
Quixote 

Um homem de SO anos, relacivamente pobre e com tempo de sobra, 
comec;a a ler livros sobre cavaleiros andantes. Animado _pelas leicuras, resolve 
sair de seus comodos. Recusando a inevicabilidade da pequenez, quer ser 
grande. Ve no sacrifkio e no enfreni:amento o caminho que leva a grandeza. 
Os vizinhos o tern na conta de estranho ou louco. Consegue, porem, recru
tar escudeiro, que nao acredica em suas fantasias, mas se deixa seduzir por 
ele. Das lucas que crava, o homem ganha algumas, perde outras e empata em 
muitas. Trazido de volca para casa, adoece, delira, conclui que se iludira e 
morre. 

Essa e a hisc6ria de Quixote e Sancho, no curso da qua! Quixote comec;a 
a sanchificar-se e Sancho a quixotizar-se. E uma hisc6ria sobre o trabalho do 
amor e da imaginac;ao diante da morce. Traca de como viver ap6s haver reco
nhecido o descompasso entre as circunstancias amesquinhadoras em que co
dos vivemos e o desejo infinito do infinito. Carrega significado especial para 
sociedade e culcura como as nossas, que dificulcam e desaucorizam coda 
tentativa de virar as coscas para que se pode ver e tocar. 

Ideologias e religioes, projecos de renovac;ao polf cica, estetica e moral cra
zem, no mundo moderno, a mensagem dos cavaleiros andantes. Armam a 
confusao de inceresses com fantasias e inspiram a luca contra as rotinas e as 
soluc;oes de hoje. A imaginac;ao atua duas vezes: abrac;ando tais mensagens e 
lucando contra elas, para decanca-las da ilusao. Quando a imaginac;ao, mo
vida por ilus6es, comec;a sua guerra contra a ilusao, ninguem sabe se o des
fecho sera entendimenco aprofundado do ideal ou se sera nada, o niilismo. 

A imaginac;ao abre caminho para o amor. No infcio, nenhum de nos e 
ninguem. Mesmo quando nascidos em sicuac;ao privilegiada ou bem-suce
didos nas empreicadas mundanas, recebemos da sociedade um roceiro de 
conduca que nos diz como fazer, pensar e sencir. Ao seguir o roteiro, morre
mos pouco a pouco. Para sermos gente, aumencando nossa capacidade de 
amar e ser amados, cemos de jogar o roteiro fora. 

A essencia da sabedoria consiste em aprender a desproteger-nos. E. o que 
nos ensina a imaginac;ao. 0 erro fatal e apelar ao discanciamento ironico 
para nos resguardar contra a desilusao e o risco. Mumifica-nos. 

Das muitas raz6es para democratizar a sociedade e assegurar direitos ao 
indivfduo, a mais importance e permitir a cada pessoa engrandecer-se, que
brando a mumia que a vai encobrindo e matando. As ilus6es polf ticas que 
mais cemos a temer sao aquelas que tomam cercas inscicuic;oes como a forma 
definiciva da liberdade e param no meio a luca contra a mumificac;ao. 

Ha um problema canto na avencura moral quanto na transformac;ao poH
cica: a incerteza sobre o caminho. Sempre ha caminhos diferentes e nunca a 
escolha e clara e segura. Precisamos descobrir o que e mais e o que e menos 
ilus6rio. Para isso, nao bastam livros sobre cavaleiros andantes. E preciso sair 
a campo, arriscando derrotas, desvarios e desilus6es. Da ac;ao resultam escla
recimento e esperanc;a. Da imitac;ao da grandeza resulca grandeza. 

Se os brasileiros, ricos e pobres, doucos e ilecrados, compreendessem tudo 
isso, teriam mais compaixao uns para com os outros e visao engrandecida da 
vida e de suas possibilidades. Que nossos Quixoces se sanchifiquem. Que o 
Brasil se quixotize, s6 um pouco. E o que quero para meu pafs, com mais 
fervor do que sei justificar ou emender. 


