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Quando eu tinha 14 anos, em 1964, achava Guevara o máximo: cabeludo, revoltado contra as
injustiças do mundo, rebelde, parecido com os Beatles. Amadureci, e hoje aquele homem é,
para mim, o que sempre foi: médico que não exerceu a medicina, pai que abandonou a família,
homicida em série que matava pessoalmente, dono de um imenso e incontrolado ego, o qual
só se satisfazia matando, mandando, comandando e determinando o que as pessoas tinham
que fazer, pensar, ler, estudar, comer e vestir; nunca um comunista foi um bom pai, bom
empregado, bom comerciante, comerciário, industrial, industriário, médico, lojista ou bom
qualquer coisa mais. A URSS implodiu há mais de 20 anos, mas os comunistas do 3º mundo
ainda não aceitaram isso.

Povo nenhum, em época nenhuma, jamais quis o comunismo. Foi sempre uma minoria de
desajustados, sindicalistas que nunca trabalharam, professores que não aprenderam com a
experiência alheia, além de filósofos do absurdo, todos porque não amadureceram, que
puseram em prática a "ditadura do proletariado" em seus países. O que todos eles deveriam
fazer, a uma simples análise da atual conjuntura do mundo, ou simplesmente comparando as
duas Coreias, a do norte e a do sul, seria declarar que estavam errados e pedir desculpas ao
povo – logo após isso, fazer os que as pessoas comuns fazem para "melhorar a vida das
pessoas": trabalhar; mas... Isso nunca vai acontecer.

Por quê? Porque um comunista jamais vai aceitar que errou e porque ele jamais vai resistir a 8
horas diárias de trabalho duro, rotineiro, árduo e diário, por 10, 20 ou 35 anos, em uma
profissão normal. Simplesmente por isso. Ele já incorporou a convicção de que nasceu para
mandar, matar e decidir o que o povo tem que fazer, pensar, vestir, comer, assistir ou ler para
ser feliz aqui na terra.
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Repetindo citação encontrada na web: "Quando as pessoas começarem a sair dos Estados
Unidos a nado, em boias ou jangadas improvisadas, enfrentando o Mar do Caribe, com seus
furacões e tubarões, com destino a Cuba, fugindo do "capitalismo selvagem e opressor",
avisem-me, porque então terá ocorrido somente UMA hipótese: Os Estados Unidos viraram
comunistas e Cuba virou capitalista.

EPÍLOGO

Não é para vocês deixarem de amar seus pais. É para vocês verem que há quem pense
diferente. Porque se seus avôs comunistas tivessem implantado o comunismo em 1935,
quando tentaram (matando inocentes e companheiros de farda pelo Brasil afora), ou seus pais
em 1964 ou ainda em 1968, quando novamente tentaram, eu teria sido fuzilado se tivesse
escrito este texto.

2/2

