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Lagartixas 
corre bicho morro abaixo 

reinavam pesados antigamente na Terra 
grandes lentos famintos 

sempre dinossauros, os extintos 
onde arranjar tudo aquilo  

pra comer ficar de pé? 
...................... 

e antes da explosão de Sodoma e Gomorra 
esconderam-se ... nas grutas. 
os mais hábeis fizeram dieta  

e expressão corporal.   
emagreceram de tamanho 

....................... 
pequenas não reinam 

são leves agora na Terra. 
pouco consomem ...... 

[...] 

 

Em minha casa tem algumas. Mas só tenho uma que é amiga. Ela mesma me disse: 
- Me chame de Lucky Strike. Golpe de Sorte é a tradução do cigarro que eu fumo e ela come. 
Conheci Lucky Strike quando o Brasil estava em ebulição eleitoral e muitas coisas estranhas 
vinham acontecendo... até que meu cinzeiro começou a sofrer ataques implacáveis.  .....  
Corria o ano de 2018. Um dos candidatos à Presidência da República era um elemento, político 
veterano da obscuridade, militar reformado por indisciplina, defensor e amigo de milicianos 
que exaltava abertamente o terrorismo de Estado (ditadura, assassinato político e tortura). 
Pessoas próximas, antes aparentemente sem demonstrarem tendências nazifascistas, passaram 
a anunciar que votariam no tal sujeito. Foi quando passei a observar que, ao chegar à minha 
mesa de trabalho pela manhã, os cigarros de meu cinzeiro estavam espalhados pela mesa. 
Todos tinham uma marca peculiar - estavam parcialmente comidos -. Confesso que nas 
primeiras vezes achei que eu mesmo tinha deixado cair ou, talvez, o vento. Depois, observando 
melhor, vi que era um acontecimento rotineiro e sempre com aquele sinal característico digno 
de um bom repasto. Conversei com alguns amigos e pesquisei na internet se havia algum ser 
das trevas que comia cigarro. Nada. Teci minhas próprias hipóteses. ..... Barata, camundongo, 
morcego, escorpião, mico, pombo, formiga? Todos esses seres já foram vistos em minha casa, 
em alguma ocasião. O telhado com brechas e a proximidade com uma pequena mata aguçavam 
minha imaginação. Aconselharam-me a instalar uma câmera junto ao cinzeiro.   
Fiquei preocupado que o estranho ser pudesse comer a câmera. Nisso, uma noite de insônia... 

 

Nem estava pensando no mistério quando, na penumbra, observei minha futura amiga, com as patinhas dianteiras na borda do cinzeiro olhando 
serenamente para mim. A claridade que vinha da luz da lua iluminava nossos rostos. Ficamos nos olhando em silêncio alguns minutos, quando 
ela falou: Estou preocupada com você.... Desde a extinção de nossos antepassados, algumas de nós fomos selecionadas para atravessar os tempos e 
alertar vocês sobre o que está para acontecer tantos milhares de séculos depois... Só as lagartixas fêmeas foram selecionadas. Os machos custam a 
aprender, talvez precisem de mais alguns milhões de anos. Sua voz era suave e firme. Seus olhos não desviavam dos meus e eu, entre perplexo e 
encantado, não falava nada. Minha preocupação com você é, na verdade, a preocupação com o tamanho que vocês almejam. Quando meus 
antepassados se tornaram os maiores animais, veja que meu tio-avô morto há 70 milhões de anos pesava mais de 60 toneladas, precisavam destruir 
a natureza verde para sobreviver em meio à destruição que sua fome voraz devastava. Inclusive, minha hipótese é que a revolta contra nós não veio 
de fora, dos meteoros... saiu daqui mesmo da Pacha Mama.... E a natureza humana é cada vez mais voraz e cada vez mais pesada. As toneladas que 
vão se agregando ao caráter dos homens tornam seus passos cada vez mais lentos e sua fome de poder, riqueza e ostentação cada vez maior ... 
Continuei em silêncio e comecei a achar que a lagartixa era meio moralista... quando ela me interrompeu... Esqueci de te dizer que leio 
pensamentos. Sei o que você está pensando de mim. Isso não importa muito, mas é preciso esclarecer. A fome de poder, riqueza e ostentação é coisa 
nova na Pacha Mama. Antes de vocês, meus antepassados só tinham fome de comer. A pressa de comer pra manter seus corpos era tanta que não 
tinham tempo de pensar em riquezas. Muito menos em ostentação, facebooks, SUVS, Dubai, essas coisas que vocês adoram...  
A luz da Lua subitamente desapareceu. Quando voltou, Lucky Strike já não estava, mas ouvi sua voz de algum lugar...  

Sei que você está curioso para saber um pouco mais de mim, como sei de você. Encontre-me na próxima lua cheia.... Esperei... ansioso...  ■ ■ ■ 
OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do Fórum Intersindical.  

A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, na perspectiva de uma arena democrática,  
criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores.  

 

Mesmo com o negacionismo científico em 
ascensão meteórica no mundo, em especial 

no Brasil, todos sabemos que, além da Terra 
ser plana, as lagartixas são  
dinossauros pós-modernos.  

O poeta-cientista Paulo Fatal teve 
comprovada sua teoria em publicação 

terraplanista de 1990..... 
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