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Febeapá, festival de tolices.
Popular, Campinas 26 dez., 2001.

FARJALLAT, Célia Siqueira.

BATE-PAPO
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febeapa,
FestivaldeTolices,
Não sei se a moçada de hoje chegou a conhecer iilgum livro de Stanislaw Ponte Preta. Acho improvável. Mas

o livrinho "Febeapá - Festival de Bes-

,

teiras"que assola o País é uma graça,
tepleto de piadas reais, inteligentes e
tlivertidíssimas. O autor não as inveniç" 'apenas transcreve-as do cotidiano.
fodasaconteceram
mesmo e só lhe basiou ler com atenção os noticiários do
dia, os decretos, as declarações de gente graúda, de socialites, autoridades e
(j,eputados,da época.

E comoriréo melhorremédiocon-

~

~ra a dureza

do cotidiano

~

por isso não

!Jispenso o Macaco Simão, da Folha

[uiprocurar

-

mais riso no Fepeapá

Quandoo tal Festivalcomeçou?

!

Dificildizer. Mas parece que foi pouco
Qepois da ':redentora" (1964), quando
~corocas de diversas classes sociais e

('1,lgumasautoridades deram para apatecer.

~, Os casos foram colecionados por
$tanislaw
com argúcia sem igual.
trejam alguns: Um delegado de Maria.fia, MG, castigava casais que sentas~emjuntos na única praça namorável
da cidade., Baixou portaria que Çlmoça
só poderia ir ao cinema com atestado

ciospais.
-Em Belo

Hor..izonje,
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Em Fortaleza, um colunista político, irritado com as bandalheiras dos
vereadores, escreveu que a metade da
Câmara era composta de ladrões.
Ameaçado de levar uma surra, retificou no dia seguinte: havia uma metade da Câmara que não era formada de

ladrões!

~

Foigozadíssimo.

gado distribuía espiões da P(jlícidpelas
q,rquibancadas dos estádios "porque
daqui para diante, quem disser mais
qe trêspalavrões torcendo peloseu clu-

Um secretári() de Segurança de M G
JJP;5tSfãQüemutftêrsaissedepernas
de
fora nos bailes carnavalescos, para "
impedir que fantasias ofendessem os
soldados". No mesmo mês, em Brasília, proibia-se a venda de vodca para
combater o comuni,smo!
Em Niterói, em umafetra de livros,
a Polícia apreendeu exemplares da
encíclica papal Mater et Magistra, sob
alegação de que era material subversivo. O Juiz Whitaker da Cunha reclamava, indignado, de ter sido chamado
de Meretríssimo, em numerosos oficios!.
(E tinha toda a razão).
Quando, no Nordeste, um telegrama informou que, para não morrerem
defome, os retirantes nordestinos estavam comendo formiga saúva, elogiada pelos nutrucionistas,
muita gente
suplicou que não circulassem tal notícia porque certamente seria o bastante para que autoridades gananciosas
tirassem aformiga da boca dosfamin-

Quando a peça clássica Electrafoi
inaugurada, em São Paulo, compareceram ao teatro alguns agentes do Dops
para prender Sófocles, já falecido em
406 antes de Cristo. O que levou Tristão de Ataíde, o nosso Alceu Amoroso
Lima, a reconhecer que a estupidez era
a maior inflação nacional.
Hum, vale t;lpena acompanhar o
Febeapá. Pena é que o autor, já em outra

dimensão, não possa aproveitar o
material de sobra que rola por aí.
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