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Mais opções

PUBLICIDADE

No começo, era até bonitinho ver como o pessoal se esforçava para economizar água, 
tomando banhos cada vez mais rápidos, deixando de lavar louça, roupas, carro, calçada,
deixando para apertar o botão da descarga só uma vez por dia, fazendo com que os 
vasos sanitários de casas, edifícios, escolas, hospitais, repartições públicas, palácios 
governamentais, conjuntos habitacionais de baixa renda, bares e restaurantes 
estivessem sempre superlotados de excrementos humanos. Fedia um pouco, mas a 
causa era divina. A causa era salvar o planeta, evitar o fim da humanidade e garantir um
futuro para nossos filhos e netos. A propaganda do governo na televisão dizia: "O futuro
do planeta está em suas mãos. O futuro da humanidade está em suas mãos. Juntos, 
vamos construir um mundo melhor para nossos filhos e nossos netos".

João Montanaro
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As velhinhas todas, a juventude consciente, a professorinha e as criancinhas faziam de 
tudo para poupar água, para poupar energia. Era o verdadeiro espírito da solidariedade 
mútua salvando a existência humana, a sociedade civil lutando por um bem comum. E o
cara que entende de tudo, no programa da televisão, dizendo que era para poupar mais 
água ainda, porque o país precisava continuar a crescer, se desenvolver 
economicamente e a nossa indústria exportadora precisava de água para fabricar 
produtos a preços competitivos no mercado internacional, favorecendo nossa balança 
comercial. E o nosso agronegócio, as nossas monoculturas de soja transgênica e açúcar 
e diesel, e de capim para as criações de picanha nobre, agrocommodities que eram o 
ponto forte da nossa economia, sinal de subdesenvolvimento, também precisavam de 
muita água para a irrigação.

Mas de nada adiantaram as velhinhas, a juventude consciente, a professorinha e as 
criancinhas. De nada adiantou a Sabesp destruir umas cachoeiras bem no meio da mata
atlântica, na serra do Mar, para fazer reservatórios de água que abasteceriam 



condomínios de veraneio para a nova classe baixa alta, no litoral norte paulista. Não 
adiantou nada, e a água continuou a acabar.

E o que era voluntário passou a ser obrigatório. As próprias velhinhas, a juventude 
consciente, a professorinha e as criancinhas se tornaram soldados da economia hídrica, 
brigadas ferozes contra o desperdício. Bastava que você passasse um segundo além dos 
três minutos permitidos no banho para que uma velhinha, cheia de bobes no cabelo, 
entrasse pelo basculante do banheiro e apontasse o dedo para a sua cara. Bastava que 
uma vezinha só você não desligasse a torneira da pia na hora de levar o barbeador ao 
rosto para que um grupo de criancinhas, com a professorinha segurando uma bandeira 
do Brasil, cercasse a sua pessoa e enchesse a sua canela de pontapés. Houve casos até de
linchamentos bárbaros, selvagens. E tinha a juventude consciente sempre fiscalizando 
se você, de fato, só fazia xixi no ralo, embaixo do chuveiro desligado.

Mas nem com toda essa patrulha a água deixou de quase chegar ao fim mesmo.

Medidas radicais e unilaterais tiveram de ser tomadas. A água nas casas, prédios 
comerciais e residenciais foi definitivamente cortada, menos nas casas de 
parlamentares, juízes e gente do primeiro e segundo escalão do Executivo. Um banho, 
um copo d'água, uma bacia semicheia para lavar roupa, tudo isso passou a ser vendido 
em postos públicos, em quantidade limitada, a preços estratosféricos. A princípio, só os 
ricos tomavam banho nos chuveiros públicos programados para funcionar apenas 45 
segundos por pessoa, por dia. Os ricos também, ainda, bebiam água. Pobre tinha que 
guardar água de chuva para beber. Mas quase nunca chovia. O calor era ensurdecedor. 
Quando vinha uma daquelas chuvinhas rápidas, ficavam todos loucos. Todo mundo na 
rua, tirando a roupa, se amando, dançando, abrindo a boca para o céu e mastigando as 
"gotas tão belas que até dá vontade de comê-las". E a chuva passava, a loucura passava e
ficava todo mundo de mau humor, péssimo humor, naquele calor, com aquele fedor que
já estava tomando conta de tudo. Aquele cheiro de podre no ar. Aquele cheiro de 
civilização em decadência. Sem eletricidade, as noites eram a idade das trevas. Blecaute.
Uns gritos. Uns urros. Barulho de vidro quebrando. Cachorros uivando. Gargalhadas.

Faltava quase tudo para uns e tudo para outros. A luta de classes era inevitável.

Os pobres logo perceberam que eram uma imensa maioria e começaram a atacar os 
ricos e começaram a atacar os postos públicos de água e a invadir as residências de 
parlamentares, juízes e gente do primeiro e segundo escalão do Executivo e a beber toda
a água de uma vez só, a tomar banhos sem olhar para o relógio, a cortar a cabeça dos 
ricos e sair pelas ruas carregando cabeças cortadas, um banho de sangue, quem não 
tinha nada tomando à força, muita força, tudo de quem tinha quase nada e o sangue 
tingiu de vermelho todo o resto de água que havia sobrado e o sangue estava todo 
contaminado com toda a sujeira da civilização agonizante, batatas fritas croc chips, 
agrotóxicos, acidulantes, colesterol, essas parada, e foi todo mundo ficando doente, 
umas doenças de pele horrorosas, foi ficando todo mundo alucinado, todo mundo 
apodrecendo, se arrastando pelo asfalto ensanguentado, com a boca toda seca, e os 
urubus comendo as pessoas podres vivas, e não havia mais ricos nem pobres, só umas 
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carcaças secas parecidas com seres humanos, urrando de dor, fedendo muito, 
implorando pela morte.

ANDRÉ SANT'ANNA, 50, escritor, é autor de "O Brasil é Bom" (Companhia das Letras).

JOÃO MONTANARO, 18, é quadrinista e reuniu tiras e cartuns em "Cócegas no Raciocínio" (Garimpo). 


	ilustríssima
	Idade das Trevas, por André Sant'anna



