A Poltrona mágica
Alexandre Santos

Comentário sobre o efeito anestesiante exercido
pela televisão sobre as pessoas.

Era uma vez uma pessoa que quando sentava para ler jornal ou ver televisão ficava
otimista: da sua "poltrona mágica" o mundo era alegre, as pessoas eram prósperas,
saudáveis e educadas. Naturalmente, para o mundo ficar ainda mais perfeito seria
necessário que o governo, além de demitir uns funcionários públicos que estavam ganhando
"rios de dinheiro" e tinham muitos "abusos adquiridos", vender umas estatais que só davam
prejuízos e eram uns verdadeiros "cabides de empregos". Como era bom sentar naquela
"poltrona mágica".
Mas, na hora do jantar, tudo mudava. Ao deixar sua "poltrona mágica" para sentar à
mesa, o mundo piorava. O suculento peru que viu da "poltrona mágica" tinha se tornado um
simples pão com manteiga; a esposa (que não era tão bonita como a moça da propaganda)
reclamava que o dinheiro não dava para comprar uma feira decente; o filho, intolerante,
queria saber porque não podia viajar para os EUA (o garoto, que vivia sentado na "poltrona
mágica", lembrava de ter visto todo mundo viajando feliz e sorrindo para a aeromoça); até a
carta que recebeu, ao invés de ser um prêmio do Faustão, foi de um advogado petulante
ameaçando-lhe por falta de pagamento das prestações do videocassete novo.
Que loucura! O remédio foi correr de volta para a "poltrona mágica".
Mas, sua mulher, sem perceber que o mundo "estava mudando", insistiu no assunto
da falta de dinheiro e teve de ouvir "umas verdades".
- Parece até que você não vê televisão. A FGV acaba de anunciar a maior deflação
dos últimos 50 anos.
E, encerrando a conversa, ligou a televisão.
A mulher, espantada, ficou sem saber se internava o marido como doido ou se
sentava com ele na "poltrona mágica" para ver se descobria o nome do supermercados onde
a FGV faz suas pesquisas.

Editorial de O Libertador, nº 23, da 1ª quinzena de outubro de 1995.
Alexandre Santos é presidente regional e dirigente nacional do Partido da
Solidariedade Nacional (PSN)

