
TIRE FÉRIAS DA REALIDADE!

Se é dia do trabalho vamos trabalhar? Mas dia do trabalho é feriado. Uma incongruência 
maravilhosa. Sempre amei os feriados. O Estado dando aos cidadãos a possibilidade de 
viverem o ócio. Momento de suspensão vital para qualquer ser humano. Na sua Utopia 
Antropofágica Oswald de Andrade diz que o mundo capitalista perdeu o amor ao ócio. 
Ele  ficou  ali  esquecido entre  o  sacerdócio  e  o  negócio:  Sacerdócio:  Ócio  sagrado; 
Negócio: negação do ócio. Pra mim ócio é amor. Quem nunca largou tudo pra assistir 
um por do sol, um nascer da lua, quem nunca matou uma aula de química pra ficar 
vendo o dia passar não merece nem continuar lendo este texto. Sempre detestei aquela 
canção do Roxette que diz:

I’m Spending my time
Watching the days go by
Feeling so small, I stare at the wall
hoping that you think of me too
I'm spending my time

To spent tem esse quê de gastar. Nunca me senti gastando o tempo vendo o dia 
passar. Tudo bem que nesse momento de amor não correspondido a gente perde a noção 
do tempo e se torna improdutivo. Mas peraí, quem disse que precisamos produzir tanto, 
pra que muito? Pra que tanto?! Esse momento  watching the Sun go down é a hora de 
colocar as coisas no lugar, ou desarrumar a cabeça pra achar aquelas peças escondidas. 
É olhando o infinito sem pressa que se descobre onde estão as partículas subatômicas. 
“Take a Holiday from reality whenever you like, and come back without so much as a  
headache or a mythology”, disse o Aldous Huxley. Acho um bom toque, um desacelera 
Brave New World! 

Proponho aqui esta ode à preguiça. Quando os europeus encontraram os índios 
estirados na terra, tomando sol, deitados na rede, pensaram que eram preguiçosos. Mas 
pra que produzir mais do que se pode consumir? Pra ter que arrumar pra quem vender e 
trabalhar mais ainda?! Insanos Europeus! Sou um homem sem fins lucrativos e penso 
mesmo que a preguiça é o que há de salvar o mundo rumo ao consumo mais consciente, 
mais  inzoneiro,  preguiçoso  no  melhor  sentido  devagar,  não  destrutivo,  apenas 
prazeroso. Viva a sanidade de quem proclamou o dia do trabalho como feriado. Todo 1° 
de Janeiro é feriado, o ano já começa no ócio universal. Ócio é só amor, viva a minha 
rede, ai que preguiça!
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