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Domingo com Sol

Introdução

E

u sou tímido, sim, muito tímido e romântico.
Sei que esta não é a melhor maneira de começar uma
crônica, mas precisava deixar esclarecido este meu lado, assim, para algumas passagens que citarei, não será necessário
fazer tantas explicações.
Então, por favor, lembrem-se: eu sou tímido.
A web space (droga, o corretor automático me diz que esta
palavra não existe, vai assim mesmo), me ofereceu a oportunidade de conhecer Sol.
Eu ali atrás daquela enorme parede virtual e ela do outro lado
trocávamos mensagens, compartilhávamos do mesmo site (sei
não, essa palavra também não existe?) de relacionamento e
assim foi por uns tempos.
Ocasionalmente, Sol fazia uma cobrança velada aqui, outra ali;
muito discreta:
-...e quando vamos nos conhecer, nos encontrar?
Sim; aconteceu dela ser mais objetiva, direta, (não vou escrever aqui; não insistam), pois quem conhece Sol sabe do quanto
ela é capaz de falar e para mim até então, escrever.
Bom, já havia adiado o suficiente para conhecer Sol pessoalmente. Não! Não foi bem assim; adiar. Deixe-me explicar, eu
aguardava uma oportunidade diferente, única, especial marcante, e que aconteceu.
Mês de novembro; o site de relacionamento me manda uma
mensagem:
“Esta semana Sol faz aniversário, mande gift virtual ou uma
mensagem para ela”.
...Prefiro mandar uma mensagem, algo de minha autoria, mas
só isso? Claro que não, eu...
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Plano quase mirabolante

V

ou levar a mensagem pessoalmente, mas com um deta...
lhe, um toque diferente, a lá Celso.
Coisa simples, assim pensei e eis o que seria:
Eu de qualquer jeito estaria lá na casa de Sol; em um horário
pré-determinado e ao mesmo tempo, alguém que se faria passar por mim na net; pois até então, era assim que nós nos comunicávamos, e a chamaria para dar os parabéns etc e tal. Criar um clima de suspense, algo que levasse Sol a pensar com
quem realmente ela estaria conversando, e lógico, que depois
iria me revelar.
Na minha cabeça tudo funcionava como um relógio suíço.
Alguns detalhes se faziam necessário. O horário: 15 horas.
Quem iria ser eu: claro, um amigo (pua!).
Segue o diálogo entre eu e ele que aconteceu na terça feira da
semana do aniversário de Sol:
- Você pode fazer isso para mim? É uma brincadeira com uma
pessoa muito especial...
- Cê é louco sô! Mas, pode contar comigo.
- Então, aqui está o texto, a maneira como costumo escrever
para ela, e cuidado aqui, ok? Eu não escrevo “naum”, evito
abreviaturas, termos chulos... a trato de gata, garota...
- Entendi, entendi...
Agora, ele olhava para a folha que eu havia lhe passado:
- E isso aqui é o que vou escrever para ela, certo, vou ler todinho, e o vídeo é esse aqui, ta, ta, entendi, entendi tudo. Agora
me diz uma coisa; como você “bola” essas coisas?
- Depois lhe explico. Mais uma vez: isto tem que acontecer no
sábado exatamente às 3 da tarde, que é a hora...
- Tudo bem! Tudo bem! ‘Xá comigo
10

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

