Este magnífico 2010
pesar da observação perceptiva do americano criador do cartum de Dilbert e outros
homenzinhos das organizações, verdade é
que os povos de língua inglesa não são muito ligados no número 10. Até bem pouco tempo, os ingleses usavam uma unidade monetária baseada em
dúzias, quartis, e até no primo 11 (nos guinéus,..); e
os americanos não largam seus pés, jardas e libras
por um decimal, por mais redondinho que possa
parecer. Até na escola os alunos ganham letras, em
vez de notas.
Talvez por isso, este ano de 2010 que se inicia não
venha tão badalado quanto o anterior - do cabalístico
9 - ou do 2000 (festejado por iniciar um milênio
quando, de fato, encerrava o outro - o que também
serve para mostrar que nós, brasileiros, somos ruins
de números).
Mas somos bons de 10. Não há, por aqui, quem não
curta um dezinho na sua vida, especialmente se
foi à escola, Nada mais gostoso do que um
10, que os meus avós e Raul Pompéia
chamavam de "plenamente",
Há quem diga que o número 10 é
mais "natural" do que os outros,
pois temos 10 dedos nas mãos
Foto
e outros tantos nos pés. Acho,
contudo, que este direito poderia
ser reivindicado pelo número 5 ou mesmo pelo 20... Mas, pensando
bem, o 10 é o único número cardinal
famoso com dois algarismos; ninguém
- a não ser computadores - conta 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E sim, um, dois, três,
quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,

- este magnífico 2010. Pois não passei nem perto de
1910 e pouca gente que vive hoje - mesmo nossos
netos - tem chances de festejar 2110.
Já informei aos leitores desta página que há um site na
internet chamado "ponteiro" que lista todos os eventos
significativos ano a ano. Eu só sabia que o clube
Corinthians, fundado em 1910, vai completar 100 anos.
Mas, visitando-o, lá descobri que em 1910 um certo
Antonio Teixeira assumia a prefeitura de Aracaju. O fato
deve ter sua importância, Mas também naquele ano
nasciam Noel Rosa, Rachel de Queiroz, Miguel Reale
e Iolanda Pereira (miss Brasil de 1930). No Rio, ocorria
a Revolta da Chibata e, em Portugal, proclamava-se a
república, A mexicana Nossa Senhora de Guadalupe
era declarada "celestial padroeira da América Latina".
No Sul, o Grêmio vencia o Internacional por 5 x 0. Já 200
anos atrás, em 1810, nasciam os compositores Chopin
e Schumann. No Brasil não acontecia nada, além da
assinatura oficial do tratado exclusivo de comércio
com a Inglaterra...
A numerologia lembra que a disposição de
bolas em triângulo (figura perfeita), como
no jogo de sinuca, exige que sejam 10 assim também os pinos do boliche. E
lembra, é claro, os 10 Mandamentos.
As virgens bíblicas eram 10 - 5 sábias
e 5 tolas (você sabia?), Caranguejos,
camarões e lagostas têm 10 pernas. E
a menor folha de papel disponível é a
A10: suas dimensões são 26 x 37mm (a
maior é A1).
E antes que me esqueça: um ano nota 10
para você!

dez!
Por mim, já estou estou festejando
- desde 0h0m01s do dia 1.1.10
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