Vermelho Sangue
O sonho já começa com eu e minha esposa
cuidando da casa de um “bacana”, um
playboyzão numa mansão enorme, cheia de
obras de arte pelas paredes, piscinas e até
uma coleção de carros.
O cara parece ter viajado por alguns dias e nos deixou lá tomando conta,
inclusive deixou um de seus carros para usarmos, ir até o mercado e tal,
uma BMW antiga de cor vermelha.
Usamos a BMW para dar umas voltas, afinal não é todo dia que temos um carro desses para dar um “rolê”, e até pagamos um “grau” com
nossos amigos e conhecidos. Quando voltamos, o playboy havia chegado e agradeceu por tudo, porém, não podia levar a gente até nossa casa
e teríamos que pegar o ônibus de madrugada mesmo, pensei em emprestar um dos carros do cara, afinal ele tinha vários, foi quando percebi
que, na garagem enorme, todos eram vermelhos, claro!
Havia Ferraris, BMs e outros que nem conheço, achei pouco
provável um possível empréstimo.
Então fomos para o ponto de ônibus, mas... havia alguns “malucos”,
eram em número de cinco e queriam minha carteira, que tinha pouco
dinheiro, não quis entregá-la.
— Passa a grana, palhaço! — Disseram, e eu respondi:
— Não temos muito! Só o do busão! Dá uma chance pra gente!
— Não interessa, passa a grana! Se não passar a grana, já sabe né?
Já era! — Disse outro.
E ficamos nesse impasse, eles querendo minha carteira e eu enrolando até o ônibus chegar, confesso que tive medo desses malucos quererem me atacar ou tentar algo com minha esposa, foi quando chegou
uma outra turma maior ainda e parece que eram amigos daqueles que
estavam no ponto.
— E aí ? Já limparam esse casal de patos? KKKK!
E incrivelmente eles mentiram, disseram que sim! Por um segundo, fiquei mais aliviado. Eis que saiu do meio da galera de marginais uma
garota muito bonita, bem vestida, nada a ver com os malucos, e, pra
minha surpresa... ela estava com um vestido curto, meias, e eram todos
da cor VERMELHA!
Logo o ônibus apareceu, entramos correndo dentro dele, estava
meio vazio e o motorista morrendo de medo da dama de vermelhosangue que saiu pela cidade escura sumindo no meio da neblina.
Isso tudo foi um sonho, parece que não teve conclusão ou algum
sentido, entretanto, resolvi escrevê-lo.

antivírus
Meu nome é Mefisto, vivo embaixo do Centro
Cívico e lhes indicarei um feitiço verossímil
e perfeitamente atual. Segue o tutorial
meticuloso e infalível: vá para o modo de
segurança, quer dizer, vista uma armadura.
Para isso, aperte insistente e repetidamente a tecla f8 (que significa
algo como direcionar-se para as alturas num balão buliçoso) enquanto
liga seu computador. Agora, de corpo fechado contra qualquer ruído
maldoso. Contra qualquer contaminação imprevista, acione a opção
de restauração do sistema procurando no seu explorer. Por mais que
o desejo seja sua destruição total, ainda precisamos dele íntegro e
funcional para o encaminharmos para seu verdadeiro colapso por meio
não do seu esgotamento, mas do seu transbordamento insustentável.
Assim você volta para algo como o passado, quando o vírus ainda não
o tinha infectado e convertido sua religião num filme travado e em
câmera lenta que se passa na turva madrugada com aquela serração
cobrindo o Cavalo Babão. Bem, para uma proteção completa, preventiva
e estanque, saia do computador e vá para as ruas de Curitiba numa noite
esgarçada. Perambule sozinho pelas esquinas mais abjetas do centro,
pelos bares mais sujos e despropositados, recomenda-se ruas como a
Trajano hells ou, melhor ainda, a via sacra dos indigentes por inteira, da
Rua São Francisco até as Ruínas ou além delas, até encontrar o cara que
vende incensos e palos santos com um sorriso desconfortável, como se
não coubesse no seu rosto. Seu nome é Norton, não ria. Compre uma
quantia de incensos que corresponda às polegadas da tela do seu
computador com base no sistema antropométrico, o aroma não importa,
mas o de coco é menos irritante. Se sobrar troco, leve de quebra uns
palos santos porque são muito agradáveis. Com esses incensos aplique
fumigações no seu monitor mantendo-o sempre em stand by, por um
dia inteiro: faça intercalações de uma em uma hora para não se exaurir.
Isso proporcionará um revestimento salubre e assim dificilmente você
será acometido pelo adware mais grudento da internet, porque você
instalou, pelo ocultismo, o melhor antivírus.

A Cidade Que Sonha
Deitei para tirar uma soneca à tarde, no
intervalo que tenho entre dois turnos de
trabalho.
Sonhei que escorregava numa escada gigante da janela da minha sala,
no centro da grande cidade. Quinto andar, direto ao subsolo depois da
ponte que se eleva na vista cinzenta do chão.
A cidade estava toda lá, no underground do asfalto, pela abertura
da escada-escorregador a metrópole aparecia numa réplica perfeita em
miniatura.
Eu era grande naquela pequenez, gigante. Andava com cuidado
para não esmagar o centro histórico e seus monumentos, o cavalo que
baba e, mesmo depois de meio passo, quase me desequilibrei para não
quebrar a estufa que chamamos de jardim.
A distância entre duas cidades, tão familiar e demorada no cotidiano, agora era ridícula. Ela não me esmagava mais e eu, em solidariedade,
me esforçava para agora retribuir a gentileza.
Era como descer pela toca do coelho onde o mundo é quase invertido. A inversão agora era de proporção, a cidade grande que te esmaga
e engole de repente era uma brincadeira de criança. Eu que me sentia
tantas vezes pequena me vingava sobrevoando, sob meus pés, aquela
maquete.
Escorreguei para cima pela abertura da estranha escada que escorrega, de volta ao quinto andar. Janela da sala. “Em casa de Jacinto há
um sofá para morrer”, estava sentada lendo Julio Cortázar.
Acordei, tomei banho, me vesti. Desci pelo elevador até o térreo. Andei para o ponto de ônibus. Esperei. Entrei. Direto ao segundo turno do
dia, agora que já era noite.
Ufa!

Bets
— 1,2,3 bolinha perdida.
— Mas eu acabei de rebater, disse Rodrigo
chegando à base.
— Caiu no quintal da D. Lúcia. Lá é neutro,
argumentou Glauco.
— Ihh, o Duque já deve ter destruído a bola.
— E se acordou a velha, aí estamos ferrados.
Disseram Rafael e Marcelinho quase ao mesmo tempo, vindos da outra
base.
A rua era a extensão de seus quintais e em quase todas as casas moravam parentes de um deles. Apenas três casas não eram de
familiares: a casa do Seu Alberto, um senhor que dava palpites nos jogos deles — bola, bets, bolinha de gude, peão — e que deixava que eles
brincassem no seu DKV velho. Também tinha a casa da D. Regina, que
havia sido professora deles no ano anterior. O muro era baixinho e fácil
de pular, mas eles quase sempre batiam palmas para que a Ana Paula, filha dela, alcançasse a bolinha. Apesar de mais velha, era a paixão
quase secreta deles. Por fim, a megera da D. Lúcia. Sempre que a bolinha
caía lá, ou batia forte no portão, ou a pipa ficava presa no telhado, era um
desespero. Por qualquer coisa, D. Lúcia saía em peregrinação, casa em
casa, contando o que os meninos “aprontaram”, que quase quebraram
a janela, que assustaram o Duque. Ou gritava do meio da calçada, caso
visse alguém passando, e o assunto se espalhava rapidamente e era
uma semana de castigo.
Eram os donos da rua. Transformavam o pé de uva japonesa em
espaçonave, caminhão ou ponto de observação avançado. Jogavam
vôlei por cima do portão da casa do Glauco, basquete na casa do Rafael
e bola no meio da rua com chinelos como traves de gol. Mas a brincadeira preferida era o bets. Os tacos eram feitos com pedaços de ripa, ou
galhos, com esmero. Usavam a oficina do tio do Rafael para lixar, criar
formatos curvos, emborrachar a empunhadura e tudo mais que a criatividade mandasse. Por vezes gastavam mais tempo nisso que no jogo.
Pelo menos três tardes por semana jogavam bets e a brincadeira só acabava quando alguém perdia o topo do dedão, se a bolinha estourasse ou
se ela caísse no quintal da D. Lúcia.
— E agora? lamentou Marcelinho.
— Acho que ela não está em casa. Alguém podia pular o muro, —
disse Rodrigo.

— Mas e o Duque? Ele é louco. Falou Rafael que já havia levado um
corridão do cachorro.
— Bom, o jeito é ir pra casa e... estava dizendo Glauco quando foi
interrompido pelo barulho da porta se abrindo.
— Corre!!!
Disseram em uníssono e saíram em disparada, cada um para um lado,
se escondendo o melhor que podiam. Duque começou a latir e o portão
se abriu. D. Lúcia saiu com a bolinha na mão. Olhou atentamente para
todos os lados e não viu os meninos, nem ninguém passando. Observou
as latas na rua. Fechou um dos olhos, fez uma mira e lançou a bolinha,
que fez uma curva e acertou em cheio a lata que estava mais longe.
— Rá, dessa distância eu não erro.
Ela soltou uma risada e voltou para dentro. Os meninos ficaram um
tempo em choque. O primeiro a falar foi o Marcelinho:
— A gente tem que fazer ela nos ensinar a jogar assim...
No que os outros três concordaram com um movimento de cabeça.
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