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Ordem e caos
Os últimos dias do mês de maio mostram o
instável equilíbrio que vivemos hoje entre
ordem e caos. A ação de um grupo de empresas
transportadoras e caminhoneiros autônomos
para reduzir o custo do diesel descambou para
uma confusa mistura de protestos que paralisou
o país.

I accept chaos.
I don't know whether
it accepts me.
Eu aceito o caos.
Só não tenho certeza
se ele me aceita.

(Bob Dylan)

Poucos artistas influenciaram tanto a cultura contemporânea
quanto o compositor, cantor, pintor, ator e escritor norteamericano Robert Allen Zimmerman. Se você não ligou o
nome à pessoa, estamos falando de Bob Dylan.

Interesses politicamente díspares, uma parcela
da população em desalento e oportunistas de
plantão aliaram-se contra um governo fraco e
desacreditado para reivindicar desde a redução
generalizada dos preços dos derivados do
petróleo até uma intervenção militar. O
resultado não sinaliza soluções e apenas agrava
nossos problemas e fragiliza o país, em um
momento de instabilidade econômica mundial.
A estrada para a recuperação do Brasil já está
pavimentada pela Constituição e não necessita
atalhos nem bandalhas.

Oriundo de uma comunidade de imigrantes judeus, o jovem
Robert cresceu no estado de Minnesota escutando rádio e
logo começou a tocar em bandas de rock, preferência que
deu lugar ao folk, então na moda e ligado a movimentos de
protesto. Inspirado no poeta Dylan Thomas, adotou o
pseudônimo pelo qual se tornaria mundialmente famoso.
Já como Bob Dylan mudou-se para New York e, em 1963,
lançou o álbum que trazia a icônica canção Blowin’ in the
W ind, referência para a juventude revolucionária da época.
Nas décadas seguintes, sua carreira transbordaria para outras
manifestações artísticas, jamais perdendo qualidade. Prova
disso são os inúmeros prêmios que amealhou: doze Grammy,
um Oscar, um Globo de Ouro, a Légion d'Honneur
(condecoração máxima do Governo francês) e, como láurea
principal, o Nobel de Literatura de 2016.
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