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Quando o Marcelo Queiroz encomendou o artigo especial do quadragenário do Caderno P&M, a
primeira coisa de que lembrei foi a frase "A vida começa aos 40..." Mr. Google e eu reviramos
a internet inteira, sem descobrir o seu autor. Talvez o Duailibi saiba.
Depois foi o fato de que a dezena é o início do ciclo dos "enta", nas idades das pessoas, que
até então tinham "inte" ou "inta". Só se sai dele - se sair - aos 100... E há, também, os 40
ladrões de Ali Baba.
Aos quarenta, Verdi compôs, no início do ano, Il Trovatore e, no fim, La Traviata. Julio Cosi
fundou a Cosi Jarbas Sergino. Mozart, Schubert, Álvares de Azevedo, Jesus e Castro Alves já
tinham morrido. Villa-Lobos faz sua primeira viagem à Europa. Aos 40, Drummond vê sua
cidade natal de Itabira mudar o nome para Presidente Vargas. Monteiro Lobato está
administrando, em São Paulo, com sucesso, a primeira editôra brasileira: Monteiro Lobato &
Cia. Vinicius de Moraes compôe o seu primeiro samba, em 1952, música e letra: Quando tu
passas por mim. Mas Tom Jobim, aos quarenta, já havia composto - há anos - a Garota de
Ipanema, e ajuda Leon Hirszman a fazer uma trilha sonora para o filme de mesmo nome, que
todos já esqueceram.
Aos 40, Napoleão está atropelando a Austria por toda a Europa, e passa por baixo do Arco do
Triunfo, depois de vencer em Eckmühl e Wagram. O nosso Lula - com a mesma idade - já
perdeu uma eleição e irá ganhar a próxima, no ano seguinte, para deputado federal - o mais
votado do país - com 650 mil votos. Isso foi em 1968.
Coisas, pessoas e fatos que fazem 40 anos junto com este Caderno: a TV Globo, naturalmente,
que fez MUITO mais alarde da efeméride do que a Editora Referência. A Jovem Guarda, dos 2
Carlos e de Vanderléia, com edição de CD e DVD. O Banco Central do Brasil e o SERPRO,
ambos fundados em 1965. Foi em 1965, também, que se criou a linguagem BASIC, para os
computadores. O Homem-Aranha, Spider Man, que foi desenhado pela primeira vez em maio
do mesmo ano. Os conjuntos musicais Grateful Dead e Jefferson Airplane. E o estabelecimento
das relações diplomáticas entre a Alemanha e Israel.
Foi em março de 1965, que Gordon Moore, um engenheiro, formulou a sua famosa Lei de
Moore (of course), que diz que a potência dos computadores iria dobrar a cada 24 meses.
Depois baixa para 18. E - desde 1973 - ela tem funcionado.
Em 65, Ralph Nader, um advogado desconhecido, publicava o livro "Unsafe at any Speed" e
dava origem ao movimento consumista. E os mortos do ano, no mundo, eram o magro, Stan
Laurel, o ativista Malcom X, o poeta T. S. Eliot e o cantor Nat King Cole.
A internet conta-me que também está completando 40 anos de idade o Lamborghini Miura,
que não tenho a menor idéia do que seja, mas parece importante.
E, para encerrar, duas frases sobre quarenta anos: "Qualquer pessoa com mais de 40 anos
não presta". Foi George Bernard Shaw, quem escreveu. E essa, um pouco melhor, de Edward
Young (1683-1765), poeta inglês: "Aos 30, um homem começa a suspeitar que é um idiota;
aos 40 descobre que o é, realmente - e passa os anos seguintes tentando mudar as coisas".
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