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EU NÃO AGUENTAVA MAIS!
Era o dia inteiro aquele choro
no meu ouvido. Ele nem parecia
dragão: só sabia reclamar dos
dodoizinhos no seu corpo
frágil.
— Ai, meu joelho que não
dobra! Ai, a dor nas
minhas asas! Ai,
minha garganta
pegando fogo!

Era uma reclamação
atrás da outra. E
quanto mais ele
reclamava de suas
dores, mais doíam os
meus tímpanos.

Chegou um momento em que eu disse chega.

— Basta! Ou calo a boca desse dragão, ou não me chamo

Princesa Barbarena.

Sei que meu nome
parece estranho e
também dói nos
ouvidos. A culpa foi eu
ter nascido no Natal.
Meu pai, o rei, estava
fantasiado de Papai
Noel. Minha mãe, a
rainha, carregava uma
caixa de enfeites para a
árvore.

O Barba é paterno;
o Rena, materno; e o
Princesa está no meu
sangue. Mas isso me
irrita um pouco.
Não o nome, mas o
título de nobreza.

Só porque sou uma
princesa, esperam
que eu seja a
riquinha mimada
que ca presa em
uma torre, viaja em
uma abóbora,
dorme ao comer
maçãs e depois é
despertada com um
beijo do príncipe
encantado...
Sou do tipo que come as abóboras, dorme na torre e que precisa encontrar
um meio de se livrar de um dragão tagarela que só ca se queixando.

Esse dragão, na verdade, é meu animal de estimação. Cada princesa tem
o que merece: umas têm anões; outras, fadas madrinhas; outras, feras.
No meu caso, tenho um dragão, que é gigante, nada mágico e mais
inofensivo que um lhote de leitoa.
Nós crescemos juntos. Eu,
no palácio, aprendendo a
andar de salto-alto e a
parecer gentil para todo o
reino; ele, no quintal,
aprendendo a voar e a
cuspir chamas. O tempo
passou, eu me tornei mais
impaciente, e ele, um
completo resmungão.

— Ai, meus olhos! Ai, meus chifres!
Ai, meus os de cabelo!
— Largue mão de ser tão
dramático. Nem cabelo você tem!
— Não tenho? Ai, minha careca!

Aquilo precisava ter um m. Eu precisava de um plano. Nada melhor do
que a internet para encontrar planos. No site de busca, digitei:

“Como calar a boca de um dragão?”

E encontrei a seguinte receita:
1 colher de margarina | 2 ovos de chupa-cabra | 3 pelos de toupeira |
4 botões de colarinho | 5 dedos de zumbi recém-nascido | 6 bombons
de vômito de vampiro | 7 litros de leite de baleia cachalote.
Misturar tudo e lavar os pés do dragão com a poção.

Embora essa ideia me agradasse muito, seria bem difícil
reunir os ingredientes, principalmente porque não
havia margarina na geladeira do palácio.
Então precisei pensar numa alternativa e cheguei à
conclusão de que poderia prender o dragão em uma
caverna distante. Assim, ele poderia reclamar à
vontade, que não me incomodaria.

Digitei no computador:

“Como prender um dragão?”
E li que a melhor forma seria enfraquecê-lo. Para isso,
seria necessário apagar seu fogo. Um dragão sem fogo
ca deprimido e se torna alvo fácil para os vilões.
Decidi inventar minha própria receita. Era assim:

1 bola de neve...
... e só!

Minha intenção era preparar um sorvete e dar para o
dragão. Quando o gelo encontrasse o fogo, certamente o
apagaria.
Saí em busca de neve. Como era verão, precisei
atravessar a oresta encantada, cruzar a ponte dos
trolls, escalar o morro das fadas e, por m, explorar a
mina dos duendes. Nessa mina, havia muitos elementos
mágicos: vapor azul, chamas douradas, areia cor-derosa e neve verde-clara. Peguei um pouco da neve e levei
até o dragão.
— É sorvete de pistache. Tome para você ver que gostoso
que é. Tem um sabor docinho.
Numa bocada, o bicho devorou tudo e ainda deu um
arroto de agradecimento. Para minha surpresa, as
chamas derreteram o gelo. Um a zero para o mocinho,
que continuava resmungando.
— Ai, meus dentes! Ai, minha língua! Ai, meu céu da boca!
— Céu? Do jeito que isso aí tem fogo, está mais para
inferno.
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Mas eu ainda não tinha um plano B.
Abri a página de busca outra vez e
digitei:

“Como ter um plano B?”
E apareceram muitas fotos de
uma banda de rock chamada
Plano B, que divulgavam seu
novo CD.
Enquanto clicava para
encomendar o meu, pensei
em fazer uma festa na
piscina para ouvir as
músicas de uma forma mais
animada. Nisso, tive a
ideia!

— EURECA!
Num instante, uma das criadas
se aproximou.
— Pois não, alteza.
— Eureca, prepare a Ferrari. Preciso ir à loja de produtos encantados.

Não existe coisa melhor para apagar o fogo do que água, assim
como, para apagar muito fogo, é preciso muita água... Como
uma piscina. Eu convidaria o dragão para a festa e, assim que ele
entrasse na piscina, o fogo dele daria adeus.
O problema é que, para isso, eu precisaria de uma piscina bem
grande, mais ou menos do tamanho de um dragão! E algo assim,
eu só poderia encontrar numa loja encantada. Cheguei com o
objetivo na ponta de língua:
— Tem piscina para dragão?
— Não, princesa. Não temos piscina para dragão.
Fui embora decepcionada. Mas não desisti e voltei no dia
seguinte.
— Tem piscina para dragão?
— Não, princesa. Não temos piscina para dragão.
Mais uma vez, voltei para casa sem nada no porta-malas; mas
regressei à loja no outro dia.

— Tem piscina para dragão?
— Olhe, princesa. Vossa alteza que me desculpe, mas, se vier
perguntar sobre piscinas para dragão mais uma vez, sou
obrigado a lavar sua boca com sabão de elfo.
Princesa que é princesa não se rende a ameaças. Fui para casa,
mas estava de volta no dia seguinte.
— Tem sabão de elfo?
— Hum... Vejamos... — procura, procura, procura. — Não,
princesa. Infelizmente, não temos sabão de elfo.
— Então, tem piscina para dragão?
Quando o mercador estava prestes a ligar para a bruxa e
pedir para que ela lançasse um feitiço em mim, percebeu que,
embaixo do telefone, havia uma caixinha de fósforo. Era a
piscina para dragão!
— Desse tamanho? — perguntei.
— É só molhar, que ela aumenta — respondeu.

A três esquinas do palácio, consegui ouvir mais
reclamações.
— Ai, minha cauda! Ai, escamas da minha cauda! Ai,
meus olhos que veem as escamas da minha cauda!
Não via a hora de aquilo acabar. No fundo, senti um
pouco de pena, mas já que havia entrado nessa de ser
vilã por uma causa urgente, levaria minha vontade até o
m.
Começou a festa: muitos convidados, uma piscina
gigante e um dragão rabugento prestes a perder seu
fogo e sua força. Enquanto a piscina enchia, fui até o
aparelho de som para colocar o CD da banda Plano B.
Voltei com rebolado de princesa.
No quintal, o dragão, fora da piscina, soltava fogo
dentro da água, fazendo com que ela borbulhasse. Ele
havia transformado tudo em uma poça de água quente.
Ao lado dele, uma plaquinha: “Entrada: apenas 5
moedas”. E os convidados pagavam felizes, para curtir
a hidromassagem improvisada.

Em apenas um dia de serviço, o dragão cou rico,
mudou-se para uma caverna bem distante do palácio e me
deixou sozinha. Passei a não ouvir mais os lamentos
irritantes. Mas eu não aguentava mais! O silêncio era o
pior martírio. Liguei o computador e digitei:

“Como trazer seu dragão de volta?”
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Uma princesa vilã e um dragão bonzinho não são personagens
muito comuns em contos de fadas. Mas quando o dragão é um
animal de estimação que só sabe resmungar o dia todo, a
paciência da princesa adolescente não consegue suportar tanto
chororô. As tentativas de se livrar do animal gigante que mora
nos fundos de seu palácio fazem com que a garota mescle o
mundo contemporâneo da oresta encantada com o universo
mágico da internet, mesmo que os resultados não sejam tão
satisfatórios quanto as expectativas.

