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SOBRE SITES PORNÔS E A ARCA DE NOÉ

Por Valdênio Freitas

NÃO

ADIANTA FUGIR.

Todos os homens são idiotas sem sentimento. Todas as mulheres são

seres aúreos e cintilantemente românticas e sensíveis. Se formos levar essa discussão
adiante sempre cairemos no corporativismo de ambas as partes envolvidas. Temos de partir
para outros grupos. Por exemplo, podemos falar que para conhecer os homens poderíamos
questionar uma prostituta. Eis uma grande sábia do universo masculino que conhece bem a
mente máscula sem precisar de qualquer sessão de psicanálise. As músicas bregas são boas
porque souberam reconhecer esse patamar da prostituta.
A prostituição é a terceirização do amor e devido a isso conhece bem as inúmeras
desilusões do matrimônio. Claro que eu sei que aquilo que deus uniu que não separe o
homem. Porém, uma outra mulher pode separar. E assim se fez o divórcio.
Caminhando mais adiante neste vasto e não casto caminho da sexualidade podíamos
ver o grupo não alinhado na luta da heterossexualidade: os bissexuais. Esse grupo ora está
de um lado ora está do outro de acordo com a preferência do dia. Mesmo assim, ainda
cairíamos na parcialidade dos grupos, pois um lado da moeda quer ficar com os dois lados
da moeda. Cara quer ser coroa, que quer ser cara. Mas que tal um vice-versa? Podemos
chegar a um patamar que una os dois pólos conflitantes e que goste dos dois lados. Os
bissexuais são os ecléticos da paixão. Seriam de grande ajuda na nossa pesquisa, desde que
levemos em conta que não haveria crítica para nenhum dos lados. Tanto faz.
Realmente, esses humanos e humanas são excêntricos. Foi-se o tempo em que os
triângulos amorosos eram escândalo. A geometria do amor não se resume mais a uma mera
figura triangular formada por quadrados, hexagónos, heptágonos, octógonos, decágonos,
dodecágonos. É uma pena que os conservadores ainda estejam naquela velha opinião
formada sobre tudo, dizendo que apenas uma reta é a menor distância entre dois pontos.
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A revolução sexual deu certo e como deu. A quantidade de categorias em qualquer
site pornográfico é a prova de que os animais humanos são os mais criativos ao tentar se
reproduzir. A diferença com os outros animais faria uma arca de Noé atual com inúmeras
versões de casais de humanos. Mas o que importa é amar. E o amor é cego, tão cego que não
querendo ver mais nada acaba por ficar surdo, mudo e bastante teimoso.
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