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O RIO OLÍMPICO

O momento é do Brasil, sim, como dizem jornais argentinos, com largueza ou com travo, não importa. É
mesmo um momento histórico de ascensão em que o Brasil se mostra ao mundo, finalmente.
Esta espécie de desabafo, finalmente(!), quer dizer que não foi um momento sorteado, escolhido pela fortuna
ou caído do céu, mas construído com tempo e esforço, com perseverança, com inteligência mas também com
humanismo, sem nenhum recurso ao empenho forçado. Uma construção que veio desde os anos trinta do
século findo, organizada positivisticamente, de cima para baixo, com saber e bom senso, interrompida nos
meados dos sessenta e retomada recentemente, nos dois mil e dois, aí já numa democracia consolidada. A
interrupção, longa, foi pesada mas amadurecedora, teve ditadura, inflação, desemprego, injustiça, vergonha,
alienação, entreguismo, foram mais de 30 anos de experiência e reflexão. Que resultou na retomada decidida
e vigorosa daquela construção interrompida, desta feita na democracia plena e valorizada com o feito brilhante
e inédito, mostrado ao mundo surpreso, de um operário na Presidência, com um talento que surpreende e
ganha aplausos.
Finalmente, sim, a sabedoria brasileira foi reconhecida: o Brasil, nova potência da paz, vai colhendo vitórias;
agora, a última, foi retumbante, a escolha do Rio para as olimpíadas de 2016. Acho que vem aí, breve, outra,
que comentei na semana passada, a retirada dos golpistas de Honduras.
Bem, mas, vamos convir, voltando ao que falávamos, a vitória das olimpíadas foi também do Rio de Janeiro!
Para nós, brasileiros, sempre foi a Cidade Maravilhosa, abençoada por Deus na sua luz e na sua conformação
física. Recentemente, entretanto, uma pesquisa de opinião mostrou que, para o resto do mundo, é a Cidade
Feliz, abençoada também no seu povo, cujo amor à alegria da vida é um sortilégio capaz de sobrepujar todas
as dores das mazelas. Desculpem a propaganda, mas eu escrevi uma meia dúzia de livros de ficção, sempre
focalizando o Rio, com o propósito de mostrar isso, que me parecia não ser muito reconhecido pelos próprios
brasileiros, que o Rio era a Cidade Sábia e por isso Feliz.
Pois bem, agora, além de Maravilhosa e Feliz, é consagrada como Cidade Olímpica. A vitória é do Brasil
porque o Rio, no mundo, representa o Brasil. E não só lá fora, aqui dentro também, na medida em que o
brasileiro de todos recantos ama o Rio, quer vir ao Rio e, aqui chegando, sente-se feliz. Se há uma civilização
brasileira, ela foi forjada no Rio. Assim também a filosofia brasileira, a música brasileira, a dança brasileira, a
própria poesia, o encanto brasileiro está no Rio, desde o tempo dos escravos que povoavam suas ruas
falando, cantando e batucando.
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É claro que uma vitória sempre tem duas faces, cria deveres, obrigações, e nós vamos cumpri-las. Tanto mais
que o cumprimento vai trazer grandes benefícios para a população, que consegue ser feliz no aperto banal
mas vai gostar muito de ter transporte público melhor, favelas atendidas e urbanizadas, um sistema de saúde
mais atencioso, mais oportunidades de emprego. Eu pessoalmente confesso que tenho um pouco de receio
de uma enxurrada de turismo negocial; não por aversão a estrangeiros, de jeito nenhum, são todos muito bem
vindos, sempre foram, esta é uma das faces mais bonitas do Rio, sua acolhida afável, mas pelo adensamento
de gente nas ruas querendo comprar prazer, e principalmente pelas falsidades de todo modismo, do
marqueting da hotelaria e do business em geral, que desumaniza.
Mas não; o Rio não vai perder seu senso de sabedoria, seu caráter de alegria, nem debaixo dessa pressão. Vai
fazer o seu dever de casa com responsabilidade, vai superar as dificuldades e vai saborear e irradiar esta
vitória para todo o País, e até para o nosso Continente, eu acredito. E é importante que os sulamericanos
apreciem nosso feito e venham ainda mais usufruir o Rio, torcer nas olimpíadas, e na copa de 2014 antes
delas. Especialmente os argentinos que, com os uruguaios, são os nossos parentes mais próximos. Eles que
possuem a única cidade no Continente, Buenos Aires, que pode rivalizar com o Rio em charme cultural; que
têm também uma música popular de qualidade e personalidade reconhecida em todo o mundo. Como eu
gostaria de um aplauso sincero e fraternal vindo deles.
A propósito: nossa saudade, nossa afeição vivida, nossa homenagem a Mercedes Soza.
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