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E SE OUTUBRO NÃO ACABAR! 
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Ao escrever sobre o cotidiano de uma construção em seu sítio em Poço 
Fundo/Rio de Janeiro, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim 
eternizou o mês de março e suas águas: 

São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração 
É pau, é pedra, é o fim do caminho... 

Se as águas de março fecham o verão, trazendo promessa de vida....  
No Cerrado o mês de outubro “abre o verão”. Ano-após-ano o mês 
deixa sua marca! O calor sufocante e a ausência de umidade contrastam 
com o início das primeiras chuvas, é a alegria das águas, da “promessa 
de vida”, um céu nublado que se limpa da fumaça das queimadas.  
Mas a festa de alguns, pode ser desalento para outros.  
Neste tempo “moderno”, nos últimos fragmentos de Cerrado, mesmo 
em lugares onde a gravidade é afrontada, é a hora de passar o correntão 
(uma enorme corrente puxada por um par de tratores de esteira), 
árvores, arbustos são arrancados e varridos. A morada dos pássaros vai 
rolando junto com os galhos de árvores que se quebram, não importa 
se os ninhos estão com ovos ou filhotes. As tocas das raposas são 
enterradas, os tatus ficam sem destino. O Camponês vê a serra perder 
os cabelos, o fundo de vale, seu lugar de viver, rico em água, agora vive 
a perplexidade - o que esperar do futuro? Tudo feito na noite escura. 
Nos vales a massa entrelaçada é jogada e enterrada - a fiscalização finge 
que não vê a mudança da paisagem. Apenas o flagrante garante a multa 
que nunca será paga. As grotas, nascentes das águas, são encobertas, o 
nivelamento burro/monótono toma o lugar da paisagem diversa. A ideia 
é produzir, alimentar, acabar com a fome dos brasileiros.... Palavras 
sem sentido prático que são esbravejadas em discursos políticos! 

E se outubro não acabar!? 
E se as chuvas, tão esperadas, não chegarem efetivamente?  

E se ficarmos paralisados no tempo e no lugar à espera das águas?  
O solo exposto começa a sofrer com a seca, a poeira se levanta e o céu 

uma vez mais é tingido de vermelho e do marrom das nuvens de 
poeiras. O vento agora é novamente seco e forte. 

E se outubro não acabar!? 
Nas grandes cidades do Sudeste brasileiro o cataclismo  

é provocado por uma onda de frio fora de época.  
A atmosfera gélida impede o banho de mar.  

Os otimistas acreditam que São Paulo voltou a ser da garoa.  
Os pessimistas dizem, em maioria,  

que o frio veio para eternamente ficar. 

 

Os homens de bens, aqueles que promoveram o arraste, em 
terrenos íngremes de todo o Cerrado para o buraco, enterrado e 
escondido, vão procurar explicações.... Assim como os citadinos em 
grandes metrópoles. Talvez apareçam padres, pastores, líderes 
religiosos - ungidos da plena ligação com Deus para oferecer a 
resposta certeira! A ameaça do comunismo é que impede o tempo 
de correr - outubro parou por obra do Demônio ou por castigo de 
Deus - não existe diferença! Amontoados em templo luxuosos - 
famílias tradicionais de verniz - imploram a mudança de rumos e 
o fim do castigo. As explicações definitivamente chegam através 
das redes..... são inúmeros vídeos, cards...A ameaça de fechamento 
de templos, dos kits gays, a liberação das drogas, a liberação do 
aborto para os pobres, fez outubro parar... As previsões  indicam - 
se outubro não acabar - as chuvas ficarão suspensas no ar.  
A continuidade da seca vai provocar o racionamento de água, até 
finalmente não haver mais água para beber - Eu quero água para 
beber! As queimadas se tornarão incontroladas. Entre sonhos e 
pesadelos - entre bêbados que não ingerem álcool e os sóbrios que 
bebem na fonte da razão - chega a notícia sobre a possibilidade de 
o Poliovírus ter voltado ao nosso país. Meu Deus!, novamente eles 
- os comunistas - lançaram o vírus sobre a nossa pátria.  

........................................ 
Mas o Brasil está acima de tudo.... vamos vencer! 

É o pau, é a pedra, é o fim do caminho 
Se outubro não acabar será o fim do caminho!?  

Outubro vai acabar, pode acabar,  
acabará um dia antes do normal.  
Outubro pode acabar no dia 30.  

Vamos superar “as certezas dos idiotas e os inteligentes  
vão concluir que em alguns momentos é preciso  

mais coragem do que dúvida. 
O fim de outubro não significa que os próximos meses e anos 
seguirão seu curso normal - o pesadelo em que mergulhamos nesse 
tempo de incerteza, de pandemia, de negação da ciência, de 
mentiras e de separação deixará sua marca. O nosso esforço maior 
será de (re) escrever a desordem das coisas. Permitindo que aqueles 
que foram cegados pela ignorância possam recuperar a razão.  

As sementes geneticamente modificadas pelo mal foram 
plantadas. Passaremos os próximos anos combatendo as plantas 

estéreis/antinaturais, retirando-as do caminho para dar lugar  
às sementes da vida, do amor e da esperança. 

Nada está perdido e nada está pronto. 
Outubro pode acabar.... 

Se não acabar estaremos aqui para sofrer e lutar. 
■ ■ ■ 
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