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ESSE CÓDIGO SERENO

Bom dia para nascer 4A PROVA.indd 13

11/17/11 8:31 AM

Bom dia para nascer

01/05/1991

Eu não tinha a intenção de dizer logo assim de saída. Mas já
que a Folha me entregou, confesso que sou mesmo antigo. Modelo 1922. Ano do Centenário da Independência, da Semana de Arte
Moderna, do Tenentismo, da fundação do Partido Comunista, da
inauguração do rádio etc. Suspeito que só eu e o rádio estamos
funcionando neste mundo povoado de jovens. Mas juventude tem
cura. Eu também já fui jovem. É só esperar.
Bem mais antiga é a origem do Dia do Trabalho. Começou em
1886, com a greve de Chicago. A polícia, claro, compareceu. Resultado: onze mortos — quatro operários e sete policiais. Primeiro
e último escore a favor do trabalho. Três anos depois, em 1889,
lembrando Chicago, os socialistas em Paris inventaram o Dia do
Trabalho.
A data chegou depressa ao Brasil, mais subversiva do que
festiva: em 1893. A recente República baixou o pau. Vem de longe
o axioma: a questão social é uma questão de polícia. Só em 1938
surgiu aqui, oficial, o Dia do Trabalho. Também dia do pelego e
do culto à personalidade do ditador. Em 1949, finalmente, a data
virou lei. Lei e feriado.
Mês de Maria, mês das noivas, mês de flor-de-maio, maio
sugere pureza e céu azul. “Só para meu amor é sempre maio” —
cantou o primeiro poeta, o Camões. Um dos últimos, Drummond,
escreveu uma “Carta aos nascidos em maio”. Viu neles uma predestinação lírica, a que chamou “o princípio de maio”.
Em maio, e no dia 1o, nasceram José de Alencar (1829) e
Afonso Arinos (1868). Dois escritores, dois verdes. O indianista e
o sertanista. Ambos enfática e ecologicamente brasileiros. Não
[14]
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será mera coincidência a data da certidão de nascimento do Brasil.
A carta de Pero Vaz de Caminha é de 1o de maio de 1500. Como o
Brasil também é Touro, está difícil de pegá-lo à unha. Mais poeta
que escrivão, Caminha foi o primeiro ufanista. Também pudera:
em 1500 tudo ainda estava por ser destruído.
Só depois chegaram a inflação, a corrupção e a dívida externa. Há dez anos, em 1981, para celebrar o Dia do Trabalho,
houve a explosão do Riocentro. Planejada em segredo, ao contrário da implosão de ontem em São Paulo, vem agora a furo a
farsa do inquérito militar. Dá até vergonha de ser brasileiro.
Maio, porém, está aí. 1o de maio: bom dia para começar. Ou
recomeçar.

O outro foi melhor

11/07/1991

Hoje é dia de eclipse. Como a natureza é pontual, o espetáculo tem hora para começar e acabar. Não quero contar vantagem, mas tenho alguma experiência no ramo. Acompanhei
como repórter o eclipse de 7 de maio de 1947. Sem falsa modéstia, posso dizer que cobri o eclipse. E não foi um eclipsezinho
qualquer, não. Foi um senhor eclipse, muito mais falado e comentado do que o de hoje.
A guerra tinha acabado havia dois anos e estava no ar uma
porção de teorias novas e inovadoras que era preciso tirar a limpo.
Nada como o escurinho do eclipse para raiar a luz da verdade
científica. Se dependesse do Departamento de Estado ou do fmi, o
eclipse, esse de 1947, seria visível só em Washington. Mas o Tru[15]
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man, que era o presidente americano, teve de se curvar diante do
Brasil. Do Brasil, não; diante de Minas Gerais.
Ou melhor, e talvez seja o caso de dizer ou pior: diante de
Bocaiúva. Pois era lá em Bocaiúva que se podia ver o eclipse com
o maior conforto. Deve ter sido coisa do Alkmin, que era de Bocaiúva e fazia tudo para prestigiar a sua obscura cidade. Ora, nada
como um eclipse para trazê-la à luz do sol. O Henfil era menino e
morava lá. Anos depois escreveu sobre o acontecimento que marcou a sua infância. Um monte de cientistas se juntou em Bocaiúva
para espiar o eclipse e conferir com o que dizia o Einstein.
Tinha cientista de todo lado, da União Soviética e dos Estados Unidos. Os russos eram barbudos e calados. Impunham
respeito como sabichões. Entre os repórteres, estava o José
Guilherme Mendes, que fala russo. Mas o eclipse vinha classificado como top secret. Todo mundo na moita. Estava também o
Paulo Mendes Campos, para vocês verem como esse eclipse era
importante. De volta ao Rio, escrevi que o eclipse tinha me parecido um elefante de circo. Triste como um paquiderme obrigado a fazer gracinha. A metáfora era ousada, mas agradou.
O povo de Bocaiúva ficou apavorado. Desde a Antiguidade
que eclipse assusta muito e é tido como sinal de mau agouro. Por
via das dúvidas, convém bater na madeira. E vejam só: voltamos
num avião militar americano, que sofreu um acidente. Vítima,
meu retrato saiu nos jornais. Disseram que sofri perda de substância. De fato quebrei a cabeça, mas nunca soube que substância é essa. Sinto, porém, que me faz muita falta.

[16]
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O que diz o vento

07/10/1991

Para o Brasil chegar afinal ao Primeiro Mundo só falta vulcão.
Uns abalozinhos já têm havido por aí, e cada vez mais frequentes.
Agora passa por Itu esse vendaval, com tantas vítimas e tantos prejuízos a lastimar. Alguns jornais não tiveram dúvida: ciclone. Ou
tornado, quem sabe. Deve ser coisa do el niño, um fenômeno que
vem pelo mar lá do Pacífico, bate nos Andes, provoca o degelo e
uma sequela de cataclismos que passam pelo Brasil.
Não sei o que é pior, se furacão ou vulcão. Pior mesmo, porque conheço, é tremor de terra. Estava em Lisboa com o Vinicius
de Moraes quando aconteceu o terremoto de 1968. Palavra que
achei que era contra mim pessoalmente. Veio até com dois tt. Assim: terremOtto. Quando estive no Japão com o Cláudio Mello e
Souza fomos perseguidos por um tufão. Mas japonês dá jeito em
tudo. O voo atrasou e voltamos a Tóquio numa boa.
Shelley que me desculpe, mas vento me dá nos nervos. Desarruma a gente por dentro. Mas, em matéria de vento, poeta tem
imunidades. Manuel Bandeira associou à canção do vento a canção da sua vida. O vento varria as luzes, as músicas, os aromas. E a
sua vida ficava cada vez mais cheia de aromas, de estrelas, de
cânticos. O contrário do ventinho ladrão. Sabe como é que se chama vento? Com três assobios. Ou soprando num búzio. Também
funciona se você invocar são Lourenço, que é o dono do vento.
Fúria dos elementos, símbolo da instabilidade, o vento é ao
mesmo tempo sopro de vida. Uma aragem acompanha sempre os
anjos. E foi o vento que fez descer sobre os apóstolos as línguas de
fogo do Espírito Santo. Destruidor e salvador, com o vento renasce
a vida, diz a “Ode to the West Wind”, de Shelley. No inverno só um
[17]
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poeta romântico entrevê o início da primavera. Divindade para os
gregos, o vento inquieta porque sacode a apatia e a estagnação.
Com esse poder de levar embora, suponhamos que uma lufada varresse o Brasil, como na canção do Manuel Bandeira. Que é
que esse vento benfazejo devia levar embora? Todo mundo sabe o
mundo de males que nos oprime nesta hora. Deviam ser varridos
para sempre. Se vento leva e traz, se vento é mudança, não custa
acreditar que, passada a tempestade, vem a bonança. E com ela, o
sopro renovador — garante o poeta. A casa destelhada, a destruição já começou. Vem aí a reconstrução.

Bola murcha

18/07/1991

Em matéria de futebol, costumo dizer que sou Botafogo desativado. Suspeito que estou assim antes de se desativar o próprio
Botafogo. Aliás, hoje ninguém me pergunta qual é o meu time.
Me perguntam qual o meu signo. Touro. Sou de Touro e logo sabem que sou. Nos dias que correm, e agora correm que nem o
Senna, brasileiro acredita mais em horóscopo do que em carteira
de identidade.
Quando o Maurinho Branco assaltou minha casa e não roubou
muito, mas roubou tudo, esquecemos de lhe perguntar qual era o
seu signo. Se ele fosse de Touro, ia começar um diálogo assim: “Ô
meu irmão, desculpe, também sou Touro”. E daí acabávamos
descobrindo que temos um mesmo ascendente (astrológico, claro), ele tomava um cafezinho e se despedia como um cavalheiro.
Iria assaltar alguém de Áries.
[18]

Bom dia para nascer 4A PROVA.indd 18

11/17/11 8:31 AM

O Nelson Rodrigues, que sabia, mas não enxergava quem era
a bola, dependurou as chuteiras no céu. As chuteiras já não são
imortais. O João Saldanha foi cobrir a Copa na Itália e de lá tomou
rumo ignorado. Gosta muito de viagem e de aventura, o João.
Nem sequer almoçou comigo no Final do Leblon, como tinha
prometido. O Sandro Moreyra entrou vivo num hospital e saiu
morto. Estou sempre me perguntando por que diabo chamam
hospital de casa de saúde. Há anos que o Armando Nogueira parou de escrever “Na grande área”. A coluna do Cláudio Mello e
Souza sumiu.
Aí é que desanimei de vez. O meu futebol era muito mais lido
do que assistido. Em 1958 eu morava em Bruxelas e vi o delírio
que o Brasil despertava. Pelé e Garrincha eram a dupla de mais
cartaz no mundo. Nem os Beatles, que eram quatro e tiveram o
cuidado de aparecer depois, lhes chegavam aos pés. No polo Norte,
em 1965, vendo o sol da meia-noite, um esquimó me pulou no
pescoço na maior alegria e agitação.
Só depois vim a saber a razão. Porque eu era brasileiro. “Pelé!
Pelé!” — gritava ele, eufórico. O esquimó fedia um pouco a peixe, mas tudo bem. Dava gosto ser brasileiro. O futebol unia todo
mundo num só grito. Rico e pobre, branco e negro, analfabeto e
intelectual. Até o Kissinger gostava. Agora, escreve o Villas-Bôas
Corrêa: “Para mim, chega”. Despediu-se do futebol. Um alucinado que não perdia jogo. Com o Brasil ruim de bola como anda,
precisamos providenciar uma alma nova para este paisão perdido
no meio do campo.

[19]
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