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A antiga literatura semítica de cunho sapiencial valoriza o silêncio como expressão da sabedoria. 
Há um verso bíblico diz que “o falar é prata, mas o calar-se é ouro”. Tiago, mais tarde, diz que “quem 
refreia a sua língua sábio é”.  

Na história da devoção e da espiritualidade há uma forte ênfase no silêncio e na contemplação. Os 
mosteiros e conventos se prezavam pela preservação desta atmosfera silenciosa, porque o barulho e 
as palavras podem distrair. 

Também, e por diversas vezes, critiquei nosso guia mor pela sua verborragia, afirmando que ele 
fala demais, e quem fala demais dá bom dia a cavalo. Citar as vezes em que o mesmo fez isto já foi 
objeto de livros escritos com as pérolas da incontinência verbal do sindicalista mor. Ele seria muito 
mais sábio e sóbrio se refreasse a língua.  

Ocorre que, a mesma literatura semítica introduz um aspecto no qual o silêncio não deve 
prevalecer. Em um texto sacerdotal, se afirma que “quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de 
blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu, ou porque soube, se o não denunciar, então levará a 
sua iniquidade.” (Lev 5:1). Segundo este preceito, calar-se diante do pecado, da injustiça, da blasfêmia 
é ser conivente e copartícipe do pecado. 

Pois isto ocorreu nestes dias com o nosso guru. É de sobejo sabido que este governo tem suas 
afinidades ideológicas e afetivas com o regime da ilha de Fidel Castro. Lá há dissidentes políticos que 
são prisioneiros e o são porque nenhuma ditadura aceita a crítica, a oposição consciente e consistente. 
Liberdade de expressão não é o forte do regime castrista.  

Um desses prisioneiros fez greve de fome por oitenta dias e morreu no dia em que nosso guia 
estava chegando à ilha. Houve uma condenação geral por parte de governos e estados. O nosso, bem 
ao estilo lulista, tergiversou e acabou por condenar a greve de fome como instrumento de pressão 
política. 

Que o prisioneiro tenha morrido não é de estranhar. A violência contra a dissidência na ilha é forte 
e constante, haja visto o que fizeram com a bloqueira Yoani Sanchez e seu esposo. Mas que o 
presidente tenha se calado diante desta brutalidade foi tão absurdo quanto a desculpa dada por Raúl 
Castro de que os Estados Unidos eram os responsáveis por esta tragédia. 

O guru fala quando não deve falar, fala o que não deve falar, mas quando deve falar, fica calado. Este 
silêncio é criminoso. 
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