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TESTEMUNHAS DA HISTÓRIA
Por Marcelo Francisco Silva Pimentel*

Imagem: adaptada de original do Institute of Arts and Ideas.

A ruína dos grandes impérios normalmente acontece muito mais por fatores internos do
que externos. Independente de interferências de fora, são agentes internos que permitem
sua infiltração, minando as bases que o construíram e causando sua derrocada. É possível
que, infelizmente, estejamos presenciando um momento único na História.

“O que me incomoda, as sopas populares não remedeiam.”
Antoine De Saint-Exupéry
Seja qual for o resultado das eleições nos EUA, parece que veremos, em nosso
tempo de vida, a queda de um império, o que poucas vezes aconteceu ao longo da
História.
Nas (poucas, infelizmente) décadas que nos restam de vida, dada a velocidade com
que os fatos se desenrolam hoje em dia, no passo instantâneo da Internet, creio
que poderemos acompanhar esse processo em sua plenitude e veremos, com
assombro e profundo respeito, o ocaso de um gigante.
Aconteceu com Roma, com a Inglaterra e, agora, com a América.
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A decadência que precede a queda, como em Roma, veio em uma escalada
vertiginosa a partir das fraturas dos anos 1960, ao contrário do que aconteceu com
a terra dos Césares, que durou séculos em agonia.
É triste ver cair uma Nação que, a despeito de seus interesses nem sempre
simpáticos a terceiros e aos diretamente atingidos, foi edificada sobre a ética
protestante que lhe conferiu a dimensão moral do extraordinário progresso
alcançado e que foi forçada a agir, em desfavor do isolacionismo desejado, em duas
hecatombes mundiais e na quente Guerra Fria, para salvar o Velho e os Novos
Mundos dos totalitarismos de plantão.
A queda da última superpotência nos traz um sentimento de amargura, pois os
que por ela nutriam admiração por sua pujança, modernidade e sobretudo,
disposição em defender seus ideais e causas com fervor, sentir-se-ão como órfãos,
abandonados à própria sorte, à porta de um abrigo deserto, na terra-de-ninguém,
aguardando as hordas do inimigo, sedentas de sangue e vingança.
Porque, como nos ensina a parteira História, a um império sucede-se outro.
O que está por vir, emergindo do Oriente, abala nossa confiança em um futuro mais
feliz, justo e livre.
Ao contrário, nos causa o mais profundo sentimento de temor, pois sua ascensão
foi construída sobre os alicerces da opressão, da submissão, da fome e da morte.
Seus soldados são herdeiros do livro vermelho do genocida que perpetrou a
grande fome, que dissimulou a eugenia no grande salto para a frente e que
destruiu as raízes culturais de seu povo, paradoxalmente por meio de uma
revolução que chamou de cultural.
Anos depois, estimulados justamente pelos capitalistas que abominavam,
encontraram, na exploração do homem pelo homem que rejeitavam e na
multiplicação dos lucros que execravam, as bases de um progresso calcado no
charlatanismo e na pirataria.
Encontraram a fórmula ideal para escravizar os bilhões da plebe e proporcionar
vidas de nababos a seus dirigentes. Enquanto bilhões trabalham nas fábricas, sem
qualquer concessão aos direitos trabalhistas, conquistas da sociedade moderna,
a elite do partido vermelho e os empresários parceiros refestelam-se em mansões
e viajam pelo mundo deixando seu povo sem liberdades, vivendo sob um estado
policial dotado das mais novas tecnologias usadas para conter, segregar, controlar
e iludir esse povo.
Dissidentes, etnias que clamam por autonomia, intelectuais e cientistas que
pedem por mais liberdades são perseguidos, executados ou internados em
campos de concentração dignos da SS de outro império, que sonhava durar mil
anos mas acabou na ignomínia após pouco mais de dez.
Lamento o duvidoso privilégio de presenciar a queda do império norte-americano.
O que está por vir não merece a nossa admiração, nem ao menos respeito.
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Não tenho a pretensão de saber o que se passa nos planos de Deus, mas confio que
Ele não nos deixará à mercê desses adoradores de dragões, inescrupulosos e
vazios de Fé.
Orai e vigiai!

*Marcelo Francisco Silva Pimentel é tenente-coronel de infantaria da reserva do Exército
Brasileiro. Formado pela AMAN em 1989, comandou o 3° Contingente Brasileiro da Força de
Manutenção de Paz no Timor Leste nos anos 2000/2001, além de servir em diversas unidades do
exército e em comissões no exterior. É autor, entre outros, dos livros “Três Missões de Resgate: Son
Tay, Mayaguez e Irã” e “Nunca seremos vencidos: A saga da turma Collecchio-Fornovo”.
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