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INTRODUÇÃO
Não é do meu feitio, elogiar,
tecer

comentários,

enaltecer

uma

pessoa,

simplesmente por sua “beleza plástica!”
Ora,

sabedor

do

que

acontece com os seres “mais lindos”, com as
pessoas

“mais

belas”,

e

verdadeiramente

consciente do que ocorre com todos os seres num
espaço de tempo, não muito distante, etc., longe
de mim, então, os elogios às cascas e sim uma
exaltação a alma, uma louvação a espécie e uma
dignificação à honra tão somente, abaixo, pois, a
aparência!
Mas, depois de ler o que eu
li, depois de ver o que eu vi, acredito
sinceramente,

que

fatos

extraordinários,

contribuíram para transformar uma bela vida de
estrela, num completo mistério, após uma curta e
tumultuada vida!

Interessante notar e anotar,
que este signatário, nenhum interesse tem pelo
resultado da investigação, por fama, por honra,
etc., muito menos sou fã da artista propriamente
dita, sequer por seus trabalhos, razão pela qual,
me

acho

credenciado

para

falar

descompromissado sobre o ocorrido!
Fato

é

que,

a

“teoria

simplista” de morte acidental, suicídio ou coisas do
gênero, foi bastante cômoda, para encobrir fatos
bastantes relevantes, os quais, se manifestados,
poderiam modificar o rumo da história!
Outro agravante!
A

beleza

feminina,

em

particular, tem o poder de seduzir e enlouquecer
os homens!
A história nos conta ao longo
da História!

Salomé,
Herodes,

o

rei

adúltero,

“endoideceu”
responsável

pela

decapitação de João o Batista!
Por causa de uma mísera
dança e a promessa de deitar ao lado do rei e de
sua mãe e usando as tais de “palavras de rei”,
Salomé colocou-o em uma “saia justa”, aquele,
sem saída não viu outra alternativa, senão cumprir
sua promessa e cortar a cabeça, aliás, mandar
cortar a cabeça daquele insolente profeta!
Cleópatra,

também

enlouqueceu Marco Antonio, fazendo com que,
aquele outro, esquecesse rapidamente das tão
conservadoras

“linhas

de

manutenção

de

homogeneidade dos imperadores romanos”, e
“pulasse fora”, do padrão, arrumando uma rainha
de outra Nação e de outro país, completamente
alienígena, aos costumes dos Césares!

No final, é verdade, todos
foram sumariamente punidos, principalmente a
rainha egípicia, que teve seu filho (e de Marco
Antonio) assassinado e ela mesma, pressionada,
“mandou” a serpente, dar cabo de sua vida!
Não teve tanta sorte, é
verdade, Maria Madalena, quando tentou seduzir
Jesus, (aí já seria demais, com o filho do Pai), mas,
fez lá sua tentativa fracassada!
Melhor

sorte,

teve

Messalina, esposa de Cláudio, general romana,
que além de conquistar o marido, com seus dotes,
“conquistou” metade da soldadesca romana, isso,
sem se falar dos: engraxates, alfaiates, homens
libertos, homens escravos, gladiadores, artesãos,
membros

da

nobreza, membros

da

plebe,

nacionais, estrangeiros, pretos, brancos, amarelos
(não nessa época, o intercâmbio era menor, esses
não), gordos, magros, homens de média estatura,

baixos, altos, enfim, toda espécie de homem ela
seduziu e levou para cama!
Numa

dessas

“saidinhas”,

que aliás, não era segredo para ninguém

em

Roma, aliás, numa dessas “chegadinhas”, após
uma noite, no mínimo “cheia de emoções”,
Cláudio não se conteve e após anos,
sofrimento,

de

suportar

a

“dor”

de

calado,

inconformado, se dirigiu a sua esposa infiel, criou
coragem e desabafou:
“Então, estás, ó mulher,
finalmente saciada?!”
Messalina,

com

o

olhar

distante, como diriam os poetas romanos, com o
semblante ainda “carregado” dos “embates”
durante a madrugada, simplesmente retrucou:
“Não, cansada!”
Mais nada!

A mulher quando é bonita, é
perigosa!
Quando é bonita e poderosa,
é duplamente perigosa!
E quanto a beleza masculina,
dirão alguns como fica?!
E

este pobre

signatário,

simplesmente responde: “não fica!”
O homem é duplamente
besta, quando possui alguma beleza!
Besta porque é homem e
besta porque se acha belo!
Por que?

Simplesmente, o imbecil do
homem (não sou belo e nem coisa nenhuma, mas,
me incluo no meio dos bestas), quando forte e
portador de alguns predicados, acredita “dar conta
de algumas mulheres!” mas, a verdade é que não
consegue dar conta nem de uma, ao passado que
as mulheres...
Messalina que o diga...
Difícil,

um

homem

contemporâneo seu, que não tenha deitado em
sua cama, ou ela na dele, no chão, nas “termas”,
nos estreitos guetos daquelas pequenas vilas não
tão limpas, etc., com a exceção de um ou outro
desavisado...
Um

ou

outro

cego

ou

aleijado (perdão, principalmente, um deficiente
visual ou portador de limitação dos movimentos),
que não conseguisse ver o caminho da cama e
nem dar uns passos para chegar nela (na cama),

não tiveram a “honra” de deitar ao lado da
“dama!”
Diz-se

que

as

piores

prostitutas de Roma, temiam-na pela voracidade,
voluptuosidade, desejo, paixão e sexo selvagem
(uau!”). Perdão!
Eu mesmo conheci uma em
minha adolescencia!
Não era uma “messalina”,
não, era uma mulher verdadeiramente apaixonada
pelo sexo, mas, não era prostituta e nunca tivemos
qualquer contato!
Apenas ouvi boatos, de que
a “vila” inteira, tinha deitado na cama da “Fátima!”
Corpo escultural, pela alva,
bocas carnudas, nádegas maravilhosas, glúteos
salientemente preparados para... a vida sentada,

olhos castanhos claros, (“puxados” para cima),
cintura fina, etc!
Nos dias de hoje, eu sem
medo de errar, poderia lhe comparar ao último
“boieng”

recentemente

inventado,

com

capacidade para 500 passageiros, altura de um
prédio de seis andares, etc., em suma, um
verdadeiro “avião!”
Mas,

como

dissera

no

início... o tempo derruba tudo!
E o que sobrou daquela
“máquina?!”
Nada!
Apenas o “esboço”, do que
um dia fora uma “poderosa” mulher!
Destaque para uma ou outra
tatuagem em sua pele encarquilhada, como

lembrança (para ela), de uma “saudosa”, “vida
bandida!”

Como

hoje,

eu

estou

solteiro, tenho certeza que um parágrafo como
esse poderia me custar um casamento pretérito ou
um romance futuro, mas, como estou solteiro eu
vou confessar: “eu, caí sim, nos encantos da
Fátima e deitei sim na cama dela!”
Por favor não contem isso
para minha futura mulher! Tá certo?
Por favor! Eu fui sim um
pecador... Também, com aquela baita... aquela
cintura... aqueles lábios... aquele nariz lindo...
aqueles peitões...
“Bob”, você caiu no mesmo
conto meu caro, depois, quis empurrar a sujeira
para “debaixo do tapete!”

Não, você não devia... por
isso, eu ter que falar de você de do seu irmão
também!

PSEUDA TEORIA DA CONSPIRAÇÃO!
Todo mundo... aliás, quase todo mundo
merece uma segunda chance!
A Bíblia bem o reforçou em algumas
passagens e personagens de fora dela, também
enalteceram essa teoria!
Saulo de Tarso, foi o exemplo, depois,
chamado Paulo pelo seu poderio de recuperação e
humanidade!
Maria Madalena, foi outra!
E

muito

mais

recentemente,

Santo

Agostinho, foi o exemplo típico disso tudo,
tamanha sua conversão... de um apaixonado por
sexo, a um missionário do amor...

Os homens comuns, apesar de receberem
inúmeras bênçãos, são completamente irascíveis
quando o assunto é dar uma outra oportunidade
ao semelhante!
Mas, o início da desgraça do próximo, é a
derrocada da vida de cada um, bastante observar
atentamente!
Mas, não lhe deram uma segunda chance!
Por isso, essas despretensiosas linhas, tem
apenas a intenção de comentar sobre alguns
aspectos da vida daquela pobre e incompreendida
mulher, envolta na fama e no “glamour”, mas, no
fundo apenas um ser sedento de carinho,

compreensão, afeto e amor e não somente paixão
e o que recebeu?
Traição, manipulação, mentira, desafeto,
ódio e desilusão!
Mas, sua destruição, deu uma “espécie” de
continuidade na maldição da família Kennedy, tão
influente, mas também carentes de, digamos
assim, de “subsídios morais”, quer perpetuasse
positivamente, a saga de sua existência!
Como dito, há algumas linhas atrás, a teoria
simplista de morte súbita acidental, não encontra
mais

respaldo,

para

justificar

seu

desaparecimento, fatos esses fortalecidos, através
das suspeitas com os personagens da história e do

enredo que antecederam os acontecimentos
ocorridos, pouco antes de seu decesso em sua
curta vida, após ter se envolvido com quem se
envolveu, ter falado o que falou, ter cantado o que
cantou (“Happy Birthday to You, Mr. President!”) e
o pior: ter escrito o que escreveu naquela “bendito
diário!”
Um diário, seja físico ou virtual, pode sim,
aliviar o “peso” de uma consciência pesada (nesse
caso, falo de mim mesmo), mas, é verdade, pode
mesmo colocar pessoas em sérios “apuros”,
quando

aquilo

que

deveria

ser

secreto,

inadvertidamente torna-se público ou quando a
ameaça de tornar público aquilo que deveria ser
secreto, ao invés de um grande aliado, um

despretensioso caderno, torna-se um inimigo
mortal!
Alias, só me “animei” a escrever sobre
tema, tão peculiar, por ter sentido na própria pele,
o que é ser confrontado com algo que se escreveu
face a face, cara a cara, sem encontrar “rotas de
fugas”, haja vista ter sido escrito pelo próprio
punho, num momento de extrema necessidade
particular, num momento de intensa sinceridade
entre corpo e alma (cérebro e espírito) e ser
obrigado, (depois de ter um segredo descoberto),
a explicar, o que significaria tudo aquilo...
O mal, enfim, já estava irremediavelmente
feito e declarado... meu casamento estava
acabado, pois, com que “clima” pode permanecer

junto um casal, ele sabendo que ela vai violar seus
segredos, mesmo jurando que nunca mais vai
violar seus diários, seus arquivos físicos e virtuais e
ela tendo a certeza, que nunca mais terá direito de
guardar seus segredos, pois sabe que deu motivo
para ele “pagar na mesma moeda!”
É o fim!
É claro, esse não é, não foi e jamais será o
objetivo clássico de um diário, não!
O objetivo de um diário é principalmente
transformar

através

da

palavra

escrita,

as

exasperações, preocupações, vitórias e frustrações
de um pensamento abstrato, tornando de alguma

maneira “palpável”, aquilo que de outra forma,
transcenderia os limites do plausível e ponderável!
Mas, veja bem, uma simples frase escrita,
sem nenhuma maldade, se lida por outrem
inadvertidamente e esse outrem, não possuir
compreensão

suficiente

para

entender

necessidades de uma “alma pusilânime”

as
e

necessitada de desabafo, ainda que “consigo
mesmo” (eis o objetivo clássico do diário), pode
causar

os

mais

estranhos

sentimentos

e

inconvenientes!
Assim, imagine escrito por alguém bem
próximo, que teve seu segredo violado, a seguinte
frase: “hoje, eu estou feliz!”

Por exemplo, um homem ou uma mulher
ciumenta, sofrendo dessa terrível doença, resolve
interpretar a sua maneira tal assertiva, então,
começará as indagações: “ué, por que ele está
feliz, será que arrumou outra, será que recebeu
aumento e não quer me contar para poder gastar
com supérfluos, sem dividir com a família, será?
Será? Será?
Quando na verdade, o pobre desgraçado
(a), apenas estava feliz, por ter conseguido, fazer o
“terno” na loteria, quando o prêmio, só é pago
com a quina, mas, está feliz, conseguiu realizar
alguma proeza, no entanto, a distorção, por
curiosidade,

insegurança,

ciúmes,

etc.,

transformou uma simples brisa... num ciclone,

uma simples “marola” (essa é do Lula), num
maremoto!
Assim, alguns “segredinhos”, então, que
causariam algum desconforto, entre seres comuns,
talvez, no máximo, uma separação de casal,
poderia causar um significativo mal, quando as
personalidades

do

enredo

“sobem”

de

importância!
Com efeito, uma mulher solteira, que
escreve em seu diário, por exemplo: “hoje, estive
com Patrick e com o Jarbas!” e tal comentário
inocente, se perde em suas incontáveis “pequenas
torpezas”

secretas,

poderia

tomar

outra

conotação, se um dos personagens, aliás, os dois,
além de cargos importantíssimos no governo,

possuíssem algo em comum entre ambos: a
consanguinidade! E um “suposto” nome a zelar...
aí a coisa muda de figura, ainda mais quando a
moça teria escrito, por exemplo: “Hoje, eu estive
de manhã com ‘John’ e a tarde ‘Bob’, me veio
ver...” Aí o negócio ficaria um pouco mais
complicado, ainda mais quando um deles era
Presidente da República e outro Procurador
Federal, ambos casados, chefes de família e
responsáveis por manter as “famílias” unidas ...
“na graça do Senhor!”
Com a palavra o diretor geral do FEDERAL
BUREAU, outro espertalhão, que além de palavras
escritas, possuía fotos e uma e outra gravação, do

“êxtase da paixão”, que os dominava, quando a
“irracionalidade, superava a razão!”

CAPÍTULO I
QUANDO A DESGRAÇA NÃO VIR SÓ...
Alguma coisa ruim e maior deve estar por
detrás!
Foi assim que passei a compreender
determinadas tragédias que se passaram na vida
de alguns personagens que fizeram parte da
história dos EUA e devido a importância desse
país, felizmente ou infelizmente, fizeram parte da
História da humanidade, seja pela importância dos
personagens para com a sociedade que viviam
envolvidos, seja pela tragédia impar que se abateu
sobre a família, seja pela repercussão mundial que
o caso, aliás, os casos tomaram!

Pode até parecer cruel de minha parte,
mas, pode acreditar: nenhum ser humano é
inocente(?!)
Não! Nenhum!
Nem você e nem eu!
Até posso ver sua expressão de revolta ao
retrucar: “eu não sou culpado de nada!”
Pois eu lhe afirmo: “você também é
culpado de tudo...!”
De tudo que se lhe acontece em sua vida!
Até os mínimos detalhes de sua existência!
Por favor eu peço!

Não me obrigue a “puxar” pela minha
língua!
Serei obrigado a contar tudo!
Eu vou contar que você não devolveu o
troco a moça do mercado e da padaria que lhe
veio a mais!
Eu vou contar que quando um dinheiro foi
depositado a mais em sua conta corrente você não
devolveu!
Eu vou contar que se apossou daquela
carteira cheia de dinheiro que encontrou na via
pública, no ônibus e no metrô!
Já sei: “achado não é roubado, é verdade!”

Porém, alguns Legisladores pensaram um
pouco diferente de sua opinião, quando disseram
que achado coisa alheia, móvel ou imóvel, com
identificação, não é mais achado, é crime mesmo!
Por favor, não puxe pela minha língua que
eu conto!
Eu vou contar que estava abraçado com
sua mulher e quando passou aquela loira do
“popozão”, pelas costas de sua amada esposa,
deixou escapar um suspiro, deixando bastante
claro sua má intenção para com a pobre moça
bem dotada!

E finalmente, se me forçar eu vou entregar,
que militava no PSDB, mas, na votação, ofertou
seu voto ao PT...
Isso sem falar, que chegou fazer parte da
“Fiel”, mas no fundo, no fundo, sempre foi
“Tricolor!”
Porém, a questão é mais grave, bem mais
grave!
Em vista de você ( logicamente

eu

também), não poder ter plena consciência dos
males praticados, aliás, inúmeros, os desfechos
ocorridos ao longo da vida, de um modo geral,
explicam tudo!

E aí, nem interessa se você acredite, queira
ou

não,

eles,

simplesmente

acontecem

independentemente de sua vontade!
Desde a folha seca que cai de uma árvore
até a maior desgraça que atingiu sua vida, estava
previamente marcado!
Já ouviu a expressão “força do destino?!”
Pois é isso!
A “força do destino”, prenunciando uma
grande tragédia!
É certo que existe um infinidade de
tragédias particulares e cada um possui a sua!

E é lógico, infelizmente, umas são maiores
e causam maiores dores do que outras!
Por exemplo: “é grande a tristeza que
envolve um prisioneiro nos EUA, onde a pena e a
Lei é severa, o qual é condenado a prisão
perpétua, por crime praticado!”
Porém, mais grave que essa tragédia é um
colega

daquele,

o

qual

em

circunstâncias

semelhantes, é condenado a morte!
Mais, em pior estado que os dois
anteriores, sem dúvida nenhuma, está aqueles que
tem tido ultimamente suas cabeças arrancadas por
aqueles loucos do Estado Islâmico!

E ainda em pior situação que esse último,
se encontra o náufrago, que se encontra em alto
mar,

boiando,

aproximando,

ver
sabe

aquela
que

vai

barbatana
ser

se

devorado

lentamente e começa a indagar de si para si
mesmo: “por onde será que o tubarão vai
começar?
Pelo meu pé esquerdo? Pelo meu pé
direito? Pelo meu ‘sacro escrotal?’ Pelo meu braço
esquerdo ou braço direito? Quando tempo será
que sobreviverei, após ele ter comido minhas
pernas e parte de baixo do meu tronco?”
Já superficialmente abordei esse tema e
pretendo abordar mais minuciosamente em um
futuro distante ou perto, dependendo de meu

estado de espírito, contudo, não existe nada de
exagerado, embora as aparências da tragédia,
afete significativamente a opinião das pessoas que
a observem!
Assim, toda a desgraça, saga, enredo
mesmo de filme, tragédia, assassinatos, intrigas,
brigas políticas, traições, etc., que envolveram o
“clã” KENNEDY, tiveram sua razão de ser...
É

claro,

que

tantos

acontecimentos

particulares, envolvendo uma mesma família, é
possível

mesmo,

acreditar

então,

numa

significativa, maldição!
E infelizmente, foi essa a grande tradição
da família, salvo uma ou outra exceção!

CAPÍTULO II
A HISTÓRIA QUE NINGUÉM
QUIS CONTAR!
Não, não seria um tema a ser
novamente escrito e confesso e nem seria o meu
preferido, por que?!
Porque muito já se tem
falado, muito já se foi dito, muito já se especulou,
muitos já ganharam dinheiro às custas dos mortos,
aliás, através das memórias dos mesmos, mas, o
“flagrante” do descaso, a indiferença da história, a
falta de interesse da mídia, quando os anos
passam, etc, me fez, reconsiderar!

E

finalmente,

quando

a

“ficha caiu” para mim, compreendi os motivos que
fizeram com que, ninguém quisesse contar a
história como ela realmente aconteceu e por não
haver mais nenhum interesse sobre o tema e
vendo inúmeras lacunas em aberto, resolvi
simplesmente especular sobre o desfecho e sobre
a tragédia!
Sendo a morte, o destino
certo de cada um, não haveria problema algum em
aceitar as coisas como foram, devido a inevitável
fatalidade pertinente a cada um...
Ocorre que, a certeza plena
de algo anormal aconteceu levanta inúmeras
outras hipóteses!

Na sociedade é assim!
Morte comum, saudade e
esquecimento!
Morte

por

assassínio,

investigação e recrudescimento da aversão a
maldade!
Isso porque, o crime causa
repúdio a sociedade!
Quando

o

mais

forte,

“abate” o mais fraco, a revolta se instala no âmago
individual e demore o tempo que for, passe as
gerações que passarem, mais ainda as pessoas,
ainda que inconscientemente, estarão tentadas a
fazerem a justiça se cumprir!

Não há justiça como a
conhecemos, mas, a Justiça da humanidade que
JAMAIS, deixa o mal impune, ainda que séculos se
passem, ainda que milhares de anos transcorram!
Os Judeus traíram a seu rei!
Venderam-no,

entregaram

aos sacerdotes do templo e posteriormente as
autoridades romanas, para que o punissem dos
“graves crimes”, dentre os quais: “curar os
desgraçados, cegos, coxos e aleijados de toda
espécie no dia de sábado! Ressuscitar do reino dos
mortos os abandonados, devolver almas a corpos
carcomidos pela lepra e trazer lucidez, a cérebros
cegos pela loucura e adversidade!

Enfim,
“Barrabás”,

o

salteador,

trocaram-no
o

saltimbanco,

por
o

“assaltante” estradas, etc.
Passados

dezenas

de

séculos, passados milhares de anos, eis que surge
um “vingador da causa divina!”
Logicamente,

entenderam

bem, um “vingador às avessas”, mas, o foi...
Assim, Hitler, surgiu para que
se cumprissem as profecias e os homens ingratos
que traíram seu rei, foram submetidos as mesmas
traições!
Foram arrebatados de suas
casas e jogados em campos de concentrações,

para sentirem na própria pele, o quanto custou o
preço de suas traições!
Isso

dito,

apenas

para

demonstrar que nenhum mal fica impune e
algumas vezes, como o crime é muito acintoso e o
perdão

mais

escasso,

ocorre

quase

simultaneamente e não demora tanto

que
tempo

como no caso de Jesus e seus algozes, no caso, o
seu próprio povo...
Foi assim, que os principais
artífices do assassinato de Marilyn Monroe,
tiveram

suas

vidas

também

abruptamente

ceifadas, espécie de “Pena de Talião”, para
minimizar um pouco de seus crimes e de suas
torpezas e hipocrisias!

Abusaram da moça, que a
bem da verdade, não era santa, mas, pobre infeliz,
não conhecia os meandros do meio político e nem
fazia ideia das “cobras peçonhentas” que andavam
e excetuando-se o momento fatídico que ceifou a
vida de JFK, que jamais deve ser tido como algo
normal, todo o resto, foi pagamento de seus
pecados, contra uma mulher carente e viciada, que
somente usada para o sexo e exibida como
“troféu”, prova de uma pretensa “virilidade
masculina”, que o tempo cobraria seu preço...
Cobraria

seu

preço

e

continuaria marcando a passagem dos Kennedys
nesse mundo, como uma família movida pela

tragédia, pelo ostentação, o luxo e por que não?
Pela maldição!

CAPÍTULO III
APENAS NAVEGADORES DO BARCO
DO TEMPO E DO DESTINO!
É somente isso o que somos!
A saúde, a riqueza, o poder e fama,
etc., mistifica um pouco essa verdade, mas, é na
verdade o que fato somos!
Por mais trivial e elementar que a
questão aparente ser, existe aquele que preferem
disputar posição de privilégio, quando não sabem
e nem fazem ideia, qual é sua verdadeira missão e
sua real vocação nesse mundo!

Existe ainda àqueles que além de
não aceitarem a sua posição de subalternidade,
ainda preferem ser o oceano e não o barco(?!)
A questão, a priori, pode até
parecer um pouco forçada, mas, não o é!
Visto que, o que pensa um político
que é?
Ora, ele pensa que é Deus!
Com efeito, fazem o que bem
entendem, se julgam acima da lei, se acham acima
do bem e do mal e quem deveras se comportar
assim senão um Deus?
É o que eles acham, é o que pensam
que são!

Mas, tanto para eles, quanto para
nós, a ilusão logo se extingue: quando a doença
ataca,

quando

a

loucura

se

avoluma

e

principalmente, quando a morte se aproxima!
Tal era o pavor da morte, que os
antigos, a pintaram-na como àquela figura
fantasmagórica, ostentando aquela enorme foice,
ceifando inevitável a vida e destruindo todas as
“ilusões humanas!”
E quais são as ilusões humanas?
Salvo algumas poucas exceções em
desprendimento, as grandes paixões e ilusões
terrestres são: carrões, mansões, viagens, beleza

física, abundância de toda espécie e total proteção
a família e tudo de ruim para o semelhante!
Sim, tudo de ruim para o próximo,
pois, se tudo se quer para si mesmo o que sobra
para o semelhante?!
Assim preocupados sobremaneira
com o que vestir e com o que beber, os homens
passam os dias a cogitar sobre como sobreviver
amanhã, porém, sem que sequer o dia de hoje
tenha terminado!
O choque causado pelo trauma de
um ser querido é sem paralelo!
No entanto, se esse é o estado real
da humanidade (nascimento, vida e morte),

deveria se dedicar um pouco mais de tempo para
conjuntar-se sobre o nascimento um pouco ainda
maior dele para refletir sobre a vida e um muito
maior comprometimento para cogitar sobre a
futura morte!
Assim, de onde vem então, todo o
impacto sentido quando a morte baixa sua
inexorável foice sobre nossos entes?
O impacto, o pavor, o medo, o
pavor, surgem a partir de toda uma vida levada
como se NUNCA ninguém partiria daqui!
E mesmo quando se sabe que isso
vai acontecer um dia, não levam em consideração,

pois caem no mais primário de todos os erros:
“morreu acabou!”
Se eu tivesse certeza que as coisas
seriam assim, optaria por duas profissões bastante
rendosas: uma delas seria investir todo

meu

tempo para conseguir um cargo político, a segunda
eu queria ser ladrão de banco! (por favor, observese a partícula SE).
Como político convicto de minha
impunidade e se soubesse que nada mais ocorreria
após a vida, roubaria o dinheiro, antes que esse
chegasse no banco e depois, como ladrão,
roubaria o numerário, quando esse
chegado nos cofres!

tivesse

E, ouça bem, como eu tenho certeza
de que a vida não acaba com a morte, não quero
nem ser político e nunca vou ser ladrão de banco!
Dado

os

prejuízos

do

ressarcimento... depois!
O homem ou a mulher, pelo menos
uma vez na vida, precisa parar para refletir sobre
sua vida e cogitar sobre os prejuízos durante e
após sua morte!
Todos os anseios depositados no
corpo, não sobra absolutamente nada para a alma,
razão pela qual, se faz necessário, para um dia
para reconsiderar!

Olhar para o espaço, olhar para o
Universo e principalmente, tentar olhar para si
mesmo, para evitar tragédias como aquelas que
vitimaram

toda

a

família

americana,

e

individualmente, pelo narcisismo destruiu, por
exemplo, aquele rapaz que tanto mentia e queria
se transformar em um boneco! E quer saber? Ele o
conseguiu (?!)
Tornou-se um “boneco inanimado
de carne e osso, o seu cadáver!”

CAPÍTULO IV
O

DESTINO

TAMBÉM

ESCREVE CERTO EM LINHAS
TORTAS!
É

sempre

assim,

mesmo

quando aparentemente existem grandes disparidades,
tudo está correto!
Tudo

no

final

se

encaixa

perfeitamente no destino que a vida escolheu para
cada um!
Ao término, tudo começa a
fazer sentido e quando passa, a vida, os ideais, os
sonhos, os amores, a alegria e a dor tudo faz sentido!
Veja, por exemplo, um rapaz
com pouco estudo, mas, muito apegado a sua mãe e no

intuito

de

lhe

prestar

uma

homenagem,

despretensiosamente, somente por seu amor e seu
carinho por sua genitora, gravou-lhe um “saudoso”
compacto simples, sabe o que é né? (não, se você é da
época dos computadores, note net books, tabletes,
Iphones e etc, além das Redes Sociais, você não sabe.
Compacto simples, era uma joia maravilhosa, que
geralmente antecedia a gravação de um compacto
duplo, com uma faixa de gravação de cada lado – o
duplo, tinhas duas faixas – somente muito tempo
depois, se o sujeito tivesse o dom gravaria um LP –
contendo 12 faixas, seis de cada lado do “bolachão”).
Com efeito, foi assim que Elvis
Aron Presley, em Memphis, EUA, fez sua homenagem a
sua mãe e foi descoberto por um homem, atendendo, é
claro, os chamados do destino, então, de um simples

caminhoneiro, transformou-se na lenda da música, no
“mago” do rock!
Um certo quarteto musical,
composto por, 04 jovens (à exceção de um*), todos os
três a sociedade classificara como “problemáticos”,
expulsos de algumas casas de “shows” e “orientados” a
abandonar a carreira artística porque não tinham
talento e nunca “seriam ninguém”, persistiram, Deus
sabe como e se transformaram, “simplesmente”, na
maior referência como quarteto musical de todos os
tempos. É claro, surgiram outros, que tocavam
individualmente

muito

mais,

no

conjunto,

até

melhores, mas, a força do gênio de cada um dos seus
integrantes, as composições, as letras, o sentimento
colocado em cada um de suas músicas, fizeram os
“Beatles”, composto por Ringo Star, George Harrison,
Paul McCartney e John Lennon, serem reverenciados

por reis, rainhas, governadores e presidentes e até o
fim dessa humanidade, tem seus nomes, para sempre
escritos na história desse mundo!
O mundo está repleto de
exemplos semelhantes!
Não

fugindo

muito

desse

principio , foi assim, que no ano da graça de 1926, mais
precisamente no dia 1º. De junho, nascia no “County
Hospital”, Norma Jean Baker, filha de pai, desconhecido
e mãe, uma editora de filmes

no

estúdio

RKO,

chamada Gladys Pearl Monroe, porém, essa pobre
infeliz, devido a problemas psicológicos, hoje em dia,
perfeitamente tratados com alguma medicação, deixou
sua filha e a internaram numa instituição psiquiátrica.
Norma Jean, passou grande
parte de sua infância em casas de família e orfanatos

até que em 1937, mudou-se para a casa de Grace
Mckee Goddard, amiga da família. Hoje, nós sabemos,
as sequelas que provoca numa criança, sua falta de
contato com um pai, uma mãe, uma família, uma
referência de carinho e de amor!
Norma Jean, aos 16 anos, mais
uma vez se viu abandonada, por sua protetora, uma
vez que aquela teria que partir com seu esposo para
longe e não a poderia levar, sobrou-lhe poucas opções:
ou voltava para algum dos orfanatos em que fora
criada ou casava-se com seu namorado, há quem
namorava poucos meses!
Esse

fenômeno

é

curioso.

Geralmente, esse negócio de transferência, ou seja,
casar para fugir de uma situação nunca dá certo. Por
que será?

Acredito

porque

pelo

desespero, a pressa, a necessidade, esconde os
defeitos flagrantes de um possível cônjuge e algum
tempo depois, quando esses defeitos aparecem, são
tão grandiosamente monstruosos, que dificilmente a
relação resiste, a paixão esfria e o casamento acaba.
Isso não é regra, aliás, não existe regra para a
compatibilidade ou incompatibilidade de

gênios,

sequer para a afinidade, mas, alguns detalhes, algumas
histórias ultimamente relatadas, ratificam em partes
esse raciocínio!
No dia 19 de julho de 1942,
casou-se com Jimmi Dougherty, de 21 anos (ela tinha
16 anos). Segundo, o próprio Jimmi, Norma, era uma
menina doce, generosa e religiosa e que gostava de ser
abraçada. Norma e Jimmi, se amavam muito e eles
estavam muito felizes juntos, até que ele teve a

“brilhante” ideia de entrar para a Marinha dos Estados
Unidos e foi transferido para o Pacífico Sul, em 1944.
Após a partida de Jimmi, Norma
Jean começou a trabalhar numa fábrica de rádio (Radio
Plane Munition), em Burbank, California!
Enquanto

trabalhava,

completamente voltada para seu mister, o destino
“sorrateiramente”, trabalhava para mudar sua vida!
Um

certo

fotógrafo

(Davis

Canover, da Revista Yank), enquanto tirava fotos de
mulheres que ajudavam no esforço de guerra, inclusive
aquelas que trabalhavam na indústria de rádio, é claro,
teve sua atenção voltada para uma daquelas moças
que davam sua contribuição ao país e quando observou
melhor, logo percebeu a fotogeneidade daquela
criatura!

Após algumas fotografias e a
perfeita sintonia que Norma Jean, sentia com “as
lentes”, Davis, começou a lhe enviar

algumas

propostas para trabalhar como modelo. “As lentes a
adoravam!”
Conclusão?
Em dois anos, Norma Jean,
trocou o aperto dos parafusos da fábrica, por poses em
várias capas de revistas. Perspicaz, começou a estudar
o trabalho das lendárias e maravilhosas atrizes Harlean
Harlow (nome artístico de Harlean Carpenter, nascida
em 1911, Kansas City, a três de março a 07/06/1937 – a
“The Platinum Blondie”, contracenou com Clarck Gable,
em por exemplo: “The Secret Sex!” (1931) e estrelou
“Red Dust” (1932) e Lana Turner (nome artístico de
Julia

Jean

Mildred

Frances

Turner,

nasc aos

08/02/1921, em Wallace, Idaho e falecida em
29/06/1005 – contracenou com Spencer Tracy em “Dr.
Jekyll and Mr. Hyde, além de outros inúmeros
memoráveis filmes, dentre esses outros, em 1948, “Os
Tres Mosqueteiros!”). E para complementar, Norma,
inscreveu-se em aulas de teatro, sonhando com o
estrelato. Ocorre que, em 1946, o marido Jimmi,
retornou, “cheio de amor para dar”, o que significava
que tinha que fazer nova escolha, entre seu casamento
e sua carreira.
Resultado?
Em junho daquele ano (1946),
divorciaram-se, foi justamente o ano que assinou seu
primeiro contrato com a “20th, TWENTY

CENTURY

FOX”, isso, em 26 de agosto de 1946, em que ganharia
US$ 125,00 (cento e vinte e cinco dólares semanais, em

valores de hoje, em reais R$ aproximadamente R$
406,25, acredito, que muito mais à época deveria valer
).
Posteriormente, naquele ano,
tingiu seu cabelo de loiro e adotou o sobrenome de sua
avó materna e passou a se chamar Marilyn Monroe.

* Paul McCartney, sempre foi o mais comportado de
grupo.

TAMBÉM TINHA TALENTO,
MAS, POSSUÍA ALGO MAIS...
Quem “insinuou” que os
homens quando vem uma mulher bonita, não
consegue pensar em outra coisa senão naquilo...
estão completamente... certos!
Nessa hora, é verdade, surge
a famosa hipocrisia de uns: “eu, não sou assim...”
Mentira!
A mulher ainda consegue
disfarçar um pouco, mas, nós homens (me incluo),
quando vem uma bela b...eleza, enlouquece!
Pensando

nisso,

que

o

saudoso poeta (Vinícius de Moraes, o eterno

apaixonado) disse: “as feias que me perdoem,
mas, a beleza é fundamental!” Aquela negócio de
que para cada panela existe uma tampa, funciona
muito bem no “processo carmático!” Onde fulana,
obrigatoriamente tem que juntar-se, viver e
morrer junto com cicrano, etc.
Mas, pondo-se em prática o
livre-arbítrio, as coisas funcionam de maneira
divergente!
Assim, após assumir o nome
que acompanharia a sua trajetória, Marilyn
começou a carreira em alguns pequenos filmes,
mas, sua habilidade para a comédia, a sua
sensualidade e a sua b...eleza ímpar logo
conseguiram destaque, com efeito, homens,

olhem isso: 1,67 de altura, 94 cm de busto, 61
centímetros de cintura e 89 centímetros de
quadril, eis aí, o “veneno e o pecado”, encarnado
numa só pessoa!
Pode até cogitar-se

sobre

sua aparente vulnerabilidade, no intuito, de
minimizar, o furor que tomava conta das “massas”,
quando a viam, mas, inevitável é dissociá-la da
paixão, desejo, loucura, que “incendiavam” os
homens, quando a contemplavam! Na gíria de
hoje, seria uma espécie de “colírios para os olhos!”
Seu

primeiro

papel

no

cinema, foi uma participação em “Sua Alteza a
Secretária (em inglês, The Shocking Miss Pilgrim,
em 1947), de George Seaton. Depois, contracenou

com Grouxo Marx em “Loucos por Amor”, (em
inglês, Love Happy, que todo sabe ser Amor Feliz,
1950), de David Miller. Em 1950,

mesmo

conseguiu um pequeno mais influente papel no
thriller de John Huston, The Asphalt Jungle
(melhor, o título só em inglês), em suma, inúmeros
ótimos trabalhos e interpretações!
Os

verdadeiros

grandes

mestres, pela força do gênio que os “possui” e
pelo talento que os domina, produzem obras
primas a vida inteira. É possível ver esse exemplo
típico em compositores clássicos como MOZART,
BEETHOVEN, DON ANTONIO LUCIA VIVALDI,
também um grande brasileiro, VILLA LOBOS, ETC,
isso, na música!

Na literatura a coisa não é
muito diferente!
Porém, algumas vezes, o
escritor escreve diversos livros, para conseguir
chegar a sua “perfeição” pessoal!
Veja, nesse caso GILBRAN
KHALIL GILBRAN, que escreveu diversos livros,
mas, ao término de sua existência, deixou claro,
ter vindo a Terra, somente para escrever “O
PROFETA!”
Augusto dos Anjos, poeta
brasileiro, escreveu uma única, verdadeira “obra
prima” o “Eu!”. Mais tarde, título modificado para
“Eu E Outras Poesias!”, livro este que lhe rendeu a

soma de “um rés!” comprado por seu irmão, mas,
hoje, não tem limite de edição!
Euclides da Cunha, também
é o exemplo, escreveu outras obras, mas, o seu
“Os Sertões!” é sem dúvida nenhuma referência
para a humanidade!
Na pintura, “Vincent Van
Gogh”, provou o quanto a sociedade pode ser
“cega, leiga, indiferente e maldosa!” Passou a vida
produzindo obras primas sucessivas e ele também,
teve a grande honra (se é que se pode chamar
assim), de ter vendido um de seus quadros,
somente para seu irmão!

E no cinema, atrizes e atores
tiveram expressões de seus talentos para sempre,
escritos ou melhor, encenados em um único filme,
ainda que algum deles patéticos como por
exemplo “Rambo” de Silvester Stallone. Esse filme,
hoje em dia, mais do que nunca retrata a cara do
ator: truculento, grosseiro, apático, diria que até
patético, mas... divertido! Isso por que? Porque se
pautou

na

produção

cinematográfica,

tão

somente, haja vista ser desprovido de talento
natural, o que não ocorre por exemplo com AL
PACINO, ROBERT DE NIRO, SEAN CONNERY, BRUCE
WILLIS e os antigos, por exemplo, CLARCK GABLE!
Na comédia impossível não
se falar do impagável mexicano, CANTIFLAS. Era

olhar para sua cara e já sentir vontade de rir.
CARLES CHAPLIN, DON ADAMS (Agente 86), etc.
Com Norma Jean ou a essa
altura já quase consagrada Marilyn Monroe, não
foi diferente e dentre outras suas interpretações,
ganhou destaque o “Torrentes de Paixão!”
(Niágara, 1953), de Henry Hathaway, que a tornou
estrela. Marilyn, fez o papel de Rose Loomis, uma
jovem e bela esposa que planeja mtar seu velho e
ciumento marido, personagem vivido por Joseph
Cotten.

CAPÍTULO V
QUANDO UM HOMEM E UMA
MULHER

ENCONTRAM

SEU

CAMINHO!
Não, e não me

referindo ao

caminho do casamento!
Me refiro ao a “espécie de estrada
segura” do idealismo pessoal, quando fazem
aquilo gosta, trabalham em horário específico e só
para complementar recebem quanto

bem

querem!
Em verdade, o desejo de todos os
homens, mas, cuja oportunidade só alguns
conseguem obter!

É

que

se

vê,

os

grandes

privilegiados, esbanjando alegria e otimismo
quando falam de suas profissões: no boxe, nos
esportes em geral que conseguiram fama, na
música, na literatura, na pintura e na arte de
interpretação!
Reis e plebeus; ricos e pobres;
imperadores e súditos, felizes e desprezados da
sorte, eis o mundo!
Obviamente se vida se resumisse
somente nisso, muito sairiam prejudicados, não
entenderiam absolutamente nada e ainda sairiam
muito

mais

confusos,

mas,

como

dito

anteriormente, por maiores que aparentem ser as

anomalias, dessa dolorosa e curtíssima vida, tem lá
sua razão de ser!
Porém, as pessoas que encontram
sua verdadeira vocação e profissão e conseguem
exercê-las, podem ser facilmente identificados e
geralmente estão sempre ocupando as mesmas
profissões: políticos, jogadores de futebol, artistas
ou cientistas!
Satisfeitos, procuram cada vez mais
se aperfeiçoar, para, segundo eles, “servirem
melhor”

o

semelhante:

cantando

melhor,

melhores descobertas, novos projetos, etc.
Afinal
compensa... para eles!

de

contas,

o

dinheiro

O dinheiro e somente ele, vence a
barreira do preconceito, a distancia entre os povos
e torna o mais imbecil dos seres humanos,
inteligente!
Essa

semana,

um

jogador

de

futebol, que se não o fosse o máximo que poderia
ser na sociedade em geral, seria “representante
comercial”, ganhou a bagatela de quinze milhões
de dólares, como adiantamento de contrato e
faturará de salário, outros um milhão de dólares!
Existem atores e atrizes que faturam
“horrores”,

razão

pela

qual,

procuram

aperfeiçoar em sua arte, aliás, nada mais justo!

se

Afinal de contas, alguém tem que
carregar o piano, enquanto outros, somente tem o
“trabalho” de tocar as teclas!
Para mim todos os trabalhos são
iguais, quer o sujeito ganhe quarenta e poucos
milhões de reais sem fazer nada, quer o sujeito
ganhe um salário mínimo para limpar a avenida
Paulista inteira, o Parque Ibirapuera, o Central
Parque de Nova York ou a Torre Eiffel!
Contudo você dificilmente vai ouvir
um gari comentando com outro: preciso fazer um
curso de aperfeiçoamento para melhor manejar a
vassoura, um servente fazer questão de se
aperfeiçoar para suspender melhor um saco de

cimento sobre sua cabeça, um ajudante de
cozinha, um coveiro, um feirante!
Porque a vida não lhe dá atrativos,
remuneração e nem satisfação, razão pela qual,
vivem esses profissionais, sua humilde vida, sem
ilusões, sem fantasias e conscientes de que o
mundo não o é, nunca foi e vai demorar muito
tempo para se tornar um paraíso, opinião diversa
daquele que é “paparicado” desde a hora que
nasceu, durante toda a vida e até na hora de sua
morte!
Mas, retornando, em 1955, Marilyn
bastante bem remunerada e querendo seguir com
seriedade a carreira de atriz, mudou-se de
Hollywood para Nova York e foi estudar na escola

de atores de Lee Strasberg. Porém, em 1956, abriu
sua

própria

produtora,

a

Marilyn

Monroe

Productions, que produziu filmes como: “Nunca fui
santa!” (Bus Stop - 1956), de Joshua Logan e o
“Príncipe Encantado!” (The Prince and

the

Showgirl – 1957), dirigido e estrelado por Sir
Laurence Olivier.
Do cinema para a vida real, no dia
29 de junho de 1956 (note-se que ela nunca se
apaixonou pelo mordomo, pelo camareiro, pelo
cabeleireiro, pelo confeiteiro), casou-se com o
dramaturgo Arthur Miller.
Passaram uma “eternidade” de cinco
anos

juntos.

O

homem

era

perdidamente

apaixonado por ela. Em 1961, ano de

sua

separação,

pouco

antes

Miller,

escreveu

especialmente para sua adorada esposa, um papel
no filme “Os Desajustados!”, dirigido por John
Houston

e

coestrelado

coincidentemente

o

por

último

Clark

filme

Gable,

completo,

estrelado por Marilyn e a despedida das telas de
Gable.

CAPÍTULO VI
A FAMA, O DINHEIRO, A
PAIXÃO,

A

BELEZA,

QUANTO VALEM!
Valem muito quando

se

pode usufruir, valem absolutamente nada se a
doença coadjuvar!
Daí, cair por terra aquele
velho ditado que diz que a riqueza não trás
felicidade, manda buscar!
Tão estúpida essa assertiva,
quanto tantas outras que procura rebaixar o
homem a condição de ser meramente transitório!

Porém,

uma

pequena

observação preliminar, poderia derrubar esse
grave argumento imediatamente!
Assim, se a riqueza trás
felicidade, se a beleza é tudo e nada mais e mesmo
a própria saúde e juventude é tudo que se pode
querer e desejar, como é possível acontecer no
mundo, fatos que estamos cansados de ouvir e
saber?
Indivíduos
todas

as

essas

inexplicavelmente,

que

prerrogativas

possuem

e

fortuna,

inesperadamente,

tomam

atitudes desesperadas e dão cabo da própria vida!
Como isso explicar?!

Um sujeito multimilionário,
com mais de treze bilhões de dólares na conta,
desesperado por ter perdido dois desses bilhões,
numa queda da “bolsa” (de valores), se mata! O
que dizer sobre isso?
Que apego ao conforto e a
posse tem limite?
Concordo, mas, quem é que
pode impor limites àquele que passa a vida
somente desejando ter ao invés de pelo menos
tentar um pouco ser...
Ser menos egoísta, menos
ambicioso, menos narcisista, menos maldoso!

Mas,

inevitavelmente,

no

nosso próprio trabalho, observamos pessoas
normais, porém, destituídas de valores morais,
completamente voltadas para o invólucro, sem
sequer prestar atenção no conteúdo!
Destituídas

de

qualquer

espécie de religiosidade, passam a vida a tentar
prejudicar o semelhante!
Por simples maldade, por
prazer ou por uma pretensa necessidade, a todo
custo, tentam dificultar de todas as formas, a vida
do semelhante!
Pseudamente

confiantes,

que mal nenhum lhes acontecerá, passam os dias

e as horas, dificultando a vida do próximo, ao invés
de somente se preocupar com a sua!
E o “grande bem” para as
pessoas, passa ser sua destruição!
O poder, a gloria, a fama e a
riqueza!
O que poderia ser, a salvação
da humanidade, torna-se sua perdição!
Resumindo-se assim, sabem
que vão morrer um dia, mas, comportam-se se o
fenômeno morte, só acontecesse para o vizinho!
Sabe, principalmente, que a
velhice e a pele flácida um dia será sua realidade,
mas, prefere viver sua existência, como se fosse

uma eternidade, no mesmo corpo, com as mesmas
companhias!
Poucas

pessoas,

num

montante de milhões, estão preparados para
conviver com as regalias proporcionadas pelo
privilégio, pela riqueza e pelo poder!
Pegou o poder o homem, a
mulher, pensa ser Deus...
E Deus, só existe Um...
Acontece também o fato
raríssimo, das pessoas em momentos extremos de
dor, reconsiderar um passado de crendices
supérfluas, materialismo convictos e

desprezo

para qualquer tipo de espiritualidade. Tive

um

grande amigo assim. No final, se converteu a
primeira religião que se lhe apareceu...
Arthur

Miller

e

Marilyn

Monroe,

obviamente “habitantes” do mais próprio meio
social, onde aparência e o valor pessoal de cada
um, é medido pelos quilates de ouro que ostentam
e pela quantidade de dólares que possuem,
vivendo de aparência, em 20 de janeiro de 1961,
justamente o ano de posse do presidente John
Fitzgerald Kennedy, nos Estados Unidos, no
México, se separavam.
A verdade era que Marilyn,
ainda na companhia de Miller, vinha tendo alguns
“affairs” com o até então, candidato a presidente!

Kennedy,

ficara

tão

obcecado com a musa, que no seu período de
recuperação numa operação que sofrera na
coluna, seu irmão (“e sócio nesses assuntos),
Bobby, pendurou de cabeça para baixo, em frente
a sua cama, um pôster de Marilyn, usando short
curtíssimos, de pernas abertas, de cabeça para
baixo, para levantar os ânimos do futuro
presidente!
O

caso

de

Marilyn

e

Kennedy, começara “um marido antes do último!”
Ou seja, quando ainda ela
estava casada com Arthur Miller, se encontravam
esporadicamente, isso, por mais de cinco anos...
não é pouca coisa para quem aparentemente

ansiava em ter uma vida normal... com o marido
natural!
Encontravam-se na suíte que
Kennedy possuía no CARYLE HOTEL, em Nova York!
Ou na casa de praia de Peter
Lawford*, em Santa Mônica, acreditando estar
bastante seguro, usando a casa de um agente
federal e aparentemente bastante seguro, do
ponto de vista da segurança pessoal. Bem a
história, nesse caso, contou o resto!
O que Marilyn com certeza
nem fazia e ideia e John Kennedy, não imaginava,
era que a casa estava repleta de escutas e mais
tarde, John Edgard Hoover, também chefe do FBI

e um dos donos da casa que o casal de amantes
realizavam seus encontros, usou de todas essas
mesmas escutas, ameaçando, é claro torná-las
públicas, quando John, tentou demiti-lo. Em suma,
estava envolvido e “dominado!”

*Chefe do FBI à época (ou pelo menos um deles).

CAPÍTULO VII
SE

SOMENTE

POR

ALGUNS

SEGUNDOS, ELA...
Se a moça por alguns segundos,
pudesse ter recebido a dádiva, de ver o tamanho
do “abacaxi” que estava abraçando, retrocederia e
fugiria, sem titubear ou se deter!
Mas, ao invés disso acreditava ter
“tirado a sorte grande!”
E qual a mulher não pensaria a
mesma coisa?
Namorar

um

sujeito

bonitão,

aspirante a ser o presidente da Nação mais
importante do mundo, logicamente, com bastante

dinheiro na conta e muito mais que poderia
ganhar como presidente, honrarias, jantares,
viagens nacionais e internacionais, prestígio, etc.
Logicamente, isso, na cabeça dela, pois, na cabeça
dele, tudo isso estava reservado

para

sua

“primeira dama!” e não para a “segunda!” (dama)
É incrível como ainda hoje, as
mulheres se iludem!
As décadas passaram, a população
do mundo cresceu e no entanto, os argumentos
continuam os mesmos e as mulheres como
“patinhas” continuam a cair!

Não sabem elas que a única coisa
que seus amantes querem, é tê-las com eles,
durante algum tempo, ao lado da cama, deitadas!
Quanto a todo o resto, citado acima,
fica sempre para a “titular!”
Mas, por que apesar de tudo as
mulheres continuam a cair no “golpe?”
Por causa da ambição, desejo,
anseio de posse, apego as coisas superficiais e de
alguma forma, por gostarem de ser ludibriadas e
passadas para trás!
Com a Mrs. Marilyn, não foi
diferente!

Chegando ao extremo de esquecer
quem era ela, para se entregar a sua louca paixão,
que mais tarde, fecharia a tampa do seu caixão!
O escândalo não foi maior, porque
não havia ainda o advento das redes sociais, do
contrário...
Do contrário, imagine no tal
“Face Book”, You Tube, a filmagem de

do
uma

mulher exuberante, “invadindo” a festa de
aniversário

de

um

presidente,

este,

comprovadamente casado e em voz meloso e
sensual, cantarolasse “safadamente” as notas da
famosa “Happy Birthday To You!”

No mínimo, seria fim de casamento!
Depois, viria a briga na justiça, a divisão das
crianças, das casas, etc!
Pois, imagine-se os “amigos”, acesso
o tal vídeo, partilhado milhões de vezes! Qual
amor e paixão que resistiria?!
Foi por isso e apesar de tudo, ao
que tudo indica a senhora “Kennedy”, com certeza
fora a última a saber e aliás, muito suavemente!
Estilo: “sabe, senhora Kennedy, o
seu esposo... estava na festa e chegou aquela atriz
e cantou para ele aquela musica... sabe?!”
Até a mensagem ser processada,
admitida e refutadas, o ódio já tinha passado, a

realidade falaria mais forte e falou e as coisas não
tomaram maiores proporções, mas, pelo ridículo e
inusitado da situação, passou, “somente”, para a
história!
Mas, é certo, se ela fizesse ideia, do
“barco” que estava entrando, pularia fora,
imediatamente, não deixaria as coisas tomarem
tal dimensão!
Concluiria que não valeria a pena e
sequer anotaria em seu diário, todos os detalhes
de seus envolvimentos amorosos. Particularmente,
daquele envolvendo seus encontros secretos com
o futuro e posteriormente com o presidente dos
Estados Unidos da América e também com o irmão
do mesmo e também com o Psiquiatra dela!

Sem querer, ela fundou o futuro:
“quarteto amoroso!” Diga-se de passagem mais
sofisticado que o “triângulo!”
Poderia

ter

a

vida

que

bem

entendesse, desde que não tivesse tido a brilhante
ideia, de registrar tudo! De anotar pequenos
detalhes! Cor das roupas íntimas, detalhes de
encontro a dois (a três e depois a quatro), claro,
que não concomitantemente!
Foi isso que custou sua vida e talvez
por isso, custaria a vida do

presidente

futuramente, dentre outras coisas, haja vista, ter
tido a ingenuidade (e seu irmão Bob, também) de
declarar querer acabar com a Máfia!

No

final

todos

pagaram

seus

pecados! No fim, todos quitaram parte de seus
débito, através de mortes horríveis!
Pois, até para morrer bem, é preciso
viver de acordo e não deserdar a ninguém!

CAPÍTULO VIII
A BELEZA E A RIQUEZA SÃO ARMAS
PERIGOSAS E INCONTROLÁVEIS!
Talvez por isso mesmo, a maior
parte dos profetas pediram para ser feios e Jesus,
Francisco de Assis e outros tantos, pediram para
virem pobres!
Estes últimos, com certeza, tinham
plena condição de lidar de igual para igual com a
riqueza, mas, por via das dúvidas, vieram pobres
mesmos!
O mundo é pautado, e não adianta
tentar provar o contrário, no que se possui!

Vale-se por aquilo que se tem e não
pelo que se é!
O indivíduo, pode ter as melhores
das intenções, mas, quando algum diferencial, seja
na beleza, seja em riqueza, lhe domine, ele se
transfigura e passa a acreditar que é mais
importante do que realmente é e tem muito mais
valor do que qualquer outro ser humano!
No dia a dia, é possível “admirar”
parte desse quadro em nosso cotidiano e fica
flagrante, que a própria constituição física e
orgânica, dota pessoas com melhores condições
de vida e de uma melhor aparência corporal,
somente com a aparente missão de causar inveja
ao semelhante!

E se não houver nenhuma crença
verdadeira, e se não existir nenhuma maneira
profunda de observar o que a vida é e representa,
as anomalias sociais, parecerem as únicas coisas
corretas, a beleza e riqueza assumindo proporções
gigantescas e potencialmente dominadoras de
mentes, a desordem estará instalada e as ignóbeis
paixões, como acontece, são as únicas respostas!
E assim, a pobre senhorita Marilyn,
apesar de ter sido boa menina, sua criação de lar
em lar,

de ter passado de “mão em mão”,

essa desconexão com o lado familiar, parece ter
pesado sobremaneira em suas escolhas futuras,
pelo menos no eu diz respeito a namorados e
maridos!

Já disse anteriormente: “casamento
por transferência não funciona(?!)”
Ou seja, não adianta tentar arranjar
alguma pessoa, simplesmente porque se deseja se
ver livre de uma situação, isso, sempre provoca
uma espécie de efeito contrário ou como se diz
vulgarmente, isso é um “tiro no pé!”
Ao

que

parece,

todos

os

relacionamentos da atriz, tanto, como namorados
e maridos, tiveram sempre uma espécie de
conotação de troca: namorar com esse para fugir
disso, com aquele outro para escapar daquilo!
E

finalmente,

como

paixões

incontroláveis dificilmente saciam o espírito e só

aguça mais a curiosidade romântica, se assim se
pode expressar, de uma paixão surge outra e como
paixão desconhece os limites impostos pela moral
e pelos bons costumes, sensação do extremo
vazio, faz com que, a pessoa migre de uma paixão
para outra.
Não importa que o outro(a) seja
compromissada, casada ou mora junto, pois, a
paixão não conhecendo limites, quando ela quer,
ela quer e em consequência, acontece da pessoa
não enxergar mais nada além de um minúsculo
mundo e uma pequena fresta de luz, numa grande
muralha de cimento!
Assim, uma moça com a beleza da
Marilyn Monroe, com sua exuberância, seu

talento, suas curvas, etc., podendo escolher
qualquer espécie de homem na face da Terra,
talvez tão poderosos quanto o seu amante.
Mas, não, quis somente enxergar
sobre o globo terrestre um sujeito, insosso,
branquicela, magérrimo, etc., somente pelo poder
que aquele aparentava ter!
Ou seja, pelo desejo de poder e pela
força da carência, se “enrolou” de tal forma, com
tão conturbada criatura, ao mesmo tempo que
com o irmão do mesmo, seu marido e seu
Psiquiatra, que sua vida virou um verdadeiro
“inferno!”

Tudo isso, associado a uma vida
desregrada:

bebida,

droga,

medicamento

controlado, noitadas, sexo, rock’n roll e falta de
orientação, foram mais que o suficiente para
decretarem o término abruptamente, de uma vida
que prometia ser muito promissora!

CAPÍTULO IX
UMA RÁPIDA OLHADA NOS
COMPONENTES

DA

FAMÍLIA!
O fato tornou-se notório e
público e um consenso, finalmente, formou-se em
torno dos acontecimentos que envolveram grande
parte dos familiares!
A

“maldição

Kennedy”,

tornou-se pública!
E não há nem que se falar
em

“coincidência”,

tamanha

quantidade

desgraça que se abateu sobre a família!!

de

Diversos

membros

da

família, morreram, digamos, de causas não
naturais, culminando, inclusive, com a “inspiração”
par a formação de uma banda de “Punk Rock”
chamada: “Dead Kennedy”.
E “estranhamente”, ou não
tão estranho assim, devido a própria história da
família foi justamente a morte dos dois membros,
mais proeminentes da família “John” e “Bob”
Kennedys, respectivamente mortos em 1963 e
1968. Mais tarde, o filho do primeiro “John Jr”,
morreria mais tarde em 1999, juntamente com a
esposa e cunhada, em um acidente de avião!
Outros tantos, insistem em
afirmar, por exemplo, que o azul, onde todo

mundo ver o azul, é vermelho e onde todo está
vendo que é vermelho, diz que não tem cor!
Ou seja, acreditam que as
mortes trágicas dos membros do clã, deram-se por
“pura negligência!” Haja negligência! Tipo, dirigir
embriagado, pilotar uma aeronave em condições
precárias, e outras, ainda afirmam ser o resultado
“natural”

de

acontecimentos

que

poderiam

ocorrer a famílias numerosas...
Só que ninguém se recordou
de mencionar, seja lá, nos EUA ou em outras
partes do mundo a “coincidência” dos integrantes
de uma mesma família, morrer violentamente e às
vezes, misteriosamente!

Assim, ratificando que algo
de anormal ocorreu e ainda ocorre entre aquelas
pessoas, veja-se: em 1941 Rosemary Kennedy, a
qual acreditava-se ter problemas mentais, foi
internada

durante

décadas

numa

clínica

psiquiátrica, até sua morte em 2005;
Em 12 de agosto de 1944,
Joseph P. Kennedy Jr., morreu na explosão de um
avião, no Nordeste da Inglaterra;
12 de agosto de 1948,
Kathleen Kennedy Cavendish, morreu em um
acidente de avião na França com o seu amante
Peter Wenthworth Fitzwilliam;

23 de agosto de 1956, teve
uma filha nascida morta (que se chamaria,
segundo a família de Arabelle Kennedy);
9 de agosto de 1963, Patrick
Bouvier Kennedy, prematuro, morreu dias após
seu nascimento;
22 de novembro de 1963,
John Fitzgerald Kennedy (o presidente), foi
assassinado em Dallas, quando desfilava em um
carro aberto!
Em 19 de junho de 1964,
Edward “Ted” Kannedy, Senador dos EUA,
envolveu-se em um acidente aéreo que matou um
de seus assessores e o piloto, ele, apesar

das

“avarias”, costelas quebradas, bacia trincada,
pulmão

perfurado,

hemorragia

interna,

sobreviveu;
06 de junho de 1968, Robert
F. Kennedy (o “Bob”, que disputava um lado da
cama de Marilyn, com seu irmão John), no dia em
que venceu a primária democrática na corrida
presidencial, foi assassinado em Los Angeles, por
Sirhan Sirhan!

CAPÍTULO X
A

SAGA

DAS

MORTES

BRUSCAS CONTINUA...
18 de julho de 1969, um
carro dirigido por “Ted Kennedy”, cai de uma
ponte

em

Martha’s

Vineyard,

afogando

a

passageira Mary Jo Kopechne, sua secretária.
Justamente quando ele (Ted
Kennedy),

segundo

suas

própria

palavras

proferidas posteriormente, pensava exatamente
sobre o “fato”. Sim, pensava ele, se não havia sim,
uma espécie de maldição, atingido toda sua família
e logo em seguida, acontecia o acidente!

13 de agosto de

1973,

Joseph P. Kennedy II, era o motorista de um carro,
o qual, após acidente, deixou o seu passageiro,
Pam Kelley, permanentemente, paralisado,

ou

seja, ao que tudo indica, não só a família, fora
“contemplada”, com essa macabra “premiação”,
mas, também aqueles que se envolviam com eles.
17 de novembro de 1973,
(menos mal), Edward “Ted” Kennedy, Jr. perdeu
parte

da

perna

esquerda,

devido

a

um

agravamento de um câncer no local.
30 de outubro de 1975, a
adolescente de 15 anos, Martha Moxley, foi
assassinada em Connecticut. Em 2002, Michael
Skakel Kennedy, sobrinho de Ethel

Kennedy,

confessou ter sido o autor do crime, mas, algum
tempo depois, sua sentença fora anulada, ou seja,
“mais maldição para a conta da família!”
25 de abril de 1984, David
Kennedy, morreu de “overdose” em Palm Beach,
Florida.
1º. De abril de 1984, William
Kennedy Smith, estuprador, julgado, foi absolvido
de todas as acusações. Mesmo com toda desgraça,
ao que tudo indica, a família, tinha muito
influência política.
31 de dezembro de 1997,
Michael Kennedy, provavelmente o mesmo que

matara uma adolescente antes, morreu, num
acidente de esqui em Aspen/Colorado.
16 de julho de 1999, John
Fitzgerald Kennedy, Jr., sua esposa e sua cunhada,
morreram de acidente aéreo, quando o próprio
John, pilotava a aeronave!
Um ataque cardíaco, não
quer dizer absolutamente nada, mesmo, quando
aquele que sofre entra em óbito. Outrossim,
quando se trata de um membro daquela família,
há sempre um diferencial:
16 de setembro de
Kara Anne Kennedy, morreu de ataque

2011,

cardíaco,

quando praticava exercícios para boa forma, em
um clube em Washington.
16 de maio de 2012, a
segunda mulher de Robert Kennedy, Jr., Mary, de
52 anos, enforcou-se em sua casa de Bedford, em
Nova York.
E mais uma para a conta em
“vermelho” da família: 13 de julho de 2012, Kerry
Kennedy, foi presa quando dirigia drogada e
provocou acidente automobilístico. Foi absolvida
de todas as acusações! Em 2014, foi absolvida de
todas as acusações.

Como se vê, tanto lá como
aqui no Brasil, o “nome” fala mais alto que a
justiça e o dinheiro, fala mais alto que o moral!
Mas, desse mal, qualquer
brasileiro, já se tinha livrado!
Ou mudado definitivamente
o

sobrenome

macabro,

por

algum

menos

amaldiçoado, no entanto, os americanos, por
desdenharem das coisas espirituais e serem muito
mais céticos do que se pode esperar de um povo
descrente.
“Paga para ver” e o resultado
é esse: um número significativo de desgraças, uma
sequencial a outra, no entanto, aparece um gênio,

para dizer que é: coincidência, desleixo, abuso,
revolta, etc.
Acontece que todo esses
adjetivos, são justamente, derivados da maré de
azar que assomou aquela família.
O efeito, sintomático de uma
espécie de praga, que se impregnou por todos os
irmãos, filhos, netos, mães, esposas, amigos e até
pessoas,

que

passaram

a

ter

algum

relacionamento com algum deles... inclusive, a
também desavisada Marilyn Monroe.

CAPÍTULO XI
“A CRENÇA DO BRASILEIRO
E

O

DESCASO

DO

‘ESTRANGEIRO!”
Brasileiro pode até ter a
fama de besta... mas, não é burro!
Isso por que?
Um brasileiro, formado em
engenharia, por exemplo, persiste por muito
tempo em tentar encontrar o emprego de seus
sonhos, em sua área!
Persiste, insiste, procura e...
nada!

O emprego do sonho, tornase pesadelo!
Até que com seu sonho
desfeito, muda de área!
Vai

ser

vendedor,

comerciante, agricultor, apicultor...
O “status” até pode ficar
prejudicado, mas, as “panelas” não ficarão vazias!
Persistir é inútil!
Às vezes, mudar é preciso,
necessário e pode salvar vidas!
Eu

tenho

uma

“leve”

desconfiança, que um brasileiro, passando por

uma série de dificuldades ou mais ainda, um
brasileiro, percebendo uma série de desgraças
acontecendo com seus parentes e com seus
familiares, reconsidera tudo!
Logo percebe que, se não
pode evitar as consequências inevitáveis de uma
tragédia, para evitar outras, entende que necessita
mudar as atitudes, a maneira de agir, até a
maneira de pensar, os locais por onde andar e o
trabalho que exerce!
É nesse ponto e somente
nesse ponto, que finalmente, ele, o brasileiro, leva
vantagem sobre um “gringo!”

Feitas as devidas mudanças,
trocas e ajustes, não deram certo, então, apela
para o espiritual!
Se os meios conhecidos não
são eficazes para deter a desgraça, o quem sabe o
sobrenatural!
Eis

aí,

do

brasileiro,

o

diferencial...
Nada que um bom “passe”
não resolva, uma consulta ao caboclo ou algo
supranormal!
Enfim, parando com

as

rimas, é natural, que a maré de azar, tenha o seu
final!

Contudo, a família Kennedy e
seus

remanescentes,

continuam

a

viver

normalmente, como se fosse comum, tanta
desgraça se abater sobre uma família!
Ora,

se

fosse

numa

comunidade, numa cidade, isso já não seria
normal, quiçá entre membros tão próximos e
inclusive amigos!
Sendo

assim

e

fato

comprovado, que existem diversas manifestações
sobrenaturais, lá pelos lados dos EUA!
Não é especulação!
E aquele filme chamado “The
Ghost Hunters!” Os Caça Fantasmas, na verdade,

por mais fantasioso que pareça, é sim, baseado ,
nos verdadeiros caças fantasmas que por lá
existem por pretensas expulsões dos “demônios”
como chamam, faturam pequenas fortunas!
E justamente aí, nasce uma
certa contradição: quanto mais não acreditam
mas, aparições surgem e quanto mais surgem
estas menos acreditam.
Não é de se estranhar o caso
daquela família, que quanto mais desgraça
aconteceu, mais eles persistiram em praticar
coisas, no mínimo, não muito “sociais!”
Não obstante, a parcialidade
de sua justiça com as atitudes reprováveis de

alguns componentes do clã, não impediu que
outras desgraças tenham acontecido, e sabe-se lá
(tomara que não), “pode” acontecer com os
“remanescentes” deles!

CAPÍTULO XII
O DIÁRIO!
Note-se,

somente,

diário!
Isso mesmo, porque
pouco importa ou importava a cor da capa do
caderno, mas, se seu conteúdo.
Contudo,
caderno,

possuía

a

capa

como

vermelha,

o
foi

caracterizado como tal!
Por exemplo: aqui no
Brasil, numa outra circunstância, numa outra
espécie de escândalo de corrupção, suspeitou-se
ou constatou-se que alguns documentos ou

diversos documentos comprometedores, estavam
no interior de uma tal pasta “cor de rosa!”
Então, a tal pasta e
não sua cor, ficou estigmatizada!
O diário de Marilyn,
poderia ser “preto”. Aí se chamaria, o diário negro!
Mesmo que

fosse

azul. O estigma, seria exatamente igual, quando
trouxessem à baila, as suspeitas palavras e textos,
que

teriam

sido

encontradas,

contidas

no

recipiente!
Seja

como

for,

escrever memórias e retratar o dia a dia, seja
fisicamente, seja virtualmente, não é típico do

brasileiro, o que não é novidade para ninguém, ou
é?
Por que?
Porque a experiência
e estudos comprovaram, que só quem escreve
bem, quem lê!
Por

conseguinte,

sendo o futebol a preferência do brasileiro, em
detrimento da leitura... sendo o futebol a paixão
nacional em prejuízo da literatura, não é novidade
para ninguém, o pouco interesse que revela essa
nossa sociedade pela leitura e consequentemente
pela escrita!

Seria uma espécie de
tradição de um povo!
Cultura

de

uma

nação, modo de se portar e se comportar uma
sociedade!
Porque:

se

o

indivíduo não tem interesse pela leitura, não vai
ter pela escrita, quiçá pela literatura!
E
explanações

pontuais,

para

nessas
situar

breves
uma

circunstância fortuita, no tempo e no espaço,
surge então, a causa de existir tão grande
disparidade entre nossas sociedades, tão grande
abismo responsável pela imensa desigualdade

social, que assola do Iapoque a Chuí, esse nosso
Brasil!
É certo que a leitura e
a cultura, talvez não torne um povo melhor!
Mas, pelo o tornaria
independente e pensante!
E

logicamente

um

povo instruído questionaria e muito as ações de
um pretenso candidato a cargo público, antes dele
começar a fazer suas promessas mirabolantes de
sempre, para depois fazer, o que todo mundo sabe
que faz!

E o caso não é tão
simplista o quanto aquele senhor de “meia idade”
disse um dia: “o brasileiro não sabe votar!”
Não é que o brasileiro
não sabe votar!
Na verdade são dois
grandes problemas, que ferem ainda mais, quando
revelados!
Primeiro, o brasileiro
não tem cultura para votar!
Segundo, “não tem
uma única ‘alma’ para colocar “lá*” para o
representar dignamente! (*Assembléia Legislativa;

Congresso Nacional; Câmara dos Vereadores e...
tenho que falar: Palácio do Planalto!).
Mas, como não se
trata de um livro político, vou continuar falando do
diário da moça!
Ingênua

a

pobrezinha, com a mania de criança americana,
expos, toda sua vida numa agenda, num diário,
que acreditara nunca tornar-se público e muito
menos objeto de cobiça de políticos astutos (lá,
em menor número, também os tem).
Homens

que

primavam pela aparência, pela mentira e por
manter sua imagem intocável e quando

palavras

comprometedoras

ameaçam

tornarem-se

públicas, o pavor invadiu-os e se viram na suposta
obrigação, de dar cabo do diário e de sua dona,
principalmente!

CAPÍTULO XIV
NUNCA

REPRESENTOU

AMEAÇA A NINGUÉM!
Exceto, a ela mesma!
É verdade sim: o passado de
cada um, pode ser o algoz do seu futuro!
Impossível, um

ser,

seja

homem, seja mulher, criado em lares adotivos,
sem carinho de pai, sem carinho de mãe, não se
tornar um ser extremamente carente no futuro!
Também ocorre sim, um ser,
com pai e mãe, no mesmo lar, nunca ter vivido
fora

dos

limites

de

uma

família

e ser

completamente desequilibrados! Pais vivendo
juntos... mas, completamente distante!
Outros

ainda,

completamente equivocados, acreditando que
pelo fato, de suprirem as necessidades básicas da
família e supérfluas também, acham que seu dever
de pai e mãe estão cumpridos.
Isso, não é verdade!
A sociedade atual e sua
formação está provando que isso não dá certo!
Quanto

a

mim,

nessa

oportunidade, prefiro me abster de efetuar
comentários quanto aos meus pobres pais

nesse

sentido, porque fizeram o que podiam e estava a
seu alcance!
Acontece que de um lar,
onde existem pai e mães, presentes, mesmo aí, a
personalidade de cada filho, escreverá o seu
futuro!
E não é raro observar-se em
famílias abastadas e aparentemente felizes, seres
nascidos em “berço de ouro” e até que receberam
carinho,

tornarem-se

frios,

arrogantes,

indiferentes a dor do semelhante e mais...
Não pensam duas vezes,
quando seus pais, já de idade avançada, que lhes
deram carinho, afeto e amor, quando de

sua

estúpida infância, em enfiá-los, num asilo para
idosos sem dó nem piedade!
Eis aí!
Enquanto o mundo e seus
habitantes, é claro, não cuidarem melhor de suas
crianças e tratarem com mais carinho ou pelo
menos respeito as pessoas mais idosas, haverá
sempre uma grande desolação, para todos,
quando imaginarem o término de suas vidas...
Outrossim, do lado oposto
de tudo isso, está lá aquela criança que fora criada
bastarda, sem um único afago de afeto e de amor,
sem ninguém para lhe falar: “eu te amo, minha
filha, meu filho!”

Nesse

caso,

acontece

também o oposto(?!)
Seres

que

vieram

nessa

condição e simplesmente, ignorando todos os
prognósticos pessimistas, tornaram-se ótimas
pessoas, bons chefes de famílias e muito
agradecidos a tudo e a todos!
John Lennon, pode entrar
nesse exemplo. Bastante atentar em sua canção
“Mother” e sua forma de expressar as palavras, a
dor que sentia, por não ter conhecido o pai e sua
mãe, ser uma mulher... da vida!
Mas, nós sabemos, ser a
regra outra!

Marilyn

Monroe,

esteve

nessa regra!
Boa menina, bom caráter,
sonhadora quando criança (relatos a seu respeito,
quando dessa época, enfatizam isso), quando
adulta, sua carência afetiva, provavelmente,
confusa, quanto ao que seria carinho de pai,
confundida

com

paixão,

aturdida,

procurou

encontrar nos homens o amor que nunca recebera
em casa e pobrezinha, se soubesse, jamais
encontraria nesses seres do sexo masculino, quiçá
em “Bob” e John Kennedy, por exemplo, políticos
astutos que foram!
Muito

menos

em

seu

Psiquiatra, que violou seu juramento e

não

resistindo aos encantos da musa, tropeçou
também em sua cama!
Mas, no fundo, ela só queria
dar e receber amor!
Por

baixo,

do

chamado

“furacão loiro” (nem loura era ela, pintara seu
cabelo), havia uma alma sofredora e desejosa de
receber afeto e no final, fora “usada”, abusada e
finalmente, “assassinada!”

CAPÍTULO XV
PORQUE

HOMENS

TÃO

PODEROSOS, HAVERIAM DE
TEMER...
Primeiramente

porque,

seriam incapazes de suportarem e encararem a
verdade sobre si mesmos divulgada ao mundo, ou
seja,

que

eles

manipuladores,

eram

traidores,

aproveitadores,
infiéis,

corruptos,

covardes e criminosos!
Preterida (depois de usada e
abusada), a moça ameaçou retaliação!
Nos dias de hoje, com o
advento das mídias sociais, tudo, para ela teria

sido muito mais fácil, além de conseguir embolsar
alguns milhões de dólares de indenização!
Mas, à época, sua única
“arma” era seu diário, onde guardava, detalhes de
suas “escapulidas” ainda casada, com o candidato
a

Presidência,

empossado,

depois,

depois

com

com
o

o

presidente

irmão

desse,

concomitantemente com os dois, enquanto que,
se relacionava “profissionalmente”, com seu
Psiquiatra!
Com este último, Dr Ralph
Greenson, atentava para os perigos da “medicina
sexual”, aplicada carinhosamente por esse senhor!

Não obstante

tudo

isso,

procurou também experiência com alguém do
mesmo sexo e a atriz Joan Crawford, participou
desse seu lado curioso!
Comportamento
completamente atípico, associado a quantidade de
bebida e droga que ingeria e sobre a possibilidade
de “dar com a língua” nos dentes, de “símbolo
sexual”, passou a ser um incômodo geral,
necessitando ser removido do caminho e quanto a
isso, eles não perderam tempo!
Qual o homem que se
predispõe a dar cabo da vida de uma bela mulher
sem se importar com suas formas e seu charme?

Somente

aquele

que

já

usufruiu o bastante, que já cansou de possuí-la ou
pelo contrário: um último amante preterido!
Junte-se a isso tudo, uma
possibilidade de palavras escritas em momentos
“oportunos”, causarem dano irreparável a muito
gente em momento inoportuno e tem-se a receita
do “coquetel da morte”, que a moça começava a
preparar para ingeri-lo de uma só vez. E assim foi
feito!
Aos
exuberante,

ganhando

36

anos,

dinheiro,

beleza

“transando”

bastante, realizada profissionalmente, Marilyn
Monroe, não tinha nenhum motivo para fazer o
que disseram que ela praticou: suicídio!

Então, o homem que lhe
orientou durante a vida, para fortalecer seu
caráter, foi o mesmo que trabalhou detalhes de
sua morte, de forma calculadamente eficiente,
para que nada saísse do “script!”
Depois de muito tempo de
atuação e já consagrada, Marilyn Monroe, entrou
nesse filme, como coadjuvante!
E no enredo, ao contrário
dos filmes tradicionais, onde os grandes atores
para ganhar o Oscar, tem que estar atuante, na
frente das telas grandes e pequenas, nesse caso, o
ator principal, agiu homiziado nos bastidores,
determinando ainda como seus colegas de atuação
deveriam agir!

E contracenando com seu
irmão, “Bob” Kennedy, teve uma “grande”
atuação, no desfecho da trama da vida da atriz!
Incumbido de arrancar da
moça, detalhes, onde a mesma escondera o tal
diário

de

capa

vermelha,

onde

segredos,

ameaçavam comprometer a “segurança nacional”,
mas, não conseguindo interpretar a contento sua
fala

e

nem

desempenhar

de

acordo

seu

personagem, apelou para um outro artista, o
Psiquiatra, que desempenhou, um dos papéis,
mais

vis,

mais

covardes,

porém,

bastante

complexo quanto a eliminar a moça, sem deixar
nenhum vestígio...

CAPÍTULO XVI
NINGUÉM
“DEVERIA”

NESSE
TER

UMA

MUNDO
MORTE

INFAMANTE!
O “deveria” entre aspas, seria, se
ninguém tivesse “culpa no Cartório!”
Nesse caso, entenda-se o cartório
da vida não o de protestos!
Mas, como “ninguém” nesse mundo
de Deus é inocente, tudo então, faz lá seu sentido!
E eu sinceramente acredito nisso!

Até essas doenças incômodas, as
quais, (perdoem a expressão), como tinha,
perseguem-nos a existência inteira!
Tudo tem lá sua razão de ser!
Até a morte violenta de

um

“velhote”, a machadadas, tem lá suas justificativas,
quaisquer que sejam, como dito, infundadas, mas,
existem!
Quando

minha

ex-esposa,

presenciou a cena (num filme de vida real, é claro),
ficou estupefata, revoltada, inconformada!
Tanto que, pronunciou quase que
concomitantemente: “o que fez esse senhor!”

Aquele senhor, líder para alguns,
“semideus” para outros, fora há algum tempo
antes, aliado de um dos mais covardes, cínico,
bandido, ditador, etc., que o mundo

já

teve

notícia, em matéria de mau-caratismo, acredite,
nem para o Hitler, perdia!
Joseph Stalin, foi tudo de ruim que pode ter
vindo a Terra “por descuido” e como sua morte,
fora tranquila, como a de um homem justo,
questiono outras tantas espécies de morte
violentas!
Ora, se aquele sujeito covarde,
crápula, astuto, marginal, (fora ladrão comum,
roubava pedestre, antes de tomar poder e mais
poder e forçar o “o outro” (Lennin) a renunciar em

prol dele), teve uma morte “doce”, quem mais no
mundo mereceria ser assassinado?!
Foi assim, que algum tempo antes,
mandou seus “capangas” cruzarem o oceano, irem
até a Cidade de Coyoacan/Mexico, em 21 de
agosto de

1940 para

de

vez,

ceifarem

brutalmente, a vida de um outro aliado seu,
fundador do Comunismo Russo, que mais tarde
espalharia-se pelo mundo, vindo ter inclusive aqui
no Brasil e as atitudes de pessoas do “quilate” de
Lula, Zé Dirceu, Genoíno, a presidente Dilma,
provaram que jamais daria certo em nenhuma
parte do mundo, ou alguém tem alguma dúvida?

Os

simpatizantes,

amaldiçoam

minha verdade, mas, todo mundo sabe, que ele
também mandou matar pessoas, assassinar rivais,
“limpar

o

caminho”,

para

a

atuação

do

perigosíssimo Stalin, foi chefe, inclusive da própria
Polícia Secreta Russa, a tão temida, por décadas,
KGB (Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti),
esteve em funcionamento entre 13 de março de
1954 e 6 de novembro de 1991), em violência e
violação dos Direitos Humanos, superava de longe
a CIA.
Com efeito, quando aquele homem,
desfilando numa limusine aberta, tendo ao lado,
sua primeira dama (com um chapéu, muito
estranho sobre a cabeça, aqui no Brasil, “não sei

por que” (sei sim) denominado “chapéu de
Viking”), recebeu um tiro certeiro (e que tiro hein?
Nunca cogitou-se esse lado, mas, para o tiro
daquele da distância que foi dado, somente um
Sniper experiente, o poderia fazêlo), mas, enfim,
quando do tiro, o tombo, o sangue e toda a
violência que envolveu o episódio, soubesse-se o
passado, os envolvimentos do Mr. John Fitzgerald
Kennedy, seria “normal!”
Dadas as circunstâncias passadas,
seria normal: envolvimento com a Máfia, com o
Serviço Secreto Americano, com o assassinato de
Marilyn Monroe e outras tantas e outros tantos,
que ameaçaram tornar público, suas torpezas
pessoais, recebeu o castigo a altura, que me

perdoem seus fãs, aliás, sinto muito por sua
esposa, seus familiares, filhos, aliados, que com
certeza não sabiam até que ponto chegava o
comprometimento dele, com camadas escusas da
sociedade americana!
Seja como for e apesar de tudo,
ninguém nesse mundo, por mais culpado que
fosse deveria ter uma morte daquele tipo, mas, o
passado de cada um, torna-se o Juiz de um futuro,
brilhante ou obscuro, conforme as atitudes, com
ele não poderia ser diferente!

CAPÍTULO XVII
O PROBLEMA DA RIQUEZA,
DA BELEZA E DO CONFORTO
E...
(e todas as vantagens do
contrário)
“É ridículo”, diz a maior
parte da humanidade quando o assunto caminha
para esse lado, sobre o que escolher para ser e as
grandes vantagens dos possuidores da beleza e da
riqueza!
Friamente
trazem desvantagens(?!)

avaliadas

só

“Impossível”, dirão outros,
pois, ainda se acostumaram com aquele negócio
de que a riqueza não trás felicidade, manda
buscar!
É claro, quando pronuncio
semelhantes assertivas, estou me dirigindo a
pessoas, que acredito eu, possuir um mínimo de
pensamento lógico para concluir o seguinte: o
sujeito (a), vem para a Terra, sem saber de onde
veio (teoricamente), não sabe quanto tempo sua
vida vai durar, não sabe que espécie de morte vai
ter, não sabe qual o outro lugar que vai habitar,
etc., como então se apegar tão ferozmente, a
regalias, que não sabe quanto tempo vai durar?!

Pensamento lógico, dissera
eu, porque infelizmente a grande maioria, vão pelo
sendo comum: ter para usufruir, possuir, para se
manter a frente, “por cima!”
A

única

coisa

que

relativamente, demonstra ao homem o quanto a
vida é “efêmera”, e isso para o seu bem e ele vê
sempre o lado negativo é as doenças!
As doenças, assim como o
nascimento e a morte, quebram todas as barreiras
sociais, atinge o pobre, o rico, o preto, o masculino
e o feminino e põe todos os aparentes desiguais
em condições reais de igualdade!

É claro, que existem seres
recalcitrantes
favorecidas

pertencentes

as

camadas

da sociedade, que

mesmo em

péssimas condições de existência, devido a algum
infortúnio de dor que lhe invadiu “a vida feliz”
(título de um livro de SÊNECA), que ainda não
ousam se “misturar!”
Para esses últimos, a vida,
infelizmente, passará em branco, não terá
aprendido nada!
A beleza é uma grande
“arma”, tanto pode alavancar a carreira e a vida de
uma pessoa para o bem, tanto quanto pode, fazer
uso dela, para humilhar o semelhante tido “feio”
(como eu por exemplo, mas, eu não ligo), dando a

entender que Deus, num Supremo ato da Criação
dotou-lhas com as melhores qualidades, os
melhores predicados, para fazê-la superior e
melhor!
Ficariam

desapontas

se

soubessem que para a Criação, a ameba, o
protozoário, um anjo mesmo, mesmo Jesus Cristo
e o mais reles dos seres humanos, possui para Ele
o mesmo nobre valor!
Portanto, é muito difícil,
encontrar pessoas simples portadoras de grandes
fortunas, assim, como o foi aqui no Brasil, por
exemplo Antonio Ermírio de Moraes. Eis um
exemplo, daquele que sabe que a vida precisa ser
vivida

e

os

bens

materiais partilhados,

obviamente,

em

forma

de

serviço,

de

investimento, de empregos de apoio a cultura,
etc., no entanto, já não posso dizer a mesma coisa
do Lula, o qual após ter sua fortuna multiplicada
da noite para o dia e seu filho, sem nenhuma
“inteligência superior”, digamos assim, tornar-se
segundo seu pai o: “Bill Gates, brasileiro!”
Que Deus tenha piedade de
sua alma!
Quanto a Marilyn Monroe, a
sua beleza e posteriormente seus contatos e sua
riqueza, fora sua perdição!
Mas,

seja

como

for,

conquistou alguma coisa na vida, o que nas

mesmas circunstâncias, talvez não conquistaria
com a mesma facilidade se fosse preta, cabelos
carapinhas e nariz avantajado!
Com certeza, ela não teve
tempo para refletir e engendrar em sua cabecinha
que seus predicados pessoais, foram sua desgraça
e perdição!
As vantagens de todo o
contrário de riqueza e beleza, no caso, a feiura e a
pobreza, está justamente no fato, do indivíduo ser
obrigado a viver a própria vida sem ilusões, sem
elogios,

sem

“puxasaquismos!”

paparicações

e

sem

Se vê obrigado a buscar na
fé,

um

motivo

para

sua

subexistência

e

convivência, salvo uma revoltinha aqui uma
revoltinha lá, não terá grandes dificuldades para
evitar, quando da sua saída desse mundo, os locais
anteriormente frequentados por “ícones” da
beleza e da fama nesse mundo:
Janis Jopplinn, Curt Cobain,
Emy Winihouse, Stalin, Hitler, Benito Mussolini,
Genghis Khan, Nero, Heliogábalo, Calígula, Julio
Cesar e Dilma Hussef, ops, perdão, essa ainda está
viva!

CAPÍTULO XVIII
UM

DOS

GRANDES

PROBLEMAS DA FAMÍLIA
KENNEDY!
Dentre

outros,

um

dos

grandes problemas da família Kennedy é querer
viver

“ardentemente”,

o

chamado

“sonho

americano!”
Possuir, ter, fazer parte,
aparentar, se destacar, ter poder!
A matemática é simples: daí
até a desgraça é um passo!

E ao que tudo indica é
justamente o que tem acontecido!
Existe um ditado espanhol,
que se espalhou pelo mundo e se tornou
patrimônio mundial que é: “eu não creio em
bruxas, mas, que elas existem, existem!”
Você não acredita em bruxas
e obviamente, eu também não acredito, contudo,
a série de acontecimentos inexplicáveis que tem
acompanhado a família ao longo das décadas,
requer

uma

explicação

mais

razoável

que

simplesmente fatalidade, como ousam explicar
alguns tidos como “especialistas!”

Uma pessoa de uma família
falecer de causas não naturais, pelo menos aqui no
Brasil e em algum outro país desenvolvido, como a
Áustria, por exemplo, a França. Fatalmente causa
comoção, devido ao inesperado da coisa!
Ninguém se conforma, mas,
ninguém está isento de ser vítima direta ou
indiretamente dessas desgraças!
É compreensível, apesar de
trágico!
Duas mortes bruscas, já se
daria no que pensar a respeito de algo anormal!

Agora, a quantidade mortes
violentas, umas até inexplicável que atingiu essa
família, é obra do sobrenatural!
Quando eles imaginam, que
a desgraça muita deveria ter terminado, vem a
desgraça total!
Seria
remanescentes

procurar

o

caso

sim,

dos

imediatamente

uma

explicação espiritual!
Mas, o desejo do “estrelato”,
o anseio para a satisfação do “sonho americano”,
oblitera lá os seus sentidos e eles mesmos,
conversando entre si, ainda não se dão

conta

(provavelmente), da extensão do mal que assola
toda a família!
Apesar de tudo, como dito
anteriormente,

o

sobrenome,

ainda

impõe

respeito, mesmo, digamos, após tantas “baixas
violentas!”
Preferem estar em evidência
na desgraça, do que no anonimato sem “glamour!”
O equivalente ao que li, na
camiseta de um antigo colega, que a essas alturas
já deve estar “do outro lado”, no que diz respeito
aos bebedores compulsivos!
Acontece que à época, com
pouco discernimento sobre o assunto, achava até

engraçado os dizeres ali contidos: “prefiro ser um
bêbado

conhecido

do

que

um

alcoólatra

anônimo!”
Hoje, eu sei o tamanho da
heresia contida naquelas estúpidas linhas, quando
eu observo a extensão do problema que é o
alcoolismo na vida de muita gente!
É de se imaginar o nível de
discernimento moral de tal pessoa e de pessoas
que como ele pensam, embora, sua capacidade
intelectual, permitia-lhe gozar de pleno respaldo
nesse meio jornalístico!

Antes, é preciso entender o
que seria um “alcoólatra anônimo!” e sua
diferença para um bêbado conhecido!
Um bêbado conhecido, todo
mundo conhece um, ou não?
Inclusive, muitos na própria
família!
Um bêbado conhecido, é a
maior aberração que a natureza permite existir,
por sobre a face da Terra!
Não é mais possuidor

do

livre arbítrio, vez que, é comandado pelo seu
senhor “o álcool!”

Quando ainda faz parte do
meio social e exagera numa noite de bebedeira,
comete os piores vexames e no dia seguinte se
recusa a imaginar que o protagonista de um
número sem limite de situações vexatórias foi ele!
Olha só: canta a mulher do
melhor amigo; passa a mão na b., da cunhada,
chuta o cachorro do irmão, sobe no palco e baixa
as calças, sai com a mulher mais feia da festa e no
dia seguinte, eis a tragédia: não se lembra de
absolutamente nada!
Típica a resposta: eu?! Eu,
não...

Conclusão?

Fim

de

casamento, não foi culpa da bebida, foi dele,
dela...
Perdeu o emprego, não foi a
bebida, foi o patrão que não prestava!
“Virou a casaca” na noite
anterior... bom, aí a bebida só contribuiu para a
realização de um sonho de infância...
Aí

quando

algum

gênio,

percebe a “mancada” e quer ajudar o infeliz e lhe
pergunta: “você tem problema com álcool?!”
“Quem, eu?! Eu, não. Bebo
socialmente!”

Derrotado,
humilde,

convicto,

o

compreensivo,

“alcoólico

anônimo”,

simplesmente reconhece que perdeu...
Perdeu a batalha, não a
guerra!
Compreende

finalmente,

que ser um bêbado conhecido (viu Dilair), é uma
das maiores humilhações que um ser humano
pode suportar numa existência...
Tétrica comparação, mas, é o
que se passa com o estrelato de toda a família!
Desgraça,

sobsequente

parece que nada o faz se emendarem!

é

Não são maus caracteres,
mas, são muito materialistas, razão pela qual, a
vida os está testando, para ver se descem do trono
e enfrentam a realidade como seres humanos
normais!

CAPÍTULO XIX
ONDE

EXISTE

TRAMA

E

PAIXÃO...QUEM É QUE O
CULPADO?
QUEM É QUE TEM RAZÃO?!
Para evitar danos maiores,
digamos que todos são inocentes até que se prove
o contrário... nesse caso, por exemplo!
No fundo, no fundo, viveram
uma ardorosa paixão, um colóquio de amor e
traição, que afinal de contas deve ter valido à
pena!
Eu acho que valeu!

Nem sei se existe o termo,
mas, um “quadrado amoroso”, foi formado cheio
de sexo, rock’n roll (com certeza), droga e muita,
muita paixão!
Cujos personagens foram a
Srta.

Marilyn

Sr.

Monroe,

seu

Psiquiatra

o

, John Fitzgerald Kennedy (JFK)

e seu irmão Robert Francis Kennedy (RFK), o
“Bobby”.
À exceção do Psiquiatra, que
tinha lá, simplesmente uma carreira obscura como
médico, os outros três personagens, foram muito
importante para a história e Cultura de seu país!

Homens influentes, fizeram
história, mas, com seu comportamento, provaram
o quanto é possível um indivíduo de vida pública,
se distanciar de bons princípios, quando de sua
privada, o quanto pode o homem sucumbir a
paixão, quando está envolvido e sua razão, não
ousa interferir em sua decisão!
John

Fitzgerald

Kennedy

(JFK), nascido aos 29 de maio de 1917, em
Brookline, (morto aos 22 de novembro de 1963,
em Dallas, no Texas, aos 46 anos), foi o 35º.
Presidente Americano, tendo governado seu país
de 20 de janeiro de 1961 até sua morte em 22 de
novembro de 1963.

Seu vice-presidente, fora o
Sr. Lyndon B. John (este, mais tarde, romperia as
relações com o irmão de John, Bob Kennedy,
devido este último, não concordar com a escalada
americana, ou seja, o envio de sistemático de
soldados americanos, para servir na Guerra do
Vietnã), foi Senador pelo Estado de Massachusetts,
no período compreendido entre o dia 03 de
janeiro de 1953 e 22 de novembro de 1960.
Formado

pela

“Harvard

University”, fora casado com senhora (hum, hum),
Jacqueline Bouvier, coincidentemente, falecida no
mesmo ano da morte do presidente!
Católico Apostólico Romano,
também cursou a Escola Militar dos EUA, servindo

na

Marinha

(1941-1945),

tendo

inclusive

participado de algumas batalhas na Segunda
Guerra Mundial, ocupando quando de sua saída ou
sua reforma, como dito aqui no Brasil, o posto de
Tenente.
Depois,

de

Theodore

Roosevelt (este que algum tempo depois, se
“embrenhou”

aqui

pelas

matas

do

Brasil,

juntamente com o Mal. Rondon, com o intuito de
“mapear rios”, descobrir fauna, flora, etc.), fora o
segundo Presidente mais jovem a chegar a Casa
Branca.
“Estranhamente”,

mais

muito estranho, fora o fato de ter sido assassinado
por um ex-Fuzileiro Naval, chamado LEE HARVEY

OSWALD e este, por sua vez, foi morto, dois dias
depois de ser capturado, por um outro assassino
chamado de JACK RUBY!
Estranho o fato de “terem
escolhido” para a morte do presidente um exfuzileiro naval. Ora, poderia ser um operador da
bolsa, operador de empilhadeira, gerente de
banco, Office-boy, paraquedista, não! Ao invés,
(para dar credibilidade a história e impedir a
investigação sobre uma espécie de “conspiração”),
foram localizar um ex-, com isso, dar a entender,
que poderia ter sido um “antigo desafeto, etc.”
Seja

como

for,

foi

exatamente como aconteceu no assassinato de
Marilyn Monroe: “uma investigação cheia de

mistérios, desencontros, desacertos e ninguém
nunca teve a última palavra!”
Aqui

no

Brasil,

seria

encarado o fato de maneira mais simplista, direta
e objetiva: “aqui se faz aqui se paga!” E isso, de
maneira nenhuma, pode descredenciar o extenso
curriculum positivo do homem!
Fora

empresário,

Embaixador dos EUA, no Reino Unido, formou-se
em Harvard, em junho de 1935, em setembro, à
bordo do navio SS-NORMANDIE, viajou a Londres,
para estudar, mas, devido a diversas doenças,
retornou aos Estados Unidos.

No ano de 1962, aconteceu
também um incidente, que de alguma forma,
ressaltou sua nobreza de caráter (na vida pública,
é claro), quando um jovem negro chamado JAMES
MEREDITH, fora expulso de uma Universidade,
sem nem conseguir efetuar sua matrícula, o que
obrigou, Kennedy, por sua livre e espontânea
vontade, (poderia dar de ombros), destacar 400
homens da Guarda Nacional e 3000 Agentes
Federais, para garantir ao negro, seu acesso a
educação, infelizmente, o que não impediu outros
tantos

atentados

contra

os

direitos

civis,

posteriormente, inclusive, com a morte do Pastor
ativista negro, Martin Luther King.

Robert

Francis

Kennedy

(RFK), nascido aos 20 de novembro de 1925,
também em Brookline, EUA, e assassinado em 06
de junho de 1968, seguindo os passos do irmão
John, o qual por sua vez, seguia os passos do outro
irmão mais velho JOE, também ingressou na
Marinha dos Estados Unidos, mas, ao contrário de
John, sua passagem por aquele órgão, fora
completamente obscura, tendo saído com o (hum,
hum), honroso cargo de “Aprendiz de Marinheiro!”
Que, a memória de Robert,
me perdoe a sátira, mas, o que sabe de especial
um Marinheiro (por favor, me perdoem os
Marinheiros), para contar com os préstimos de
ainda ter um APRENDIZ?!

Sem dúvida nenhuma, teve
um MUITO melhor destaque na Política dos EUA,
onde além de Senador, fora Procurador Geral dos
EUA, de 1961 a 1964.
Talvez um dos seus grandes
objetivos (e um dos maiores erros), e que
inclusive, pode ter também contribuído para sua
morte e de seu irmão, foi tentar combater frente a
frente, à Máfia!
Homem

digno,

contribuiu

pela consolidação dos Direitos Civis dos Afro
Descendentes e em 1964, elegeu-se Senador, pelo
Estado de Nova York.

Sua postura contra a Guerra
do Vietnã, onde o Presidente já à época, Lyndon
Johnson, contribuía com a escalada americana no
embate, ou seja, com o envio sistemático de
soldados, que morriam, e iam outros e morriam
também, obrigou a romper relações com Johnson.
Sobre esse trágico evento,
outras tantas personalidades se mostraram contra
sua continuidade, nomes como Jimmi Hendrix,
Cassius Clay (Muhamed Ali) John Lennon, entre
outros!
Sem dúvida nenhuma, teria
chegado também à Casa Branca, se os disparos
certeiros do fanático Sirham Sirham, não tivessem
lhe atingido a cabeça e deixado órfãos,
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rebentos e mais um no ventre de sua esposa Ethel,
isso, no dia 05 de junho de 1968, no saguão do
Hotel Ambassador, em Los Angeles.
Algum
enquanto

discursava

pelas

tempo
prévias

antes,
para

presidente, recebera uma bilhete de assessores,
no qual, estava escrito o relato da morte
(assassinato) de Martin Luther King e assim se
expressou:
“Tenho uma péssima notícia
para lhes dar. Martin Luther King,

fora

assassinado. E, cabe a nós, que ficamos, lutar pela
causa, pela qual, eles sacrificaram suas vidas: a
justiça e a igualdade entre os povos!”

Tempos depois, ele mesmo,
fora vítima de assassinato!

CAPÍTULO XX
MESMO NO DIA FATÍDICO,
UMA

TREMENDA

CONFUSÃO!
É a regra da vida!
Não se encontra escrita em
lugar nenhum, exceto na consciência individual.
A experiência de cada um é
coisa bastante peculiar e particular!
Acredito que num futuro
distante, para poder uma pessoa se encontrar na
posição

de

ocupar

um

cargo

relevante,

principalmente no serviço público, como por
exemplo, no cargo de um juiz de direito,

um

Senador,

Deputado

Federal,

Governador

e

Presidente, etc., há de ter comprovadamente:
experiência de vida, idade e “vergonha na cara!”
Este último item, no entanto,
é mais importante que os demais!
Pois,

como

é

possível

conceber a um julgador, por exemplo, que vive
num país subdesenvolvido, mentira quem afirmar
em desenvolvimento, porque a miséria, o racismo,
a desigualdade social, colocam ainda o

Brasil,

nesse patamar, tão desconfortável!
Mas,
possível

um

julgador

voltando,
ganhar

mais

como

é

de

R$

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), enquanto

a maior parte da população tem que sobreviver
com um salário de R$ 700,00. Eu, sentiria,
vergonha!
Ainda porque, são homens
articulados, inteligentes, perspicazes, possuidores
de vasta cultura, muito ao contrário, dos jogadores
de futebol, que ganham fortunas, mas não sabem
(pobrezinhos) elaborar um “ó” com um copo.
Deixemo-lhes de lado e falemos somente desses
homens comprovadamente civilizados, mas, que
não abrem mão dos seus altos salários e suas
regalias!
Aliás,

não

somente

a

experiência se faz necessário, mas, principalmente
O BOM USO DELA!

Porque tem pessoas que
sofrem, emergem das camadas mais obscuras da
sociedade e quando se tornam ricos, poderosos e
poderiam fazer algo pelo povo sofrido, tornam-se
desonestos, irritadiços, materialistas, ambiciosos,
etc., exemplo clássico? Claro, LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, esse traiu sua origem, traiu seu Estado,
traiu seu País!
A sua experiência de vida,
lhe deu somente “astúcia” e aguçou seu interesse
por bens materiais e pelo dinheiro. Em resumo:
não serviu de nada!
Mas,

para

aqueles

que

passaram por situações, vexatórias, humilhantes,
constrangedoras, etc., e que souberam aproveitar

toda essa desgraça, para fazer valer os bons
sentimentos e enaltecer os bons costumes, fazem
toda diferença!
Enfim, o sábio, como diz uma
assertiva popular, aprende com o exemplo do
próximo (não “paga” pra ver), em contrapartida, o
dito, inteligente, vai aprender, finalmente, com o
próprio exemplo!
Mas, longe dos anais do
Judiciário, muito além das assertivas políticas, a
experiência pessoal de cada um, quando bem
aproveitada, “vale ouro!”
Em resumo: quem bebe,
sabe que não pode e continua a beber aí?!

E quem bebia e parou de
beber?!
Logicamente, desses últimos,
existem milhares, infelizmente, não aprenderam
com o exemplo do próximo como os sábios, e sim,
com o próprio exemplo. Mas, eis que: nem tudo
está perdido!
Aos que bebem atualmente
e para aqueles que pararam e tem em conta o que
é o desejo de parar e finalmente o conseguiram e
finalmente, se recordam de suas desditas, que
dizem a respeito da “ressaca?!”
Vou falar de meu exemplo
pessoal!

Certa feita, após uma noite
de bebedeiras na casa de um amigo e família,
acordei por volta das 08:00 horas, mas, com uma
“ressaca” desgraçada e para que alguém imagine o
que eu sentia naquele dia, somente tendo passado
por experiência semelhante!
Era um domingo, o

sol

nascia, o calor do dia começava e eu tinha que
chegar a minha residência, que não distava mais
que algumas centenas de metros do local, porém,
havia “uma pedra no meio do caminho!”
Havia um morro, com um
ângulo de inclinação altíssimo!

Aos primeiros passos e na
primeira tentativa, tive vontade de deitar e ficar
por ali mesmo e talvez seja por isso, que o
“profissional do ramo” (cachaceiros), destituídos
de pudores devido um poder da “maldita”, deitam
Já

observaram

isso?)

nos

locais

mais

inconvenientes, para recuperar as forças!
Passado algum tempo, ao
invés de recuperarem as forças e caminharem para
suas residências, resolvem tomar mais uma e
finalmente, satisfeitos com o decorrer do tempo
acabam: sem casa, sem família, sem mulher, sem
amigos, somente são suportados, por seres, nas
suas mesmas condições, os chamados “zumbis
humanos!” , os quais, apenas esperam o dia de sua

partida desse mundo para um mundo ainda pior,
nas mais humilhantes condições e em sofrimento
inenarrável!
Foi

assim,

que

a

OMS

(Organização Mundial da Saúde), reconheceu
como doença, aquilo que a sociedade chamava e
chama de “safadeza!”
Bem, cheguei, onde queria
chegar, mas, imagine uma pessoa que além desses
vício maldito (bebida), ainda ser portadora de
doença do comportamento, como por exemplo o
TOC, (Transtorno Obsessivo Compulsivo), da TAB
(Transtorno Afetivo Bipolar), Depressão, fazer uso
de medicamento controlado e ainda fazer uso de

outras tantas drogas ilícitas... dá para imaginar o
drama!
Foi

justamente

nesses

condições, que a pobre Marilyn, amanheceu no
fatídico dia de sua morte!
Acredito que com uma dor
de cabeça desgraçada, tontura, ânsia de vômito,
etc.
Quando ali surgiu, vai saber
se a mando do seu irmão John, “Bobby”, para
conversar com Marilyn!
“Usada” por um, preterida
por outro e logicamente, odiada pelo Psiquiatra,
que não gozava do mesmo respaldo que os outros,

revoltada,

na

verdade,

incompreendida

e

certamente, apaixonada (paixão proibida, diga-se
de passagem), disse a Robert (“BOB”), que, como
se diz ainda hoje na gíria: “iria dar com a língua nos
dentes” e tornar público para o país inteiro saber o
que o seu Presidente, seu Procurador, andavam
aprontando no interior de sua casa!
Acredito que nos dias de
hoje, com advogados mais experientes, Marilyn,
jamais teria feito essas espécies de ameaça,
preferiria sem dúvida alguma, a sua parte em
“espécie”, mas, sem ninguém para assessorá-la,
ditou sua sentença de morte!
Ainda era, final da manhã e
começo da tarde!

CAPÍTULO XXI
AINDA NAQUELE DIA...
Desesperado, em ver seu
“nobre” e o nome de seu irmão jogados na lama,
Robert, voltou mais a tarde início da noite,
logicamente, acompanhado de outras “figuras”,
inclusive do serviço secreto, para encontrar o tal
Diário Vermelho e encerrar a questão de uma
maneira ou de outra, ou talvez somente de uma
maneira!
Infrutíferas

as

buscas,

reveladas por alguém (a governanta) que sabia da
existência do diário e contando com o

pouco

“entusiasmo” da atriz nesse quesito, finalmente,
decidiu fazer aquilo que tanto o serviço secreto
sabe fazer e muito bem: matar sem deixar pistas!
Não encontrou a

obra,

então, era simples: dar cabo do(a) criador(a), na
verdade, uma grande covardia, por isso, a partir
desse instante em que ditava os últimos
momentos da vida de Marilyn Monroe, o destino,
também traçava o seu futuro, com futuras perdas,
nas mesmas e talvez em maiores proporções, que
ele ali astutamente, “roubava” da moça!
Uma covardia, dissera eu,
pois contava com: o apoio do Presidente Eleito e
seu irmão John Fitzgerald Kennedy, o Serviço

Secreto, e é claro, ali presente, representando o
Estado, ele, o próprio!
E para fechar o quadro, o
também

criminoso

Psiquiatra

o

Dr.

Ralph

Greenson.
Hoje em dia, pelo menos nos
países civilizados, o Serviço de Resgate, tem uma
certa autonomia, para falar o que está certo em
um procedimento para salvar uma vida, a maneira
correta de prestar um pronto atendimento e mais,
autonomia suficiente para impor regras, chegando
a um local de socorro a vítima e percebe que algo,
não está de acordo!

Por falta dessa força e
comprometimento profissional , talvez pela época,
o serviço de resgate, que ali chegou algum tempo
depois de Marilyn Monroe ter passado mal,
observado que algo não estava de
mesmo

assim,

retornaram

acordo

sem

e

nenhum

questionamento!
Mais

tarde,

quando

do

vazamento das informações na imprensa e relato,
tanto do médico psiquiatra que ali compareceu a
mando de Bob, quanto desse mesmo, foram
completamente diferente do quadro que os
homens do resgate ali encontraram e infelizmente
ou felizmente para muita gente, só vieram a

público e revelar a contradição dezenas de anos
após a morte de basicamente todos os envolvidos!
Mas, uma coisa foi flagrante
e evidente: alguém “maquiou” o local do crime ou
como se diz no jargão policial: alguém prejudicou
propositalmente o local do crime e esse alguém
estava muito próximo, um deles, sem dúvida
alguma foi Robert “Bob” Kennedy e o outro era o
Psiquiatra da atriz!
O

primeiro

precisava

“apagar” alguns arquivos, o segundo, sem grandes
esperanças sentimentais, precisava ganhar algum
dinheiro!

Todo

mundo

ganhou

e

somente uma perdeu, quer dizer, em termos
gerais, pois, se for levado em consideração a
espécie de vida que estava tendo, também ela,
conseguiu a liberdade, mas, do ponto de vista
humano, aparentemente, foi o crime perfeito e
todo mundo ganhou: o presidente, John Fitzgerald
Kennedy, ficou livre para sempre do incômodo,
Robert Francis Kennedy escapou do escândalo, o
Psiquiatra Dr. Ralph Greenson, que na verdade,
não iria conquistar o coração da atriz jogando
limpo, ganhou alguns trocados e a vida continuou
muito bem para todos os envolvidos, até a
começarem a prestar contas com o destino...

CONCLUSÃO!
Quando alguma coisa
começa errado, vai errado até o final e se assim
não acontece, no meio do percurso ocorre
fenômenos bem peculiares, algo surpreendente,
que algumas vezes, super a lógica.
Veja-se no Brasil, por
exemplo, quando de seu início como Pátria, e
Portugal, a pátria mãe, teve a excelente ideia de
mandar aqui para sua “colônia”, toda espécie de
gente de vida, no mínimo, não muito confiáveis!
Consequentemente,
por mais que se critique os políticos, não há muito

o que se fazer, porque, a roubalheira vem desde
muitos séculos passados!
Talvez,

nem

jeito

tenha mais!
No caso, da morte
trágica de Marilyn Monroe, tentou-se a todo custo
desvendar o porquê de uma moça tão bela, jovem,
rica, com uma carreira promissora, iria atentar
contra a própria vida!
Descobriu-se:

ela

nunca fizera isso!
Apesar de seu quadro
depressivo, seu abuso de drogas, internações, etc.,
seu trabalho, seu dinheiro, seus amigos, a

mantinham firme, contudo, falou o que não devia
a quem não poderia escutar e o pior: escreveu
sobre o que jamais poderia ter feito: seu caso
amoroso com o Presidente dos EUA, com seu
irmão o Procurador Geral e também com seu
Psiquiatra, a receita fatal, para seu mal!
O

interessante

de

tudo isso é que, seus amantes e posteriormente
algozes, a exceção do Psiquiatra que faleceu por
esses dias, tiveram uma morte à altura. Isto é, à
altura do crime que cometeram!
Isso

quer

dizer

o

seguinte, que a moça tinha lá seus defeitos,
gostava demais de sexo, de droga, de rock’n roll,

de emoções, mas, ninguém tinha lá o direito de
fazê-la encerrar suas atividades abruptamente!
Fizeram bem assim e
pagaram o preço por isso!
Cometeram um crime
grave, cercado de mistério e fantasia, feriram pela
“espada” e pela espada também foram feridos!
No entanto, não se
sabe por quais “cargas d’água”, a história, nesse
caso pelo menos, ainda insiste em permanecer
contanto, a teoria simplista do suicídio, quando
fatos,

evidências,

testemunhos,

provaram

justamente o contrário.
Fato é que, nunca
mais falou-se do diário, se fora localizado, com

certeza fora imediatamente queimado, destruído e
apagado da face da Terra!

