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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO 

CORREIO POPULAR 

 

GRATAS SURPRESAS 
 

Marcos Roberto Inhauser 
 

Comecei a escrever no Correio Popular em abril de 2001. Lá se vão nove anos. Confesso que, das 
coisas que hoje faço, esta é a que mais prazer me dá, no que pese e-mails irados, críticas mil, pastores 
me chamando de anticristo campineiro, prefeito e vereadores me detestando. 

No entanto, vez em quando, me surpreendo. Certa feita, ao descontar um cheque em um banco, a 
pessoa que estava no caixa me disse: “quero que você saiba que leio suas colunas e que gosto do seu 
jeito de escrever”. Não preciso dizer que sai dali com a alma lavada. 

Em outra ocasião, ao entrar no consultório de um médico novo para mim, ele me recebeu 
efusivamente dizendo se sentir honrado com o fato de poder me atender, pois já me conhecia pelos 
meus escritos. 

Certa feita em um táxi tocou meu celular, atendi, tive que passar alguns dados pessoais. Terminada 
a ligação o motorista me perguntou; “você é o Inhauser que escreve no Correio Popular?” Respondi 
afirmativamente, ao que emendou: “minha mãe vai ficar com inveja porque ela é fã das suas colunas e 
faz coleção de todas elas. Ela recorta e arquiva tudo que você escreve.” 

Sei da Ditinha que também recorta as colunas e as tem arquivado. Nesta semana uma pessoa amiga 
me ligou dizendo que havia acabado de conhecer um fã meu. Perguntei se era um ou uma fã. Ela disse 
que era o Valdeci. Perguntei por que ele seria meu fã, ao que me respondeu que ele tem o que eu não 
tenho: “a coleção dos recortes da coluna no jornal, sem falta de nenhuma”. 

Não eu não tenho mesmo o recorte das colunas e o arquivo delas. Temo que não tenha todas as 
colunas no arquivo do meu computador, porque ele já pifou algumas vezes. Mas tenho o prazer 
orgulhoso de saber que há umas poucas pessoas que gostam do que faço.  

Andei apertando a mente aqui para encontrar quem mais gosta do que escrevo e confesso que não 
encontrei. Há os que me dizem por delicadeza que gostam e neles não creio. De uma coisa sei: eu gosto 
de escrever. E o redator chefe do jornal não detesta, ao ponto de me aturar todos estes anos sem 
nunca ter mexido nos meus textos, nem nas vírgulas. 

Aos fiéis leitores o meu obrigado. Aos que me criticam e me escrevem, obrigado com mais ênfase 
porque me mostram coisas que às vezes eu não vejo. Aos que leem e não entendem o que escrevi, 
minha paciência. E aos que ficam bravos com o que escrevo porque lhes diz respeito, meu 
compromisso de continuar sendo chato. 
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