
IRONIAS DE UMA PANDEMIA

Certamente que nem mesmo o mais insano dos 

loucos encarcerado contra a própria vontade numa 

masmorra imaginou que chegaria o dia em que grande 

parte das pessoas do planeta estaria se encarcerando 

dentro de suas casas por livre e espontânea vontade. O 

que era clausura, de uma hora para outra, se 

transformou primeiro em questão de segurança, 

depois passou a ser isolamento para que os infectados 

não contaminem aos sadios e por último, passou a ser 

proibido usufruir o direito de ir e vir e virou caso de 

polícia ocasionando detenções e agressões físicas a 

todos os incautos que se arriscam a desafiar os 

sistemas de quarentena impostos e sancionados pelas 

autoridades que antes se auto denominavam 

democráticas e respeitosas quanto aos direitos dos 

cidadãos e agora por causa de uma pandemia mundial e 

do medo de um genocídio descortinam suas 

verdadeiras naturezas de ditadores vorazes e 

psicóticos impondo leis de restrição comercial e 

produzindo efeitos colaterais catastróficos à 
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economia, à saúde mental e ao ganha pão dos seres 

humanos que estão apenas submissos a todo esse caos 

estabelecido pelo simples motivo de terem medo de 

morrer. 

Enquanto isso, os criminosos condenados e 

encarcerados estão sendo libertados sobre o pretexto 

de correrem risco de infecção e morte por conviverem 

num ambiente de super lotação. Não pode haver maior 

ironia do que essa. É de causar perplexidade observar 

que enquanto a justiça prende trabalhadores rebeldes, 

pelos mesmos motivos, liberta delinqüentes perigosos 

e já condenados. 

Estamos vivendo num manicômio a céu aberto. E 

tudo por quê? Por medo da morte. Uma coisa comum 

que acontece o tempo todo e que é a única certeza que 

todos temos. 

Estão morrendo milhares de pessoas todos os dias 

por todo o planeta contaminados com o COVID, mas 

também estão morrendo milhares de pessoas de todas 

as outras causas que sempre se morreu, antes dessa 

pandemia. E quando tudo isso acabar, pessoas ainda 

estarão morrendo. 

As pessoas estão tão grudadas à vida que passam 

seus dias fazendo planos para o dia seguinte, a próxima 

semana, o fim do mês, o salário, o carro, a casa..., e o 

principal é deixado para trás. Esquecem que o 

“segundo” seguinte ainda não existe e que tudo pode 

mudar num piscar de olhos. Investem tanto tempo em 

tentar viver bem e viver melhor mas não dão valor ao 

fato que morrer bem também deveria ser um 

investimento feito durante o curto período de uma 
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vida. O materialismo do modo de vida das pessoas, os 

valores econômicos, seus problemas pessoais, 

trabalho, questões do dia a dia, comer, beber, vestir, 

propriedades..., tudo fala mais alto do que o 

autoconhecimento. 

Pensar em perder tudo por causa da morte não é 

uma possibilidade a se pensar, porém, por causa da 

isteria coletiva e do fechamento compulsório de 

escolas, indústrias, comércio, serviços, tem causado a 

perda de muita coisa para muita gente. E o pior é que 

essas pessoas que estão perdendo tudo ainda estão 

vivas. Tem trabalhadores sem trabalho, empregados 

sem empregos, empresas sem empregados e 

conseqüentemente a economia definha diante da crise 

mundial e os mais prejudicados por tudo isso são 

exatamente aqueles que representam o lado mais fraco 

da corda, os trabalhadores. A grande massa de mão de 

obra que sustenta a economia e que forma a base da 

pirâmide econômica e que ainda está viva e querendo 

trabalhar e produzir foi proibida de fazê-lo. Isso 

também é uma grande ironia. Como uma sociedade 

alicerçada na massa trabalhadora vai sobreviver se o 

capital parou de ser gerado e é esse capital que mantém 

a máquina funcionando? Uma pirâmide gigantesca 

com sua base comprometida não demora muito a ruir. 

A persistir tal situação, o pior ainda está por vir. 

Toda crise uma hora chega a um ponto do qual não há 

mais retorno. A história tem milhares de lições 

didáticas para nos ensinar sobre momentos em que as 

coisas saíram do controle e as conseqüências foram 

sempre devastadoras. 
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E o que também é irônico e totalmente surreal é 

que os países estão preparados para confrontos 

armados e guerras nucleares com sistemas de defesa 

de altíssima tecnologia, satélites, mísseis, soldados, 

maquinaria de guerra, mas nada podem fazer para 

enfrentar um inimigo microscópico e invisível e 

enquanto se apressam para evitar a morte de suas 

populações e produzir uma vacina, provocam um 

enorme desastre em suas economia gerando efeitos 

colaterais tão graves e tendo tantas baixas de civis 

inocentes como teriam se estivessem em situação de 

guerra declarada.

Prepararam-se com tanto afinco para se proteger 

de uma guerra mundial ou de invasão alienígena e 

deixaram de observar a história pregressa da 

humanidade repleta de epidemias e pandemias. 

?E chegamos ao século vinte e um combatendo 

covardemente um inimigo invisível e que nem sabe que 

é inimigo que ameaça dizimar uma pequena parte da 

espécie humana e que põe todos os países ajoelhados e 

amedrontados diante de seu enorme poder destrutivo. 

E ele não é alienígena, não é americano nem russo. Ele 

não tem nacionalidade, não tem religião, não é 

comunista nem é capitalista. Ele não tem armas de 

destruição em massa, não tem satélites espiões, não 

tem aviões invisíveis nem mísseis teleguiados. Não 

pratica terrorismo. E mesmo assim, é invisível e 

mortal.  
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