




Faz muitos anos estudantes de História querem esse livro, porque é básico
para  a  matéria  de  História  medieval  na  faculdade.  Militantes  também
querem este  livro  para  guardar  no  computador  (sim,  porque  ler  mesmo
quase ninguém mais lê, e a formação política que se foda).

Só que ninguém queria scanear. Uns porque o preço dos livros é mesmo
muito caro, outros porque não conseguem achar em livrarias, outros porque
não conseguem encontrar em bibliotecas, e assim a gente via aparecer um
monte  de  obstáculos  transformados  em  problemas  sem  solução.  Todo
mundo esperando um “pdf” cair do céu na internet.

A gente não aguentava mais tanto mimimi. Resolvemos fazer alguma coisa.
A gente foi atrás de alguém que tinha os livros, depois pediu emprestado
por alguns dias, dividiu o trabalho de scanear e temos um “pdf” que não
caiu do céu, porque saiu de nosso trabalho coletivo. A gente não precisou de
mais de uma tarde para scanear cada livro num scaner velho que a gente
conseguiu emprestado. Enquanto um fazia o serviço, outros estavam por
perto jogando e tomando cerveja. De meia em meia hora um chegava para
trocar de lugar no computador, e assim a gente nem viu o tempo passar.

A gente estava pronto até para comprar os livros se precisasse, e é o que vai
rolar no futuro. Duas ou três noites fora do bar ou da balada para cada um
não é nada. A gente usa esse dinheiro para comprar um livro importante na
biblioteca da comunidade. Arruma pelo menos dez cabeças com a mesma
ideia, junta a grana de duas noites do mês e compra os livros. Ou alguém aí
paga menos de cinquenta pila quando racha a conta? 

Problema se resolve com menos mimimi e mais mão na massa. Se nem para
isto a militância serve, então todo mundo merece essa situação em que o
Brasil e o mundo estão hoje. Bora ver se isso que a gente fez serve também
de exemplo.
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