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As novas diretrizes de tempos
puritanos

Houve, na última década, uma mudança drástica, uma debandada da boemia

Esse é um novo golpe no meu coração de boate. Primeiro a Help, e agora a Cicciolina, que, junto com a
Barbarella, formavam a dupla onde rolavam as suculentas dinâmicas eróticas e festivas do quarteirões PJ. Os
inferninhos da Prado Júnior já estavam meio jogados às traças. Houve, na última década, uma mudança
drástica, uma debandada da boemia um pouco mais pesada, mais tradicional, que fazia a graça da Prado
Júnior há tempos. De 2005 para cá, isso foi se acentuando. Agora, temos o fechamento da La Cicciolina, um
dos meus lugares favoritos, caverna de inspiração para muita coisa. Não sei para onde os novos boêmios de
idade tenra e imaginação, impulso Moulin Rouge, Crazy Horse, estão indo, mas acho que é para os territórios
“internéticos”. O que não é tão interessante em termos de, digamos, aventura humana, surpresa noturna de
desvio social, pequenas barbáries ao vivo (apesar de barbárie a granel não faltar na cidade). Agora deve ser
tudo uma espécie de “nerdanação” (angústia, danação, piração de nerd geral). Acho que este deve ser um
ponto, um dos motivos da decadência.

Digamos que tenha mudado também o tipo de boemia, o tipo de acesso à diversão. Será que estes garotos
ainda frequentam boates de bas-fond erótico e tentação de submundo? E que boates eles preferem? Será que
elas não estão mais na agenda de uma garotada boemia? Vale uma pesquisa in loco. As boates agora são
aplicativas? Ubergirls sempre existiram, mas agora terão algo a mais? Terão lojas eróticas a tiracolo com
instrumentos específicos para os clientes? As boates são aplicativas? Meninas e meninos colocando capacetes,
visualizando em 360 graus a boate, ouvindo o som que rola no fone e recebendo carícias via implantes na
virilha, no pescoço, na boca. As boates tornaram-se ambientes inefáveis, abstratos, virtuais?

Mas esse tipo de diversão existirá sempre, faz parte do sentimento Coliseu que guia nossas intenções de
diversão. Volta e meia temos notícia de uma boemia um pouco mais violenta, em que a garotada mistura
substâncias anfetamínicas com remédios veterinários, substâncias sintéticas alucinantes só para boçalizar.

Não é exatamente aquela diversão de beber e ficar enfiado num romantismo boêmio, dentro de um
inferninho. As coisas assumiram outras facetas. E, cá entre nós, acontece, as regiões da cidade vão se
transformando. A Praça Mauá, outro reduto de inferninhos, deve estar sofrendo a mesma mudança. Mas que é
um porre ver uma vibração de boemia sumir num bairro como Copacabana, é. Tradição de décadas. História
profunda. Como já disse, não sei qual o futuro dessa diversão em tempos tão puritanos (politicamente
corretos, veganos, religiosos etc) quanto o que vivemos agora, mas diversão existirá sempre, mesmo
escondida em algum lugar.
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