Meu Elevador Favorito
MonyBlu

Se não me falha a memória, ele mede um pouco mais que um metro e noventa centímetros.
Mas isso hoje, ele na idade que os politicamente corretos chamam de “a melhor idade” (já
não é mais a terceira?), e eu mais perto dos enta do que do compadre Honoré e sua teoria
balzaquiana...
Porque trinta e x anos atrás, ele media uns 3 metros. Não, Quatro. Olha, pensando bem,
acho que ele mais alto que o trampolim lá do clube Tietê... Por isso minha alegria
quando o via, ele me pegava no colo, me subia com os braços ezuuuup, eu me tornava a
mais alta da família, nos braços do meu tioElevador...
Ele uma época usava barba e bigode, e meus irmãos começaram a chamá-lo de Falcon que, se você tem trinta e muitos como eu, e era do sexo masculino, sabe a que me refiro ,
ele mesmo, com “olhos de lince”, rsrs.. mas menino não entende dessas coisa, menino não
entende de boneco, nem de tio, muito menos de Elevador! Menino entende de jogar bola,
falar besteira, tirar sarro da gente quando a gente começa a usar sutiã, essas coisas de
menino.
Mas ele não!!! Segundo conta minha mãe Lila Su, ele era diferente. Estudioso, bonito,
estudou na faculdade de Direito do Largo!!, casou-se, e ele, já “menino-pai”, foi prá Roma
e encontrou o papa. Sei lá qual papa era, mas com certeza Sua Santidade deve ter se
lembrado pro resto da vida do dia que abençoou umElevador!!!
Mas um dia, não sei bem porquê, coisas da vida, a gente se afastou. Não, meu amigo, não
procure culpado, a vida é assim. Mas não se preocupe que a distância física é, muitas
vezes, inversa à dos corações... Esses sim, nunca se separam. Ah, não tinha falado que o meu
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tem coração? Pois tem.
E tem mais; ele mudou de vida, brincou de ser Escultor, de escrever, de pintar, de fazer
umas fotos maravilhosas, encontrou a MH Rolim,e com ela um dia foi-se para a Noruega.
Pois é, meu querido Hägar, N-O-R-U-E-G-A. Logo ali, pertim da Suécia, sabe? Lá
estava ele, distante de nós fisicamente, mas mandando emails, vídeos, e de repente me deu
uma saudade imeeeensa do meu Elevador favorito... porque eu só encontrava escadas na
minha vida, algumas faltando degrau, e lá estava ele, no vídeo, todo encapotado falando
“alô, Papai Noel, estou aqui perto de você, pedindo para abençoar minha família”... Imaginem
o susto do velhinho bondoso! Um Elevador com família!!!!
Aí ele voltou.
Voltou para o Brasil.
Voltou para a família.
Voltou para casar.
Voltou para montar um Circus.
Voltou a escrever (obrigada, Overmundo!).
Voltou para o meu mundo.
Voltou para ser, de novo, Elevador que sustenta o prédio da minha vida...
Como, minha senhora, tens medo de altura? Tenha não. Por trás dessa altura toda, tem um
menino, pequeninho, que não brincou de Falcon, não riu dos sutiãs precoces, não jogou
bola, mas hoje brinca com os netos, com as palavras, com a vida (brincou até com a
morte, esse Elevador serelepe)...
Subiiiiiindooo!
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