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Testemunhos de dor, luta e esperança

‘Preciso ficar aqui’
● Vivo em Tóquio há 15 anos e sinto que minha presença
nunca foi tão necessária. A decisão sobre partir ou ficar foi
a mais complexa que já tomei em minha vida. O Japão é
minha casa adotada. Não abandonaria uma casa que quei-
ma enquanto minha família continuasse lá dentro.

Nossa casa ainda não está em chamas, mas preciso es-
tar disponível se o fogo chegar. Como comunidade estran-
geira, não devemos isso ao Japão. Mas quando penso nos
50 homens de Fukushima arriscando a vida e a integridade
física, quando penso nas crianças sem pais da região de
Tohoku, quando penso nos estragos ainda não revelados e
muito superiores aos da enchente de Nova Orleans, sei
que simplesmente é aqui que preciso estar.

É onde quero estar.

Dan Castellano, de Tóquio

“Tsunami”/Divulgação

‘Nossa força está na experiência’
● “Para nós, idosos, confusos com a escassez de informação, o rádio tem sido nossa
mais confiável fonte de notícias. Muitos de nós, mais velhos, somos acostumados ao
rádio e ouvimos as transmissões até tarde da noite, com pilhas que surpreendente-
mente duram um bom tempo. Enquanto nos atrapalhamos com os celulares, a bateria
descarrega e a grande maioria de nós já desistiu de usar os aparelhos. (...)

A força de nossa geração está na nossa experiência. Este desastre não tem pre-
cedentes, mas outros fatos similares, como o caos do pós-guerra, a crise do pe-
tróleo e o terremoto de 2005 em Miyagi, nos deixaram preparados. Muitos tinham
estoques de emergência. Rezo para que os idosos doentes e fracos possam receber
ajuda médica, mas ao invés de dizer aos velhos que eles serão ajudados, seria mais
animador se ouvíssemos que todos vamos lutar para sair disso juntos.

Para ser honesto, nada tem sido muito fácil para quem tem mais de 80 anos. Ficar
horas na fila para conseguir água ou fazer compras causa arrepios dos pés à cabeça
e dores nas costas. Mas, ao ver mães com crianças pequenas esperando pacien-
temente e jovens usando apenas uma pequena calculadora para somar as contas de
cada pessoa, saio com a convicção de que este país não se partirá diante de ne-
nhuma circunstância. (...)

Já vivi muitos anos. A noite sempre virou dia e a chuva nunca deixou de cair. As
condições melhoraram esta semana e melhorarão ainda mais na outra. Essa é a
manifestação de um espírito lutador de alguém que nasceu na primeira década do
período Showa. Precisamos ser fortes.

Avô Hibiki, de Sendai

“Copter”/ilustração de Chris Makenzie/Divulgação
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Fotografia de Kiyomu Tomita/Divulgação

O primeiro tweet sobre o
“#quakebook” foi escrito na
manhã do dia 18 de março,
uma semana depois do ter-

remoto no Japão. Os organizadores
do livro impuseram a si próprios um
limite para a edição final: 14h46m da
sexta-feira seguinte, exatos 15 dias
após a tragédia. E começaram a cor-
rer. Em 15 horas, já haviam recebido
74 colaborações, graças ao apoio do
próprio Twitter, que anunciou o pro-
jeto em sua conta oficial (4,7 milhões
de seguidores), assim como a artista
e música japonesa Yoko Ono, outra
adepta do microblog, com 1,3 milhão
de seguidores.

“Desisti de esperar nosso agente
literário checar email, e na verdade
não sei bem o que é ou o que faz um
agente literário. Mas, francamente,
não tenho tempo para descobrir
agora”, postou, em meio à sua cor-
rida particular contra o tempo, o
blogueiro OurManInAkibo, que já
trabalhou como jornalista.

O processo de criação do livro
em tempo recorde, usando somente
ferramentas virtuais, talvez seja
mais interessante do que o próprio
conteúdo da obra, mas o “#quake-
book” também é capaz de tocar
quem não esqueceu a violenta su-
cessão de desastres no Japão —
uma crise ain-
da não encer-
rada. Escrito-
res consagra-
d o s c o m o
William Gib-
son e Barry
Eisler, além
do jornalista
Jake Adelstein,
autor de um
best-seller so-
bre a máfia ja-
ponesa (“To-
kyo Vice”), produziram histórias
inéditas para o projeto. Vieram de
pessoas comuns, no entanto, os re-
latos mais emocionados.

O livro é composto por 87 colabo-
rações, entre textos e imagens. Há
histórias como a de um homem de
80 anos, morador de Sendai, cidade
devastada pela tsunami, que tenta
manter a cabeça erguida e o ouvido
grudado num rádio de pilha, e de-
poimentos de quem está em Fu-
kushima, na região afetada pelos
reatores nucleares descontrolados.
Pessoas na Ásia, na Europa e na
América do Norte responderam ao
apelo no Twitter.

— Alguns poucos tweets junta-
ram todas as peças, participantes e
especialistas, e em uma semana
criamos um livro — conta o blo-
gueiro OurManInAkibo. — Em pou-
co tempo estávamos negociando
com os maiores distribuidores
mundiais e atendendo a chamadas
de jornais e TVs de cinco continen-
tes. Sinto que estamos à beira de al-
go fantástico.

Os trechos abaixo foram envia-
dos ao GLOBO e traduzidos para o
português. As ilustrações também
fazem parte do livro, que tem um si-
te oficial: <www.quakebook.org>.
(Claudia Sarmento) ■

‘Talvez você não volte para casa’
● Tive que parar de escrever porque a bateria acabou, mas
comprei um adaptador quando cheguei a Osaka. Sim, nós
fugimos.

Ontem de manhã acordei meu filho e disse: “Decidimos
deixar Sendai. Por favor, entenda que talvez você não te-
nha a chance de voltar para esta casa novamente. Vai de-
morar pelo menos uma semana, um mês ou um ano antes
que a gente possa retornar. Ou talvez isso nunca aconteça.
Comece a colocar suas roupas na mochila da escola. Você
não vai precisar de nenhum livro da primeira série, nem
dos seus cadernos de anotação porque não haverá mais
escola em março. Você pode levar suas luvas de beisebol.
Mas você vai ter que deixar o taco para trás”.

Takanor Hayao, que, junto com a mulher, Mayo, alugou dois micro-
onibus e conseguiu retirar 30 pessoas de Sendai

“Epicenter”/Ilustração de Daniel Freytag/Divulgação

‘Não abandonem
Fukushima’

● Não sei por onde come-
çar a escrever... Já se passa-
ram dez dias desde o terre-
moto. Meus pais moram a
40 km da usina de Fukushi-
ma. Eles foram orientados a
não sair. Embora a casa não
tenha sido muito danificada
pelo tremor ou pela tsuna-
mi por ter sido construída
em terreno sólido, eles têm
que lutar contra a radiação.
(...) Não sabem se estão se-
guros ou em perigo e en-
frentam um inimigo invisí-
vel dentro de sua casa. Mes-
mo se decidissem fugir, não
têm gasolina suficiente e
não sabem até onde conse-
guiriam chegar. Não há
trens circulando ali. (...)

O povo da reg ião de
Tohoku é estóico, solidário,
calmo e humilde. Está li-
dando com a situação sem
reclamar. Claro que tem
questionamentos e medos,
mas hesita em mostrá-los
por saber que há pessoas
vivendo o que é ainda pior.

Eles não esperam que o
governo os ajude, mas es-
tão decididos a ficar e lutar.
Os rumores sobre a radia-
ção continuam crescendo.
O que fizemos para mere-
cer isso? Estamos sofrendo
como os que estão nas
áreas devastadas, a diferen-
ça é que precisamos enfren-
tar um perigo desconheci-
do e não natural.

Por favor, não abando-
nem Fukushima. Por favor,
vejam a realidade. Por fa-
vor, forneçam informações
precisas e a tempo. Por fa-
vor, controlem o pesadelo
dessa usina nuclear o mais
rápido possível.

E, por favor, saibam que
Fukushima está fazendo o
melhor que pode.

Yuki Watanabe, de Tóquio (nasci-
do em Fukushima)

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 Abr. 2011, Prosa & Verso, p. 3.




