidade

Presto um grande serviço às mulheres por ser um celibatário: não 
faço ninguém limpar minha sujeira, nem aprisiono inocentes na monogamia. 
Por vezes, acho que mereço uma medalha, afinal não tem sido fácil resistir 
aos encantos femininos há mais de duas décadas, enquanto tento manter 
o leme da autonomia entre oportunidades que se insinuam por toda 
parte. Se soubessem o bem que faço ao não alimentar a crença feminina 
de que existe homem bom ou fiel ou, pior ainda, perfeito, receberia os 
méritos devidos. Não é que o homem seja ruim, infiel ou imperfeito; ele 
apenas não presta atenção nessas coisas. E não é por natureza que chega 
à monogamia (se é que chega!), nem é por gosto que esquece de levantar 
o assento da privada.

Honestidade X desonestidade: um combate perdido

Para ser bem honesto, não sei o que seria da vida sem alguma 
desonestidade. Com certeza seria um tanto cruel falar a verdade sobre a 
forma da pessoa ou a escolha da roupa. Quando se trata de vaidade humana, 
fatos e verdades são de pouca utilidade, sendo a lisonja mais útil para a 
convivência pacífica. A mentira parece ser mais importante que a verdade 
para a vida social. Pelo menos é mais usada, mais esperada, mais presente e 
atuante. No fundo, poucos gostam da verdade. Aliás, sobre a verdade todos 
têm muitas mentiras a contar. Porém, a honestidade nunca é malcriação...... 
Não é culpa de ninguém se a verdade é cruel, e a mentira seria pior, tenham 
certeza. Se a honestidade machuca, a desonestidade destrói. Naturalmente, 
a forma de dizer pode ser mais amena ou mais incisiva, mas isso é uma 
questão estética, pois o que pode parecer uma grosseria num momento, 
pode ser simultaneamente um gesto de muita gentileza e consideração num 
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momento posterior. A verdade só aparece quando inquerida ou provocada, 
e independe da pessoa querer recepcioná-la, ouvi-la ou não. Via de regra, 
é uma resposta a uma pergunta........

Horário tirânico eleitoral

Viva as aparências! A política emporcalha quase diariamente a pobre 
mente do cidadão comum, com o maldito horário eleitoral e a baixaria 
televisiva da enganação política, protagonizados por aqueles que não vivem 
para, mas pela política, então meio de sobrevivência privilegiado. Desligue a 
televisão! Cago, vomito e cuspo na política miúda desses profissionais. Voto 
nulo e quero o direito de abstenção: jamais escolho quem irá me tiranizar 
e anulo convictamente meu voto desde que fui obrigado a votar. Além 
disso, não conheço ninguém em condições de me presidir e acho muita 
petulância alguém querer conduzir a vida dos indivíduos. Que cada um 
governe o próprio destino! Tudo o que desejo quando tenho a infelicidade 
de ver a campanha eleitoral é que todos candidatos percam. Aliás, o último 
debate político entre os candidatos à presidência foi excremental e só não 
defequei porque antes vomitei nas considerações finais de cada um deles. 
Foi uma infelicidade ter sido convidado a assistir ao debate na casa de uma 
pessoa, que até então tinha por amiga e passou em casa compadecida que 
estava da minha penúria de nem TV ter – a piedade é sempre impiedosa.

Verdades elementares

Não me venham com essas coisas de espírito quando falam do 
homem. O homem é só carne, é com o corpo que sente e com a mente 
que se ilude. Se querem buscar algo que distingue o humano dos demais 
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animais, é o fato de copular mesmo com as fêmeas estando grávidas. E 
ainda que possam alguns copular pouco, todos pensam bastante em sexo.

A alma é uma grande mentira. Eis nisso uma grande verdade..... 
Quantas supostas verdades num mar imenso de inexatidão! De minha 
parte, posso garantir, cago para a alma e saúdo os pensamentos ingênuos e 
as crenças infantis! Aprecio as pequenas coisas dessa vida. De grande, basta 
minha dúvida se será pior este ou aquele disparate humano que tantos 
acham normal no cotidiano.

Reafirmo, a única coisa profunda no homem é o seu intestino, e 
como é público e notório, de lá sai ou gases fétidos ou a inevitável bosta.

E silencio-me com as minhas costumeiras descrenças.

Respondendo ao e-mail de uma amiga

Uma amiga escreveu-me pedindo que eu salvasse o domingo dela 
de um naufrágio rotundo. Quanta responsabilidade e poder depositou em 
tão frágeis palavras! Tivesse eu o poder de salvar o domingo do naufrágio 
das dores pessoais, eu seria alguém. Mas não! Sou ninguém, uma pessoa 
impessoal, aquele que não concorda, aquele que vê a porcaria humana da 
forma mais nojenta, bosta para todo lado.

Verdade, cagar é humano, e que atire a primeira bosta aquele que 
nunca cagou. Mas convenhamos, o que se vê de cagada por aí não é mole, 
ou é, se bem que tem da dura e até da pastosa. Olho o congresso e o gosto 
amargo do vômito vêm até a boca e volta: que fedentina! Olho para o 
comércio entre os homens e só vejo gente querendo cagar com o outro, 
pensando que com isso compram um perfume mais refinado. Entretanto, 
até na indústria dos perfumes e da moda tem muita merda, que, mesmo 
anoréxica, fede tanto quanto todas demais.
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Você poderia me perguntar se no mundo dos homens, essa cagada 
total, não tem nada que não esteja revestida dessa substância asquerosa. 
Infelizmente, nem o papel higiênico escapa – não derrubaram árvores para 
fazê-lo? Enfim, viver é mesmo uma merda e a fedentina do mundo não 
escapa às narinas mais refinadas. Nesse sentido, minha amiga tem todo 
direito de estar triste. Sou solidário com sua dor, companheira! Deprimidos 
unidos jamais serão vencidos! Que vá tudo para a merda. Cago, cuspo, 
arroto e peido para tudo e todos! Eis o lema do homem moderno.

Pensamento

Ainda que, por princípio, o que cada um mais preze seja a sua 
vida, não deixo de ver coisas que prezo mais do que a mim mesmo e pelas 
quais poderia, se preciso fosse, dar a vida: a liberdade! Uma morte digna é 
superior a uma vida covarde. Se não há espaço para ser como sou, morrerei 
tentando construí-lo, sendo o que sou.

O homem é um animal

A libido, que fera cruel! O luxo, que animal voraz e insaciável! 
A embriaguez, que bicho bravio! A ira, que quadrúpede devastador! A 
ambição, que carnívoro hediondo! A vaidade, que pavonice desvairada. A 
inveja, que germe medonho. É por isso que o homem é feroz, o animal 
mais desumano da face da Terra.

Observações históricas

Vasculhei o passado à procura de uma época em que não houvesse 
guerras e sangue humano derramado no solo do planeta, e nada encontrei; 
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nos breves períodos de paz, preparava-se para a guerra futura. Por algum 
tempo acreditei que essa mortandade devia ter alguma função natural 
desconhecida uma vez que o número de seres humanos diminui e o 
crescimento populacional não se torna tão asfixiante. Hoje, porém, acredito 
que é uma idiotice mesmo, digna de ignorantes e supersticiosos, e que 
sequer põe fim à expansão dessa massa de brutos a querer impor sua 
forma de ser. Fico aqui a pensar que até alguém avesso a se envolver com 
acontecimentos grotescos dessa natureza, que não consegue matar nem uma 
galinha, como eu mesmo, é obrigado a ver cenas de guerra pelo mundo, 
assassinatos diários, ações dignas de primitivos.

Da série pensamentos evacuados

Felizes aqueles com intestino solto: das prisões, pelo menos da 
prisão de ventre estão livres!

Constatação

Pela cidade corre um rio poluído com a imundice dos homens. 
Há fedentina no ar. No meio de tanta sujeira, entre pneus e garrafas 
pet depositados na água podre, avistam-se algumas capivaras. Descubro 
que elas carregam no corpo carrapatos malignos que atacam os animais 
domésticos e o homem. E o que parecia um tipo de vida ressurgindo, de 
repente é outro tipo de morte.

Na televisão ligada

Ontem inadvertidamente assisti à TV. Estava no boteco em que 
costumo tomar café com leite acompanhado de pão com manteiga. Passava o 
jornal e não é preciso dizer que só falavam de forma infindável e totalmente 
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inútil, sobre campeonato de futebol. Então, veio uma reportagem sobre um 
desfile de moda que ocorria na cidade. Não sei o que era mais aterrorizante, 
a magreza das modelos ou o gosto duvidoso daquilo que a repórter teimava 
em denominar de roupa ou, pior ainda, moda! A única conclusão razoável 
a que cheguei foi que o QI das modelos deve ser inferior ou no máximo 
equivalente ao seu peso; que estilistas não precisam de QI, pois o público, 
embora supostamente refinado, consome tudo o que é porcaria; e que 
tudo é um grande sucesso até surgir um novo sucesso, que repete de forma 
variada o mesmo triste passado de mau gosto.

Um estranhamento

Os humanos não se conhecem, não se reconhecem e apenas se 
estranham. Que doença será essa que os faz viver tudo junto e amontoado? 
Se fosse possível dar uma resposta simples à questão, diria que não se pode 
atuar isoladamente em nada, como se os demais não existissem. Não se 
pode errar nem acertar sozinhos, não se pode encontrar a verdade sem os 
demais. É no contato que nascem as ideias, os valores, o certo e o errado, 
e a vontade de conquistar um lugar no mundo.

Ego expansivo

Sou um cara bastante expansivo principalmente quando peido, ainda 
mais em recintos fechados. É quando adquiro dimensões incomensuráveis. 
Essas são as poucas vezes em que me destaco da multidão e sou o centro 
das atenções....

Afazeres diários

Não fazer nada é uma das coisas que mais faço......
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O Silêncio dos falantes

O que mais incomoda atualmente é o silêncio. Não há mais debates 
de ideias e posições; há apenas um acomodamento em vagas bandeiras, que 
querem agradar a todos e não agradam a ninguém. O que cresceu foi o 
número de tabus sobre o que se pode e se deve discutir e sobre como fazê-lo.

Política

Político não merece nem crítica

A vida

Dizem que a vida é uma droga e, talvez, eu até concorde, mas o 
que fazer quando se é um viciado nela? Cheiro seus odores fétidos, aspiro 
sua fumaça repugnante, compartilho os gases sociais e ainda assim quero 
acordar amanhã para continuar a depreciar a existência.

Realismo

Como pensam muitos dos que vieram antes de mim, nada estranho 
no que o homem faz, sobretudo quando o assunto é a crueldade, um dos 
traços que mais o distingue dos demais animais. Não que não existam 
pessoas boas, mas mesmo elas podem fazer coisas más. O fato é que não 
há vacina contra cagada e é inevitável fazer alguma merda com alguém, 
ainda que não seja essa a intenção. Agir traz consequências, toca os outros, 
quando não todos, e muitas vezes fede.
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Solidão contemporânea

Ninguém mais está sozinho neste mundo, a não ser que queira: 
existe a Internet! E aí é só procurar que logo se encontra onde se perder.

Ambição

Não almejo mais do que acordar amanhã, mais um dia para eu 
viver minha vida como ela é, insignificante. Que os grandes me perdoem, 
mas acho aqueles tidos como pequenos bem maiores. Cada um se ocupe 
de seus afazeres e se esforce por ser como foi feito. Apraz-me seguir minhas 
inclinações: não caminhar em procissões com pompa e ostentação, num 
lugar em evidência e sim frequentar o lugar comum; não viver neste século 
desassossegado, nervoso, dinâmico, fútil, vulgar e violento e sim, de pé ou 
sentado, ficar pensativo enquanto ele vai passando.

A respeito de dias comemorativos

Há o dia do médico, do professor, do contabilista, do dentista, da 
mulher, do livro, enfim, todo dia é dia de alguma coisa, de alguém ou de 
algum santo. Quando criarão o dia do vagabundo? Ou um vagabundo não 
tem o direito de exercer sua vagabundagem com dignidade?

E há o dia do lixeiro? Se não há, deveriam criar...... De todas as 
profissões, a mais útil a todas classes sociais. Limpam e recolhem os restos 
do que sobra ou estraga de cada pessoa. Correm pelas ruas a jogar no 
caminhão em movimento aquilo que ninguém quer.

E onde jogam esses restos? Lá, onde os despejam, há ainda muitos 
indivíduos que catam como preciosidades o que para muitos é mero lixo. 
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Um resto de pizza vira um manjar, um chinelo velho acaba sendo o único 
calçado de quem não tem com o que calçar os pés.

Na minha opinião, não há motivo para comemorar nada 
nem ninguém......

Pensamento extemporâneo

Por vezes, mandar tudo para o espaço é voltar para a segura terra.....

Confissão

Sim! É verdade, faço lá minhas cagadas. Mas longe estou 
de ser um cagão!

Frase do dia

A tolerância é um exercício para poucos. A maioria tem 
que ser tolerada.

Sobre excessos

Desconheço os excessos, sempre fui comedido. Verdade que alguns 
consideram meu comedimento excessivo, e outros que disfarço bem. 
A verdade, porém, é que nunca pretendi ser verdadeiro; no máximo 
honesto. Quero dizer que minhas verdades são poucas e passageiras, como 
o conhecimento humano, que acaba negando o que havia afirmado tão 
convictamente. Aprecio apenas as verdades mundanas, aquelas que se 
afirmam no calor de um bom debate.
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A respeito de um suposto pessimismo

Noutro dia um amigo perguntou por que eu achava a vida uma 
bosta, ao que respondi que isso não era verdade, o que eu achava é que 
havia muita bosta na vida. E o problema nem era a cagatina generalizada e 
sim nem perceber que se estava a cagar. Por isso me consideram pessimista, 
por ver o lado ruim da vida da pior forma possível, o que, entretanto, 
também não é verdade, pois costumeiramente olho e falo apenas do lado 
bom da vida. Se falasse do lado ruim, aí sim a fedentina da cagada humana 
iria carregar os paladares mais delicados dos meus interlocutores. O fato 
para mim é que o pior já passou e agora só vem coisa ruim; depois piora. 
No mais, é torcer para tudo permanecer tal qual está. Afinal, não é a vida 
que está uma bosta, é o mundo humano que é uma merda. E não acho o 
mundo terrível, apenas acho a vida, na maior parte do tempo, um cocô.... 
Então, contrariamente ao que pensam, não tenho mau humor, a propósito, 
nem humor tenho. Quando muito tenho flatulências..... Qualquer coisa 
aqui estou para tirar as dúvidas..... Ou as certezas.......

Meus votos

Boa evacuada a todos. E que a flatulência seja liberada sem censura 
ou restrição. Que a fedentina passe distante de suas narinas! Que os 
respingos de vômitos e de merda não lhe atinjam nem na sola do sapato! 
No mais, se tranquilize, que será a mesma merda de sempre. Só me resta 
desejar um ano sem prisão de ventre, aliás, sem qualquer tipo de prisão. 
Que a felicidade, essa coisa passageira, lhe atinja algumas vezes no decorrer 
dos dias vindouros! E que a infelicidade, essa coisa certeira, seja passageira!
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A respeito de esquecimento

Não tenho problemas de esquecimento, nunca me lembro 
do que esqueço.

Princípio verdadeiro 1

É com o tempo que se percebe a verdadeira dimensão das pessoas; 
muitos se agigantam e findam ocupando dois assentos......

Princípio verdadeiro 2

Cada dia a mais na vida de todos é um dia a menos......

Princípio verdadeiro 3

Entretido com as coisas miúdas da vida, olho-me no espelho.......

Desimportante

Nada do que exprimo tem importância, nem pretende ter..... A 
desimportância é mais abrangente....... Mais democrática....

Preocupação

Não me preocupam os pensamentos falsos, que são a grande maioria 
dos pensamentos. Antes, preocupam-me os pensamentos mentirosos.
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Vida

Por mais mistérios que se procure, a vida tem um princípio bem 
simples: ou se come ou se é comido. E que não se iludam os atuais comedores, 
pois que também chegará o dia em que servirão de antepasto para criaturas 
minúsculas, que por vezes lhe são invisíveis aos olhos. O carnívoro devora 
o vegetariano, que devora o vegetal, que devora o minério da terra. A vida 
é uma comilança, um engolindo o outro ou pelo outro sendo engolido...

Fatos da vida

Só há duas coisas importantes na vida: 1) estar vivo e 2) não morrer. 
O resto vem ou falta, mas se passa sem.

A fala de um mudo

O que resta ao homem comum fazer diante de tantos disparates 
políticos e sociais? Vivenciar a sensação de inutilidade de existir num mundo 
oco e sem criatividade. Por isso que me tornei um homem incomum: cago 
na beira das árvores para adubar a coitadinha que sofre com o tráfego de 
tanta gente comum, que está pouco cagando até para as árvores.

O apocalipse já começou!

De todas as bombas, a mais cruel é o despertador. As demais 
despertam e matam, o despertador bombardeia diariamente a mente dos 
pobres coitados, matando os prazeres da vida pela obrigação diária de pagar 
as contas na hora certa.
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Um bate-papo

Certa vez, uma amiga, com quem debatia a importância dos sexos, 
perguntou-me após uma afirmação categórica: “A mulher é tão importante 
que tem até o seu dia. Por que os homens não possuem?” Sem dúvida tive 
que responder honestamente a questão: “Os homens não tem o seu dia 
porque preferem as noites, e isso, que é público e notório, as mulheres 
jamais permitiriam».

Placas Inúteis nas Estradas

A mais inútil das placas é aquela que diz “Obedeça a Sinalização”. 
Se a pessoa não obedece à sinalização, que todos sabem ser obrigatório, 
por que obedeceria a essa placa?

Alerta!

Minha gente, a vida está passando e deixando em todo mundo suas 
marcas. Ou se percebe a beleza da idade ou se continua a gastar fortunas 
nos esteticistas. É preciso escolher, ou se desenvolve a autoestima, ou se 
desenvolve a indústria do Botox e do silicone! Eu recomendo seriamente a 
todos ficarem menos tempo na frente do espelho: ele só reflete a imagem.

Desabafo

A incompreensão me acompanha e minhas ideias me condenam, 
desde tenra infância, às mais pesadas penas. Apesar disso, não me calo e 
cotidianamente acrescento mais uma frase aos meus escritos, que talvez 
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sequer sejam lidos. Nem todos conseguem falar com seus contemporâneos e 
precisam, então, falar com a posteridade, talvez um pouco menos ignorante.

Um murmúrio

Sempre apreciei a inteligência ainda que pouco a veja. Sempre 
apreciei a verdade, mas reina absoluta a mentira ou a falsidade. Sempre 
defendi a justiça mesmo que essa seja apenas mais uma luta inglória. No mais 
convivo com a mediocridade humana com muita dignidade, pelo menos, 
até o momento, não me ajoelhei para símbolos, muito menos para pessoas!

Grito de alerta

Há cocô de quase todas as nações e de todos os credos sendo 
lançado neste exato momento nos oceanos. A isso que chamo de cagar 
para o mundo. Ou cagar no mundo? Não importa, o fato derradeiro é 
que o homem é um cagão.

A respeito das verdades

Não pense que é fácil falar a verdade, a qual há muito pouco 
apego e seus paladinos são mais malvistos que bem recebidos. Mas escolhi 
carregar esse fardo, o ônus de procurar a verdade e com isso denunciar 
as mentiras e as falsidades. A primeira das mentiras é que o homem tem 
valor; quando muito tem preço! A primeira falsidade é que seja possível a 
igualdade; cada um quer se destacar dos demais. E bastam essas verdades 
para eu ser odiado no momento......
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Acerca de fugas impossíveis

Há coisas das quais não se foge, por mais conduções que se tome 
e mesmo que se possua um veículo próprio. E não me refiro à morte, da 
qual, todos sabem, ninguém escapa. Falo das verdades rasteiras, de que 
se está ou engordando, envelhecendo, adoecendo, sendo abandonado (a), 
abandonando, traído (a), traindo ou, pior ainda, morrendo. E haveria 
alguma coisa pior do que a morte? Só estar morto que é quando não se 
tem mais do que reclamar. E os lamurientos humanos além de descansarem 
em paz, não se queixam mais do dia a dia. Ora, que a morte tenha lá 
um lado bom, isso é inegável, estão aí salientes os urubus e os germes da 
decomposição para agradecerem a morte diária de todas pessoas.

Notícias de Hoje

Tenho boas e más notícias. A boa é que não há más notícias. E a 
má é que as boas duram pouco.

Sobre reclamações

“As pessoas reclamam das coisas que não têm, com seus armários 
abarrotados de coisas que não usam nem precisam”.......... Libertem 
os entulhos dos armários! Que as coisas circulem ao invés de ficarem 
trancafiadas! Diga não às ilusões de possuir coisas: ao final, são as coisas 
que terminam por possuir as pessoas, cujas vidas passam, então, a existir 
em função de materiais, objetos, bens.......

Manifesto Político N° 1

Lanço nesse momento uma campanha política de cunho interna-
cionalista. Que todos bradem aos diversos cantos da Terra, para amigas e 
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amigos, parentes, familiares, pela Internet, pelas redes sociais, na praça e 
na rua, na condução:

“A vida está uma merda! O mundo está ficando um cocô! Mas, 
ninguém quer ser o papel higiênico dessa história!”

É preciso acabar com toda cagada de uma vida voltada apenas para 
o consumismo.....

Da série pensamentos evacuados

Não pus filho neste mundo porque não sou desumano, e os irres-
ponsáveis que assim o fazem, que cuidem dos seus pobres coitados. De 
pobre coitado basta eu mesmo....

Nada a esconder

Quanto ao peido, sou um liberal, solto a qualquer momento e em 
qualquer lugar, assim como o arroto. E os dentes palito escancaradamente 
quando é preciso. Verdade que poucos assistem a tais cenas ou tais sons 
e odores, senão meu bom Platão e o folgado do Napoleão. No entanto, 
não tenho constrangimento de fazê-lo diante de quem quer que seja, não 
como uma provocação, mas tão somente como o cumprimento de uma 
necessidade natural, sobre a qual as regras de etiqueta tolamente querem 
legislar. Cago para as etiquetas, seja das roupas, seja da conduta social cheia 
de maneirismos. Minha natureza não se adéqua à moral, antes, toda a minha 
moralidade decorre da minha natureza bruta, intestinal.... e flatulenta.

Proposições econômicas

Torço pela estagnação econômica e pelo fim da degradação mundial. 
Quero todo mundo desempregado. Afinal, defendo a vagabundagem, uma 
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vida primitiva e com poucas coisas. Em termos econômicos, defendo a 
ausência do dinheiro...............

Sobre um suposto direito à felicidade

Até um presidiário desfruta desse direito ainda que nem considere 
como tal. É algo inerente a todos e que só lhes arrancam quando lhes 
arrancam a vida. Outra coisa muito diferente é a capacidade das pessoas 
de a obterem com esforços próprios, já que se assiste a muitas infelicidades 
diárias. Diria antes, que ser feliz é um dever, que, portanto, não se deve 
perturbar os demais com as infelicidades individuais.

Contraposição

Amaldiçoados sejam os inventores das maldições! Que sofram com 
fantasmas e quimeras alucinadas!
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O FIM

Mas que merda! Acabou? Depois de tanta bosta não apresenta ao 
menos um supositório aliviante para tantas fezes retidas? Não há um laxante 
para realizar uma limpeza profunda nessa criatura rasa? Não há saída para 
as cagadas sem que faça outras cagadas mais fétidas?

Devo confessar, impávido leitor que leu desde o início essa merda 
toda, passando incólumes às repetições e ruminações fecais que extrapolam 
o razoável e que, talvez, entediado com tanta bosta só pensa em usar de 
papel higiênico, não se precipite para depois não se arrepender: o ânus 
merece algo mais macio. Não peço que perdoem o Dr. Schlack por ocupar 
tanto tempo dos seus interlocutores com tantos excrementos. Isso de fato 
é imperdoável. Peço a sua tolerância e boa vontade com um filósofo com 
intestino solto, a evacuar suas máximas com tanta convicção e contundência.

É que vocês viram a bosta toda de uma só vez, enquanto ele foi 
evacuando seus dizeres no decorrer de anos. É devastador o efeito aos 
incautos e leigos que absorveram tudo de uma só vez, podendo causar 
até vômitos ou mesmo diarreia naqueles cuja formação é mais delicada. E 
ainda que seja um tédio ver tanta bosta sobre as mesmas bostas, repetindo-
se, sem, no entanto, refinar-se, verdadeiramente ele acredita que precisa 
ficar martelando as mesmas coisas várias vezes para que algo retumbe num 
espírito pobre, esquecido e quase sempre submisso ou submerso..... na merda.

Alerto, entretanto, que mesmo podendo ser tudo isso uma bosta, 
não se trata de um cocô comum, e o Dr. Schlack não é um cagão. A limpar 
alguns excessos aqui, outros recursos retóricos ali, lá e acolá, vê-se que 
ele não quis nada além de salientar as evidências pouco evidentes: que o 
homem caga! Que a vida é uma merda! Que as ideias gasosas dos homens 
deixam a vida fétida.
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