São Paulo, 10 de agosto de 2011
Enquanto caminhava e descobria sentidos numa cidade tão desconhecida, encontrei
um sujeito do qual recebi três chaves generosamente. Ao abrir a primeira, tive um
pouco de dificuldades e pedi ajuda a uma simpática Senhora que mal entendia a
minha língua. Cuidadosamente levou-me até o pequeno Jardim onde avistei os tijolos
do edifício onde chegaria semanalmente. E partiria. Quando girei as duas outras
chaves, dois pequenos olhos me miravam e de repente mais dois olhos saltitantes.
E rapidamente, sem muitas palavras mas todo jeito do mundo, saimos para passear.
Me senti numa mistura de poder e segurança aplicada aqueles laços e ligações extraterritoriais percorrendo as largas avenidadas daquele Novo Mundo.
Pelo menos quatro vezes por semana saia da Kingland e caminhava num sol escaldante,
tomava um delicioso café gelado e descia velozmente para a linha cinza chamada
L. Sentada com o mapa nas mãos continuava rastreando civilizações e perspectivas
entre todas aquelas vibrações distintas. Quando avistava a Parada 8, descia em frente
a Estação Rodoviária onde me entusiasmava a ideia de pega rum onibus pra lugaralgum e seguia até o destino do meu local-sustento-temporário. Quando abria a porta
31, eles me esperavam ansiosos: um era elegante e mais reservado com um doce ar
melancólico, o outro tinha um jeitinho jovial e meio viralata. Eu os encontrava entre as
14 e 16 horas e saíamos para doces caminhadas de verão. Não falávamos nada, nem do
passado nem de expectativas de cada um. Vivíamos o presente e a deliciosa sensação
de repartir o presente e estar juntos naquele verão.
Um dia queria levá-los até o Pier mas estava uma temperatura de rachar o côco. Esperei
um pouco e fui caminhando lentamente até o Pier com os dois. De repente, apareceu
um Ser e eles começaram a se estranhar e eu tive que carregá-los com muita força para
não acontecer ånehuma briga entre eles. Nossa! aquele dia todos os seres desta raça
estavam impossíveis! Uma hora depois quando já estávamos voltando para casa, Harpo
(o elegante) deitou no chão e parecia uma criança choramingando e não saiu mais
daquela posição. Fiquei em pânico porque não conseguia mais retirá-o dali de forma
alguma e tinha que estar de volta em 15 minutos.
No entanto, decidi ligar para uma pessoa mais experiente no ramo e que assim
respondeu: Hehehe, vai ter que levá-lo no colo! E desse modo, o dia do côco se tornou
o dia do colo! E aquela cidade se tornou um vínculo inesquecível para mim graças ao
Harpo and Behr.
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