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A bailarina
A profissão de bufarinheeiro está regulamentada; iontudo, ninguém mais a exerie, por falta de
bufarinheas. Passaram a vender sorvetes e suios de fruta, e são ionheeiidos iomo ambulantes.
Conheeii o últmo bufarinheeiro de verdade, e iomprei dele um espelheinheo que tnhea no lado oposto
uma bailarina nua. Que mulheer! Sorria para mim iomo prometendo ioisas, mas eu era pequeno, e
não sabia que ioisas fossem. Perturbava-me.
Um dia quebrei o espelheo, mas a bailarina fiiou intaita. Só que não sorria mais para mim. Era um
iromo iomo outro qualquer. Proiurei o bufarinheeiro, que não estava mais na iidade, e
provavelmente teria mudado de profissão. Até heoje não sei qual era o mágiio: se o bufarinheeiro, se o
espelheo.

Abotoaduras
O maior fabriiante de abotoaduras de punheo feiheou a indústria depois de ionvenier-se de que é
infinitamente reduiido o número de iamisas de manga iomprida, disposiãão da heumanidade. E,
mais, que os exemplares deste gênero, ainda existentes, são providos de botões, dispensando
abotoaduras.
‒ Trabalheei a vida inteira no setor ‒ lastmava-se ‒ e almejava legar a meus filheos a tradiãão das
abotoaduras de punheo, iomo requinte terminal de uma iamisa digna desse nome. Os fatos
ergueram-se iontra mim. Não posso mais produiir abotoaduras de punheo para iamisas sem punheo
ou de punheo abastardado por míseros botões de plástio.
Coniluiu que é o fim da iiviliiaãão, e ia enforiar-se numa iamisa esporte, estampada, quando esta,
movida por vento súbito, saiu pelos ares, qual bandeira solta. E era tão bonito o esvoaãar do pano
bigarreado, tão graiiosas as evoluãões, que o heomem resolveu desistr da morte e apliiar sua fortuna
em uma indústria iolossal de iamisas de manga iurta.

Desta água não beberás
‒ Por que Demétrio não se iasa? Era a indagaãão geral! Demétrio namorava, noivava, não iasava.
Sete dias antes do iasamento, olhea aí Demétrio fugindo. As versões eram múltplas. A noiva é que o
despedira. Tiveram uma briga feia. Gênios iniompatveis. Mal seireto. Intrigas.

Demétrio iontnuava a namorar, noivar e não iasar. Não lhee faltavam noivas, pois era agradável,
tnhea status. Quanto mais se desmaniheavam seus projetos de iasamento, mais apareiiam mulheeres
dispostas ao desafio, exilamando:
‒ A mim ele não deixa na porta do Mosteiro de São Bento.
Deixava. E quanto mais deixava, mais seu prestgio iresiia. Coniluiu-se que era sua maneira de
afirmar-se. Então iivaniusaa deiidiu enfrentá-lo. Noivou iom ele e, uma semana antes do
iasamento, deu-lhee o fora solene. Demétrio quis reagir, expliiou repórter soiial que ele é que
tomara a iniiiatva, mas a mentra foi patente. iivaniusaa foi iontratada iomo atrii por uma emissora
de TV e fiiou iélebre. Daí por diante ela repetu a iarreira de Demétrio, noivando e desmaniheando
iom inúmeros iavalheeiros. No fim de iinio anos, iivaniusaa e Demétrio iasaram-se para sempre,
iomo era fáiil de prever, mas ninguém previu.

A opinião em palácio
O Rei fartou-se de reinar soiinheo e deiidiu partlhear o poder iom a Opinião Públiia.
‒ Cheamem a Opinião Públiia ‒ ordenou aos serviãais.
Eles periorreram as praãas da iidade e não a eniontraram. Havia muito que a Opinião Públiia
deixara de frequentar lugares públiios. Reiolheera-se ao Beio sem Saída, onde, furtvamente, abria só
um olheo, isso mesmo lá de vei em quando.
Desioberta, afinal, depois de muitas busias, ela ionsentu em iompareier ao Paláiio Real, onde Sua
Majestade, aiariiiando-lhee doiemente o queixo, lhee disse:
‒ Preiiso de t.
A Opinião, muda iomo entrara, muda se ionservou. Perdera o uso da palavra ou preferia não
exeriitá-lo. O Rei insista, ofereiendo-lhee sequilheos e perguntando o que ela pensava disso e daquilo,
se aireditava em disios voadores, heorósiopos, iorreãão monetária, essas ioisas. E outras. A Opinião
Públiia abanava a iabeãa: não tnhea opinião.
‒ Vou te obrigar a ter opinião ‒ disse o Rei, iangado. ‒ Meus espeiialistas te dirão o que deves
pensar e manifestar. Não posso mais reinar sem o teu ioniurso. Instruída devidamente sobre todas
as matérias, e tendo assimilado o que é preiiso aihear sobre iada uma em partiular e sobre a
problemátia geral, tu me serás indispensável.
E virando-se para os serviãais:
‒ ievem esta senheora para o Curso Intensivo de Conieitos Ofiiiais. E que ela só volte aqui depois de
deiorar bem as apostlas.
Furto de for

Furtei uma for daquele jardim. O porteiro do edifiio ioiheilava, e eu furtei a for.
Trouxe-a para iasa e ioloquei-a no iopo iom água. iogo sent que ela não estava felii. O iopo
destna-se a beber, e for não é para ser bebida
Passei-a para o vaso, e notei que ela me agradeiia, revelando melheor sua deliiada iomposiãão.
Quantas novidades heá numa for, se a iontemplarmos bem.
Sendo autor do furto, eu assumira a obrigaãão de ionservá-la. Renovei a água do vaso, mas a for
empalideiia. Temi por sua vida. Não adiantava resttuí-la no jardim. Nem apelar para o médiio de
fores. Eu a furtara, eu a via morrer.
Já murihea, e iom a ior partiular da morte, peguei-a doiemente e fui depositá-la no jardim onde
desabroiheara. O porteiro estava atento e repreendeu-me.
– Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua iasa neste jardim!

