
Brazilian Dream 
 

(Artigo publicado no jornal O POVO, em 29 de maio de 2012) 
 
 

 
Até os norte-americanos riem quando você diz que vai para Las Vegas a trabalho. 
Enviado pela Fortalnet e O POVO para cobrir a NAB Show, uma feira mundial de TV, 
cheguei a Las Vegas mais animado que matuto “Das Antigas” do Dimitri Túlio (O 
POVO, aos sábados). 
 
Tive a “sorte” de pegar no aeroporto o taxi do Emílio, argentino que transmitia tanta 
confiança quanto a aliança PT/PSB. A corrida custou 48 dólares (preço da “meia” no 
show do Chico) e ainda tive que ouvir: “Attention man, tem taxi que gusta enganar los 
matutos”. Não me lembraria mais do “muy amigo” Emílio, caso não tivesse pago na 
volta, em outro taxi, apenas 12 dólares. 
 
Mix de Waldik e Cauby, Las Vegas é mais brega do que chique... ou não! Lá tem mais 
máquinas caça-níquel do que acidente de moto no Brasil (23 mortes/dia em 2010). No 
aeroporto você já avista “a$ mortífera$”. Elas usam inteligência artificial para 
identificar o sujeito. Só pode ser. Apertei o botão de um caça-níquel e saiu uma voz de 
pirata: "cai fora professor liso!".  
 
Por falar em caça níquel, dizem que "Carlinhos Waterfall" propôs ao Capitólio, onde ele 
possui fortes relações com "gregos" e "troianos", a jogatina dentro do voo da “Delta” ao 
som do novo hit em Brasília: I have nothing to say.  
 
Ei! Nada de American Dream! Eu tava era “doidim” pra voltar pra casa. Toda noite eu 
sonhava com o nosso formidável “Brazuca”, classe média aumentando, mais respeitado 
no hemisfério Norte, apesar dos mensalões resistentes, dos recorrentes C&PA 
(Cachoeiras e Políticos Associados), dos maus juízes “punidos” com aposentadoria, da 
péssima telefonia com tarifa top mundi, dos deputados “lenhadores” (veta mais Dilma!), 
dos... 
 
No último dia, vi o ônibus escolar americano. Sonhei de novo. Um Brasil que faça valer 
o princípio da equidade de Aristóteles com os seus “desiguais” e acabe com esse 
vergonhoso aparthaid na educação: a escola do rico e a do pobre. Nosso Brazilian 
Dream! 
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