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Morcego branco

DEPOIS DE DEZ ANOS DE BONS SERVIÇOS, meu va-
ral de teto (do tipo que movimenta uma vareta de 
cada vez e é ótimo) cansou-se. Andava esmorecido, 
varetas envergadas, cordões anêmicos e indispostos. 
Uma das varetas dependurou-se e lá ficou, pare-
cendo um morcego branco. O jeito foi procurar um 
varal similar.

Um novo varal em paredes com tinta velha e em-
poeirada não combinava. Pintar a área de serviço e 
não o resto, que também havia perdido o viço, deixaria 
o conjunto desequilibrado, manco. Uma área de ser-
viço não vale mais que a cozinha, a sala, o quarto. 
Bem, por justiça, pintemos tudo, então.

Pintar tudo e manter a mesma pesadíssima corti-
na? Puxa vida! Já tinha birra daquele cetim azul, ape-
sar de não ter preconceito de cetim, e o azul ser meu 
bálsamo; fugia dela para não ter crises de rinite. Por 
esse motivo também removi todos os tapetes de bar-
bante tramados em belo crochê. Mas… e as janelas, 
grandes locomotivas em trilhos e dormentes secos? 
Pobres velhotas! Não poderia trocar, não só pelo custo 
exorbitante de qualquer janela de boa categoria, como 
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também porque não se pode alterar fachada de edifí-
cio, mesmo que este mereça ser demolido.

Sem falar das chaves. Desgastadas, chaveiro imun-
do, desbotado, implorando por novidades. Até os bol-
sos das calças o rejeitavam – e olhe que só tenho calças 
de pelo menos um quinquênio de uso. Não sei como 
nunca tenho calças novas; parece que o trajeto da loja 
até meu quarto já é suficiente para cansá-las. Não re-
tornam às vitrines porque não andam sozinhas.

Todos sabem que fiz parte do grupo dos sem-ele-
trônicos por longo tempo: sem celular, câmera digital, 
dvd player e mp3, internet rápida, tv a cabo e, tempo-
rariamente, computador e geladeira – um caipira mar-
ciano. Hora, portanto, de sintonizar as novas ondas do 
mundo. Ainda dispensaria três quartos desses dispo-
sitivos, mas, depois que vi um blu-ray (que não é “arraia 
azul”, por favor), vixe!, enlouqueci. Queria porque 
que ria um blu-ray e, claro, uma tv de altíssima defini-
ção bem grandona, daquelas às quais até bicho de es-
timação assiste – pensam que é verdade o que passa 
no desenho animado. O problema volta: como equipar 
com o mais moderno o lugar mais antigo, com tudo 
antigo, desmaiado, inapto para novidades?

Até aquela porta de madeira maciça, de canela (que 
cheirava a canela), já recusara travas potentíssimas. 
Um dia ela me deixou preso por dentro, de noite – de 
algum modo não foi ruim porque dormi tranquilo: na-
quela noite não seria roubado. Comecei a desconfiar de 
que o meu lugar já não me queria como antes, o amor 
tinha acabado. Precisávamos ter uma conversinha.

(continua…)


