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O rapaz que
gritou coronavírus

O problema de tentar perceber a verdadeira gravidade do
coronavírus é a pandemia de pandemias a que temos assis‑
tido. Dura há décadas. A doença das vacas loucas ia trans‑
formar o cérebro da Humanidade numa papa esponjosa.
Acabou por não acontecer. Ninguém nega que haja um ou
outro cérebro feito em papa, como algumas decisões recen‑
tes da Humanidade parecem revelar, mas a carne de vaca,
em princípio, tem menos responsabilidades no assunto do
que os smartphones e as redes sociais. Depois, a nova peste
negra era a gripe suína. Também foi falso alarme. A seguir,
veio a gripe das aves. Nova desilusão para quem esperava o
fim do mundo.
Agora há o coronavírus e é difícil perceber se o alarme
é justificado ou não. Sinto que já fui vítima de várias bur‑
las. Primeiro, evitei a carne de vaca; depois, investi nos
frasquinhos de «sanitizador manual», e usei demasiadas
vezes a expressão «sanitizador manual» (até porque uma
vez já são demasiadas vezes); e agora pondero ir comprar
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as máscaras. Que fazer? Arriscar contrair o vírus ou fazer
novamente figura de parvo a prevenir uma pandemia que
nunca chega?
Cada pandemia traz a sua proposta comercial, o que é
evidentemente suspeito. Começa a ser difícil acreditar que
cada uma destas pandemias não é mais do que um novo
modelo de gripe, em que o estilista muda dois ou três por‑
menores, de Inverno para Inverno, e depois a comunicação
social assusta‑se e chama‑lhe pandemia.
Se, finalmente, for uma perigosa pandemia, deixem‑me
anunciar antes de toda a gente que ocorrerá outra pande‑
mia: a das pessoas que se referem à história de Pedro e o
lobo quando querem aludir à fábula do rapaz que gritou
«lobo». «Pedro e o lobo» é a história de Prokofiev em que
Pedro não engana nenhum aldeão com falsos alarmes (até
porque Pedro é um jovem pioneiro soviético, e eles não
burlam ninguém, muito menos o campesinato). «O rapaz
que gritou lobo», sim, é a fábula de Esopo em que um
rapaz se diverte a lançar falsos alarmes até ao dia em que
o alarme é verdadeiro e o lobo o devora porque ninguém
o socorre. É mais uma pandemia para a qual não há vacina.
Nem sanitizador manual que a previna. Nem máscara. Só,
talvez, uma mordaça.
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O fim da civilização
e o rabo

As notícias mais perturbadoras sobre a covid‑19 são as que
dizem respeito ao papel higiénico. Nos Estados Unidos,
no Japão e no Canadá, já são impostas algumas medidas
de racionamento. Na Austrália, há relatos de consumido‑
res envolvidos em rijas pelejas, nos supermercados, por
uma embalagem de rolos. Um pouco por toda a internet,
especuladores vendem papel higiénico a preços exorbitan‑
tes. A covid‑19 ameaça acabar com a civilização tal como a
conhecemos e o primeiro pensamento da raça humana vai
para o rabo. Sim, não poderei sair de casa para ir às com‑
pras, a museus e a salas de espectáculos — mas e o meu
rabo? Tudo bem, fecham as escolas, as fábricas, a econo‑
mia regride — mas vou fazer tudo para garantir o conforto
do meu rabo. O fim do mundo há‑de encontrar‑me com o
rabo impecável.
Ocorre‑nos imediatamente o velho provérbio: «Quem
tem cu tem medo.» No entanto, a sabedoria popular parece
estar incompleta. Se é verdade que identifica, e de forma
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muito perspicaz, a relação do medo com o cu, não é menos
verdadeiro que os antigos ficaram aquém de registar todo
o alcance dessa relação. «Quem tem cu tem medo de ser
apanhado com ele encardido» talvez fosse uma observa‑
ção mais completa. Se alguma forma de vida alienígena nos
observa de longe, tem aqui uma idiossincrasia bem inte‑
ressante para analisar. Enquanto espécie, mantemos com o
rabo uma relação de grande ambiguidade — talvez mesmo
de hipocrisia. Ao mesmo tempo que fingimos desprezá‑lo
no dia‑a‑dia, é nele que pensamos em primeiro lugar em
situações de aperto. O rabo não tem prestígio para ser
tema de conversa no salão, e no entanto ocupa o centro das
nossas preocupações. Os telejornais continuam a debruçar
‑se sobre todos os aspectos da covid‑19, mas nenhum abre
com a notícia do reforço da produção de papel higiénico,
que nos tranquilizaria o rabo.
Pela minha parte, vou tentar cumprir todos os mais
importantes conselhos para ultrapassar da melhor maneira
a epidemia de covid‑19, acrescentando um: lavar as mãos
com frequência, tossir para a cova do cotovelo e comprar
acções da Renova.
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Sangue, suor e likes

Situações como a que estamos a passar trazem ao de cima
o melhor das pessoas. E, felizmente para mim, também o
pior. O melhor das pessoas é difícil de suportar, porque
se trata de uma recordação dolorosa de que há gente com
uma abnegação e altruísmo dos quais eu não sou capaz. Por
exemplo, os profissionais de saúde passam uma vida inteira
a estudar, trabalham em geral com muito menos condições
do que merecem e em momentos de crise dedicam‑se aos
outros até à exaustão, arriscando a vida, e nós retribuímos
com um grande aplauso às 22 horas — o que é bonito, mas
é também o pagamento que eu recebo se subir a um palco e
disser a coisa mais estúpida que me ocorrer.
Já o pior das pessoas dá gosto. Contempla‑se com muita
satisfação. Normalmente, porque as pessoas estão a fazer
em público o que nós fazemos em privado, ou porque
fazem o que nos apetece fazer mas não temos coragem.
É muito mais fácil entender o pior das pessoas do que o
melhor. Entendo perfeitamente quem açambarca produtos
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no supermercado. Refreio‑me para não fazer o mesmo,
mas entendo. Além disso, o pior das pessoas tem a grande
vantagem de nos permitir adoptar um comportamento
que sabe mesmo bem: o julgamento. «Ah, eu nunca! Olha
aquele, a fazer uma coisa da qual eu já me tinha lembrado
mas felizmente não fiz, ou fiz apenas quando ninguém
estava a ver!» É muito agradável.
Dito isto, vamos então assinalar um divertido com‑
portamento, que é este: bom, tudo bem, estamos a viver
uma altura difícil, mas e se eu conseguisse fazer o post mais
viral? Mais choroso, mais sentimental, mais preocupado,
mais exibicionista? Pode estar tudo a desmoronar‑se, mas
o fim do mundo há‑de aparecer no momento em que eu
tiver mais likes do que toda a gente. Sempre é um consolo.
Ou então vou pôr a circular a peta mais partilhada no
WhatsApp. A mais catastrofista, com a melhor teoria da
conspiração. Infelizmente, não tenho redes sociais.
Mas gostava de sugerir um movimento contrário: posts
sobre o modo como estamos em casa, um bocado assus‑
tados e sem vontade nem presença de espírito para dar
conselhos nem para inspirar todos com a exibição de uma
coragem que, na verdade, não temos. Ou uma mensagem
de WhatsApp a dizer que, em princípio, a comunicação
social não nos está a esconder nada e nós não temos primos
alguns que trabalhem nos hospitais e tenham informações
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privilegiadas sobre dois milhões de mortos. Vamos, tudo
a partilhar mensagens realistas ou da mais chã humani‑
dade. Mas não se esqueçam — por favor, não se esqueçam
mesmo: fui eu — eu! — que tive a ideia.
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