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Taverna 8 bits – Outras Cores

No Reino do Cogumelo
Num bar, sem ter mais ninguém
Dois caras bebem, conversam
Sobre o passado também
Luigi, o encanador
E um galego lutador
De Street Fighter, o Ken

Luigi vira um copo
E reclama para o amigo
“É triste: tanto eu me esforço
Eu pulo, eu corro, eu brigo
Pra no fim Mario, meu irmão
Ser exaltado, e eu não
Você entende o que eu digo?”

“Sei que você também sofre
Nossa história é parecida
Também se mata em disputa
E sua luta é esquecida
Pode ser bom no kung-fu
Mas tu é sombra do Ryu
Como é triste a nossa vida”

O Ken balança a cabeça
Bebe e começa a falar
“Você não sabe de nada
Só sabe é reclamar
Sombra, aqui, só você
E o que eu luto é karatê
Mas vamos continuar”



“Você é uma criancinha
Chorando sem ter razão
Pode ser sombra do Mario
Mas ganhou jogo, eu não
Seja homem, pra que chorar?
Pois saiba que ouvi falar
Da sua imensa mansão”

Luigi diz: “É verdade
Tive jogos afinal
Mas o que mais me dói hoje
É que nasci tão banal
Lá no primeiro que teve
Eu era só o “Mario verde”
Isso me deixa tão mal”

Ken sorri e coça o queixo
E diz “Pior que é verdade
Era um tempo bem estranho
Na nossa realidade
Muitos jogos foram assim
Poucos recursos, no fim
A cor era a Identidade”

“E você lembra o Diablo?
Aquilo era bem pior!
Você enfrentava esqueletos
Brancos, sem qualquer valor
E ao descer mais, os perigos
Vinham novos inimigos
Iguais, só mudando a cor”

Luigi sorri e alisa
O se redondo bigode
E diz “Já vi esse jogo
Quem jogou muito foi o Toad
Lembro que as cores mudavam
Tinha até uns que brilhavam
Lá no escuro, vê se pode!”



“Essas mudanças de cores
Eu fui vítima, que eu sei
Por isso há muito tempo
Que isso também pesquisei
Chamam 'troca de palheta'
Mudavam fundo e planeta
Poupar memória era a lei”

“Mas o pior que já vi
A que era mais descarada
Não foi em jogo de luta
Foi Futebol, que jogada!
O boneco é repetido
Muda só o colorido
E os times vêm em enxurrada”

O Ken bebe outra dose
Depois gargalhando à beça
Diz: “O pior é que é mesmo!
O povo pregava peça
Com você foi bem igual
Ainda bem que, no final,
Por pouco eu escapei dessa!”

Luigi decepcionado
Responde: “Olha pra tu!
Só porque é americano
Galeguinho do óio azul
Acha que é diferente
Mas você é simplesmente
Uma cópia do Ryu”

“Pra ser cópia não precisa
Mudar só a cor, garanto!
Você tem os mesmos golpes
Que o tal de kimono branco
Você é muito parecido
Personagem repetido!
Desça já desse tamanco”



O Ken não gosta daquilo
Daquela provocação
E se levanta da mesa
Já fechando a sua mão
E diz: “Se tiver coragem
Eu te mostro minha mensagem
Numa surra, uma lição”

O Luigi diz que não
Com a cabeça a balançar
Se levanta e vai pra porta
E diz: “Não nesse lugar
Não acabou entre nós
Te vejo no Smash Bros
Se tem peito de ir pra lá.”

– Cárlisson Galdino
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