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Descobri que não deveria atribuir a uma espécie inteira minhas 

atitudes e pensamentos vis. A qual raça injusta e insensível pertenço? 



Passava os dias sozinho por horas a bordo do menor bote de madeira 

da associação de pescadores, medindo dois metros e meio de comprimento 

por um metro de largura. Assim, tinha tempo e espaço suficientes para 

refletir sobre o velho embate entre a pobreza que assola muitos e a riqueza 

que exalta poucos.  

Do pequeno barco alugado, repetidas vezes iscava, lançava e recolhia 

o anzol, tanto que trazia nas mãos calos avantajados, apesar da pouca idade. 

Tirava deste ofício o sustento da minha família e jamais reclamava, 

pretendia conquistar para nós três apenas conforto básico. De que mais 

necessita o homem de material, além de um lar aconchegante? 

Quando as ondas batiam com força na lateral do bote, respingos de 

espuma salpicavam meu rosto e aqueles que me tocavam os lábios eu sorvia. 

Via nesta aproximação explícito pedido de carinho do mar, como apela o 

gato que se esfrega nas pernas do dono ou implora o cão que salta alegre 

sobre ele. Além de se comunicar comigo, quando sinceramente invocado o 

mar auxiliava na pesca, produzindo correntes ou calmaria com o intuito de 

me levar aos peixes; nosso relacionamento me certificava da profunda 

intimidade com a natureza inerente ao ser humano e verdadeiramente me 

agradava. 

Percebi que a noite chegaria em breve, as nuvens enegreciam e se 

fechavam e o mar se enraivecia.  Pela força do vento a embarcação perdia 

estabilidade e as ondas ora invadiam o convés. Como já pescara a 

quantidade mínima exigida de um dia de trabalho, movido por certa tensão 

no ar, resolvi puxar a linha e retornar ao cais, mas o peso empurrado com os 

remos tornou-se absurdo no trajeto, como se tentasse deslocar o oceano, e 

não me aproximava de jeito nenhum da terra (invisível àquela distância), 

pelo contrário, sentia que nos afastávamos, apesar do tremendo esforço. A 



escuridão da noite nublada finalmente caiu sobre meus olhos e remei guiado 

pela intuição durante longos minutos de extrema vulnerabilidade, duvidando 

se seguia na direção correta; as ondas cresceram novamente e me ensoparam 

antes mesmo da chuva desabar, temi a morte me rondando e o futuro da 

mulher e filha que deixava desamparadas, então, diante de horrível 

tempestade, estafado de tanto remar, clamei a Deus por salvação, como 

qualquer um faria. 



Despertei fraco e maltrapilho sobre as areias brancas de uma praia 

intocada, depois que a terceira grande onda agrediu meu barco, que não 

resistiu e virou. Estirado de costas ao lado de escombros de madeira da 

embarcação, agradecido por estar vivo, tremi quando duas vozes graves 

como trovões, altivas e incrivelmente intrigantes ecoaram pelo ambiente. 

Desesperado diante deste cenário surpreendente, me arrastei da margem até 

o alto da primeira duna que vi, a fim de ouvir e enxergar melhor o que me 

cercava, impelido a enfrentar realidade tão distinta. 

Atualmente vivo numa caverna a trezentos quilômetros da cidade mais 

próxima, eremita por resignação no estado onde nasci, estou sem água 

potável há três dias, mas, devo documentar urgentemente, como último 

esforço pelo bem da raça humana, o que confidenciaram aquelas vozes 

quatro décadas atrás: 

- O ser humano adoeceu e definitivamente não existe tratamento. 

- A reconciliação com o instinto cura suas enfermidades. 

- Impossibilita qualquer regeneração a extrema cobiça, prejudicada 

por profundo apego material. 

- Logo recuperarão a memória da própria espécie e a lembrança de 

que possuem poucas necessidades. 

- Desprezam com prazer sua condição animal, embora disponham de 

habilidades exclusivas. 

- Não podem ignorar a necessidade de sobrevivência, artifício natural 

que conduz à evolução. 

- Esperança vã, estimulada pela tragédia em curso onde perdem 

completamente a identidade. 

- Ainda que enfrente períodos de transformação, ao longo da História 

a identidade dos homens jamais deixou de ser humana. 



- As condições desta transformação e a desorganização da sociedade 

atual são inéditas. Tudo que ainda é chamado de humano desaparecerá e o 

resultado desta mudança não pode existir na natureza.  

- Nenhuma transformação se repete e o ser humano nunca foi moldado 

por processos tranquilos. Ouço-os discutindo sobre caridade, assistência aos 

povos pobres e desenvolvimento respeitando o meio ambiente. Estão 

percorrendo o caminho que leva à reparação dos erros passados. 

- Já deveriam ter terminado a caminhada há tempos, a espécie 

agoniza; pretendem ressuscitá-la mediante choques de irônica e cega 

esperança. Completamente imediatistas, qualquer futuro maior que dois dias 

é considerado exaustivo e distante e valorizam demais o retorno financeiro, 

de preferência instantâneo, ao ponto de a importância da vida se confundir 

com a capacidade dela gerar lucro. Como seres dependentes da própria 

essência, à medida que a perdem enlouquecem, mutilam-se, violam-se, 

matam-se. Tal direcionamento econômico-social oferece ao homem um 

efeito nada digno: a extinção do senso de humanidade. 

- São capazes de prosperar justamente porque conhecem formas 

criativas de produzir valor. O consumo responsável, sem desperdícios, é 

necessidade legítima para o equilíbrio da vida humana em sociedade. 

- Formigas e vespas convivem adequadamente em equilíbrio. 

Humanos se amontoam como mercenários e parasitas visando a exploração 

do outro, não priorizam o sucesso comum.  

- Ditadores se comportam assim, não o povo. 

- Um povo é subjugado mediante conivência ou covardia e de forma 

nenhuma isenta-se de culpa. 

- Pela ignorância imposta quanto aos direitos comuns e até através da 

inocência domina-se um povo. Condenar a todos é equivocado. 



Pássaros se revoltaram e bateram freneticamente as asas no céu, 

emitindo estridentes grunhidos de raiva e surpresa, e me despertaram para os 

efeitos da prolongada exposição solar sobre minha pele, já avermelhada e 

dolorida. Poucos metros atrás de mim, encontrei convidativa sombra que 

seria o abrigo perfeito, não fosse sua origem bizarra: duas magras e 

altíssimas criaturas de corpo leitoso uniforme, lado a lado, com os pés dentro 

do mar e cabeças rivalizando com as nuvens por espaço. Equilibravam-se 

com fragilidade sobre as pernas e caso virassem meio grau me veriam, 

apesar de estarmos em planos distintos. Impassíveis, não alteravam jamais o 

tom da voz, não sorriam nem suavam, menos esboçavam qualquer ação além 

do diálogo pausado entre si e da contemplação do horizonte. Não eram 

humanos, muito menos alienígenas ou anjos, talvez seres surreais. Seja pelo 

pavor ou exaustão, desmaiei pela segunda vez na vida, em apenas algumas 

horas. 

Voltei a mim manso e confortável, sentado à beira-mar, enfim à 

sombra das criaturas; uma após a outra me refrescava banhando 

carinhosamente minha cabeça com a mão em concha cheia d'água. 

Impressionava-me a envergadura dos seus corpos e a ternura que 

demonstravam com gestos extremamente delineados. O azul celeste palpável 

complementava o torpor da ocasião e meio ébrio continuei ouvindo-as, como 

um bicho de estimação ouve seus donos conversarem, acolhido aos pés 

deles: 

- Não bastasse a incapacidade de reconhecer seus erros para resolvê-

los com dignidade, o gênero humano aprecia e estimula as falhas dos 

semelhantes. 

- Nenhum outro ser carece tanto de socialização. Estão 

constantemente tentando se aproximar uns dos outros, contudo, às vezes se 



perdem, exageram, por medo da solidão se protegem atacando. Pode ser 

desastrosa sua intenção de provar o que jamais fariam ou repelir o que nunca 

gostariam de ser. 

- Não se olham mais nos olhos, evitam o crivo alheio devido ao peso 

da culpa que carregam. Veem um desconhecido como alguém envolto por 

uma atmosfera de mistério e artimanhas.  

- Quando na verdade reflete sobre o que pensam dele, fruto da 

dependência de aceitação. 

- Aceitação empobrecedora da essência. Aqueles que sobrevivem às 

imposições sociais, motivados pela relação posse-inveja, sujeitam a alma à 

vergonha do egoísmo exacerbado. 

Durante o movimento das ondas de encontro à praia e do vento contra 

mim, compreendia com clareza aquilo que as vozes diziam – era nitidamente 

a mais sã, elaborada e inteligente discussão que eu já ouvira - contudo, temo 

que alguns trechos tenham se perdido nos instantes de calmaria (o que na 

ocasião muito me poupava a consciência, ainda indecisa quanto a minha 

parcela de culpa sobre os males do mundo). 

- O resgate e a fidelidade absoluta ao instinto humano, em seu estado 

mais puro, levará ao amor incondicional entre os homens. 

- De um lado há vítimas famintas, sob repúdio mendigando por algum 

poder, do outro, carrascos suicidas, ostentadores de ganância que 

atormentam a si mesmos. Ambos sufocam a possibilidade de coexistência 

pacífica e igualitária. 

- Embora debilitada, a expressão do instinto humano é perene e 

universal, enquanto a estupidez é puramente artificial. São naturalmente 

instintivos, espiritualmente bons e racionalmente imparciais e a concorrência 



entre esses fatores define a complexidade individual, mas, prevalecendo o 

instinto, surgirá o amor, último estágio da consciência. 

- O último estágio do abismo cada vez mais profundo que se criou 

será a incapacidade absoluta de compartilhar, dado o incrível número de 

atrocidades praticadas contra ele mesmo e o meio em que vive, ao longo da 

história. Sendo o homem completamente desnecessário ao bem-estar e à 

harmonia do mundo, mas o único responsável por todos os seus males, não 

há razão para crer em regeneração. 

- Acreditar, ainda que sem razões específicas, proporciona a 

construção de obras antes inimagináveis, ilimitadas em seus benefícios. Crer 

é uma escolha associada à vontade de encontrar soluções. 

- Ingenuidade fútil. O que de mais eficiente criou até hoje o gênero 

humano foi voltado para a aniquilação da própria espécie. É a pior que já 

habitou este planeta. 

- Um homem ou mulher, desde que devidamente motivado, pode ser e 

criar o que quiser. Aqueles que optam por uma vida reta prevalecem, senão 

estariam extintos. 

- Breve estarão. 

- Sua população cresce sensivelmente. 

- Nasce e cresce para sofrer. Prefeririam sucumbir em vez de suportar 

uma vida de guerras e fome. 

- Contudo, vivos permanecem porque são fortes. Esforçam-se para 

erradicar esses males e proporcionar igualdade a todos os povos. 

- Buscam não mais do que pequena redução da pobreza que 

transforme miseráveis em consumidores ignorantes. São incapazes de 

admitir simples diferenças culturais ou religiosas e tratar-se com compaixão 



em esfera internacional. No máximo, quando podem, se respeitam dentro da 

própria família. 

- Cabe como o princípio da regeneração latente se descobrirem que 

toda a espécie se trata da mesma família especial. 

- Não darão importância se tal união não trouxer as vantagens 

individuais claras que valorizam. 

- Terão ajuda para perceber que quando o grupo é beneficiado seus 

membros também progridem. 

- Permanecerão insensíveis à própria necessidade enquanto padecem. 

- Porque se adaptaram às adversidades em uma inconsciente 

demonstração de força desnecessária. 

- São voluntariamente autodestrutivos, assim permanecerão e esse 

traço definitivo os leva à morte. 

O ápice da conversa entre os dois seres provavelmente foi ao meio-

dia, tamanha a força do sol que naturalmente intensificava, junto com o sal, 

a ardência na pele. Logo, fraco e ainda mais tonto, sem sombra alguma, 

voltei a desmaiar. “Que ele viva, assim terão chance de ler que são todos 

humanos”, foi a última frase que pude ouvir. 


