A maioria das pessoas vive também em sonhos,
mas não nos próprios, eis aí a diferença.
Hermann Hesse

xiste um pequeno país onde todos os habitantes devem ser obedientes.
Ele foi fundado há mais de mil anos. Os primeiros moradores dessa
república estavam cansados de ter que decidir tudo e também estavam
fartos de pensar; por isso, optaram por um governo que decidisse tudo por eles.
Esse governo padronizou todas as coisas, distribuiu as atribuições profissionais
e pessoais por várias castas. As castas eram divididas por zonas, zonas A,B,C,D,E
e F, de acordo com as posições sociais de seus moradores. As atribuições também
eram distribuídas, de acordo com o sexo das pessoas.
Se você nascesse homem e na zona D, por exemplo, seria motorista pelo
resto da vida, e usaria apenas roupas azuis. Obviamente que algumas pessoas não
aceitavam isso, elas gostavam de criar, de pensar, repensar sua própria existência.
Gostavam da liberdade e por isso eram expulsas do tal país.
Governo após governo, muitas gerações vieram, e cada vez mais,
elas estavam condicionadas à obediência e a hierarquia. Como o governo havia
acabado com livros, universidades e qualquer manifestação artística, a maioria
das pessoas não conseguiam vislumbrar como era o mundo além daquela
monótona existência.
Vez ou outra, moradores eram levados para a zona A, a zona governamental, e nunca mais apareciam de novo. Ninguém pensava que o pior poderia ter
acontecido. Que talvez fossem desobedientes e que o governo tinha dado um fim
neles. A capacidade do pensar e do questionamento, de fato havia sido perdida.
Outra coisa muito curiosa, é o que faziam com as pessoas quando
elas completavam certa idade. Todas as pessoas, exceto as da Zona A,
quando faziam 60 anos de idade, eram levadas para a Zona F, e de lá também
nunca mais voltavam.

Na zona D, viviam 2 garotos, eram gêmeos, e seu pai estava prestes a completar 60 anos. Os meninos haviam perdido sua mãe há alguns anos num acidente. O pai dos garotos a amava, nunca havia esquecido sua esposa, e sempre era
visto com um retrato da falecida no bolso. Por vezes, tirava o retrato do bolso,
acariciava o papel já envelhecido e o segurava no peito, na altura do coração.
Em seu aniversário de 60 anos, o homem preparou sua mala, como todos
faziam, beijou a testa de seus filhos, eles tinham 15 anos, e partiu em um

dos carros que o levaria para zona F. Os garotos voltaram para seus trabalhos
de motorista.
Dois anos depois, os filhos acharam no bolso de uma das velhas roupas do
pai, a foto de sua falecida mãe. O pai havia esquecido de levar com ele. Os jovens
se entristeceram. Eles sabiam que o pai sentiria falta do retrato. Um deles,
o astuto, teve uma ideia: “e se levarmos a foto para o papai na zona F?”
O outro, que era o obediente, achou que seria uma boa ideia, mas antes
teriam de pedir autorização aos superiores. O jovem astuto sugeriu que fossem
sem perguntar, pois assim não estariam infringindo ordem nenhuma. Além do
mais, ele queria saber como era a zona F.
Na madrugada do dia seguinte, pegaram o mapa do pequeno país
e partiram.
Andaram por alguns dias, sempre escondidos na mata, dormiam em
cavernas e em cima de árvores, até que chegaram à Zona F.
A Zona F era cercada por flores, tinha cavalos, cachorros e muitos pássaros. O irmão obediente avançou pela cerca, mas logo foi impedido pelo astuto.
O jovem, mais uma vez teve uma de suas brilhantes ideias: “vamos ficar por aqui,
quando papai aparecer, chamamos por ele e então não precisamos entrar, assim
não vamos chamar a atenção.”
Ficaram ali por algumas horas, até que seu pai finalmente apareceu. Estava
sozinho e parecia fazer uma caminhada.
— Ei, papai. — o garoto astuto chamou — Aqui, atrás da cerca.
O velho cerrou os olhos para enxergar melhor, e então percebeu os filhos
escondidos. Correu até eles, olhando para os lados.
— O que estão fazendo aqui? — exclamou.
— Viemos entregar a foto da mamãe — disse o garoto obediente.
— Como você está? — perguntou o irmão astuto.
— Estou bem. Vocês precisam sair daqui, sabem que estarem aqui é uma
desobediência, não sabem? — Ele parecia nervoso.

— Já estamos indo, papai, nos dê a bênção — o obediente respondeu
O velho olhou para trás, guardou a foto no bolso. Suas mãos tremiam
um pouco.
— Eu dou minha bênção — disse em tom de urgência — mas quero lhes
dizer uma coisa antes de partirem.
— Diga, papai — ambos responderam em uníssono.
— Eles nos trazem para cá para nos manterem longe de todos os outros
mais jovens.
— Sim, isso a gente sab... — o garoto obediente tentou responder, mas logo
foi interrompido pelo pai:
— Ao envelhecer percebemos que uma vida de obediência cega e
absolutamente previsível é uma vida em vão. Aqui todos estão arrependidos de
obedecer, só nos resta agora esperar a morte, longe dos mais jovens, para não
influenciá-los. Escute! — ele disse, segurando o rosto dos garotos — se seguirem
na direção sul, em passos apressados, em quatro dias estarão fora do país, em
outras terras. Na terra dos desobedientes. Ouvi dizer que lá vocês podem ser
quem quiserem, fazer o que quiserem, usar as cores de roupas que desejarem,
poderão nadar nus se sentirem vontade. Vão, livrem-se desse fardo antes que se
arrependam.
Os garotos ouviram com atenção, o velho pai virou as costas e
rapidamente voltou de onde viera.
— Papai está delirando, deve ser coisa da idade — disse o obediente
quando voltaram para estrada. — Acho que não devíamos ter vindo.
— E se ele estiver certo? — questionou o astuto — Veja bem, você nunca se
perguntou como seria se vivesse em outra zona? Nunca sentiu desejo de usar
outras cores ou de dançar como as garotas?
— Você sabe que nós, homens, não podemos dançar — repreendeu
o obediente.
— Quem disse isso? — o astuto respondeu enquanto fazia passos de dança

para desespero do irmão.
— Pare já com isso! — ordenou.
O jovem astuto então se virou para o sul e começou a caminhar.
— Aonde está indo? Nossa casa é para o outro lado! — O jovem obediente
estava confuso.
— Eu vou para a liberdade. — disse o jovem astuto que em seguida
começou a correr.
Quatro dias depois ambos chegaram a seus destinos. O astuto atravessou a
fronteira do país, encontrou uma nova forma de ver a vida. Se juntou aos desobedientes. Dançou, usou roupas coloridas, nadou nu, nunca mais dirigiu, foi pintor,
músico e cabelereiro. Viveu feliz. Aos 90 anos ainda tinha saúde mental e adorava
trabalhar em sua horta. Ele fez muitas coisas durante sua vida.
O garoto obediente passou a vida lamentando a perda do irmão, nunca
usou outra cor além de azul, foi motorista até seus 60 anos completos. Depois
disso fez a mala e se mudou para zona F. Lá encontrou outros velhos que viviam
em outras zonas, eles passavam as tardes contando sobre seus dias, sobre como
eram as suas profissões, sobre as cores que usavam, sobre o que podiam ou não
fazer. Ali ele percebeu que o mundo era maior do que imaginava, mas agora já era
tarde. Não havia tempo de fazer nada diferente. Sentiu arrependimento, sentia até
mesmo uma pontada, uma dor física, em seu coração. Julgou estar doente,
delirando como seu velho pai, e morreu pouco tempo depois disso.

PEnsando sobrE o conto...
Você vive uma vida com astúcia ou obediência? Quais são as demandas
que procura atender?
É comum que passemos grande parte de nossas vidas atendendo às
demandas dos outros: dos nossos pais, cônjuges, filhos, chefes, clientes, membros
de nossas sociedades religiosas ou filosóficas, etc. Despendemos grande energia e
tempo, sem nos dar conta de atender as nossas próprias exigências e desejos. É
preciso despertar para dentro de si. É preciso se perguntar: estou vivendo para
mim ou desempenhando um papel que me foi dado?
Por comodidade, e por vezes por preguiça ou falta de autoestima, entregamos nossa vida nas mãos de terceiros. Perdemos a capacidade de pensar por nós
mesmos, buscamos frases prontas, fórmulas enlatadas, nos rotulamos e rotulamos
tudo e todos. Mas todo ser humano é dotado de Vontade.
É a Vontade que nos move, que nos faz progredir. Quais são as suas
Vontades?
São muitos os que vêm ao mundo, mas poucos são os que vivem de fato.
Você vive? Quais são os seus sonhos? Se preciso for, desobedeça.

