Preferências Pessoais

Por Chuck Stanion

Eu estava na minha mesa outro dia, fumando um Jody Davis e reproduzindo desenhos
do Pernalonga na minha cabeça (Foghorn Leghorn: que piada) quando meu colega, o
principal redator Truett Smith, apareceu para falar sobre uma das minhas descrições
de cachimbo para o site. “Sabe”, ele disse, “não me lembro de ter visto ‘Este é o
cachimbo mais feio do planeta’ como uma descrição até agora. É uma declaração
audaciosa.”
“Esse cachimbo é o mais feio do planeta. Se você achar outro cachimbo mais feio, eu
vou alegremente alterar esse texto para ‘o segundo cachimbo mais feio’”.
“Mas é uma avaliação subjetiva. Todo mundo é diferente e alguém vai amar aquele
cachimbo. Seria um hobby monótono se todos compartilhassem seus interesses
pessoais. Nós não veríamos nada além de Lovats e Billiard.”
“E eu elogio os outros por saberem o que eles gostam, mas eles devem entender que
os não-Lovats são abominações visivelmente grotescas”.

“Mesmo se isso fosse verdade, não é realmente nosso estilo criticar as preferências de
outras pessoas”.
“Escute, eu sou muito velho e muito sábio, e escrevo sobre cachimbos desde-”
“Ah, sim, eu sei; todos nós sabemos. Você já mencionou isso antes. Mas talvez
devamos descrever cachimbos em comemoração à variedade de atividades na
comunidade de cachimbos. Um pouco mais de contexto, talvez?!”
“Parece bastante auto-contextualizado para mim.”
“Mesmo assim, pode se beneficiar de algumas nuances.”
“Eu sou muito velho e muito sábio-”
“Sim, sim, Deus sabe que todos sabemos disso. Mas sobre esse cachimbo -”
“Se você duvida que eu sou um expert em feiúra, você está enganado. Te desafio a
olhar a minha cara e dizer que eu não sei o que é feiúra. Eu tinha um cachimbo tão
feio que uma criança do bairro deu um duplo mortal carpado quando o viu e começou
a grasnar como um pato. O pobre garoto não conseguiu falar por meses e ainda chia
como um pato-bravo quando fica nervoso. Não fale comigo sobre feiúra; acredite em
mim, sou qualificado. “
“Estou apenas dizendo-”
“Eu sou muito velho e — “
“Sim, isso é fato, mas esse cachimbo — “
“Uma vez namorei uma garota tão feia-”
“Não, não há mais histórias sobre seus anos de namoro, estamos falando sobre como-”
“Minha família tinha uma cabra careca e desdentada tão feia -”
“A criação de animais não é pertinente para — “
“Eu possuía um Mercury Comet de 1961, tão fei-”

“Por favor. Sem carros também. Está na hora de continuar no tópico.”
Nivelamos olhares neutros um para o outro em um momento reflexivo de silêncio.
“O cão de caça de três pernas do meu pai era tão-”
“Honestamente, eu não sei como me comunicar com você. Parece uma coisa simples,
mas quando-”
“Eu sou muito velho”
“Sabe o quê? Deixa pra lá. Vamos deixar isso de lado.” Ele seguiu em frente, sacudindo
a cabeça de uma forma exasperadamente divertida.
Voltei às palhaçadas de Foghorn Leghorn, mas depois de uma demora razoável,
reescrevi a descrição. Truett e eu tivemos uma diversão satisfatória e, além disso, ele
sabe como expressar suas convicções convincentemente.

Traduzido por Matheus Doresbach

Regulamento do Tabaco
Amigo
O Dia do Tabaco Amigo será celebrado semanalmente, todas as quartas-feiras;
No Dia do Tabaco Amigo um confrade grava um vídeo curto ou posta uma foto,
fumando um tabaco de sua preferência, e oferece um fornilho desse tabaco para outro
confrade (o amigo) de sua livre escolha entre os membros do Cachimbos;
O confrade que oferece o tabaco se encarrega dos custos de envio pelos Correios
(carta simples, + – R$2,00);
Ao amigo que recebeu o tabaco é facultada a opção de gravar um vídeo, ou postar uma
foto em agradecimento, quando for degustar o tabaco que lhe foi presenteado.

OBSERVAÇÕES:
Obs¹: O Dia do Tabaco Amigo NÃO funciona em sistema de corrente; isto é, o confrade
que recebeu não está obrigado a devolver a gentileza ou participar da brincadeira;
Obs²: Qualquer tabaco é admitido no Dia do Tabaco Amigo, bastando que o tabaco
enviado seja o mesmo que o confrade que ofereceu esteja fumando no vídeo ou na foto;
Obs³: A brincadeira é exclusiva do Cachimbos e está restrita a seus membros;

