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Uma das características da mente humana é lembrarmos de coisas ou frases que ouvimos e não
sabemos bem da onde vieram, mas que elas surgem em determinadas situações e se encaixam perfeitamente no
contexto em que estamos vivenciando naquele momento, se encaixam. Ainda me lembro nos meus tempos da
Faculdade de Direito, lá nos idos anos 70, de um colega que sentava ao meu lado, o Vanildo, rapaz inteligente, de
família humilde, de estatura baixa, meio calado, tinha os olhos saltados, daqueles que parece sempre estar indignado
com algo; viera do interior do Ceará para aqui estudar, e desde o primeiro ano da Faculdade, estava ali ao meu lado,
assim pude quase que diariamente com ele conhecer um pouco da sua cultura regionalista nordestina que muito me
marcou em termos de frases e observações. Certo dia ele chegou e logo me perguntou, &ldquo;Tem visto sua
namorada&rdquo;? Surpreso respondi sorrindo,&rdquo; claro, quase, todos os dias &ldquo;, ele me olhou de lado e com
olhar esbugalhado e serio com ar de cansado me respondeu num sotaque carregado nordestino já olhando balançando
a cabeça &ldquo; Pois não vá, todo dia&rdquo;, surpreso lhe indaguei o porquê, desse conselho sem nexo e ele
rapidamente me respondeu mais uma vez pausadamente com aquele sotaque carregado como se estivesse cansado e
ofegante &ldquo; &ldquo; &ldquo;Porque Fernando, lembre-se ..a imagem cansa&rdquo;.....a palavra
&ldquo;cansa&rdquo; vinha imbuída de um verdadeiro cansaço, dizia ele que quanto mais às pessoas nos veem por mais
que nos amam, a nossa imagem cansa, portanto seria de bom alvitre ir menos a casa dela, e com certeza ela ao me ver
sentiria satisfação.... e deu certo ... Engraçado, em épocas de eleição tenho procurado não falar de política, mas realmente
é difícil, a pobreza das propostas apresentadas , a mesmice, chegar a ser impossível não tecer comentários mas enfim,
aqui neste texto vou me ater apenas aos pensamentos de Vanildo, que muito tem a ver não com as propostas em si,
mas com os candidatos. Outro dia despercebido me peguei vendo pela televisão um discurso da presidenta Dilma, mas
não me ative no teor das suas palavras, mas nos gestos, no olhar no balançar da cabeça, na sua roupa vermelha, no tom
da sua voz, no seu gesto que parece que ela vai lhe dar uma tarefa a fazer, sinceramente foi nesse momento que me
lembrei da velha frase do Vanildo, de tanto vê-la, ou ela ou o ex-presidente Lula, fiquei cansado. É a pura verdade, estou
um tanto cansado da imagem dos dois, não das propostas que nem as analiso, mas daquilo que o Vanildo dizia
&ldquo;a imagem cansa&rdquo;, e isso na política vale muito, por mais interessante que as propostas possam ser.
Assim num gesto rápido desliguei a televisão e me veio à mente os meus anos de faculdade, sentei-me na poltrona e
pensei imediatamente nos velhos políticos. Presidenta Dilma me desculpe, não vou falar de política, nem dos seus
adversários, nem das propostas, mas olha, com todo respeito devo confessar que a voz do Vanildo impregnada na
minha mente me dizia &ldquo;a sua imagem esta me cansando&rdquo; e talvez não seja culpa sua, mas da observação
nordestina que aprendi com o meu velho amigo Vanildo......êta cabra observador..... Fernando Rizzolo é Advogado,
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