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21Utopia brasileira

A chuva teria estragado tudo. No mês de maio o céu de Brasília
permanece firme e seco. O excesso de bebida nos obrigou a uma parada
estratégica. A conversa seguia entrecortada.

Estávamos retornando de uma festa no Lago, e o carro
permanecia abarrotado de palavras. Queríamos continuar chegando a
lugar nenhum. Cinco vozes encharcadas e comprimidas nos bancos
surrados. A discussão tinha começado na varanda da casa. As estrelas
hesitavam em ver-se refletidas na piscina. Os convidados se evitavam -
cargas iguais.

A falta de perspectiva produz coisas interessantes. Todos queriam
fugir da festa, fugir da ignorância, do atraso, da canalhice, da mentira, da
violência gratuita, do peso secular da miséria.

Não havia para onde fugir.
Começamos a brigar, e então o desentendimento finalmente deu

chance a que cada um expressasse sua frustração em relação à utopia
brasileira.

No carro, logo retomamos as posições assumidas depois da
terceira taça de vinho. Quatro posições e um silêncio.

Primeira posição: a utopia seira um traço marcante do sentimento
brasileiro. Ao longo da história, grupos diferentes se digladiaram para
assumir o controle sobre essa enorme força propulsora. Nos interregnos
em que havia alguma hegemonia, a nação dava um grande salto à frente,
mas a trajetória era logo interrompida por brigas intermináveis.
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Segunda posição: não existe força capaz de transformar em ação
criativa a utopia latente, porque é impossível assimilar e direcionar os
impulsos destrutivos constantemente renovados pela herança da
escravidão.

Terceira posição: A utopia brasileira se manifesta na produção
artística efervescente, sobretudo na música. Essa alma que canta é antes
de mais nada a manifestação concreta do impulso irrefreável à utopia
que caracteriza o povo brasileiro. Todos os caminhos trilhados, em
diferentes contextos históricos, sempre estiveram marcados por esse
impulso à originalidade.

Quarta posição: Não existe uma, mas várias utopias, expressões
dos diferentes povos que convivem sob o abrigo da nacionalidade brasileira.
Não é possível nem mesmo desejável que uma prevaleça sobre as outras.
As tentativas de definir uma delas como dominante estaria sempre
condenada a servir de suporte a projetos autoritários.

Na altura do setor de embaixadas sul, quando paramos, a conversa
estava caótica. Não falávamos todos ao mesmo tempo. Só dois ou três
de cada vez. Ninguém fumava, mas o ar se consumia rapidamente.

Quando descemos do carro, nos deparamos com aquelas árvores
silenciosas. Elas observavam a escuridão sem dizer nada. Um pedacinho
de cerrado que ainda não havia sido engolido pelo dinheiro. Não pareciam
aflitas, testemunhavam. Cada árvore morta transferia para as que ficavam
as heranças que trazia consigo. Cada uma guardava não apenas sua
memória, mas a memória das outras que foram sendo abatidas.

Descarregamos parte do excesso – o de líquidos. João César,
que tinha permanecido em silêncio até então, apoiou o corpo numa árvore
para não cair e ali mesmo botou para fora tudo que seu estômago rejeitava.
Depois sentou no meio-fio e desabou para trás, lentamente, como uma
árvore que dá um longo adeus à vida.

Observamos a cena com curiosidade. Consideramos em silêncio
o que fazer de nosso amigo, mas não nos demoramos muito tempo na
questão. Fomos novamente empurrados  pela euforia e retomamos a
discussão que nos sufocava no carro.

A temperatura agradável, o céu estrelado e a situação inusitada
produziram um estímulo adicional. Agarramo-nos com redobrado empenho
aos argumentos com que defendíamos nossas posições dos ataques
simultâneos dos adversários.

E eis que subitamente, para perplexidade de todos, uma voz
surgida do além interrompeu a troca de ironias e acusações.
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João César abriu os olhos, levantou-se e, como se saísse do túmulo,
deu uma gargalhada.

- Utopia?! De que é que vocês estão falando?
Nosso impulso inicial foi o de esperar que o morto-vivo concluísse

sua performance e voltasse ao mundo das certezas. Mas não era apenas
uma pausa para respirar.

João César reuniu forças misteriosas – talvez da terra, quem
sabe seguia a linhagem de Anteu –, pôs-se de pé e nos desafiou a todos
com um olhar sanguíneo:

- Monstros! Quem são vocês: fantasmas de madeira petrificada?
De que vocês estão falando? Vocês moram numa obra de arte e nem se
dão conta disso. Vocês moram na utopia brasileira.

Com uma mão ele apontou para o céu e com a outra, para a
terra, intensificando o tom de ironia.

- Brasília, lembram-se?
João César deu outra gargalhada e prosseguiu:
- Brasília é a grande síntese. – Agachou-se e colocou as duas

mãos no chão – Sintam a terra em que pisam.
O sujeito estava transtornado. Não sei se porque tinha ido ou

porque tinha voltado. Mas ao retornar da síncope parecia um animal
furioso que subitamente se visse livre do cativeiro.

Ficamos os quatro parados, observando como ele caminhava,
meio desequilibrado, na direção do lago, respondendo com uma estrondosa
gargalhada a cada novo tropeção.

Não nos passou pela cabeça deter a fera. Mas também não
tínhamos mais ânimo para falar.

A velha parati filosofou quando dei a partida, mas depois de alguns
segundos colocou-se em marcha. Entramos na L2 completamente deserta
e seguimos vagando na noite de nossa utopia.
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