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149Artigos & Ensaios

Ah, República...
República era o bar que freqüentávamos, todos jovens, todos animados, achan-

do que o futuro haveria de ser melhor.
O República era um bar como qualquer outro do pessoal de vinte e poucos 

anos.
Não, corrijo, não era; lembro agora, era até um pouquinho melhor: tinha algo 

que ao menos parecia diferente.
O República era democrático, num país que não era democrático.
Não tinha branco, negro, índio, amarelo; não tinha judeu, cristão, islâmico, sei 

lá o quê. Tinha gente, nós éramos gente, não éramos isso ou aquilo.
O garçom do República era gente, o cozinheiro era gente, o cara que cuidava 

nossos Fuscas, lá na rua, também. Nós éramos gente, esquerda, esquerda festiva, 
esquerda desbundada, centro-murista, direita, direita raivosa: lá fora, não sei, mas lá 
dentro éramos nós, gente. Discutíamos, discutíamos muito, quase brigávamos; mas 
nos respeitávamos, éramos gente.

Até votávamos.
O República deve fechar aos domingos? Não, de goleada.
O República deve alugar a loja ao lado, crescer e, é claro, ficar um pouco mais 

caro? Não, de goleada.
O República deve se assumir como um bar de todos, de todos mesmo, das 

minorias inclusive? Claro, de goleada; mas, aqui entre nós, devagar, também não 
vamos nos misturar demais, sabe como é... Esquerda, direita, centro, todos juntos 
no medo de avançar.

Hoje, não sei, não.
A República é álibi para tudo.
A ação é republicana.
O pensamento é republicano.
A política é republicana.
O projeto é republicano.
Governo, oposição, muro, todos são republicanos.
Não se discute; quem ainda discute? Todos são republicanos.
Um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, todos são republicanos.
O que é uma ação republicana?
O que é uma política republicana?
O que é um pensamento republicano?
O que é um pacto republicano?
Não vejo ninguém defendendo, em contrapartida, o pacto monárquico, a polí-

tica monárquica, a ação monárquica. Nem na Inglaterra...
Quer saber?
Não gosto desse modismo da República.
Prefiro o velho espírito do República.
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