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Recordando outros carnavais 

Por Ivan Lessa

Vinte de janeiro é dia de São Sebastião, santo padroeiro do Rio de Janeiro. Um dia, para mim, difícil 
de esquecer. Nada a ver com o santo, tudo a ver com a cidade. No dia 20 de janeiro de 1978, eu entrei 
num carro, peguei o rumo do aeroporto que ainda se chamava Galeão e não Tom Jobim, entrei num avião 
que me deixou no dia seguinte em Londres, onde estou desde então. Quer dizer: meu expatriamento está 
completando sua maioridade. Vinte e um anos já davam para ter nascido e morrido de overdose um meta-
leiro. Minha ausência do Brasil já podia, há algum tempo, dirigir carro, votar (coisa que eu não podia fazer 
quando saí do país), já podia casar, comprar cigarro e bebida alcoólica, agora pode exercer o livre-arbítrio 
e até mesmo voltar pro Brasil.

Mas ficar fora do país natal não é tão incomum assim, desde que começou nossa diáspora. Nin-
guém está disputando, que eu saiba, campeonato de ausência. Menos comum, isso sim, e que sempre 
deixa as outras pessoas espantadas quando conto, é que nesses 21 anos não fui sequer passar umas feria-
zinhas no Brasil. Aí estranham. Aí me olham meio esquisito. Tenho uma resposta dividida em etapas que 
é o modelo, meu Plano Irreal, digamos, que é a praxe que observo desde que completei, pelo menos, 10 
anos fora do Brasil. 

Primeiro, eu digo que tenho pouco tempo de férias, já conheço o Brasil, prefiro gastar as férias 
conhecendo um lugar novo. Segundo, explico que não tenho parentes próximos no Brasil, minha mãe 
mora em Portugal, que fica aqui logo ao lado, meus amigos morreram todos, consequentemente não há 
ninguém para rever, para levar um papo. Terceiro, eu minto horrendamente e digo que não volto por 
motivos políticos e faço uma cara misteriosa.

Em geral, misturo as três respostas, saio de fininho. Mas o mais terrível é precisamente isso: ter que 
sair de fininho, eu que saí de sopetão do Rio, do Brasil. Por que ter que inventar uma história? Por que não 
dizer a verdade? E aí é que está o X do problema, feito no samba de Noel: eu não tenho a menor idéia 
do que seja a verdade. Não ter a menor idéia de por que não voltei ao Brasil é apenas começo disso que 
apenas se iniciou: a maioridade. Ou então, é o fim. Fim de quê? Ah, isso não sei não.

E outra coisa boa de estar há anos fora de casa é que a memória vira seletiva. Quer dizer: a gen-
te – eu vou lá e pego a parte que me interessa. Permitam-me utilizar símile carnavalesco para ilustrar o 
fenômeno.

Imaginemos que a vida de cada um de nós é um pedaço de serpentina. Tem uma tira de tantos me-
tros, cor-de-rosa, que corresponde aos nossos sete primeiros anos. Outra de alguns centímetros, amarela, 
que corresponde aos últimos quatro anos. E outra de tal tamanho e outra de tal cor e assim por diante. 
Tudo espalhado no meio do chão, do salão. Rolo por rolo da serpentina, um após o outro, embrulhadi-
nho e ainda dentro da embalagem, esse é nossa vida completa, esse é aquele que aparece – e apenas aos 
outros – quando morremos e acabamos.

Mas enquanto se participa dos folguedos de viver, como um grande baile carnavalesco, com todos 
os seus altos e baixos, a gente – eu de novo – dou uma espiada, vejo jogado no chão o pedaço de serpen-
tina de minha preferência, apanho, examino, guardo um pouco, ou jogo de volta para o meio da confusão.

Então aí, no Brasil, os pandeiros já foram esquentados, as pastoras encaminham-se para a Avenida, 
os bilhetes se esgotaram, as fantasias prontas, o zunzum no ar, talvez até mesmo um folião nostálgico, 
feito eu, antigão, tenha conseguido um lança-perfume ilegal e, infelizmente, em vez de jogar nas pernas 
das morenas, taca no lenço, cheira e cai pra trás.

Como vêem, como ouvem, mal eu comecei a me preparar para empregar minha “memória sele-
tiva”, catar o pedaço de serpentina que me despertou a atenção, e já me vejo a meio caminho andado, 
subido, das escadas do Municipal, diante da patuléia delirante ante minha fantasia de Catedral – de Win-
chester? – Submersa.

Olha a primeira serpentina.
Eu de legionário – aquele azul e branco, e não o cáqui – na Praça do Lido, em Copacabana, louco para 

entrar na parte do salão reservada aos marmanjos e não à petizada. Marmanjo era aquele cara com 16 anos.
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Eu ainda de legionário, mesmas cores, no baile – sempre de tarde – do Botafogo, pulando com 
uma linda havaiana que me deu seu nome e endereço: Gilda, Rua Voluntários da Pátria, aos domingos ia 
sempre ao cine Star. Nunca mais a vi. Até hoje não posso ouvir aquele samba da porta-bandeira: “O meu 
lugar foi a Gilda que ocupou.”

Eu de pirata estilizado entrando no meu primeiro baile à noite. Ex-Cassino Atlântico. ABBR em 
1950, mas sempre o Baile do Cassino Atlântico. Carreguei no buço para aparentar mais idade. Do contrá-
rio não entrava. Se não me engano, reforcei as olheiras. Sei lá por que, achei que olheira era coisa de gente 
de mais de 18 anos. Pirata estilizado era assim: calça de smoking emprestada do pai, camisa de cetim feita 
pela mãe de meu melhor amigo, um único brinco na orelha, lenço de cetim vermelho – ou não? – na testa.

Os piratas se separavam no salão e ia cada um para um lado tentar ver que havaiana, baiana, pesca-
dora, ou cigana lhe caía do alto de alguma popa no colo – ou, para ser mais preciso, lhe caía nas costas. 
O que a gente queria mesmo era uma garota sentada com os coxões em torno de nosso pescoço, o casal 
com os braços erguidos, suor, risos e fotografia no Cruzeiro da semana seguinte. 

Eu me lembro de beber meia cerveja pelo gargalo, derramar o resto em minha própria cabeça, pe-
ruar aqui e ali, o tempo todo fazendo cara de quem está exausto e não aguenta mais, ficar bem perto da 
orquestra pra sentir nas vísceras as vibrações enlouquecedoras e depois voltar para onde estava o amigo 
– ou amigos –, e então mentir que “foi um lourão que deu umas puladinhas com a gente – comigo! – e 
depois desapareceu na multidão!”.

E depois... e depois... e depois...
Depois tanta coisa que eu, como então, me digo exausto de abaixar e catar serpentina feito um gari. 

Me abaixo para apanhar o jornal do dia. Lá está: eleições suplementares em Greenwich, vitória de quem?, 
dívida externa, moratória parcial. Um carnaval. E eu nem mais preciso reforçar o buço ou fazer olheiras. 

Nesse ponto, folião de raça, continuo pirata estilizado. Só que não mais da areia de Copacabana, 
mas dos tijolinhos vermelhos de Londres.

(*) Crônica extraída do livro “Ivan Vê o Mundo”, Editora Objetiva, 1999
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ESCRITA por Walther Negrão, a novela “O Primeiro Amor”, exibida às 19h pela TV Globo, em 
1972, foi uma novela romântica e alegre que deixou saudades. Sua trilha sonora internacional virou item 
obrigatório nas “brincadeiras” no bairro da Cachoeirinha. Walther Negrão conta que antes de começar 
a escrever a novela, reuniu-se com Homero Icaza Sanchez, então responsável pelo Departamento de 
Análise e Pesquisa da TV Globo. O objetivo era analisar, com base em uma pesquisa junto ao público, 
os elementos que haviam funcionado na novela anterior, “Minha Doce Namorada” (1971), um sucesso 
estrondoso escrito por Vicente Sesso. A partir das conclusões que resultaram dessa reunião, o autor criou 
personagens que pudessem gerar respostas equivalentes junto ao público telespectador.

Shazan e Xerife, uma dupla de “superanti-heróis”, como eram descritos nas chamadas da novela, 
davam o tom cômico e juvenil do parque de diversões de “O Primeiro Amor”. Já a gangue de motociclis-
tas comandada por Rafa foi criada, ainda segundo Walther Negrão, para atrair o público masculino entre 
15 e 25 anos, o qual Homero Icaza Sanchez apontava como uma parcela do público a ser conquistada. De 
acordo com Walther Negrão, as ameaçadoras motocicletas que os rebeldes da gangue de Rafa pilotavam 
serviam como contraponto às bicicletas que apareciam na abertura da novela e na oficina de Shazan e 
Xerife. Estas representavam uma tentativa de conferir à trama um tom nostálgico e lúdico. As bicicletas 
voltaram a fazer sucesso e se tornaram mania entre o público, a ponto de uma fábrica lançar um modelo 
novo, que foi popularizado pela novela, dando início ao merchandising na teledramaturgia da TV Globo.

A primeira dupla escolhida por Walther Negrão para viver Shazan e Xerife havia sido Paulo José e 
Armando Bógus. O autor conta que mudou de ideia depois que o diretor Daniel Filho, supervisor de “O 
Primeiro Amor”, argumentou que os dois atores tinham características muito parecidas e sugeriu o nome 
de Flávio Migliaccio, com quem Paulo José já havia trabalhado no teatro e no cinema. Além de excelente 
química diante das câmeras, Paulo José e Flávio Migliaccio reuniam outras qualidades que se complemen-
tavam e que ajudaram a definir o estilo de interpretação e a apresentação visual de Shazan e Xerife. 

Ambos exerciam outras atividades no teatro (Paulo dirigia e Flávio escrevia), o que facilitava o 
trabalho de direção. Eram também ótimos desenhistas (Flávio Migliaccio chegou a ser premiado como 
cartunista) e criaram seus próprios figurinos. O macacão tipo jardineira, usado por Shazan, tornou-se 
moda nas ruas. O nome Shazan é uma referência ao Capitão Marvel, super-herói das histórias em qua-
drinhos. Capitão Marvel é o alter ego de Billy Batson, um jovem que trabalha como repórter de rádio 
e foi escolhido para ser um campeão da bondade pelo mago Shazam. Sempre que Billy fala o nome do 
mago, ele conjura um relâmpago mágico a fim de mudar de Billy Batson para Capitão Marvel e vice-versa. 
Quando está na forma do herói ele fica adulto e com as habilidades de seis figuras legendárias, ganhando 
a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, o vigor de Antharas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles 
e a velocidade de Mercúrio. Na novela, entretanto, a grafia do nome era diferente: “Shazan”. Já o nome 
“Xerife” foi tirado do apelido de infância de um primo de Walther Negrão.

O primeiro capítulo foi ao ar com muitas bicicletas e ruidosas motos circulando na pracinha princi-
pal da cidade fictícia de Nova Esperança, enquanto o professor Luciano (Sérgio Cardoso, morto em agos-
to e substituído por Leonardo Villar) chegava para morar na cidade e assumir a direção de um colégio. 
Maria do Carmo (Tônia Carrero), sua ex-noiva, professora de inglês, tentava atrapalhar seus planos, pois 
queria ser a diretora. Luciano era o pai viúvo de quatro filhos – Júnior (Herivelto Martins Jr.), a rebelde 
Babi (Suzana Gonçalves), Zizi (Rosana Garcia) e Rui (Marco Nanini) – que precisava de uma governanta. 
Paula (Rosamaria Murtinho) ganhou o emprego e conquistou o coração do patrão e a torcida do público. 
Quase no meio da novela chegou a psicóloga Giovana (Aracy Balabanian), que, de cabelos curtos e ócu-
los redondos, ajudava o professor no trato com os alunos, principalmente com a turma do Rafa (Marcos 
Paulo Sesso). A novela estourou. Ao lado deles tinha a família do simpático casal “seu” Quinzinho (Sadi 
Cabral) e dona Júlia (Elza Gomes), pais de Hélio (Roberto Pirilo) e Shazan (Paulo José). Com eles morava 
Xerife (Flávio Migliaccio), que acabou formando dupla com Shazan e virando o seriado “Shazan, Xerife 
& Cia”. 

EM um estalar de dedos, a roupa dos dois personagens (macacões de agricultores norte-america-
nos da marca Lee ou Levi’s) se transformou no sonho de consumo de quem podia importar as tralhas. 
Aqui na Zona Franca – como nos EUA! –, virou coisa de pobre. Se aquilo era novidade para o resto do 
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país, aqui era simplesmente um fenômeno déja-vu. Basta dizer que no dia de Natal de 1971, no cruzamen-
to das ruas Borba e Parintins, na Cachoeirinha, se reuniram pelo menos uns 70 vagabundos ostentando 
os tais macacões, alguns ainda com as etiquetas de papelão grampeadas nos bolsos traseiros. As minas 
mais avançadas meteram a tesoura nos panos e transformaram aquilo em “macaquinhos” curtíssimos, 
inventando o “short asa-delta”, que deixava a papada calipígia do lado de fora. Outras, mais inventivas, 
compraram meio metro de “jeans índigo blue” na loja Cearense e fizeram uma adaptação em que o ma-
caquinho se transformava em saiote. Nem os gringos tinham tido tal ideia.

Na época estudante do Colégio Estadual, Mário Adolfo logo percebeu o potencial da palhaçada:
– Isso aqui não é moda, isso aqui é um bloco carnavalesco, porra! – reagiu, irritado.
Dito e feito.
Em fevereiro de 1972, a moçada foi recepcionar a Kamélia e o Rei Momo, que chegavam de barco e 

recebiam a chave da cidade do prefeito no Cais do Porto, trajando os macacões e montados em bicicletas 
alugadas na Vila Mamão. 

Mário Adolfo e Sidney Ribeiro (aka “Sidão”) haviam feito uma marchinha bem animada: “Lá vem, 
lá vem, lá vem, o Bloco do Macacão / Se não sair da frente você vai parar no chão / É macacão / É ma-
caquinho / Se não sair da frente / Vai parar lá no cantinho / É macacão / É macaquinho / Se não sair 
da frente / Vai parar lá no cantinho / Você que está de fora vá buscar seu macacão / E sinta a alegria que 
vai no meu coração! / É macacão / É macaquinho / Se não sair da frente / Vai parar lá no cantinho / É 
macacão /  É macaquinho / Se não sair da frente / Vai parar lá no cantinho”.

A TV Amazonas, que cobria o evento pela primeira vez, nunca tinha visto aquilo: uns cem malucos 
montados em bikes, rodopiando no meio da Eduardo Ribeiro, trombando uns com os outros, ameaçando 
atropelar a plateia, e ajudando o carnaval de rua a pegar fogo. O jornalista Philippe Daou ficou tão entu-
siasmado com a “asa-delta” das meninas que deu uma taça de 1.º lugar (não havia concurso de blocos na 
época, só de escolas de samba, com a Unidos da Selva ganhando todas) para o Bloco do Macacão e mais 
uma merreca. Não pagava o aluguel dos “camelos”.

Na volta para o bairro, nova confusão. O saudoso empresário Fábio Costa sofreu uma cãibra da 
moléstia quando a turma passava em frente ao Bar do Armando, na Rua Dez de Julho, desabou no meio 
da rua e foi um custo fazer o rapaz se levantar. Ninguém havia se lembrado de levar benguê ou iodex 
para aliviar o esforço hercúleo dos músculos das pernas daqueles folgados “atletas de fim de semana”. O 
cara urrando de dor, apertando a batata da perna e estrebuchando, e a turma ali parada, apenas olhando 
e esperando pela providência divina, sem mover uma palha.

Como o lema da turma era “um por todos, todos por um”, a gente só conseguiu chegar na Cachoei-
rinha por volta da meia-noite, depois que o Ricardão concordou em levar Fábio na garupa, e Sidão e An-
tídio Weil conseguiram entrar num acordo para rebocar a bicicleta entre os dois cada um segurando em 
um lado do guidão. Nessa altura do campeonato, o sujeito que havia alugado as bicicletas já havia dado 
queixa na polícia, suspeitando de um roubo desmoralizante, e os meganhas estavam caçando a moçada. 
Foi um novo pára pra acertar, mas entre mortos e feridos escaparam todos.

O PRIMEIRO time de futebol fundado na Cachoeirinha foi o Madureira Atlético Clube, vulgo 
MAC, surgido no início dos anos 40, na Rua General Glicério, na casa nº 75, de Luiz Gonzaga, que foi 
também seu primeiro presidente. Nos anos seguintes, o MAC se transformaria no melhor time suburba-
no da cidade, tendo em sua melhor formação vários craques que depois se tornariam profissionais con-
sagrados: Ney, Sabá Baima, Sabazinho, Barbeirinho e Lupércio; Reginaldo e Regildo; Caiado, Luiz Oneti, 
Paulo Oneti e Alexandre. Apesar dos títulos conquistados, o MAC nunca teve uma sede social definitiva e 
desapareceu em 1965, quando seu presidente era João Franco (aka “Bolaça”). Na época, o clube possuía 
uma sede provisória no início da Rua Borba.

Apesar de surgido em maio de 1939, o Orion Football Clube, fundado por Antônio Altino da Silva 
(aka “Mestre Ceará”), só começou a participar de partidas oficiais em 1942, transformando-se no grande 
saco de pancadas do MAC. Sua sede provisória era na Rua Ajuricaba nº 1.140, mas depois se mudou para 
a Rua Borba nº 170, quando ganhou a denominação de Orion Esporte Clube, em razão de participar de 
várias modalidades esportivas. O clube chegou a ter uma sede própria na Rua Borba, mas acabou sendo 
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extinto em 1965, quando seu presidente era Henrique Alves. A sede própria continua de pé até hoje.
O Ypiranga Futebol Clube foi fundado no dia 5 de setembro de 1942, pelos irmãos Horácio e 

Osvaldo Nascimento, João Gomes, Nilo Pereira de Souza, Waldemar Alves de Lima, Waldemar Lisboa, 
Celso Potoqueiro e José Lázaro. A sua sede continua até hoje no cruzamento das ruas Carvalho Leal e 
Barcelos, em terreno doado pela prefeitura. O Ypiranga foi o time da Cachoeirinha mais bem-sucedido 
no campeonato da segunda divisão, tendo conquistado vários títulos. Seu primeiro campo de futebol foi 
encampado pela prefeitura e no local foi erguido o Palácio Rodoviário.

O Santos Futebol Clube foi fundado no dia 1º de maio de 1952 por Jorge Lima, Artur Silva, Jorge 
Cordeiro, Hugo, Pretinho, Gestê e Sabá. Foi o único time da Cachoeirinha que disputou o campeonato da 
primeira divisão, uma classe especial do futebol amador, uma vez que ainda não existia a categoria profis-
sional. Ele conquistou o título máximo de 1958, vencendo o Guanabara Esporte Clube por 3 a 1. Nessa 
partida, o time do Santos era formado por Ney, Raimundinho, Silvino, Paulo e Roberto; Melo e Tucupi; 
Gestê, Pretinho, Pinguim e Cacheado. Como não possuía sede, o Santos utilizava a sede provisória do 
MAC, na Rua Borba.

O Botafogo Futebol Clube foi fundado em 1955, na Rua Carvalho Leal, por Valdemar Torres, 
Miguel Sena, Antenor Noia, Paulo Biribá, Esteves e Boanerges. Alguns anos depois, eles adquiriram um 
terreno na Rua J. Carlos Antony, entre a Carvalho Leal e a Waupés, onde construíram sua sede social. 
Apesar de participar intensamente do esporte amador, o Botafogo tinha seu foco voltado para as promo-
ções sociais. Alguns dos melhores bailes de carnavais do bairro eram realizados em sua sede. Nos anos 
70, os sócios venderam a sede do clube e ele deixou de existir.

O Expressinho Futebol Clube foi fundado em 1962 pelo onipresente índio piratapuia Marajara e se 
tornou o primeiro clube de peladeiros do bairro. Entre seus atletas estavam Carlito Bezerra, Beto Folha 
Seca, Zeca, Laércio, Walter Oliveira (aka “Nego Walter”, primo do Carlito), Leandro, Wando, Flávio Oli-
veira (aka “Flávio Cupu”, irmão do Nego Walter) e Ariosto (filho da conhecida professora Maria Emília). 
As reuniões, à base de lamparina, eram realizadas na casa do Carlito Bezerra, na Rua Borba. Quando as 
reuniões estavam muito chatas, um dos atletas, “distraidamente”, apagava a lamparina dando um discreto 
sopro na chama, o que fazia Marajara ir à loucura. Se fosse descoberto, o autor da façanha recebia dez 
bolos de palmatória e ficava suspenso duas partidas. Marajara era abusado.

EM janeiro de 1967, no famoso Canto do Fuxico (cruzamento das ruas Borba e Parintins), foi 
fundado o Sancol Futebol Clube, na casa do Rui de Ascenção Filho, o “Ruizinho”, que logo se transfor-
mou no melhor time de peladeiros do bairro. Tendo no gol o melhor goleiro da Cachoeirinha de todos os 
tempos (Ademar Arruda, codinome “Gato”, que depois se casou com a Mércia, irmã do Mário Adolfo), 
os laterais Carlito Bezerra e Flávio Cupu, os zagueiros Celso e Epitacinho, os meio campistas João Bosco, 
Antídio Weil e Jorge Almeida, e os atacantes Manuel Augusto, Nego Walter e Beto Folha Seca, o Sancol 
não possuía adversários à altura nas concorridas partidas disputadas nos campos do Penarol, União, SAJ 
(Sanatório Adiano Jorge) e Vesúvio. A origem do nome estranho se transformou em uma das lendas do 
bairro e a própria origem do time tem várias versões. Essa é uma delas.

Conta-se que nas três primeiras partidas o nome oficial do time era Santos Futebol Clube, por 
tratar-se de uma das paixões do presidente Ruizinho. Ocorre que o equipamento de quinta categoria do 
Santos empanava um pouco o brilho dos atletas, que ficavam ressentidos com as gozações dos times ad-
versários. Não era pra menos. As camisas brancas de listras negras dos atacantes santistas simplesmente 
abriam a costura embaixo do braço ao primeiro contato físico com os adversários. Para se livrar do mico, 
o Sancol desenvolveu um refinado toque de bola, que servia para evitar os esbarrões e agarrões dos jo-
gadores adversários e, em última instância, preservava o único jogo de camisas do clube. Nas cobranças 
de escanteio, infelizmente, a tática não surtia efeito. Era comum o Nego Walter, dono de uma fantástica 
impulsão, subir para cabecear e deixar uma das mangas da camisa na mão de um zagueiro adversário que 
o estava segurando, tal a baixa qualidade da costura do equipamento.

Louco para jogar no Santos, Rubens Bentes, que não conhece futebol nem de cumprimentar, 
procurou o candidato a deputado estadual José Belo Ferreira e conseguiu a doação de um equipamento 
oficial para o Santos Futebol Clube. Produzido pela famosa camisaria Athleta, o equipamento trazia 20 



12 

camisas com gola olímpica, 20 calções, 20 meiões e dois uniformes para goleiros.
Na hora em que o presente foi desempacotado na casa do Ruizinho, o presidente subiu nas tamancas.
– Porra, major, mas o Santos não vai jogar com esse equipamento nem pelo caralho! – reagiu o 

santista roxo, indignado. – Isso é palhaçada, porra, isso é palhaçada. É como se um time chamado Vasco 
da Gama fosse jogar com o equipamento do Flamengo ou um time chamado Corinthians fosse jogar 
com o equipamento do Palmeiras. Pode enfiar esse equipamento no rabo, que o meu time não vai usar 
essa porcaria, não!

Por incrível que pareça, o equipamento presenteado pelo deputado José Belo Ferreira era uma 
cópia fiel do equipamento oficial do São Paulo Futebol Clube, com listras verticais nas cores vermelha e 
preta sobre um fundo branco.

– Peraí, Ruizinho, o deputado nos dá um equipamento de marca e você fica criando caso por causa 
das cores? Muda o nome do time, porra! – disparou Carlito Bezerra.

– Como essas cores lembram uma cobra coral, vamos chamar o time de Coral! – sugeriu Nego 
Walter.

– Ou então Coral do Santos, pra gente manter o nome original – apimentou Epitacinho Almeida. 
– Coral lembra orquestra sinfônica e a gente pode espalhar que escolhemos esse nome porque o nosso 
time joga por música...

– Já que é pra avacalhar, vamos chamar logo de Sancol, que é uma mistura de Santos e Coral... – 
atalhou Ademar Arruda.

O invocado nome acabou sendo aprovado por unanimidade.
As confusões não terminaram aí. Para garantir uma vaga de reserva no time, Rubens Bentes rece-

beu do presidente a preciosa incumbência de lavar e engomar o equipamento após as partidas e entregá-lo 
limpo nos dias de jogo. Ele cumpriu a tarefa com resignação e estoicismo. O problema é que Rubens 
Bentes se equipava todo, mas nunca entrava nas partidas, mesmo que o Sancol estivesse aplicando uma 
goleada implacável em algum time adversário. 

Depois de curtir a sexta partida à beira do campo, sem ser chamado nem para fazer aquecimento, 
Rubens resolveu se vingar: vendeu os calções e os meiões para o presidente do Apolo, da Praça 14, e 
gastou a grana com birita. Na sequência, só não vendeu as camisas para o presidente do Manchester, da 
Raiz, porque um coiote deu com a língua nos dentes e entregou a presepada para o Carlito Bezerra, que 
conseguiu resgatar as camisas do Sancol ainda no quarador da dona Maria, mãe do injuriado quase-joga-
dor. O aloprado Rubens Bentes passou mais de dois meses sem colocar os pés fora de casa para não ser 
morto a chutes, pauladas e pontapés pelos furiosos jogadores do Sancol.

Por sugestão do João Bosco, a garotada das ruas Parintins e Borba montou o Sancolzinho (o time 
infanto-juvenil do Sancol, que depois se transformaria no imbatível Murrinhas do Egito), utilizando o 
furreca equipamento original do Santos. O time base do Sancolzinho era formado por Mário Adolfo 
(goleiro), Arizinho (lateral direito), Airton Caju (central), Cumbuca (quarto zagueiro) e Gilmar Velhote 
(lateral esquerdo), Betinho (volante) e Áureo Petita (meia armador), Heraldo Cacau (ponta direita), Luiz 
Lobão (ponta de lança), Kepelé (centroavante) e Simão Pessoa (ponta esquerda). Na reserva, ficavam 
os zagueiros Becão, Sidão Ribeiro, Fernando Linguinha, Nonato Índio e Chico Porrada e os atacantes 
Gilson Cabocão (que também jogava de zagueiro), Zequinha, Renner, Marcos Pombão e Fábio Costa. O 
polivalente Kepelé era o substituto natural do Mário Adolfo.

NOVEMBRO de 1961. Pai do meu primo Giovani Bandeira (aka “Gigio”), o taxista Nicolino 
Paladino, um carcamano de pavio curto e mal-humorado toda vida, acordava religiosamente por volta 
das 5h da manhã para cuidar dos trinta galos que criava em sua casa, na Rua Urucará, próximo da Rua 
Codajás, na Cachoeirinha. Mas não se tratava de uma criação de galos comuns. Eram aves selecionadas 
das raças shamo, aseel, bankiva e satsuma, verdadeiros guerreiros das rinhas, que recebiam tratamento 
especial: banhos de imersão, exercícios diários e mutilações que os tornavam mais resistentes. Eram ga-
los de briga treinados à exaustão para atuar nas rinhas da cidade, quase sempre equipados com esporas 
de aço, em embates sangrentos de 60 minutos, que ainda geram muita polêmica entre os protetores de 
animais e os apaixonados pelas lutas. No plantel de seu Nicolino se destacava o grande campeão amazo-
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nense Caninana, que recebera esse nome por ser tão ágil, rápido e agressivo como a serpente de mesmo 
nome – também conhecida como cobra-tigre.

O campeão Caninana era um combatente shamo preto de peito avermelhado e escuro, e invicto 
havia quinze lutas. Não havia dinheiro no mundo que comprasse o “Rickson Gracie das rinhas manaua-
ras” – Nicolino, inclusive, já havia rejeitado uma troca do invencível galo de briga por um táxi zero-quilô-
metro. Entre outras façanhas, Caninana era o único campeão de rinha que disputava o cinturão dos pesos 
pesados uma vez por mês, já que nunca havia recebido um único golpe fulminante dos adversários (em 
média, para curar os ferimentos, os grandes campeões brigavam a cada três meses). Pelo que me contam, 
os galistas da cidade inteira deixavam seus afazeres para assistir à performance demolidora daquele com-
batente shamo, que era negro como a asa da graúna e possuía um avermelhado-escuro no intransponível 
peitoral de aço. Suas apostas pagavam, no máximo, um por dois, já que achavam que o shamo tinha parte 
com o diabo. Os galos adversários pagavam um por vinte, um por trinta, um por cinquenta, um por cem.

Mas o sonho de alguém ficar milionário da noite pro dia nunca fez parte das preocupações cotidia-
nas do galo Caninana. Ele havia nascido para ser um demolidor e cumpria sua tarefa com disposição e 
arte. Provavelmente versado nas artes da capoeira, o Caninana enfrentava seus adversários como um es-
cravo banto fugindo de seus preadores até ser encurralado em um beco sem saída pelo capitão-do-mato. 
De repente, ele encarava o oponente naquela disputa de vida ou morte, dava uns dois passos para trás, e aí 
se atirava com disposição sobre a cabeça do galo adversário e executava um martelo perfeito. Desabavam 
os dois na rinha. O galo Caninana querendo se livrar da espora atravessada na cabeça do oponente e este 
se debatendo nos estertores finais da morte. Nenhuma briga dele durava mais de 45 segundos.

Aos oito anos, Giovani deixou a casa da tia Dica e foi morar com a família do italiano, no começo 
daquele ano. Por uma especial deferência (talvez pelo fato de ser seu primeiro filho fora do casamento 
a ser aceito pela esposa), Nicolino permitiu ao Gigio se transformar em auxiliar do tratador oficial do 
campeão Caninana, seu irmão mais velho (por parte de pai) chamado Felipe. Enquanto Felipe, de nove 
anos, cuidava dos exercícios físicos (fazer o galo bater asas, correr, pular e aprender novos golpes), Gio-
vani se esmerava na fabricação da dieta balanceada: milho quebrado no pilão até virar poeira, que depois 
era misturado com aveia, verduras, legumes, pimenta-malagueta picada, sementes de girassol, vitaminas 
e sais minerais.

Os dois moleques eram acordados às 5h da manhã para acompanhar o pai no treinamento dos 
galos. Por volta das 6h30, tomavam banho e iam pra escola, enquanto o velho Nicolino pegava o táxi pra 
ganhar a vida. Felipe e Giovani retornavam pra casa às 11h, almoçavam por volta do meio-dia e, a partir 
daí, passavam o resto da tarde cuidando dos galos até a chegada de seu Nicolino, por volta das 19h. Só 
então eram liberados para cuidar da própria vida. O fato de os dois moleques estarem indo de mal a pior 
nos estudos – já que ficavam tão cansados que não tinham tempo de fazer seus exercícios escolares – não 
tinha a menor importância para o carcamano. A única coisa que importava era seus galos de briga estarem 
bem treinados.

Em novembro daquele ano, o Caninana iria enfrentar o campeão paraense Sandokan, do criador 
Paulo Rocha, com um cartel semelhante ao do amazonense: doze lutas, doze finalizações, todas em 
menos de três minutos. Sandokan era um índio gigante metido a esperto. Se o adversário recuava, ele 
também recuava. Quando os dois partiam para o ataque, ele saltava um pouco antes para enfiar a espora, 
de cima pra baixo, no pescoço do adversário. Era um golpe indefensável. Quando soube disso, Nicolino 
começou a treinar o Caninana para executar a mortal “meia-lua de compasso”, um golpe introduzido nas 
rinhas amazonenses, nos anos 50, pelo campeoníssimo Mestiço, do criador Zé Eliseu. Quem já brincou 
capoeira, sabe do que se trata: um movimento de capoeira no qual é usado o calcanhar para se acertar o 
adversário, girando-se com uma das mãos no chão. Ensinar o galo a fingir que ia correr e, ainda de costas, 
dar uma violenta esporada no adversário na altura do coração virou uma tarefa diária dos dois tratadores.

Com as apostas pagando um por 100 no galo amazonense contra um por 50, no famoso galo pa-
raense, era a hora de seu Nicolino tirar o pé da lama. Ele planejou vender a casa e apostar tudo no taco 
de seu Caninana velho de guerra. Mas havia um porém. O enorme quintal da casa do velho Nicolino era 
cercado de tábuas corridas e no quintal vizinho havia um galo garnisé, que como todo galo baixinho era 
meio abusado. Sempre que o Caninana estava se exercitando, o garnisé se aproximava da cerca, mirava o 
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desafeto pelo pequeno vão entre as tábuas corridas e se punha a cantar. O “Rickson Gracie das rinhas” 
ficava louco. Dava uma trabalheira da moléstia para os dois moleques segurarem a fera, que queria a todo 
custo destroçar o baixinho marrento, que ficava cantando ali ao lado numa visível provocação.

Um início de tarde qualquer, no começo de novembro (a luta seria no dia 25, um sábado), os dois 
moleques estavam ali entretidos em ensinar o campeão dos campeões a executar a “meia-lua de compas-
so” quando divisaram no céu um magnífico papagaio “banda de asa” que estava “quedando” e prova-
velmente iria cair na mata atrás do Sanatório Adriano Jorge, ali perto da casa deles. Os dois largaram o 
Caninana no terreiro e saíram correndo para tentar pegar o estupendo papagaio de “famão”, cuja linha 
estava praticamente se arrastando pelo chão (o dono do papagaio devia ter sido cortado na mão...). Com 
um pouco de sorte, teriam um papagaio e linha suficiente para brincar pelo resto da tarde. Nesse mesmo 
instante, o abusado garnisé do vizinho começou a cocoricar. Foi quando o “Rickson Gracie das rinhas” 
teve os seus dois minutos de leseira. Livre, leve e solto no terreiro, o Caninana aproveitou a oportunidade 
para dar uma lição no marrento baixinho.

Ele aproximou-se da cerca e, com sua força descomunal no pescoço, fuçou daqui, fuçou dali, até 
que conseguiu enfiar a cabeça entre duas tábuas para tentar divisar a posição do inimigo. Suas penas do 
pescoço se eriçaram automaticamente. Quando tentou retirar a cabeça, as penas eriçadas de seu enorme 
pescoço funcionaram como as farpas abertas de um anzol e ele ficou preso na armadilha. Pro garnisé 
marrento foi uma farra do boi. Enquanto Felipe e Giovani se embrenhavam no meio da mata para res-
gatar o papagaio de “famão”, a cabeça do Caninana – que ficara presa a menos de 15 centímetros do 
chão – servia de saco de pancadas para o impetuoso garnisé. E quem já criou garnisé sabe o quanto eles 
são abusados. Quando os dois moleques retornaram pra casa, umas três horas depois, o “Rickson Gracie 
das rinhas” já estava morto. Foi uma morte anunciada. Mesmo um anão socando a cabeça do Mike Tyson 
durante três horas seguidas faria um trabalho semelhante.

Por volta das oito horas da noite, Nicolino Paladino chegou em casa para jantar, e, como fazia habi-
tualmente, passou primeiro no galinheiro do quintal ainda escuro para fazer um dengo no seu xodó. Foi 
quando soube da novidade pela esposa. O Giovani levou uma surra de galho de cuieira de criar bicho. Fu-
giu de casa na mesma noite, foi resgatado em um beco escuro, no bairro de São Francisco, pelo saudoso 
tio Zé Bandeira, alguns dias depois, e só voltou a ver seu pai de novo depois de completar dezoito anos. 
O Felipe teve as mãos queimadas por ácido muriático e foi internado no Instituto Melo Mattos na mesma 
noite. Fugiu seis semanas depois. Conheci o sacana uns cinco anos mais tarde, ele estudando no Colégio 
Batista Ida Nelson, na mesma classe da minha irmã mais velha, Simone. O garnisé assassino também não 
teve melhor sorte. Diz a lenda que o velho Nicolino, na calada daquela mesma noite, pulou para o quintal 
do vizinho, apanhou o garnisé e o comeu vivo, com penas e tudo. Continuo achando que isso é um exa-
gero. Mas o garnisé matador do campeão Caninana desapareceu da casa do vizinho sem deixar vestígios.

FEVEREIRO de 1968. Tendo como técnico o gente-fina Popó, o Sancolzinho vai fazer sua es-
treia enfrentando o indigesto time infanto-juvenil do Juventus, de Petrópolis, no campo do Raiz Esporte 
Clube (hoje, no local, está o Conjunto Solimões, na Rua Tefé). O campo do Raiz media 100 x 80 metros, 
ou seja, para moleques recém-entrados na adolescência era simplesmente gigantesco. O piso era de barro, 
revestido por uma finíssima camada de areia, e ficava encravado em meio a um bosque repleto de árvores 
frutíferas. Quero crer que era um dos melhores campos de futebol da época.

No nosso time, o mais velho é o franzino goleiro Mário Adolfo (14 anos). No time adversário, o 
mais novo é o musculoso Jorge Kelebreu (16 anos). Anuncia-se um massacre, não pela qualidade técnica 
do Juventus, mas porque seus atletas são uns verdadeiros galalaus – a maioria deles já fazendo o serviço 
militar. Além disso, eles jogam armados de chuteiras de couro com solado e travas de borracha (as fa-
mosas chuteiras “Olé”) enquanto a maioria do nosso time joga descalço ou de tênis Conga, que tem o 
solado liso, sem travões.

Com dez minutos de jogo, o nosso habilidoso ponta de lança Luiz Lobão (13 anos) já foi vítima de 
três tentativas de homicídio praticadas pelo famigerado zagueiro Mucurinha (18 anos, um menor infra-
tor provavelmente egresso da penitenciária). As canelas do nosso ponta de lança estão minando sangue. 
Enquanto Luiz Lobão recebe os primeiros socorros, Mucurinha ainda tem o desplante de ficar roçando 
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a chuteira numa pedra de amolar faca, para que os pregos dos travões fiquem mais expostos e afiados.
Na base do “chuta pro mato que o jogo é de campeonato”, a gente consegue sustentar um heroi-

co zero a zero no primeiro tempo. No intervalo, dando pedaços de gelo para os atletas, o técnico Popó 
limita-se a pedir calma:

– Não vamos entrar no jogo deles e aceitar provocação! Vamos fazer o que a gente sabe: tocar de 
primeira e sair jogando, tocar de primeira e sair jogando!...

No segundo tempo, a pedreira continua. O time deles nos caçando em campo e a gente se livrando 
dos coices milagrosamente. Quase no final da partida, Áureo Petita (14 anos) enrola as duas pontas do 
calção até aquilo se transformar em uma espécie de tanga – era um tique que ele tinha sempre que ficava 
nervoso, talvez uma evocação inconsciente aos poderes de Tarzan, o homem-macaco – e resolve estragar 
a festa: dribla um, dois, três, quatro sujeitos, dá um corta-luz no goleiro, e entra com bola e tudo. Sancol-
zinho 1 a 0. Os caras se aborreceram de vez.

Nos cinco minutos derradeiros, eles foram com tudo – torcedores inclusos – pra cima do nosso 
time, mas Mário Adolfo, com uma série de defesas milagrosas, garantiu o placar. Mal o juiz encerrou a 
partida, eles já estavam exigindo uma revanche. E pra mostrar que continuavam “muy amigos” resol-
veram só nos deixar sair de campo depois que cantássemos em uníssono um velho sucesso da Jovem 
Guarda, na voz de Leno: “Eu tenho febre, de carinho, / Febre desse teu amor. / Febre, meu benzinho, / 
Pois você me dá calor”. O acompanhamento musical era na base do pescoção – dados por eles na gente, 
evidentemente.

O técnico Popó limitava-se a pedir calma:
– Não vamos entrar no jogo deles e aceitar provocação! Vamos fazer o que a gente sabe: cantar 

direitinho e ir embora sem olhar pra trás, cantar direitinho e ir embora sem olhar pra trás...
Não deu outra. Sem parar de cantar a música do Leno e recebendo seguidos pescoções de umas 

20 pessoas, o nosso time foi comboiado pelo time do Juventus até o Igarapé da Cachoeirinha, onde, 
finalmente, nos deixaram em paz – até porque eles não eram bestas de nos enfrentar em nosso próprio 
território. De qualquer forma, aquela saída de campo foi um verdadeiro vexame e até hoje ninguém sabe 
por que que aqueles filhos da puta gostavam tanto daquela música do Leno.

NASCIDO numa humilde família de trabalhadores rurais de Coari e vindo adolescente para Ma-
naus, o eterno playboy Odivaldo Guerra começou sua vida profissional como balconista, depois virou 
contabilista, fiscal aduaneiro e despachante, e, em pouco tempo, estava enturmado com a elite da cidade. 
Seus points favoritos eram a boate Moranguinho, do Ideal Clube, as manhãs de sol no Parque Aquático 
do Rio Negro e a quadra de tênis do Bosque Clube. Vaidoso ao extremo e sempre preocupado com a 
aparência, Guerra seria uma espécie de metrossexual precoce dos anos 70.

O termo metrossexual foi usado pela primeira vez em 1994 pelo escritor gay Mark Simpson, no 
artigo “Lá vêm os homens do espelho”, publicado pelo jornal britânico The Independente. Passou anos 
na gaveta para ganhar força total nos últimos anos. Os metrossexuais leem Vanity Fair, usam roupas de 
grife, discutem as novidades da linha masculina da Clinique e são capazes de fazer um ranking com os 
cinco melhores “day spas” de qualquer capital europeia em questão de segundos. Segundo uma pesquisa, 
que ouviu 519 britânicos e o mesmo número de norte-americanos, 49% deles acham perfeitamente nor-
mal um homem fazer limpeza de pele e manicure e 39% aprovam a cirurgia plástica.

O representante supremo da turma é o ex-jogador de futebol britânico David Beckham, que foi 
uma das estrelas mais reluzentes do galáctico Real Madrid e, ainda hoje, pinta as unhas, muda o corte e 
a cor do cabelo como quem troca de camisa no final do jogo, gasta milhares de libras com produtos de 
beleza e confessou já ter usado algumas vezes as calcinhas da mulher, a ex-Spice Girl Victoria. Seu equi-
valente norte-americano é o ator Brad Pitt, ex-marido da também atriz Angelina Jolie, que planeja por 
semanas a posição exata de cada fio de seu cabelo “despenteado” e é um dos maiores salários do cinema.

Bom, mas se o Guerra não era nenhum Brad Pitt em termos de beleza nem um David Beckham 
em termos de futebol, ainda assim era um exímio conquistador de mulheres. Basta dizer que ele namorou 
com sete Miss Amazonas e com uma das três únicas adolescentes que conquistaram o título de “Garota 
Acácia Dourada de Manaus”, um badalado evento promovido pelo Rotary Club. Exigência para partici-
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par do concurso: ser loura natural, ter a pele branca e os olhos claros (verdes ou azuis).
Odivaldo Guerra e seu Maverick cupê, que, eventualmente, funcionava como motel sobre rodas, 

eram figurinhas carimbadas entre as popozudas “the in crowd”, as fêmeas que estavam por dentro das 
coisas, as gostosonas que contavam ponto na carreira de um disciplinado abatedor de lebres.

Numa dessas ocasiões, depois de ter finalizado uma lebre no carro logo após o Baile de Gala do 
Rio Negro, ele foi se encontrar com o resto da turma no restaurante Canto do Galeto, muito famoso 
entre os notívagos porque vendia uma excelente sopa de mocotó. Segundo os frequentadores habituais 
do point, a tal sopa era capaz de cortar uma ressaca na hora – mesmo se o sujeito tivesse passado a noite 
praticando karatê boliviano.

Trajando um elegante smoking e ainda com um vidro de lança-perfume na mão, Guerra mal entrou 
no recinto já foi sendo saudado com palavrões pelos presentes e cercado pelos garçons, que tentavam 
impedir sua entrada no restaurante, cuja placa “ambiente familiar” estava sendo ultrajada pelo garanhão 
baré.

Depois de vê-lo distribuir e levar sopapos dos garçons (Guerra também era praticante de judô), o 
advogado Sérgio Litaiff  partiu em socorro do amigo:

– Porra, Guerra, o que está havendo? Você só está com a parte superior do smoking. Onde foi que 
você deixou sua calça?...

Só então o playboy se deu conta da agressividade dos presentes.
Ele estava pelado da cintura pra baixo. Foi um vexame. Nem seus comoventes pedidos de descul-

pas sensibilizaram Cavalcante, o dono do restaurante. Guerra passou dois anos sem poder colocar os pés 
no lugar.

QUANDO eu era criança, por volta dos nove anos de idade, meu grande ídolo no futebol era meu 
primo José Alberto Régis Batista, o Cazuza, seis anos mais velho do que eu, com quem dividia um quar-
to na casa da tia Maria, ali na Rua Parintins, entre a Waupés e a General Glicério, na divisa com a Praça 
14. No campinho de várzea ao lado de nossa casa, cujas partidas eu acompanhava da janela, o Cazuza 
costumava infernizar as zagas adversárias com dribles desconcertantes, cabeçadas fulminantes e chutes 
indefensáveis. Quando eu crescesse, queria ser como ele.

Em 1965, faltando duas semanas para o início do campeonato amazonense juvenil, o técnico Ru-
bem Correia foi chamado para montar e dirigir a equipe juvenil do Olímpico. No jogo de estreia, o Olím-
pico perdeu do Nacional de 3 a 1. No jogo seguinte, nova derrota para o América por 1 a 0. Os dirigentes 
do Clube dos Cinco Aros ficaram cabreiros. Rubem Correia, que antes já havia treinado o Botafogo e o 
Ypiranga, da Cachoeirinha, resolveu garimpar novos talentos entre os peladeiros da cidade para reforçar 
seu elenco. No campo do Oratório Domingos Sávio descobriu Wandi, Mário Bacuri e Cazuza. No campo 
do Labor descobriu Orlando e Bioca. No campo do Penarol descobriu Pompeia e Zequinha. Montou 
um timaço.

Aos 16 anos, Cazuza começou a jogar de centroavante no juvenil do Olímpico Clube. Foi tricam-
peão (1965, 1966 e 1967) e três vezes artilheiro do campeonato amazonense, jogando ao lado dos mole-
ques já citados e de outros grandes craques como o goleiro Iraúna Jacob (hoje um conceituado médico 
cirurgião), o lateral direito Calderaro (hoje professor de Educação Física) e o armador Mário Simões (hoje 
engenheiro civil), entre outros. Tenho absoluta certeza de que Cazuza seria um dos melhores jogadores 
profissionais do Amazonas se não tivesse tido sua brilhante carreira interrompida abruptamente aos 21 
anos, quando um estúpido zagueiro, após um drible desconcertante, arrebentou maldosamente sua perna 
direita. A história se passou mais ou menos assim.

Em 1971, Cazuza e Mário Bacuri aceitaram um convite do time profissional misto do São Raimun-
do para participarem de dois amistosos contra times de Santarém (PA). Como eram apenas aspirantes do 
Olímpico Clube, não viram nenhum inconveniente em aceitar o convite e se mandaram para a Princesi-
nha do Tapajós. O São Raimundo venceu as duas partidas graças ao quatro gols de Cazuza e um de Mário 
Bacuri. Na volta, os dois aspirantes foram cortados do time juvenil do Olímpico e proibidos de participar 
de qualquer competição profissional ou amadora. Os dirigentes do São Raimundo compraram a briga, 
apelaram pra Justiça Desportiva, fizeram o escambal. Mário Bacuri e Cazuza foram contratados pelo São 
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Raimundo e conquistaram o direito de disputar o campeonato profissional. Como o centroavante titular 
do “Tufão da Colina” era o famoso artilheiro Santarém, Cazuza aceitou jogar na ponta direita.

Sua estreia profissional, por coincidência, ocorreu contra o Olímpico Clube. O quarto-zagueiro 
Dirley ficou encarregado de marcá-lo. Lá pelas tantas, Mário Bacuri tocou para Augusto e este lançou 
uma bola pro Cazuza, meio na dividida. O zagueirão do Olímpico correu pra disputa. Cazuza chegou 
primeiro e deu um leve “tapa” na bola, para aplicar o conhecido drible “rabo de vaca”, uma de suas es-
pecialidades. Quando girou o corpo pra pegar a bola do outro lado, sentiu uma dor paralisante da cintura 
pra baixo. O zagueiro Dirley havia entrado de joelho na parte posterior de sua coxa direita e seu pé ficara 
preso na grama. O ponta-direita caiu no chão, gritando de dor. O massagista do São Raimundo entrou 
em campo e Cazuza saiu de maca.

Cinco minutos depois, aparentemente recomposto, Cazuza entrou em campo para recomeçar a 
partida. Não deu nem cinco passos. A dor paralisante voltou e ele desabou no chão pela segunda vez. 
Saiu de campo direto para o hospital. Diagnóstico: rompimento dos meniscos internos e externos. Como 
estávamos na pré-história do futebol amazonense e não havia nenhum cirurgião especializado em medi-
cina esportiva disponível para operá-lo, sua perna foi apenas imobilizada com gesso e tratada a banhos 
de luz. Nunca mais ficou boa. Sua carreira profissional foi interrompida por aquele acidente de percurso.

DIFERENTE do meu primo, que era ambidestro, bom cabeceador e dotado de uma explosão de 
velocista jamaicano, eu era canhoto, cabeceava de olhos fechados e tinha a velocidade de uma preguiça 
entediada. Futebol, ora, ora, jamais iria ser a minha praia. Mas me esforcei, juro que me esforcei. Nesse 
campo, tenho pouquíssimas boas lembranças a recordar. Uma delas: aos 13 anos, num campeonato de 
times mistos, no Ida Nelson, eu fui artilheiro da competição, jogando ao lado de Waldemir (da 4.ª série 
ginasial, técnico do time), Jalves (da 2.ª série ginasial, um autêntico Rivelino), Roberto Grimberg (da 3.ª 
série ginasial, minha classe) e Corujinha (da 1.ª série ginasial, nosso Lev Yashin). Não fomos campeões 
porque a diretora, dona Ivone, encerrou o campeonato depois de uma porradaria infernal ocorrida entre 
duas equipes adversárias.

Em 1972, aos 16 anos, cursando o segundo ano da ETFA, joguei duas partidas pelo infanto-juvenil 
do São Raimundo, enfrentando o Nacional, no antigo Parque Amazonense, e o Rio Negro, no Estádio 
da Colina. Perdemos do Naça de 1 a 0, gol de cabeça do Dentinho, e ganhamos do Rio Negro de 2 a 1, 
sendo que um dos nossos gols foi fruto de um lançamento que fiz para o centroavante Caroço, que de-
pois jogaria profissionalmente no clube. O zagueiro Paulo Caçador, irmão do Paulo Davi, participou das 
duas partidas. Eu era medíocre, mas, repito, muito esforçado. 

Em 1973, por exemplo, fui campeão e artilheiro do disputado campeonato de futebol realizado 
no campo do Oratório Domingos Sávio, ali na Praça 14, pelo time do Holanda, que tinha como téc-
nico Bosco Oliveira, dono do fabuloso Bar Três Porquinhos e meu colega de classe na ETFA. O time 
vice-campeão tinha como grande estrela um sujeito meio galego chamado Lauro Goiaba, que depois se 
tornou um excelente jogador profissional.

Em 1977, disputando o terceiro lugar do campeonato industriário pela Sharp do Brasil no Estádio 
Vivaldo Lima, eu, que até então vinha jogando de quarto-zagueiro, resolvi me prevalecer do fato de ser 
capitão de equipe para jogar de centroavante e mostrar pros patifes da nossa linha de atacantes que fute-
bol era bola na rede. Dei sorte. Fiz três gols (um deles de calcanhar), dei passe para outros dois (Zezé e 
Luiz Lobão), e massacramos o time da Reman por 6 a 0. Desconfio até hoje de que se tivesse jogado de 
centroavante desde o início do campeonato a gente teria sido campeão industriário. Mas isso não passa 
de especulação tipo saber o que o Jimi Hendrix faria hoje se ainda estivesse vivo.

Também participei de algumas edições do Peladão, seja jogando pelo inesquecível Murrinhas do 
Egito, seja torcendo pelo Inútil, campeão do torneio início em 1975, e pelo Atlântida, o único vice-cam-
peão invicto na história do famoso campeonato de peladas, assim como disputei vários campeonatos no 
campo do Penarol, tanto pelo Murrinhas do Egito como pelo Setembro Negro. O certo é que, como 
nunca me dei bem entre as quatro linhas, comecei a praticar futebol fora de campo. Das brincadeiras que 
ainda me lembro, essas eram as mais concorridas:

Futebol de Preguinhos – Em uma madeira retangular com 50 x 30 cm, forrada com feltro verde e 
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cercada por ripas de madeira, os dois times, formados por pregos de cabeça redonda, eram distribuídos 
no campo. As cabeças dos pregos, evidentemente, eram pintadas de cores diferentes para identificar as 
equipes. Com o auxílio de uma palheta de sorvete, você tentava fazer gols no time adversário arremes-
sando uma bolinha de gude em direção ao campo contrário. Cada jogador tinha direito a um lance. As 
partidas eram de cinco. Carlos Saboia, um colega de classe do quarto ano primário, era o rei desse esporte. 
Em apenas uma tarde, ele me derrotou mais de 70 vezes.

Pebolim, totó ou pacau – É um jogo que simula uma partida de futebol, porém é jogado em uma 
mesa especial, nas medidas de 106 x 90 x 78 cm, que comporta pequenas peças (mais comumente de 
madeira, mas também podem ser de metal ou plástico) em formato de jogadores que são enfileiradas e 
atravessadas por uma barra de ferro. Dessa forma, quando um jogador rotaciona uma das barras de ferro, 
os “jogadores” do seu time (as pequenas peças de madeira) chutam a bola. Nas duas extremidades da 
mesa há um goleiro e um gol. Nunca joguei essa merda, portanto não dá pra saber se eu seria bom ou 
não no esporte.

Eletrobol – Do tamanho de uma mesa oficial de pebolim, o eletrobol consistia de um jogo ele-
trônico que tinha a duração de três minutos corridos e funcionava à base de fichas. Os jogadores eram 
distribuídos em trilhos verticais, alternadamente, sendo um de cada equipe. Uma das pernas do jogador 
ficava no trilho e a outra (a de chute) semiaberta, voltada pra lateral. Nas extremidades de cada máquina 
havia dez alavancas correspondentes a cada jogador. Os cinco jogadores da direita chutavam com a perna 
direita. Os cinco da esquerda, com a perna esquerda. Empurrando a alavanca pra frente, o jogador corria 
na sua linha em direção ao gol adversário. Acionando a alavanca pra baixo, o jogador chutava. Puxando 
a alavanca para trás, o jogador voltava em direção ao seu campo. Pressionando a alavanca pra baixo e 
empurrando pra frente ou pra trás, o jogador corria pra frente ou pra trás, com as duas pernas sobre o 
trilho, como se estivesse de perfil. O goleiro era movimentado para os dois lados, debaixo da trave, por 
meio de giros em uma alavanca circular na lateral inferior direita das máquinas. Quando acontecia um 
gol, a bola saía automaticamente por uma abertura lateral no meio do campo. Eu era viciado nesse jogo, 
mas também era um jogador medíocre. Nei Parada Dura, Frank Cavalcante e Jones Cunha eram, indis-
cutivelmente, os reis da cocada preta. Virou febre em Manaus nos anos 70, depois sumiu. Um dia desses, 
vi uma máquina dessas funcionando em um boteco ali pras bandas da Compensa e quase desci do carro 
pra jogar.

Botão Celotex – É um clássico incontestável. Comecei a jogar por influência de outro primo, Gigio 
Bandeira, na regra leva-leva (toques infinitos na bola). Foi ele quem me ensinou a dar “paradinha”, “trive-
la”, “meia-lua”, “crucifixo”, “martelo”, a chutar de voleio e de forquilha, entre outras presepadas. Depois, 
virou meu freguês de caderno. Os jogadores eram do tipo “canoinha”, parecidos com fichas plásticas de 
pôquer, com a foto de jogadores em um círculo rebaixado no centro deles. Lembro de alguns jogadores 
do Flamengo (Ditão, Murilo, Paulo Henrique), do Fluminense (Samarone, Flávio, Lula), do Vasco (Fidé-
lis, Renê, Gilson Nunes) e do Botafogo (Gerson, Rogério, Jair). Depois surgiram uns botões mais altos, 
ainda de plástico, trazendo os escudos dos times. A bola era um pequeno disco plástico. Os goleiros eram 
pequenos quadrados plásticos encimados por um semicírculo, com um ferrinho atrás, para serem posicio-
nados nos arremates. Viciado, cheguei a possuir mais de 30 times e patrocinar diversos campeonatos no 
bairro. Nesse esporte, fui um dos melhores jogadores da Cachoeirinha em todos os tempos, tendo ficado 
invicto cerca de seis anos e derrotado 743 jogadores diferentes. Não é pouca porcaria.

Botão Gulliver – Era um jogo de botões muito mais dinâmico. Os jogadores em miniatura possu-
íam pernas articuladas e pés com diferentes formatos para chutes com efeitos variados. Havia pés para 
chutes de longa, média e curta distância, a possibilidade de bater por cobertura ou rasteiro, além de uma 
bolinha muito legal. O goleiro podia defender a bola depois que o adversário chutasse, porque também 
era móvel. Como eu só conhecia umas cinco pessoas que praticavam o esporte e ganhava de todas elas, 
não dá pra saber se eu seria ou não um grande campeão.

Botão Galalite – É bastante parecido com o Celotex, a diferença é que os jogadores são artefatos de 
acrílico maciço – bem mais alto e maiores que os botões de Celotex. Os jogadores podem ter o formato 
tradicional em forma de argola (mais utilizado nos torneios oficiais) ou em formato fechado. O goleiro é 
uma peça de acrílico maciço, um paralelepípedo homogêneo, do tamanho de uma caixa de fósforos. As 
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bolas são esferas de feltro ou de lã, com peso e medidas preestabelecidos. São jogados pela regra baiana 
(um toque), carioca (três toques) ou paulista (doze toques). Nunca joguei, apesar de, ultimamente, andar 
me interessando muito pelo assunto.

Lembro que em 1970, no Colégio Batista Ida Nelson, o Jorge Daou (sua irmã, Dulce Daou, es-
tudava na minha classe) ficou sabendo que eu era o rei do futebol de mesa na Cachoeirinha e me fez 
um desafio: enfrentar o Braga Neto, colega de classe dele, e reputado como o rei do futebol de mesa de 
Adrianópolis. Topei.

No dia combinado, levei o meu melhor time (o Vasco, claro!) pro colégio e de lá, eu, Jorge Daou 
e Braga Neto nos dirigimos à casa do Jorge, ali na Rua São Luís. O jogo seria disputado num magnífico 
“Estrelão”, onde eu jamais havia jogado. Passei a mão no compensado, pra sentir o grau de aspereza da 
madeira, e comecei a distribuir meu time em campo (“canoinhas”, do Celotex).

Quando olhei para o outro lado da mesa, o Braga Neto estava distribuindo seu time em campo. 
Tomei um susto. O time dele (Nacional? Rio Negro? Flamengo?) era formado exclusivamente pelos 
galalaus de botão Galalite. Cada jogador dele era três vezes mais alto do que os meus e, em termos de 
circunferência, tinham quase o dobro dos meus. Pra completar, o goleiro era do tamanho de uma caixa de 
fósforos – só faltava encostar nas traves (do jogo de Celotex, que ele não era besta) – e a bola, redonda. 
Eu nunca havia jogado antes com uma bola redonda.

Depois de alguns minutos de discussão, acordamos que no primeiro tempo usaríamos a bola do 
jogo de Galalite (de feltro, redonda) e no segundo tempo a do jogo de Celotex (plástica, em forma de 
pastilha). Também combinamos jogar na regra carioca (três toques), em dois tempos de dez minutos.

No primeiro tempo, foi um massacre. Com dez minutos de jogo, já estava 12 a 2 pra ele, porque 
cada vez que uma “canoinha” minha esbarrava nos “galalaus” dele, meu jogador saía de campo. Achei 
que no segundo tempo a coisa fosse mudar. Ledo engano. Nos primeiros minutos, o meu melhor jogador, 
Walfrido, fez dois gols chutando colocado (a pastilha tinha de passar milimetricamente entre o goleiro-
-paralelepípedo e a trave). A reação dele: colava a pastilha em um dos “galalaus” e largava a porrada em 
direção do goleiro. Na maioria das vezes, meu goleiro entrava com bola e tudo. Resultado: 9 a 4 pra ele. 
No placar final, 21 a 6.

Propus uma revanche: eu lhe enfrentaria no botão Galalite, usando um dos times do Jorge Daou. 
Depois, ele me enfrentaria no Celotex, escolhendo um dos 30 times que eu possuía. A gente somaria os 
dois placares e, dependendo dos resultados, conheceríamos o grande campeão. Braga Neto não topou. 
Preferiu passar o resto do ano me avacalhando na cantina do colégio, na frente da mulherada. Acontece.

EM meados de 1892, João Batista Viana Drummond, o barão de Drummond, inaugurou o Jardim 
Zoológico do Rio de Janeiro, no bairro de Vila Isabel. Para atrair os visitantes, o zoológico promovia dia-
riamente a distribuição de um prêmio: na entrada, cada pessoa pagava 1 real e recebia um bilhete com o 
desenho e o nome de um dos 25 animais em exibição. Às 7h, o nome de um animal era depositado numa 
caixa, que era pendurada no alto de um poste de cinco metros de altura e aberta às 17h. Cada portador 
de bilhete com o mesmo animal sorteado recebia um prêmio de 20 réis. Pronto, estava inaugurado o jogo 
do bicho. 

O jogo virou um sucesso muito maior que o próprio Jardim Zoológico. As entradas eram vendidas 
lá mesmo e na Rua do Ouvidor (centro do Rio de Janeiro), onde também eram divulgados os resultados 
dos sorteios diários, que os jornais anunciavam assim: “No Zoológico venceu ontem o pavão. Pagou-se 
prêmio de 1:140 réis”.

Contrariamente às expectativas do barão de Drummond, o número de visitantes do Jardim Zo-
ológico era bem inferior ao de compradores dos ingressos, mais interessados em caçar fortuna do que 
em jogar pipocas aos macacos. O jogo ganhou uma popularidade tão grande e tão rápida que, vinte dias 
depois da inauguração do zoológico, o Chefe de Polícia já expedia ofício advertindo: “Esta diversão, pre-
judicial aos interesses dos incautos, que com a esperança enganadora de um incerto lucro se deixam inge-
nuamente seduzir, é precisamente um verdadeiro jogo de azar, porque a perda e o ganho dependem ex-
clusivamente do acaso e da sorte. Como semelhante divertimento não pode por mais tempo ser tolerado, 
e conquanto maior fundamento quanto é certo que muitas queixas me têm sido dirigidas pelas pessoas 
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lesadas, assim intimarei ao diretor do Jardim Zoológico para que suspenda imediatamente a continuação 
do aludido jogo, sob pena de ser processado na conformidade dos arts. 369 e 370 do Código Penal”.

Para combater as apostas, que se tornaram uma mania em toda a cidade, a prefeitura impediu o 
sorteio em 1895. Mas deu zebra: em vez de enfraquecer a jogatina, a proibição fortaleceu os bicheiros. 
Se antes eles compravam os ingressos no zoo e os revendiam pela cidade, a partir daquele momento eles 
se juntaram para realizar o sorteio por conta própria. Nem a ameaça de cadeia para os bicheiros com a 
criminalização do jogo, em 1946, conseguiu segurar a jogatina. Àquela altura, o bicho já era uma mania 
instalada no imaginário popular, apoiado em uma rede de relações pessoais e no infalível “jeitinho bra-
sileiro” para driblar a repressão.

Mesmo clandestino, o jogo do bicho sobrevive por mais de um século graças às relações entre 
bicheiros e apostadores. Geralmente, os “apontadores” de jogo e seus “clientes” são pessoas da mesma 
vizinhança, que discutem juntos as apostas. O prêmio é pago em dia – um requisito básico para manter 
a credibilidade do sorteio – e os apontadores tradicionais sabem de cor o palpite de seus clientes. Quem 
estuda o jogo garante: a possibilidade de associar os bichos com o dia a dia e até com os sonhos foi fun-
damental para fixar o jogo no imaginário popular. Para os apostadores, tudo é motivo para um palpite. 
Foi traído por um amigo falso? Jogue no urso. Sonhou com fuga ou perseguição? Aposte no cachorro. 
Foi roubado? Crave no gato, pois o felino representa o ladrão. Na sabedoria das ruas, as combinações 
são infinitas...

EM Manaus, 80% do jogo do bicho era controlado por Antônio Silva (pai de Jaider Soares, eterno 
presidente de honra do GRES Grande Rio) e 20% por Waldemir Garcia, o Miro, presidente de honra do 
GRES Acadêmicos do Salgueiro e membro da cúpula do jogo de bicho no Rio de Janeiro. Os dois fun-
cionavam como uma espécie de banco central dos bicheiros locais: eram os responsáveis pela “descarga”, 
operação de garantia de pagamento de um prêmio em casos de apostas vultosas ou superiores a um limite 
predeterminado em cada ponto de jogo, o que varia de acordo com a área. Conforme se sabe, no jogo 
do bicho escolhem-se números atribuídos a 25 animais e cada um deles corresponde a uma sequência de 
quatro números (um grupo). 

Por exemplo, o grupo 25 (vaca) corresponde às dezenas 97, 98, 99 e 00. O grupo 12 (elefante) 
corresponde às dezenas 45, 46, 47 e 48. O grupo 4 (borboleta) corresponde às dezenas 13, 14, 15 e 16, e 
assim por diante. Ao apostar, pode-se optar por dezena, centena, milhar ou grupo. Acertar o milhar é o 
mais difícil. Atualmente, paga-se R$ 4.000 por real apostado no milhar. A centena paga R$ 600 por real, 
a dezena paga R$ 60, e o grupo, R$ 18. 

Para evitar um “derrame” – prejuízo à banca –, o gerente local ou o banqueiro (dono da banca) da 
região contata o responsável pela descarga e faz com ele um tipo de apólice de seguro. Se o apostador 
acertar o palpite, quem paga o prêmio é a descarga. Se errar, ele ganha um percentual da aposta pelo ris-
co assumido. A descarga paga as apostas vencedoras de bancas menores, principalmente naquelas mais 
volumosas no “milhar” – modalidade em que o cliente tem de acertar quatro números, matematicamente 
mais difícil e que por isso possibilita ganhos mais altos.

Em 1982, com a eleição de Gilberto Mestrinho, o jogo do bicho foi praticamente oficializado no 
Estado. Na época, os dois maiores banqueiros da cidade eram Adriano Antony (aka “Bacurau”) e Manuel 
Sapucaia, ambos ligados ao bicheiro Antônio Silva. Os demais bicheiros (Lauro Henrique, Beto Boca 
Rica, Chico Pitombeira, Aniceto, Japonês, Carvalho etc.) trabalhavam para a dupla. O irmão mais novo 
do governador, Thomé Mestrinho, foi convidado por Adriano Antony para fazer parte do grupo. Ele 
aceitou e se transformou virtualmente no líder dos bicheiros da cidade. Antes quase totalmente concen-
trado em Manaus, o jogo do bicho começou a se expandir para o interior. Foram abertas novas bancas 
em Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Tefé, Humaitá e Benjamin Constant.

Irmão do famoso bicheiro Beto Boca Rica, Ivan Albuquerque (aka “Ivan Chibata”) era um bem-
-sucedido representante de produtos farmacêuticos quando resolveu seguir a carreira do irmão. O capo 
tutti capi Thomé Mestrinho lhe autorizou abrir uma banca na Alvorada. Ivan Chibata convocou Sici Pi-
rangy para ajudá-lo na administração do novo negócio. Em pouco tempo, Ivan Chibata se transformou 
no bicheiro mais popular da Cachoeirinha – e em um autêntico novo-rico. Quero crer que, em valores de 
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hoje, Ivan devia ganhar, limpo, uns R$ 20 mil por semana. Ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro. 
Começou a gastar perdulariamente.

NO final de 1983, Ivan aposentou o velho fusquinha 73 e comprou um Opala Diplomata Cupê 
84, de cor branca, zero bala, pagando à vista, em espécie. Um ano depois, comprou um Opala Diplomata 
Cupê 85, de cor azul, e uma motocicleta Harley Davison Custom 700cc, ambos zero bala, ambos pagos à 
vista, em espécie. No ano seguinte, comprou um Opala Diplomata Cupê 86, de cor vermelha, e um jipe 
Gurgel Carajás, de cor prata, ambos zero bala, ambos pagos à vista, em espécie. Sua casa estava ficando 
parecida com uma revenda de automóveis.

E as presepadas de Ivan Chibata não paravam por aí. A cada quinze dias, ele levava um grupo de 
15 a 20 amigos para passarem o final de semana no Hotel Tropical, de Santarém, ou no Hilton Hotel, de 
Belém, ou no Gran Marquise Hotel, na praia de Iracema, em Fortaleza. Com passagens aéreas, hospeda-
gem, comida, bebida e pagamento das putas correndo por conta dele. O bicheiro era marrento.

Numa determinada noite, Ivan Chibata, seus dois seguranças e mais meia dúzia de amigos entraram 
no conhecido Bar da Dolores, para beber cerveja e jogar conversar fora. O som no volume máximo de 
uma juke box, entretanto, tirava qualquer um do sério. Ele chamou a proprietária do bar, a solícita Do-
lores Maria, e pediu que ela diminuísse um pouco a altura do som. Dolores explicou que aquilo era uma 
exigência do pessoal que havia comprado as fichas da máquina. Ivan resolveu radicalizar. Ele conferiu na 
memória da máquina quantas músicas ainda iam tocar e comprou todas as fichas disponíveis no boteco, 
pensando assim em silenciar a impertinente juke box.

Quinze minutos, ou cinco músicas depois, a máquina silenciou. Ivan e seus convidados começaram 
a conversar. Dez minutos depois, a juke box começa a tocar a música “Impossível Acreditar Que Perdi 
Você”, do Márcio Greik, num volume absurdamente alto. Puto da vida, Ivan Chibata tornou a chamar a 
Dolores para saber o que estava acontecendo. Sem esconder o nervosismo, ela explicou que um freguês 
havia comprado dez fichas antes de ele chegar e que somente agora estava usando.

Ivan mandou um dos seguranças ir comprar todas as fichas do sujeito, pagando o preço que ele qui-
sesse. Cheio da truaca, o sujeito não quis nem papo: disse que estava apaixonado e que pretendia repetir 
a mesma música mais nove vezes.

O bicheiro nem se perturbou. Foi até o seu carro, abriu o porta-luvas, apanhou seu Taurus calibre 
38 e deu seis tiros na juke box. Silenciou a eletrola na marra e ainda botou metade dos fregueses pra cor-
rer. O bar ficou com clima de velório até de madrugada.

No dia seguinte, Ivan Chibata mandou entregar uma juke box novinha em folha para a Dolores. O 
bicheiro era arrochado.

SETEMBRO de 1968. Tendo como técnico o gente-fina Popó, o Sancolzinho vai enfrentar o 
abusado Estrela do Mar, de Petrópolis, no campo do SAJ (hoje, no local, está o Colégio da Polícia Militar, 
na Manaus Moderna). Considerado o maior campo de futebol da época, o campo do Sanatório Adriano 
Jorge media 120 x 90 metros e havia sido escavado no meio de uma rocha. O lado direito do campo era 
formado quase que exclusivamente de pedras-jacaré. Cair ali era pior do que cair no asfalto. Uma das 
traves do campo dava direto para a mata fechada existente no quintal do sanatório Adriano. Encontrar 
uma bola perdida ali era semelhante a procurar agulha no palheiro – e no palheiro havia insetos e animais 
peçonhentos de todos os tipos. Pra complicar, não havia uma única árvore nas proximidades do campo. 
O sol batia direto no cocuruto dos jogadores, chegando a provocar insolação.

Como aquele era o mês mais quente do ano, combinamos com o Marajara, técnico do Estrela do 
Mar, que a partida começaria às 9h da manhã. Seriam dois tempos de 45 minutos, com 15 minutos de 
intervalo. No primeiro tempo, o juiz seria indicado pelo nosso time, no segundo tempo, o juiz seria indi-
cado por eles. O malandro índio piratapuia topou.

O primeiro tempo transcorreu sem sobressaltos. Fizemos 3 a 0 (gols de Áureo Petita, Betinho e 
Luiz Lobão) sem muita correria e chegamos até a ensaiar um olé. Percebendo que estava tudo sob con-
trole, o técnico Popó foi embora. Com seu físico de halterofilista na beira do campo, ele impunha respeito 
aos adversários. Sem ele por perto, a gente não passava de um bando de moleques assustados. O malan-
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dro Marajara resolveu se aproveitar da situação. Ele próprio se escalou para ser o juiz do segundo tempo, 
apesar dos nossos protestos veementes.

Nos primeiros quinze minutos, até que ele se comportou direito – apesar de ter anulado um gol do 
Luiz Lobão alegando impedimento (e o Lobão havia dado um chapeuzinho no zagueiro antes de chutar 
pro gol...). Mas na primeira bola lançada pelo Estrela do Mar sobre a nossa área, Marajara marcou um 
pênalti inexistente (o Cumbuca cortou a bola de cabeça, o juiz, que estava a 50 metros de distância, ga-
rantiu que ele tinha cortado com a mão). Xinga daqui, reclama dali, o zagueiro Airton Caju foi expulso. 
O zagueiro Caveirinha, de bico, converteu a penalidade. O time deles ficou animado e partiu pra cima da 
gente na base da correria. Numa trombada entre o Cumbuca e o Luiz Bordado, a dez metros da entrada 
da área, Marajara marcou novo pênalti e expulsou o Cumbuca. O zagueiro Caveirinha meteu outro bico 
e fez o segundo gol do time dos salafrários.

Apenas com nove em campo, resolvemos segurar a partida e colocar o Estrela do Mar na roda. 
Durante meia hora, eles não tocaram na bola. Do lado de fora do campo, Airton Caju fez sinal de que o 
tempo regulamentar já havia terminado. Peitamos o juiz. Ele falou que ia dar dez minutos de desconto 
por causa das duas interrupções ocorridas durante as marcações dos pênaltis inexistentes. Não discuti-
mos. Roubamos a bola do Estrela do Mar na primeira oportunidade e voltamos a colocá-los na roda. 
Durante meia hora, eles não tocaram na bola de novo.

Do lado de fora do campo, Airton Caju e Cumbuca estavam desesperados. O segundo tempo da 
partida já estava pra completar 90 minutos e o juiz mandando continuar o jogo. Uns 15 minutos depois, 
cada vez mais puto da vida, o meia armador Áureo Petita não se fez de rogado. Dominou uma bola na 
intermediária do Sancolzinho, deu um balãozinho em um adversário, fintou o outro, limpou, e aí, sem 
mais nem menos, se virou para o nosso campo e meteu um chute de trivela, no ângulo, verdadeiramente 
indefensável. Mário Adolfo nem teve tempo de se mexer. Feito isso, Áureo Petita peitou o juiz:

– Pronto, tá satisfeito? O teu time empatou o jogo! Agora, dá pra terminar essa porra?...
Ao ouvir aquilo, Marajara imediatamente expulsou o Áureo, mas não teve mais peito de continuar 

a presepada e encerrou a partida. Já era quase meio-dia. A sensação térmica era de 45 graus.
O goleiro Mário Adolfo estava possesso:
– Porra, Petita, como é que tu me fazes uma palhaçada dessas...
Sem esconder o mau humor, Áureo devolveu:
– E tu querias que eu fizesse o quê? Se eu não faço aquilo a gente ia ficar jogando até às quatro 

horas da tarde e perder o vesperal do Cine Ypiranga...
Foi só aí que a ficha do goleiro caiu.

ABRIL de 1984. Sentado em uma cadeira de balanço na frente de sua “fortaleza”, localizada no 
Conjunto Dom Pedro, o bicheiro Ivan Chibata estava apreciando o movimento da rua quando avistou 
um marombeiro com físico de Mr. Universo desfilando apenas de sunga verde limão e arrastando pela co-
leira um invocado cão pitbull. O sujeito trazia várias tatuagens tribais espalhadas pelos braços musculosos 
e, ocupando toda a sua costa, um gigantesco dragão alado brigando com uma fênix. As cores quentes da 
tatuagem eram simplesmente exuberantes. Quando viu aquilo, o franzino Ivan pirou o cabeção e resolveu 
interpelar o sujeito:

– Meu amigo, me desculpe importuná-lo, mas essa sua tatuagem é magnífica! Magnífica! É uma 
autêntica Capela Sistina de Michelangelo! Deu muito trabalho pra fazer?

– Não, até que não. Ficou pronta em três meses! – devolveu o “saradão”.
– E doeu muito? – insistiu Ivan.
– Não, não doeu não. O tatuador era da melhor qualidade! – explicou o sujeito, dando um comando 

para o pitbull se sentar e ficar quieto, ouvindo a conversa dos dois. Ivan foi em frente:
– Me diz uma coisa: qualquer pessoa pode ser tatuada?
– Qualquer pessoa. Basta não sofrer de doença da pele nem ser diabético.
– Eu estou perguntando isso porque sempre quis fazer uma tatuagem, mas nunca tive coragem.
– Eu posso te dar o endereço do Charles Tatoo, ali no Parque Dez, pra você conversar com ele. Em 

dez minutos, você vai criar coragem para fazer uma tatuagem.
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– É mesmo? – espantou-se Ivan Chibata, os olhos brilhando. – E que tipo de tatuagem você acha 
que cai bem nesse meu braço direito?...

O sujeito examinou detidamente o braço do bicheiro e cantou a pedra:
– Eu acredito que dê pra fazer uma cobra cipó...
Ivan se encrespou:
– Qual é, porra? Tu tá me tirando, é? Tu tá me tirando?...
– Que tirando o que, porra! Eu estou sendo sincero! – falou duro o “saradão”. – Nesse teu braci-

nho esquelético de criança subnutrida da Biafra, o máximo que dá pra fazer é uma cobra cipó e olhe lá...
Aí, deu um novo comando no pitbull e foi embora.
Ivan Chibata nunca mais quis saber de tatuagens.

JUNHO de 1969. O Bar União ficava no cruzamento das ruas Carvalho Leal com J. Carlos An-
tony, em frente do atual posto de gasolina LM (Líbano-Manaus). No Dia de São João, o dono do bar, seu 
Humberto Menta (pai do Humbertinho, que depois se casou com a Mary Jane, irmã do Mário Adolfo), 
colocava um pau de sebo diante do boteco, que era uma das atrações do bairro. O pau de sebo consistia 
de um mastro envernizado de oito metros de altura, cuidadosamente preparado: tiravam-se todos os 
nódulos de madeira, que depois era lixada, e passava-se sebo de boi, graxa ou qualquer outra substância 
gordurosa. O pau de sebo recebia no topo um triângulo de madeira, no qual era amarrado um envelope 
com dinheiro, sendo o triângulo encimado por uma bola de futebol. O mastro era então fixado solida-
mente no chão. A brincadeira consistia em tentar subir no pau de sebo para apanhar os prêmios.

Assim que seu Humberto liberava a brincadeira, a garotada ficava eufórica, mas o fato é que quanto 
mais os moleques se esfregavam no poste para tentar subir, mais ele ficava escorregadio. Alguns mais 
espertos passavam areia nos peitos desnudos, para aumentar o atrito. Conseguiam, no máximo, ficar com 
os peitos lanhados. Outros usavam uma espécie de peconha improvisada, semelhante àquela usada para 
subir na palmeira de açaí, mas a falta de habilidade os trazia irremediavelmente para baixo. E havia ainda 
aqueles que apostavam no trabalho em equipe, em que um subia no ombro do outro tentando ganhar al-
tura. No máximo, três garotos conseguiam manter o equilíbrio naquelas circunstâncias. Em dias normais, 
mais de cem moleques participavam da brincadeira. Os maiores de 16 anos apenas observavam a fuzarca.

Nesse dia, o moleque Dinho Marreta, de 15 anos, já havia feito mais de 30 tentativas frustradas, só 
que ele era brasileiro, não desistia nunca. Por volta das 19h, Marreta já estava subindo quase sete metros 
e muito próximo de colocar a mão na bola quando sua mãe, dona Bebê, surgiu do outro lado da rua 
mostrando um chicote e avisando que ele ia levar a maior surra da paróquia se não fosse direto pra casa. 
Marreta desceu do pau de sebo e foi embora – apesar de já ter retirado com o próprio corpo mais de 50% 
da graxa original.

O moleque Áureo Petita, de 14 anos, resolveu substituí-lo na brincadeira. Na décima tentativa se-
guida, Áureo conseguiu derrubar a bola, agarrar o envelope cheio de dinheiro e descer do pau de sebo 
sem correr risco de vida. Ele ficou tão empolgado com o prêmio, que saiu correndo do bar para entregar 
as merrecas ao seu velho pai e atravessou a Rua Carvalho Leal sem olhar pros lados. Não deu outra. Foi 
atropelado violentamente por uma caminhonete Rural Willys e arremessado a uns dez metros de dis-
tância. Resultado: fratura exposta na perna direita. A grande estrela do Sancolzinho passou um ano no 
estaleiro e, por uma série de complicações posteriores, quase teve a perna amputada. Ninguém acreditava 
que ele ainda pudesse voltar a jogar futebol.

Em janeiro de 1971, entretanto, Áureo voltou a vestir a camisa 10 do Sancolzinho, em um jogo 
contra o Canarinho, de Petrópolis, no campo do Penarol. O novo time do Marajara tinha alguns craques 
em início de carreira – Donga, Tobias, Irineu, os irmãos Ernani e Eraldo, Mário Fó, Ferrinho –, mas não 
foi páreo para o nosso time, agora reforçado pelos endiabrados Zeca Boy, Nilton Torres e Mazinho San-
tos. Aplicamos uma sonora goleada de 6 a 0, com Áureo fazendo um gol de placa, em que simplesmente 
driblou duas vezes seguidas toda a defesa do Canarinho, incluindo o goleiro, e entrou com bola e tudo. 
O jogo marcou a ressurreição futebolística do nosso craque e o início de uma acirrada rivalidade entre os 
dois times que duraria por toda a década de 70.



24 

JUNHO de 1965. O eterno playboy Odivaldo Guerra, meio embriagado, acabara de fazer uma 
visita ao banheiro externo do Orion Esporte Clube, localizado no final de um beco super estreito que 
mal dava passagem para duas pessoas. Ele vinha retornando pelo beco de cabeça baixa, ainda abotoando 
a braguilha, quando esbarrou em um halterofilista que vinha em direção ao sanitário.

– Qualé, porra? Não vai sair da frente não? – disparou o sujeito, também meio embriagado.
Guerra ficou parado, olhando pra ele, em silêncio.
– Sabe quem eu sou? – insistiu o sujeito.
Guerra meneou a cabeça negativamente.
– Eu sou o Otinha, porra! Eu sou o Otinha!
Guerra meteu as duas mãos no peito do sujeito, com violência, e disparou:
– E eu sou o Guerra, porra! Eu sou o Guerra!
Dito isso, afastou com violência o sujeito para um dos lados do beco, passou por ele e foi embora. 

Provavelmente ainda surpreso pela presepada, Otinha não esboçou nenhuma reação.
Na frente do beco, os amigos de Guerra estavam em pânico:
– Caralho, moleque, aquele maluco é o Otinha, porra! É o Otinha!
Resposta do Guerra, se preparando para voltar pro clube:
– Porra, bicho, e eu sei lá quem é Otinha! Eu estava pensando que era algum viado querendo pegar 

no meu pau...
Nosso eterno playboy era mesmo o fodão da Vila Mamão.

NOVEMBRO de 1971. Tendo como técnico o gente-fina Popó, o Sancolzinho vai enfrentar o 
badalado Canarinho, da Boca do Imboca, no campo do Velódromo. O campo do Velódromo media 90 x 
45 metros e era, em sua maior parte, gramado. Nas laterais do campo ainda se via o concreto armado da 
antiga pista de corridas de motocicletas, ciclomotores e bicicletas.

A principal estrela do Canarinho era um moleque aloirado de 15 anos, chamado Mário Gordinho 
Filho. Seu pai, Mário da Cruz Gordinho, tinha sido duas vezes campeão pelo Auto Esporte (1956 e 1959) 
e artilheiro do campeonato estadual de 1959, com 25 gols (o 2.º colocado, Pratinha, do Nacional, fez 15 
gols). Em 1957, ele havia feito 26 gols, mas ficou em 3.º lugar na artilharia. Os times amazonenses só se 
tornaram profissionais a partir de 1964.

Como os times eram infanto-juvenis, havia um acordo tácito de que só poderiam participar das 
partidas os menores de 17 anos. No Velódromo, essa regra foi subvertida: lá, os moleques deviam passar 
sob um sarrafo colocado a 1,65 m do chão. Quem não derrubasse o sarrafo com a cabeça, entrava em 
campo. Resultado: nosso ponta de lança Luiz Lobão, que tinha 15 anos e 1,70 m de altura, foi barrado. 
O zagueiro Sidão (16 anos e 1,85 m de pele e osso), nem chegou a se equipar. Em compensação, Edmar 
Macaco, um caboquinho entroncado de 18 anos, mas que media apenas 1,60 m, sempre entrava em cam-
po para defender o infanto-juvenil do Velódromo, dono do campo. Uma zona!

O time do Canarinho jogava em função de Mário Gordinho. Ele era um excelente driblador, pos-
suía excelente domínio de bola, apurada visão de jogo e chutava com as duas pernas. Não bastasse isso, o 
sacana corria feito um velocista jamaicano. Bastava a gente se distrair um pouquinho, para o Mário Gordi-
nho fazer fila driblando todo mundo na maior correria e só parar na cara do gol. Apesar das defesas mila-
grosas do Mário Adolfo, o primeiro tempo terminou 2 a 0 pro Canarinho, dois gols do lourinho abusado.

No intervalo, o técnico Popó resolveu apelar. Ele chamou os zagueiros Gilson Cabocão e Airton 
Caju e explicou a nova tática:

– Negócio seguinte. Vocês dois vão colar no Mário Gordinho, que nem carrapato no lombo de 
vaca. Mas é pra colar mesmo, não é apenas pra marcar de perto, não. Pra onde ele for vocês vão atrás, 
sempre colados nele. Se ele cair pra esquerda, vocês caem pra esquerda. Se ele cair pra direita, vocês caem 
pra direita. Se ele sair de campo pra mijar, vocês saem junto e mijam também, sempre ao lado dele. Se 
ele recuar pra linha intermediária, vocês vão atrás do sacana, sempre colados nele, fungando no cangote, 
pegando na bunda, irritando mesmo. Na hora em que ele receber a bola, se joguem em cima dele, agarrem 
pela cintura e levem o cara pro chão. O Mário Gordinho não pode mais tocar na bola, falou?...

A presepada deu certo. Com 15 minutos de jogo, Mário Gordinho já havia sido levado pro chão 
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umas 15 vezes, como se fosse o quarterback do Washington Redskins sendo encaixotado pelos armários 
defensivos do Denver Broncos. Numa dessas quedas, ele acabou sofrendo uma distensão na coxa e pediu 
pra sair. Sem seu melhor jogador, o Canarinho se transformou em um barco sem quilha. O inspirado 
Áureo Petita (2 gols de placa) e o estabanado Kepelé (2 gols de cabeça) garantiram a goleada. O Áureo 
saiu de campo como o melhor jogador da partida e com convite para jogar em pelo menos uns 12 times 
da Liga do Velódromo. Um cartola do Cruz Vermelha chegou a oferecer uma grana preta pelo passe do 
nosso meia armador, numa época em que a gente jogava apenas pela simples diversão. Ninguém aceitou, 
claro. Ainda não éramos mercenários. 

Os dirigentes da Liga do Velódromo (era um dos campeonatos infanto-juvenis mais concorridos 
do bairro) só faltaram nos implorar de joelhos para que participássemos da disputa oficial do próximo 
ano. A gente topava desde que a idade dos atletas fosse atestada por um documento de identidade e 
não pela passagem do atleta por baixo de um sarrafo. Devia ser um campeonato com muitos “gatos” 
(moleques que diminuem a idade para continuar participando das divisões inferiores), já que eles sequer 
aceitaram discutir o assunto. Quem perdeu foram eles, privados de acompanhar a ascensão do fabuloso 
Áureo Petita, o melhor jogador da Cachoeirinha de todos os tempos. Apesar de ter sido caçado em cam-
po, o brilhante Mário Gordinho se transformou em nosso amigo de infância e chegamos a jogar juntos 
no Setembro Negro, em meados dos anos 70. Continuamos amigos até hoje.

BRILHANTE meia-armador do Náutico (onde jogou ao lado de Sici Pirangy, Luiz Lobão e Ma-
nuel Augusto) e do cabuloso Murrinhas do Egito (onde jogou comigo, Luiz Lobão e Petrônio Aguiar), o 
endiabrado Marco Aurélio foi outro excelente jogador de futebol da Cachoeirinha que nunca quis jogar 
profissionalmente. Seu negócio era jogar sinuca. Chegou a participar de campeonatos no sul do país, en-
frentando feras como Carne Frita e Rui Chapéu. Ficou conhecido como Louro do Pezão.

Uma tarde de sábado, quando ainda estava em casa se preparando para um jogo do Náutico pelo 
campeonato amador, Marco Aurélio foi surpreendido pela chegada intempestiva de Nei Parada Dura.

– Meu parceiro, descobri um monte de patos pra você depenar! – disparou Nei Parada Dura. – Pega 
teus tacos e vamos lá fazer a feira!

– Pô, Nei, hoje não vai dar não, porque daqui a pouco eu vou fazer um jogo decisivo pelo Náutico... 
– explicou Marco Aurélio.

– Qualé, parceiro? No Náutico você não ganha um tostão... Você agora ficou milionário e não 
gosta mais de ganhar dinheiro não, é?... – ironizou Nei Parada Dura. – Deixa de onda, rapá, que eu vou 
apostar no teu taco. Nós dois vamos lavar a burra porque não é todo dia que a gente encontra leite de 
pato dando sopa...

Diante de argumentos tão convincentes, Marco Aurélio apanhou sua caixa de tacos desmontáveis, 
embarcou no carro de Nei Parada Dura e os dois se mandaram para um boteco localizado em Petrópolis, 
nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar.

Uns 20 sujeitos estavam no boteco jogando “carambola”, na modalidade ganha-chama: partidas 
individuais, um contra um, quatro bolas vermelhas contra quatro bolas amarelas, com todas as bolas 
funcionando como “ponteiras”. As bolas são armadas no campo de cada jogador. Duas bolas coladas na 
parte horizontal da sinuca e uma bola colada em cada lado vertical da mesa. Cada um joga uma vez. Se 
matar uma bola, continua jogando. Se errar, cede a vez ao outro. Vence quem primeiro encaçapar todas 
as bolas do adversário.

Enquanto bebiam uma cerveja, Marco Aurélio e Nei Parada Dura ficaram apenas observando o 
jogo dos sujeitos. Os jogadores eram mesmo amadores. Na maioria das vezes, se limitavam a atacar e 
defender com as duas bolas das verticais, cada qual empurrando a bola do adversário para a caçapa mais 
próxima. Umas dez rodadas depois, o sujeito que havia vencido a partida perguntou se eles não queriam 
participar do jogo. A “casada” era de R$ 20 por cabeça.

Nei Parada Dura disse que ia apostar no taco de seu amigo. A aposta foi casada.
Marco Aurélio abriu a caixa de ferramentas, atarraxou um taco especial com ponta de sola francesa, 

passou giz na ponta do taco e entrou no ringue. Na primeira jogada que fez, ele meteu um efeito tão invo-
cado na sua ponteira que simplesmente descolou todas as quatro bolas do adversário. Na segunda jogada, 
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matou uma por uma todas as bolas. Aboletado em uma mesa a poucos metros da sinuca, um aleijadinho, 
que aparentemente era o líder da turma, ficou encrespado. Enquanto pagava a casada para Nei Parada 
Dura, ele lançou o desafio:

– Isso é sorte de amador. Eu quero ver o seu amigo derrotar o Crispim. E também quero dobrar 
a casada!

Nei Parada Dura topou o desafio.
Crispim entrou na mesa e Marco Aurélio, que como havia vencido a partida anterior tinha direito 

à primeira tacada, repetiu a brincadeira. As quatro bolas do sujeito foram descoladas como num passe 
de mágica. Crispim deu apenas uma tacada, tentando defender uma de suas bolas que estava quase na 
caçapa. Na segunda tacada, Marco Aurélio matou uma por uma todas as bolas do sujeito.

Cada vez mais puto, o aleijadinho ia convocando sua tropa de choque (Militão, Zé da Burra, Ono-
fre, Palhinha, Baiano, Mundico, Sarará, Magaiven, Ceará, Benedito, Sabazinho e o diabo a quatro), en-
quanto Marco Aurélio ia jantando um por um e Nei Parada Dura não parava de ganhar dinheiro.

Lá pela vigésima partida, o aleijadinho não se conteve. Ele se levantou da sua mesa e saiu andando 
apressadamente, com uma das pernas balançando no estilo “deixa-que-eu-chuto”, em direção à sinuca. 
Aí, se debruçou sobre a mesa pelo lado oposto ao de Marco Aurélio, que pacientemente passava giz na 
ponta do taco esperando um novo adversário. 

O aleijadinho olhou para o chão, mediu mentalmente a sandália Franciscana do jogador, depois 
olhou para a cara de Marco Aurélio, balançou a cabeça afirmativamente como se dissesse “é você, né, seu 
filho da puta?” e gritou para seus comandados, que também estavam passando giz nas pontas dos tacos 
cada vez mais dispostos a se vingar das derrotas humilhantes:

– Podem parar! Podem parar! Esse desgraçado aqui é o Louro do Pezão, que já derrotou até o Rui 
Chapéu... Ele é jogador profissional e vai nos comer pela beirada até a gente ficar completamente liso...

Antes que Marco Aurélio abrisse a boca, Nei Parada Dura já estava lhe enfiando dentro do carro e 
caindo fora do boteco, levando no bolso mais de R$ 800 de “leite de pato”. O Louro do Pezão era foda.

ESTOU convencido ainda hoje de que, até meados dos anos 70, o mais divertido e animado 
carnaval de Manaus não estava nas ruas, mas no circuito dos bailes de clubes, obedecendo ao seguinte 
rodízio: no sábado gordo, baile adulto a partir das 23h. No domingo, carnaval infantil a partir das 16h. Na 
segunda, folga geral – com exceção do Rio Negro (“Baile de Gala”) e do Olímpico Clube (“Despedida da 
Kamélia”). Na terça-feira, baile adulto a partir das 23h.

No período pré-carnavalesco (incluindo a chamada “semana magra”), os bailes ocorriam nas sex-
tas, sábados e domingos. Os desfiles dos blocos de sujo e foliões isolados se davam no domingo gordo e 
na segunda-feira, a partir das 14h, sempre na Avenida Eduardo Ribeiro. As escolas de samba desfilavam 
na terça. A concentração dos blocos ocorria na Praça da Saudade. O percurso se iniciava na Praça do 
Congresso, descia a avenida, contornava o Relógio Municipal, subia a avenida e fazia a dispersão na Ave-
nida Sete de Setembro, em direção a Getúlio Vargas.

Os bailes carnavalescos mais disputados localizavam-se no centro da cidade e eram considerados 
os “carnavais da elite”. As festas temáticas eram acessíveis somente aos sócios, que entravam de graça, e 
a quem pudesse pagar os preços exorbitantes cobrados pelas mesas ou pelos ingressos. A diversão dos 
jovens de origem operária era “furar” o esquema de segurança desses clubes para se divertir de graça jun-
to com os “bacanas”. Os bailes mais famosos ocorriam no Ideal Clube (“Baile de Máscaras”), Rio Negro 
(“Baile de Gala”), Bancrévea (“Vamos Pegar o Sol com as Mãos!”), Cheik (“Saara 40 Graus”), Olímpico 
(“Despedida da Kamélia”), Luso Sporting (“Viva o Zé-Pereira!”), União Esportiva Portuguesa (“Baile do 
Pierrô”) e Nacional (“Baile Azul e Branco”). No final da Quaresma, o Cheik ainda promovia um baile 
carnavalesco intitulado “Enterro dos Ossos”.

Nesses bailes mais elitistas, as mulheres compareciam ornamentadas de vestidos longos, plumas, 
lantejoulas e fantasias ricamente elaboradas, e os homens, de smoking ou camisas sociais de grife, no 
velho estilo “coronéis de barranco”. Claro que aqui e ali surgia um sujeito vestido de índio, pirata, mexi-
cano, árabe, legionário, arlequim ou pierrô, mas os homens fantasiados eram uma minoria. Quem tinha 
obrigação de vender beleza era o mulherio. Os machos estavam ali pra pagar pelo fuzuê. Quando a fu-
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zarca acabava, os foliões se encontravam no Mercado Adolpho Lisboa para curar a bebedeira no famoso 
Mingau do Eusébio.

O artista plástico Inácio Evangelista era o decorador mais requisitado da cidade para produzir as 
ambientações temáticas dos clubes. Além de ser contratado exclusivo do Ideal, Rio Negro, Cheik e Nacio-
nal – e cada um deles fazia até três bailes diferentes a cada ano –, ele ainda encontrava tempo para decorar 
o Atlético Barés Clube (“Baile do Sapo Não Lava o Pé”), AABB (“Baile do Terror”), União Esportiva de 
Constantinopla (“Baile da Cidade Alta”) e Fast Club (“Baile do Rolo Compressor”).

Nos bairros, a população se divertia nos bailes carnavalescos dos clubes amadores ali existentes e 
nas sedes de associações sindicais e de times profissionais populares. Em Educandos, por exemplo, na 
União Esportiva de Constantinopla. Na Cachoeirinha, no Ypiranga, Botafogo, Cachoeirinha e no Círculo 
Operário. No Morro da Liberdade, no Libermorro e Olaria. No Seringal-Mirim, no Internacional (“Baile 
da Jardineira”). Em São Raimundo, nas sedes do São Raimundo e Sul América, e assim por diante. Havia 
ainda os clubes de campo, de frequência mista (Sírio-Libanês, Caiçara, Cetur, ASA, Municipal, Beasa, 
Cassam, AABB, etc.), que também realizavam bailes inesquecíveis.

Guardada as devidas proporções, o esquema nos bailes carnavalescos, tanto dos chamados “bailes 
de elite” quanto dos chamados “bailes populares”, seguia uma mesma dinâmica. Uma orquestra de metais 
(nome genérico dos instrumentos de sopro feito de metais), posicionada no fundo do palco, iniciava a 
fuzarca, na maioria das vezes, com a música “Ô Abre Alas”, aquele clássico da Chiquinha Gonzaga (“Ô 
abre alas, que eu quero passar / Ô abre alas, que eu quero passar / Eu sou da Lira, não posso negar / Rosa 
de Ouro é quem vai ganhar”). Essa era a senha para as pessoas invadirem o salão abraçadas em dupla, 
trinca, quarteto ou até mesmo sozinhas. O bloco do eu-sozinho consistia em brincar o canaval com os 
dois indicadores para cima, subindo e descendo na cadência dos quadris e aos gritos de “Skindô! Skin-
dô!”. Não sei de onde veio, nem quando surgiu esse refrão, mas posso assegurar que não é uma corruptela 
de “skidoo”, gíria de preto americano para dar o fora.

O cortejo dos foliões consistia em uma movimentação em círculo, obedecendo ao sentido horário 
– mas também havia alguns sujeitos, cheios da truaca, que preferiam brincar no sentido anti-horário, o 
que era sinônimo de confusão. As garotas desacompanhadas ficavam nas bordas do salão, observando 
aquele alegre panavueiro. De repente, uma mão saindo do meio da turba lhe alcançava o pulso e a puxava 
para o salão. Se houvesse interesse recíproco, a foliona se enganchava no sujeito e ia pra guerra. Se não, 
ela dava um jeito de liberar o pulso das mãos do fariseu e voltava para o mesmo lugar de antes. Essas efê-
meras conquistas carnavalescas se constituíam na glória (ou calvário) de qualquer moleque que buscava 
as folias de Momo.

O cortejo, evidentemente, se movimentava no salão de acordo com a música. Havia as marchinhas 
para uma evolução rápida – leia-se correria desenfreada e trombadas entre os participantes –, como 
“Marcha do Remador” (“Se a canoa não virar, olé, olé, olá / Eu chego lá”), “Turma do Funil” (“Chegou 
a Turma do Funil / Todo mundo bebe / Mas ninguém dorme no ponto”), “Alalaô” (“Alalaô ô ô ô / Mas 
que calor ô ô ô / Atravessamos o deserto do Saara / O sol estava ardente e queimou a nossa cara”) e a 
mais frenética de todas, que costumava causar quedas coletivas no salão, “Corre, corre, lambretinha” (“O 
vovô ia a cavalo / Para visitar vovó/ O papai de bicicleta / Pra ver mamãe, ora vejam só! / Hoje tudo está 
mudado / Mudou tudo, sim senhor / E eu tenho uma lambreta / Para ver o meu amor / Corre, corre, 
lambretinha / Pela estrada além / Corre, corre, lambretinha / Que eu vou ver meu bem”).

Havia as marchinhas para uma evolução devagar, quase parando – e aí os arranjos mistos de trincas, 
quartetos, quintetos ou sextetos davam vez para os casais. Quem ainda não estivesse descolado um par 
precisava correr contra o relógio, porque essas marchinhas começavam a ser tocadas na metade do baile. 
A mais clássica de todas era aquela criação genial de Zé Kéti, “Máscara Negra” (“Tanto riso, oh / Quanta 
alegria / Mais de mil palhaços no salão / Arlequim está chorando pelo amor da Colombina / No meio 
da multidão / Foi bom te ver outra vez / Tá fazendo um ano / Foi no carnaval que passou / Eu sou 
aquele Pierrot / Que te abraçou / Que te beijou, meu amor / A mesma máscara negra / Que esconde o 
teu rosto / Eu quero matar a saudade / Vou beijar-te agora / Não me leve a mal / Hoje é carnaval / Vou 
beijar-te agora / Não me leve a mal / Hoje é carnaval”). Era a senha para beijar a foliona recém-conquis-
tada. Se houvesse correspondência, o sujeito havia ganho a noite. Se não, não.
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Se tudo tivesse dado certo na etapa anterior (a garota não só consentira no beijo, como abrira leve-
mente os lábios para você introduzir a língua), a próxima fase era levá-la para uma parte mais escura do 
clube, normalmente em corredores longes do salão, e iniciar a sessão de “acocho” (na época, era esse o 
nome do modernoso “ficar”), que consistia de beijos e abraços apertados. Só isso. As mais liberais ainda 
permitiam algumas alisadas nas coxas e alguns toques discretos no sutiã de cetim. Avançar mais do que 
isso era convite certo para uma tapa na cara e o fim do, digamos assim, relacionamento casual.

Os casais voltavam para o salão quando o baile já estava acabando. Os primeiros acordes de “Está 
chegando a hora” (“Quem parte / Leva saudades / De alguém / Que fica chorando de dor / Por isso 
eu não quero lembrar / Quando partiu / Meu grande amor / Ai ai ai ai / Está chegando a hora / O dia 
já vem raiando meu bem / E eu tenho que ir embora”) sinalizavam para os últimos beijos, abraços aper-
tados e as juras de amor eterno. Pura balela. Na maioria das vezes, nem se sabia o nome da garota. E a 
possibilidade de encontrá-la novamente no carnaval seguinte era tão difícil quanto acertar na megassena 
acumulada. No dia seguinte, após a ressaca carnavalesca, a turma de moleques se reunia para contar van-
tagens sobre as conquistas efetuadas e fazer planos para os bailes do ano seguinte. Simples assim.

NOVEMBRO de 1965. Parceiros de gandaia, Lúcio Preto, Agesilau Belisca, Lúcio Branco, Ne-
ném Malvadeza, Ivan Pernada, Toinho Bala, João Bola Sete, Sabá Coice de Mula, Jeremias Satã e Luiz 
Mão de Pilão estavam jogando sinuca e biritando no Brasa Bar, na Vila Mamão, quando o indigesto 
Otinha surgiu na porta do boteco. Reputado como o maior valentão de Educandos e adjacências, Otinha 
tinha fama de, sozinho, ter dado porrada em uma dúzia de marinheiros e colocado pra correr meia dúzia 
de fuzileiros navais. Nesse dia, entretanto, o valentão estava nos seus dias de “Otinha, paz & amor”. Ele 
tomou a iniciativa de sair se apresentando a cada um dos presentes, trocando um prosaico aperto de mão.

Lúcio Preto estava em uma mesa fumando um cigarro Yolanda e, só de sacanagem, colocou o ci-
garro nos dedos com o lado da brasa voltado para dentro da mão. Quando Otinha lhe esticou a mão, ele 
retribuiu o aperto praticamente apagando o cigarro na palma da mão do valentão. Otinha deu um grito 
e puxou a mão rapidamente:

– Porra, caralho, você é doido?! Olha só o que você fez!
E exibiu a palma da mão com o buraco feito pela brasa do cigarro.
Lúcio Preto não se fez de rogado:
– Poxa, meu amigo, me desculpe, mas eu esqueci que estava com o cigarro na mão...
Em condições normais de pressão e temperatura, Otinha teria avançado em cima do Lúcio Preto 

para quebra-lo de porrada. Mas ali ele estava em território inimigo e os inimigos eram muitos. Sem contar 
que quase todos estavam armados com um taco de sinuca. O valentão limitou-se a dar meia volta e ir 
embora. Nunca mais colocou os pés no Brasa Bar. Quer dizer, pelo menos na Cachoeirinha, a fama de 
valentão do Otinha não passava de lenda urbana.

SETEMBRO de 1976. Veterinário profissional e renitente criador de aves de capoeira, Pai Simão 
havia adquirido uma dúzia de galinhas caipiras e feito um galinheiro no quintal de casa, na Rua Parintins, 
na Cachoeirinha, que possuía até mesmo uma chocadeira artesanal. Seu objetivo era garantir tanto “os 
ovos nossos de cada dia” quanto “a galinha à cabidela de todos os domingos”, sem depender dos gran-
jeiros da Colônia Japonesa.

No intuito de melhorar geneticamente o plantel do velho, o Simas pegou emprestado do Kaká, um 
dos filhos do empresário Cristovão Almeida, dono da frota de táxis “São Cristovão”, que atendia exclusi-
vamente o aeroporto, um de seus famosos galos taquiri. Era um galo ainda jovem, de grande porte, muito 
musculoso, de penas curtas, escassas e bem aderentes ao corpo, com cabeça de gavião e crista de ervilha. 
Devia pesar uns 5 kg. Sua única função era cobrir as galinhas caipiras.

Por essa época, o folclórico Kepler Evandro, o “Kepelé”, irmão do Wilson Fernandes, costumava 
desfilar pelas ruas do bairro carregando em uma sacola de pano um robusto galo Rhode Island Red, que 
ele chamava de “Flávio” e também pesava uns 5 kg. Alguém se aproveitara da ignorância do Kepelé sobre 
o assunto e lhe vendera por uma pequena fortuna aquele velho galo de corte como se fosse um autêntico 
galo de briga malaio.



 29 

Kepelé tratava o seu guerreiro malaio a pão-de-ló e tinha verdadeira adoração pelo bicho. Não 
deixava nem mesmo ele pegar sereno. Apesar de flamenguistas, Kepelé batizara seu galo de “Flávio” em 
homenagem a Flávio Minuano, o Flávio Almeida da Fonseca, ex-centroavante do Internacional, Corin-
thians e Fluminense, nos anos 60 e 70.

Aliás, Pelé e Romário não são os únicos jogadores brasileiros a terem feito mais de 1000 gols. Flávio 
Minuano garantia também ter atingido a marca. “Realmente fiz mais de 1000 gols. E essa marca é um 
orgulho pra mim. Só estrou atrás do Pelé em números de gols marcados aqui no Brasil”, dizia Minuano, 
que segundo relatos, teria marcado 1070 gols.

Uma tarde de sábado, aproveitando-se da ausência do Pai Simão em casa, o sempre maquiavélico 
Simas Pessoa, vulgo “Careca Selvagem”, convidou Kepelé para uma luta de demonstração entre o seu 
suposto galo de briga malaio e o taquiri recém emprestado pelo Kaká. O inocente Kepelé topou, prova-
velmente pelo fato de seu campeão ainda estar invicto (nunca havia lutado antes).

Mal comparando, foi como colocar dentro de um octógono do UFC um campeão peso pesado 
de vale tudo (o Júnior Cigano, por exemplo) para enfrentar um gordinho simpático (o Jô Soares, por 
exemplo). Com trinta segundos de escaramuças, o taquiri já havia vazado um dos olhos do “Flávio” e 
transformado sua vistosa crista de serra em um disforme patê de fígado.

Por causa do olho cego, o malaio começou a encarar o taquiri meio de lado durante a trocação de 
golpes, se transformando em uma presa fácil. Com mais trinta segundos de escaramuças, o taquiri vazou 
o segundo olho do “Flávio” e abriu um formidável corte no peito do malaio graças a uma esporada de 
trivela.

Kepelé entrou em desespero:
– Reage, Flávio, reage, Flávio! – berrava o treinador, transtornado, apoplético, nervoso.
O apelo se mostrou inútil. O malaio continuou sendo espancado ferozmente pelo taquiri.
De repente, o até então altivo Rhode Island Red parou de lutar e se transformou em uma submissa 

galinha pedrês, adotando a postura de “galinha chocando ovos”, acocorado e com a cabeça pendendo 
para o chão. O taquiri também parou de lutar e começou a andar em círculos em torno do rival, que 
permanecia acocorado e praticamente imóvel, aproveitando, de vez em quando, para emitir seu grito de 
guerra vitorioso que deve ter assustado a vizinhança.

Transtornado com o que estava assistindo, Kepelé jogou a toalha antes que o taquiri, mais abusado 
do que nunca, montasse, enrabasse e beijasse na nuca daquele desmoralizado campeão malaio. Simas rapi-
damente separou os dois galos, trancou o taquiri no galinheiro e foi ajudar Kepelé a prestar os primeiros 
socorros ao “Flávio”. Nem os seguidos banhos de água gelada levantaram o ânimo do campeão malaio.

Inconformado com aquele desfecho mais do que previsível, Kepelé levou o Rhode Island Red des-
figurado para a casa do Luiz Lobão, na ladeira da Rua Parintins, provavelmente para pedir ajuda de dona 
Francisca, mãe do Luiz e uma das enfermeiras mais competentes do bairro. Para uma nova decepção de 
Kepelé e derradeira desgraça do “Flávio”, dona Francisca estava de plantão no Sanatório Adriano Jorge.

– Reage, Flávio, reage, Flávio! – berrava Kepelé, jogando milho para seu campeão malaio cada vez 
mais mofino. O galo nem aí.

Luiz Lobão olhou com extrema compaixão para aquele galo cabisbaixo e cego dos dois olhos, se 
aproximou, apanhou jeitosamente o galo no colo, começou a acariciar seu pescoço ainda manchado de 
sangue, aí, como se estivesse pensando em voz alta, cantou a pedra:

– Porra, Kepelé, em vez de deixar o Flávio sofrendo desse jeito é melhor a gente sacrificar o infeliz!
Antes que o Kepelé abrisse a boca para contestar, Luiz Lobão já havia quebrado o pescoço do cam-

peão malaio. Na sequência, entrou na sua casa levando o galo pelo pescoço, colocou a panela de pressão no 
fogo, depenou o bicho e, duas horas depois, o “Flávio” estava sendo servido na mesa em grande estilo. O 
Careca Selvagem, evidentemente, não foi convidado para o banquete antropofágico. Brincadeira tem hora.

AGOSTO de 1960. Com 15 anos de idade, Nego Walter começou a trabalhar como office-boy do 
empresário José Miguel Loureiro (aka “Zecão”), que futuramente seria representante na cidade da empre-
sa Peika, do Panamá, que distribuía os produtos Sanyo e Nivico na Zona Franca de Manaus. Apelidado 
de “Pelé” pelo empresário, Nego Walter logo se tornou uma espécie de bigorrilho da família, dando ex-
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pediente tanto na firma comercial como na residência de Zecão e dona Perpétua, localizada no Conjunto 
Jardim Haydéa. É que os filhos do empresário, Zé Miguel e Patrícia, de três e dois anos, respectivamente, 
simplesmente ficaram fascinados com aquele crioulinho esperto que lhes fazia todos os gostos e vontades.

Em setembro de 1975 (uns 15 anos depois da “adoção” do bigorrilho), Zecão chamou Nego Wal-
ter em seu escritório e cantou a pedra.

– Pelé, amanhã você vai lá em casa e faz uma capinação geral no quintal que eu vou ampliar a re-
sidência. Tem uns jarros gigantescos, que já estão dando mato, você quebra e joga fora. Tem uns pés de 
pimenta de cheiro e outros de pimenta malagueta. Você corta e joga fora. Tem um ou dois pés de abacate. 
Você corta e joga fora. Enfim, mete a enxada e o terçado com vontade, que eu quero ver aquele quintal 
limpo, sem um arbusto pra fazer remédio...

Bem mandado toda vida, Nego Walter chegou de manhã cedo à residência do Zecão. O empresário 
já havia saído pra trabalhar. Os dois adolescentes, Zé Miguel e Patrícia, haviam ido pra escola. Na casa, 
apenas dona Perpétua e as empregadas. Nego Walter contou a razão de sua presença no recinto, abriu 
seu saco de ferramentas e botou pra quebrar. Literalmente. Munido de uma marreta, ele quebrou os três 
jarros gigantescos, colocou o entulho num carrinho de mão e despejou diante da residência. 

No terceiro carrinho de entulho que estava descarregando no mesmo local, foi abordado por um 
hippie trajando um surrado macacão Lee:

– Escuta aqui, bicho, não me leve a mal, mas eu posso levar essas plantas para fazer um chá?... – 
indagou o sujeito, apontando para uma espécie de erva daninha misturada com terra preta, oriunda dos 
gigantescos jarros quebrados.

Nego Walter deu de ombros. O hippie abriu os dez bolsos do macacão Lee e começou a enchê-los 
com o mato.

Por volta do meio dia, com o serviço já pela metade, o adolescente Zé Miguel entrou em casa, 
vindo da escola, e foi direto ao quintal, sem sequer tirar a farda do colégio. Ele mal cumprimentou Nego 
Walter e já começou a andar pelo local, apreensivo, procurando alguma coisa. Sem dizer nada, Zé Miguel 
foi embora e retornou, cinco minutos depois, acompanhado de sua irmã Patrícia e de um amigo da rua, 
Paulinho, filho do ex-prefeito Paulo Nery. Os três continuaram procurando alguma coisa no quintal, dei-
xando o Nego Walter cada vez mais cabreiro.

Zé Miguel entrou em casa novamente, deu um telefonema e, dez minutos depois, chegaram seus 
primos, os gêmeos Paulo (aka “Barão”) e Carlos, filhos do também empresário Fernando Loureiro, irmão 
do Zecão. Os cinco adolescentes estavam agora beirando o desespero, enquanto continuavam na sua 
busca frenética, porém silenciosa.

– Porra, meu, cadê a nossa mina? Cadê a nossa mina? – gemia Paulo Barão, sem esconder o ner-
vosismo.

Alheio a tudo e a todos, Nego Walter estava dando cabo do pé de abacateiro quando foi surpreen-
dido por um rapaz bem apessoado, de cabelo nos ombros, calça Lee desbotada, camisa Hang Ten e bota 
de vaqueiro. 

Era outro primo de Zé Miguel, Fernando Loureiro Junior (aka “Peninha”), que foi direto na jugular:
– Porra, Pelé, onde foi que você escondeu os nossos pés de maconha?...
Nego Walter tomou um susto.
– Pés de maconha? Eu não conheço esse mato e nem sei do que o senhor está falando... – explicou.
– Êi, Pelé, deixa de onda! – reagiu Junior Peninha. – Eu sei que você também faz a cabeça, então 

não vem de papo furado pra cima de mim, que não cola. Aquela maconha era importada da Holanda, 
caralho, não era essa palha que tu aperta, não! Dizaê, porra, onde é que estão os nossos jarros com os pés 
de maconha? Porra, Pelé, não vem com sujeira pra cima de mim não, que tu vai se dar mal...

Foi um cu-de-boi pro Nego Walter explicar o sucedido. Ele realmente já fumara dirijo, mas nunca 
tinha visto a erva em seu estado natural. Nem bem escutaram a história, os moleques saíram em disparada 
para o local onde ele havia despejado os entulhos, mas o hippie tinha sido mais rápido. Não havia nem 
sinal da erva maldita. Nego Walter foi amaldiçoado pelos adolescentes até a quinta geração.
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DEPOIS da estúpida morte do galo Caninana, Giovani Bandeira só voltou a rever seu pai uns dez 
anos depois. Ele trabalhava como vendedor da Sapataria Limongi, quando seu irmão Felipe, acompanha-
do da madrasta, apareceu na loja e o convenceu a fazer uma visita de cortesia ao irascível carcamano. Nes-
sa época, o taxista Nicolino Paladino morava no bairro de São Raimundo, nas proximidades do Colégio 
Estadual Marquês de Santa Cruz.

Numa manhã de domingo, Giovani criou coragem e se dirigiu à residência do pai. As coisas haviam 
mudado de figura. Ele agora não era mais nenhuma criança indefesa de oito anos, mas um rapagão de 19 
anos, corpo atlético e cabelos encaracolados até a altura dos ombros. Tinha o dobro da altura do velho.

Calhou de naquele dia o irascível Nicolino estar aguardando em casa a chegada do seu barbeiro 
particular para efetuar o corte “meia-cabeleira” em todos os homens da família. Mal Giovani colocou os 
pés na casa para pedir a bênção, o carcamano olhou o filho de soslaio e já foi chutando de trivela:

– Pra mim, quem usa cabelo grande é viado!
Giovani respondeu no mesmo tom:
– Pois eu conheço gente que usa o cabelo curto e não passa de corno fuleiro!
Espumando de ódio, o carcamano correu no quarto, apanhou um revólver 38 cano longo e voltou 

pra sala, disposto a matar ou morrer. Felipe, que não acreditava no que estava vendo, imobilizou o pai 
com um abraço de tamanduá e deu logo um toque:

– Meu irmão, se mande daqui agora mesmo, porque senão o papai vai te matar...
Giovani não pensou duas vezes e azulou na direção do bairro da Glória, enquanto ouvia os estam-

pidos dos tiros dados em sua direção. Foi a última tentativa de levar um papo amigável com seu velho pai, 
que faleceria 25 anos depois, vítima de diabetes. Auxiliar de enfermeiro, Gigio acompanhou o desenlace 
do velho, no hospital, ao lado dos irmãos, sem abrir a boca.

NOS anos 70, o empresário milionário Felipe Abrahim era dono de um palacete no cruzamento da 
Avenida Getúlio Vargas com a Rua 24 de Maio, onde promovia nababescos bailes de carnaval. A elite baré 
disputava a tapas os limitados convites para a fuzarca, naquela que era considerada a mais exclusivista, 
badalada e moderninha (para os padrões da época) festa de Manaus.

A razão de tamanha disputa? As festas de Felipinho reuniam o maior naipe de mulheres bonitas da 
cidade, os jornalistas mais informados da cidade, os milionários mais milionários da cidade e os caricatos 
mais caricatos da cidade. Sem contar que na boca-livre tinha de tudo, de lança-perfume argentino (os mais 
chiques e caros) e uísque escocês 24 anos a cão dinamarquês, chicotes e algemas (para quem era chegado 
a um sadô ou masô básico).

Numa dessas festas, o playboy Odivaldo Guerra, morto de louco, resolveu ir pra casa mais cedo. 
Ele mal conseguiu colocar a chave na ignição do Maverick cupê: desmaiou no banco do motorista.

Comandados por Felipe Abrahim, os foliões aproveitaram aquele momento de fraqueza do folião. 
Despiram o playboy, vestiram ele com uma extravagante roupa de baiana, fizeram uma maquiagem escan-
dalosa (sombra, blush, batom), levantaram os vidros do veículo, trancaram o carro por fora e jogaram a 
chave no quintal da Beneficente Portuguesa.

A “Carmem Miranda” acordou por volta do meio-dia encharcada de suor, e cercada por uma mul-
tidão incalculável de transeuntes curiosos. Quando percebeu o que havia acontecido, o eterno playboy da 
Cachoeirinha queria briga.

SETEMBRO de 1978. A oficina de estofamento do Lúcio Preto ficava nos fundos de sua resi-
dência, na Avenida Castelo Branco, e era muito frequentada pelos funcionários da empresa Dias & Dias 
Parados Ltda. Enquanto o estofador ficava trabalhando duro para dar conta de seus inúmeros afazeres, 
os desocupados ficavam fofocando sobre os mais recentes cornos descobertos no bairro ou contando 
detalhes picantes sobre suas últimas proezas sexuais. No quintal da oficina havia um imundo tanque de 
amianto permanentemente cheio de “cabeças-de-prego” por conta da infestação de mosquitos da dengue 
na água parada da chuva. Era ali que Lúcio Preto lavava suas ferramentas.

Uma bela manhã apareceu por lá o Nego Leo, se queixando de que não dormia há uma semana por 
conta de um inexplicável “fuá” que havia acometido seus países baixos. Lúcio Preto ouviu pacientemente 
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o relato do sujeito enquanto cortava um pedaço de napa para encapar um dos estofados. Aí, interrompeu 
o trabalho, foi até o tanque de amianto, lavou um de seus pincéis e retornou para a oficina.

– Eu tenho um remédio à base de banha de cobra fabricado pelos índios de São Gabriel da Ca-
choeira! – avisou o estofador, enquanto secava o pincel em um pano de chão. – Tira a roupa, te deita ali 
naquele estofado e coça bem no local, que eu vou preparar um pouco pra você... É tiro e queda!

Nego Leo nem discutiu. Ficou pelado, se deitou no estofado e começou a coçar furiosamente a 
virilha e o saco escrotal. Lúcio Preto insistiu:

– Coça bem, porra, coça bem! Tem que deixar o local quase minando sangue senão o remédio não 
faz efeito...

Depois de uns dez minutos, Lúcio Preto encharcou o pincel em solução de bateria e deu duas pin-
celadas no Nego Leo, de baixo pra cima, pegando as virilhas e o saco escrotal. Nego Leo deu um grito de 
animal ferido de morte. Aí, se levantou rapidamente do estofado, saiu correndo alucinado para o quintal 
e pulou dentro do imundo tanque de amianto.

– A minha virilha está pegando fogo, caralho! Está pegando fogo! – gritava Nego Leo, desesperado, 
enquanto os demais desocupados da oficina morriam de rir.

– Quando parar de arder, você volta aqui pra receber a segunda dose! – avisou Lúcio Preto, sério 
que só cu de touro, enquanto retomava sua tarefa de cortar o pedaço de napa.

Nego Leo passou mais de um mês sem colocar os pés na oficina porque, além da ferida braba que 
resultou da solução de bateria nos seus países abaixo, ainda sucumbiu à fúria do mosquito aedes egyptus.

FEVEREIRO de 1985. Antídio Weil estava participando de um baile de carnaval no Cheik Clube 
e um de seus parceiros de gandaia misturou Artane na sua bebida. O medicamento Artane, utilizado no 
tratamento de mal de Parkinson, quando misturado ao álcool, maconha ou a barbitúricos, causa alucina-
ções e delírios no usuário. Os comprimidos de Artane também costumam ser utilizados no golpe “Boa 
noite, Cinderela”.

Antídio chegou em casa pra lá de Marrakesh e, assim que entrou na sala de visitas, começou a gritar 
para seu irmão João Carlos, o “Bazam”, que havia aberto a porta:

– A nossa casa está cheia de índios, mano! A nossa casa está cheia de índios e eles estão querendo 
me matar!

Passado na casca do alho, Bazam percebeu logo do que se tratava e entrou no jogo:
– Os índios estão reunidos aonde, mano velho!
– No banheiro, porra, no banheiro! – devolveu Antídio, quase em pânico.
Bazam entrou no banheiro, demorou uns dois minutos lá dentro, saiu e voltou a falar com Antídio:
– Fica frio e te acalma, que eu já matei três índios! Agora, vai pro teu quarto dormir enquanto eu 

acabo de matar o resto...
Antídio obedeceu ao irmão e dormiu feito um anjo.

JUNHO de 1967. No tempo em que os bichos falavam (“E aí, bicho, tudo bem?...”), ou seja, nos 
primórdios da febre da Jovem Guarda, havia dois times de peladeiros na Rua Borba: o Santos FC e o 
Coral FC. Sim, essa é a segunda versão para o surgimento do Sancol, relatada pelo engenheiro Roberto 
Amazonas, que jogou em dois times (Santos e Sancol).

O Santos tinha como sede a casa de uma tia da Dorinha (ex-namorada do Sadok Pirangy, atual es-
posa do Jorge Almeida), ao lado do Bar Planície Verde (Rua Borba canto com a Rua Itacoatiara), e tinha 
entre seus atletas Roberto Amazonas, Beto Folha Seca, Jorge Almeida, Manuel Augusto, Antídio Weil, 
Roberval (primo do Sidão Ribeiro), Zé Maria, João da Tefé e Oscar Mão de Onça. 

O Coral tinha como sede a casa do Rui de Ascenção Filho, o Ruizinho (Rua Borba canto com a 
Rua Parintins), e tinha entre seus atletas Ademar Arruda (o goleiro Gato), João Bosco Rodrigues, Car-
lito Bezerra, Nego Walter, Flávio Cupu, Epitacinho, Chico Costa, João Eletricista, Nego Noka, Celso e 
Cumbuca. 

Os dois times costumavam se enfrentar em jogos disputadíssimos, ora com vitória de um, ora com 
vitória de outro, mas sem qualquer supremacia total por conta de alguns detalhes: o Santos tinha uma 
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linha de frente excepcional e uma defesa razoável, enquanto o Coral tinha uma defesa excepcional e um 
ataque razoável. Foi quando em comum acordo, os dois times resolveram se unir para criar um supertime 
chamado Sancol, que se transformou no “bicho-papão” da Caxuxa e passou a ter sua sede na casa do 
Ruizinho.

Para conseguir o primeiro jogo de camisas do time, os atletas foram pedir ajuda dos feirantes da 
Feira Livre da Cachoeirinha. Em uma das bancas de verdura estava o empresário Belmiro Vianez, na 
época também comentarista esportivo da Rádio Difusora. Ele se compadeceu da penúria financeira dos 
moleques e lhes deu de presente um jogo de camisas de listras verticais, amarelas e pretas, semelhante ao 
equipamento do Penarol do Uruguais. Calção e meião, usava quem tivesse e da cor que fosse. Mas isso 
não empanava o brilho do time.

Sim, o segundo equipamento foi conseguido pelo Rubens Bentes via deputado José Belo Ferreira 
e era uma cópia do equipamento são-paulino porque contemplava as cores dos dois antigos times: preto, 
vermelho e branco. Sim, o Rubens também vendeu os calções e meiões, mas uma “vaquinha” entre os 
atletas restituiu o equipamento faltante. 

Uma das escalações mais conhecidas do Sancol era formada por Ademar Arruda, Carlito Bezerra, 
Epitacinho, Roberval e Flávio Cupu; Beto Folha Seca e Roberto Amazonas; Nego Walter, Manuel Augus-
to, Jorge Almeida e Antídio Weil. Um timaço!

Foi com esse time-base que, em março de 1968, num domingo, o Sancol foi jogar no campo do 
Oratório São José contra o Olaria, considerado o melhor time da área porque tinha entre seus atletas 
metade do time juvenil do Olímpico Clube, na época tricampeão amazonense da categoria. Entre os jo-
gadores do Olaria estavam Wandi, Bioca, Mário Bacuri, Cazuza e Conceição, ou seja, ganhar daquele time 
em casa era um osso duro de roer.

O Olaria fez um a zero no primeiro tempo e segurou o placar até metade do segundo tempo. Foi 
quando Nego Walter, também conhecido como “Sabará”, resolveu infernizar a zaga adversária e conse-
guiu um escanteio. Quando Beto Folha Seca pegou a bola para colocar na marca de escanteio, Roberto 
Amazonas sussurrou:

– Compadre, põe a bola na minha cabeça, que eu guardo a nega no véu de noiva...
Ninguém sabe como, mas Beto Folha Seca bateu o escanteio com a precisão de um GPS e Roberto 

Amazonas entrou de cabeça na pelota indo parar dentro do gol com bola e tudo. O empate renovou o 
ânimo do Sancol que resolveu partir pra cima do Olaria e vencer a partida na base da raça (o zagueiro 
Roberval havia metido o pé num caco de garrafa que abrira a pele da ponta do dedão até o calcanhar, mas 
continuava em campo).

Quando o gol do Sancol já estava amadurecendo, o padre Roque, técnico do Olaria, entrou em 
campo e resolveu encerrar a partida. Motivo? Segundo ele, o Nego Walter não havia assistido à missa das 
7 horas da manhã e ele não ia permitir que um herege continuasse conspurcando aquele campo santo. O 
jogo terminou 1 a 1. Foi a última partida do Roberto Amazonas pelo time. 

Aos 20 anos, ele ia se preparar para o vestibular de Engenharia Civil e pretendia passar o resto do 
ano trancado em casa, se devotando aos estudos. Cumpriu a palavra, se formou em Engenharia Civil pela 
FUA e foi o anel simbólico da turma por ter obtido as melhores notas durante os cinco anos do curso. E 
olha, que na turma dele também estava um gênio chamado Sérgio Figueiredo, irmão da desembargadora 
Graça Figueiredo e primo do João Bosco Rodrigues. Não foi pouca porcaria.

SETEMBRO de 1980. Frank Cavalcante, Lourival Magalhães e Nei Parada Dura estavam indo 
para uma festa de aniversário no balneário Paxiúba quando, próximo da Estrada do Aeroporto, avista-
ram uma preguiça atravessando a pista. Nei Parada Dura, que tinha o estranho hábito de coçar a orelha 
direita com o braço esquerdo passando por trás da nuca semelhante aos macacos, se escalou para pegar 
o animal. Foi amor à primeira vista. A preguiça se encantou com o novo dono e ele com ela. Em uma 
das vendinhas de beira de estrada, Nei Parada Dura comprou uma penca de bananas-najá e começou a 
alimentar a preguiça.

– Essa aqui é a princesinha Caroline de Mônaco, o meu mais novo amor! – dizia Nei Parada Dura, 
com a preguiça sentada em seu colo. – Fala aqui com o tio Frank e diz como você é bonitinha!
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Aí, segurando as patas do animal com uma das mãos, esticava as garras afiadas da preguiça em 
direção ao motorista, que só faltava perder a direção, assustado com o tamanho das unhas da princesa.

Quando eles chegaram no Paxiúba, uma surpresa: o vigia explicou que a festa de aniversário seria 
no dia seguinte, domingo, e não naquele sábado. Eram quase 15h e não havia absolutamente nenhum 
tipo de comida no lugar. Como os três já estavam com o estômago roncando, resolveram deliberar sobre 
o que fazer. Prevaleceu a lógica, apesar dos protestos histéricos do Nei Parada Dura, e a preguiça foi para 
o sacrifício. Eles comeram a princesinha Caroline de Mônaco assada. Nei Parada Dura nunca mais se 
recuperou do trauma emocional.

DEZEMBRO de 1983. O bicheiro Ivan Chibata ia passando em frente da discoteca Brilho (no 
seu local foi construído o Amazonas Shopping) quando Afonsinho, um dos seguranças do empresário 
João Aragão, sócio proprietário da boate, fez sinal com a mão para que ele parasse. Ivan Chibata estacio-
nou seu “Trovão Azul” e foi saber o que o sujeito queria:

– Recebemos um novo carregamento de “berros” da melhor qualidade! – avisou Afonsinho, visi-
velmente excitado. – Vamos lá dentro, que eu te mostro!

Ivan Chibata entrou na boate. Em cima de uma mesa com tampo de mármore, dezenas de armas 
de todos os tipos: carabinas, escopetas, submetralhadoras, revólveres, fuzis, granadas, lança-morteiros, o 
diabo a quatro.

O bicheiro pediu para examinar um Colt 44 com cabo de madrepérola. Pegou a arma, alisou o cabo, 
examinou o tambor, testou o gatilho, fez três vezes seguidas o gesto de sacar a arma da cintura e mirar 
em um inimigo imaginário, tal como havia aprendido nos filmes de faroeste, aí perguntou do Afonsinho:

– Tem bala dum dum?...
Afonsinho lhe deu seis balas dum dum.
Ivan Chibata colocou pacientemente as balas no tambor, fechou o tambor, apontou a arma pra 

cima e apertou o gatilho. Além do barulho ensurdecedor, a bala dum dum fez um buraco de meio metro 
no teto de zinco da boate.

– Bom, muito bom! – avisou o bicheiro, devolvendo a arma a Afonsinho. – Leva lá na banca, que 
eu compro!

Aí, entrou no “Trovão Azul” e caiu fora. 
O João Aragão que depois desse um jeito de consertar o telhado.

MARÇO de 1968. De todas as diversões de infância e adolescência (pião, cangapé, patinete, cemi-
tério, barra-bandeira, trinta-e-um-alerta!, camone boy, forte apache, bicicleta, celotex, brincadeiras, ses-
sões de acocho nos cinemas etc.), a que me dá mais saudade eram as animadas partidas de futebol de 
caroço de tucumã que comecei a disputar com 12 anos. Lembro que para sair em busca de tucumãs nas 
áreas de ocorrência natural, a gente montava verdadeiras expedições de guerra, com 15, 16 moleques 
dispostos a matar ou morrer. Os deslocamentos eram feitos a pé. Às vezes, essas expedições duravam um 
dia inteiro, o que deixava nossas mães à beira de um ataque de nervos. Havia perigos de todos os tipos 
nos rondando, de picadas de cobras a afogamentos acidentais nos inúmeros igarapés que tínhamos de 
atravessar (e eu nunca aprendi a nadar).

Para se ter uma ideia, basta lembrar que no final dos anos 60 a zona urbana da cidade terminava na 
Cohab-Am da Raiz, tendo como marco final o igarapé do Crespo. Dali em diante, na direção do Japiim 
e Distrito Industrial, era terra de ninguém – leia-se floresta fechada. Pra complicar, os grandes tucuman-
zais nativos estavam no Morro da Liberdade, mas a mão de obra que dava para atravessar o igarapé da 
Cachoeirinha por meio de catraias, ali no final da Rua Maués, desestimulava qualquer Jim das Selvas. Sem 
contar que os moleques de Santa Luzia costumavam receber os forasteiros na base da baladeira e tinham 
uma pontaria infernal.

Na minha época, o tucumã-arara era, mais ou menos, do tamanho de uma mexerica. Hoje, não pas-
sa do tamanho de um limão. Eles eram selecionados para serem atacantes. O tucumã-açu tinha o diâme-
tro de um pequeno ouriço de castanha. Eram selecionados para serem zagueiros (os famosos “beques”). 
O tucumã-piririca era pequeno, mas dava os melhores pontas e armadores. O tucumã-purupuru era a 
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escolha certa para a linha de médios, principalmente para o volante, vulgo “cabeça de área”. O tucumã-
-do-mato ou tucumã-babão era escolhido apenas pela sua beleza física – fornecia bons jogadores albinos.

A fabricação dos jogadores era feita em série. Normalmente, a molecada possuía alguém que fosse 
bom no manejo do terçado (na nossa turma, os irmãos Popó, Zezinho e Vico, todos eles halterofilistas 
militantes). A gente entregava o caroço de tucumã e avisava: atacante! O sujeito posicionava o caroço 
em um cepo de madeira e dava uma terçadada acima da metade do coquinho. Ou então: linha média! O 
sujeito dava uma terçada abaixo da metade do coquinho. Ou ainda: beque! A terçadada era dada a um 
dedo da extremidade do coquinho.

Partíamos então pra fase de ralação. A escolha recaía nas ruas de asfalto mais recente, onde o atrito 
era maior. Pra retificar a base dos jogadores era mais simples: bastava calçar uma sandália japonesa, pisar 
em cima do botão, e sair arrastando por uns duzentos metros. Pra raspar as fibras da superfície dos caro-
ços, não tinha jeito: era na base da ralação manual, também no asfalto. Nessa fase, era comum alguém se 
entreter na tarefa e acabar ralando o dedo, que, dependendo da força aplicada nos caroços, podia expor 
o osso das juntas. Presenciei vários acidentes desse tipo. Somente nessa fase é que a gente descobria as 
imperfeições do jogador, traduzida em buracos abertos por brocas e outros inimigos naturais. Depen-
dendo do grau de imperfeição (até três buracos eram admitidos), a gente ia em frente – os buracos seriam 
corrigidos, posteriormente, com a adição de cera proveniente de velas derretidas. Caso contrário, eles 
seriam sumariamente descartados.

Após a ralação, começava a fase do polimento. No início, com lixa grossa. Depois, com lixa d’água. 
Finalmente, com lixa fina. Quando os jogadores estivessem perfeitamente lisos, eram pintados com tinta 
de sapateiro e ficavam alguns dias ao sol. Mais tarde, ficavam submersos n’água – para liberar a amêndoa 
e absorver umidade. Só então eram engraxados, com graxa de sapateiro, e depois recebiam uma camada 
de carnaúba. Estavam prontos pros embates. Com os beques, o buraco era mais embaixo. Depois que 
o miolo do coquinho era retirado, eles eram enterrados na terra. Em uma lata, derretíamos chumbo e 
depois derramávamos o chumbo quente no interior dos beques, jogando em seguida água fria para que 
o choque térmico solidificasse o chumbo. Algumas vezes, o beque não aguentava a parada e se quebrava. 
O jeito era começar tudo de novo.

Pra fabricar os goleiros, havia uma espécie de molde escavado no barro, semelhante a uma caixa 
de fósforos. Era só derramar o chumbo derretido ali dentro e jogar água fria. Depois de retirar o molde 
de chumbo do buraco, era só retificá-lo para caber dentro de uma caixa de fósforos, e depois enfeitá-lo 
com as cores do clube. As traves eram de madeira com redes de pano (normalmente voal transparente 
ou rendinha), tendo, nas suas dimensões, o dobro do goleiro de altura e cinco vezes o tamanho dele de 
largura. A bola, redonda e com desenhos imitando os gomos das bolas de verdade, era feita de cortiça ou 
de lã. Os jogadores eram acionados por pentes (o pente Flamengo era o favorito, mas havia pentes arte-
sanais feitos de osso que tiravam qualquer um do sério, em termos de potência, funcionalidade e direção).

Os times eram dispostos em campo quase sempre do mesmo jeito. Os dois beques chumbados 
embaixo da trave, ao lado do goleiro, um volante grandão na cabeça da área, dois médios se passando por 
laterais, e cinco atacantes. A regra adotada era a baiana (um toque). O resto, igual ao celotex. Por exemplo, 
rebatida do goleiro pertence ao time que está atacando. Aí, um dos inventores de ocasião (Heraldo Cacau 
ou Airton Caju, não lembro) conseguiu introduzir vários alfinetes no peito do goleiro com o chumbo 
ainda derretido. O goleiro ficou parecido um porco-espinho, mas encaixava qualquer bola – e quanto 
mais forte o chute, melhor. Tivemos de proibir a presepada.

PARA servir de campo para nossas animadas partidas de futebol de tucumã, qualquer espaço 
servia. O corredor do Top Bar, do seu Aristides, que a gente chamava de Morumbi, era simplesmente 
perfeito, mas tinha o inconveniente de ficar exatamente em frente ao quarto de sua esposa, a saudosa 
dona Lindalva, pouco afeita a ouvir aqueles palavrões proferidos por moleques com os hormônios à flor 
da pele. No segundo “puta que pariu, vai te foder, leproso!”, seu Aristides saía do bar, dizia “Opa, mani-
nho, assim não dá...”, e a partida era encerrada, normalmente com uma ácida troca de ofensas sobre qual 
jogador havia começado a baixaria.

Na casa do seu Moacir, pai do Marcos Pombão, ali na ladeira da Rua Parintins, o campo era no 
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segundo quarto e, apesar de o piso ser de madeira com brechas de um centímetro entre as tábuas, era tão 
bem encerado que compensava as dificuldades iniciais. O velho Moacir não dava a mínima para os pala-
vrões, daí que jogar ali era mais ou menos como estar no Maracanã. Outro campo excelente era na sala de 
visitas do seu Vandinho, pai do Carlinhos e do Renato Doido, localizado na Rua Parintins, entre as ruas 
Urucará e Maués. Disputei partidas memoráveis contra o dono da casa, aliás, um dos melhores jogadores 
de futebol de caroço de tucumã que já conheci.

Outro bom campo era na casa do velho Zé Costa, pai de Fábio, Fernando e Chico, uma espécie de 
estádio do Pacaembu. O pátio na casa dele era de cimento polido, tratado com vermelhão. Uma beleza! 
O problema era que dona Otília, esposa do velho Zé, também não suportava palavrões. De repente, no 
meio de um “vai tomar no cu, caralho... Chupa aqui!... Eu mandei tu preparar a porra desse teu goleiro 
antes de chutar... Não valeu o gol é meu ovo esquerdo!”, surgia a Maria da Glória, nossa querida Gói, filha 
caçula do velho Zé, e jogava um balde de água com sabão no pátio, argumentando que precisava lavá-lo. 
Puto da vida, a gente retirava os times de campo, sacaneava com os técnicos “bocas sujas” e ia discutir 
o que fazer no Top Bar, ali ao lado. Invariavelmente, acabávamos enchendo a cara de cachaça com leite 
condensado. Para nos transformarmos em biriteiros profissionais, foi conta de multiplicar.

Jogar no pátio da casa do Afrânio, filho do ex-presidente da CMM, Francisco Corrêa Lima, tam-
bém era muito divertido porque, apesar de ser um jogador medíocre, Afrânio agia como se fosse o melhor 
técnico do mundo. Quando seu time, o Benfica, entrava em campo, ele soltava vários rojões. Quando 
conseguia fazer um gol, além de soltar uma nova série de rojões, passava o resto do dia irradiando a joga-
da que originou o gol (mesmo que tivesse tomado uma surra de 5 a 1). Sua principal estrela era o atacante 
Eusébio, que vivia sendo polido com carnaúba a cada três minutos para “evitar cãibras”.

No quesito inovação, coube ao Arizinho, filho do seu Aristides, introduzir os jogadores de baque-
lite vermelha, que eram utilizados como tampas do perfume Bond Street. Em termos de funcionalidade 
(velocidade de deslocamento e potência de chute), eles deixavam qualquer botão de caroço no chinelo. 
De repente, esse novo tipo de jogador virou objeto de desejo de dez em cada dez técnicos de futebol de 
caroço. Foi o começo do fim. Era muito mais prático adquirir os vidros de perfume para utilizar as tam-
pas como jogadores do que se embrenhar nos tucumanzais nativos cada vez mais distantes – por causa 
do crescimento desordenado da cidade. E nada mais foi como antes. A exemplo da camélia, o futebol de 
tucumã deu dois suspiros e depois morreu.

AGOSTO de 1974. Depois de muitas discussões nas mesas do Top Bar, resolvemos participar do 
2.º Peladão, promovido pelo jornal A Crítica. O nome do time, “Murrinhas do Egito”, era uma gíria do 
nosso folgado centroavante Chico Costa para designar qualquer “nó cego” do bairro. O Mazinho arru-
mou um jogo de camisas de listras verticais negras sobre um fundo vermelho, cortesia do vereador João 
Torres. Eu comprei os calções brancos. Luiz Lobão comprou os meiões. Mário Adolfo se encarregou de 
pintar o nome do time na parte frontal das camisas e os números. O contador Olíbio Trindade, cunhado 
do Mazinho, assumiu a função de presidente e técnico do time.

O coordenador do Peladão era o vereador e jornalista Messias Sampaio, morador do bairro e amigo 
da gente desde seu início de namoro com a Rosely (irmã do engenheiro Roberto Amazonas, ex-diretor 
do DER-Am), com quem acabou se casando. Ele nos deu a maior força para participar do evento. Nosso 
míssil balístico intercontinental era a minha irmã, Silene, uma morenaça na flor dos 20 anos, indicada 
como rainha do nosso time no primeiro ano em que rolou o concurso. A direção do jornal caiu de amores 
por ela (era difícil sua foto não sair toda semana na primeira página) e o nosso time, por razões óbvias, 
passou a dispor de privilégios inconfessáveis.

O Murrinhas do Egito tinha craques como Áureo Petita, um armador que combinava a elegância 
de Ademir da Guia, os dribles geniais de Garrincha, a visão de jogo de Gérson e a explosão de Pelé. Ti-
vesse nascido no Rio de Janeiro, ele teria chegado à seleção brasileira. Outro craque era o nosso goleiro 
Mário Adolfo, que compensava a baixa estatura (1,73 m) com uma agilidade de felino. O ponta de lança 
Luiz Lobão, o lateral-direito Airton Caju e o zagueiro Petrônio Aguiar também eram muitos bons.

Eu fazia parte dos “cabeças de bagre”. Apesar de ter jogado no juvenil do São Raimundo e ter 
sido campeão (e artilheiro, imagine!) pelo Holanda, no campeonato interno do Oratório – um celeiro de 
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craques de onde saiu o centroavante Dentinho, que jogou profissionalmente na Portuguesa (SP), e o fan-
tástico time da Tuna Luso, com Bosco Oliveira, Preto Fernando, Manuel Maravilha e companhia –, minha 
atuação no Peladão, reconheço, era bem medíocre. Tanto que comecei como ponta-esquerda ciscador e 
acabei como quarto-zagueiro carniceiro. Não fosse dono do time, acabaria como roupeiro ou massagista. 

No total, inscrevemos 20 jogadores, já que poderiam ser feitas até seis substituições por partida: 
Mário Adolfo e Erivam Cabocão (goleiros); Arizinho, Airton Caju, Almir Português, Carlito, Gilmar 
Velhote, Petrônio Aguiar e Fábio Costa (zagueiros); Áureo Petita, Betinho, Mazinho e Wilson Fernandes 
(meio-campo); Heraldo Cacau, Gilson Cabocão, Luiz Lobão, Chico Cavalinho, Kepelé, Nilton Torres e 
eu (atacantes).

Na primeira fase, eram 336 times distribuídos em 56 chaves com seis times cada. Seriam classi-
ficados os dois primeiros times por pontos ganhos e um terceiro, por disciplina. Caímos na chave do 
Rosa Com Amor, formado por homeboys da Castelo Branco, entre os quais os irmãos Nazon e Nelson, 
o primo deles, Marcus (irmão do Lúcio Branco, do Sancol), Jones Cunha (até hoje, um grande parceiro 
de gandaia), Rubem Amazonas (irmão do Roberto Amazonas) e Bobô, que no ano seguinte jogaria pelo 
Murrinhas. Dos outros quatro times, a gente não conhecia ninguém.

Na primeira rodada, talvez por conta do nervosismo da estreia, perdemos de 1 a zero do São Fran-
cisco, em uma partida onde eu e Chico Cavalinho perdemos, no mínimo, uns três gols feitos cada um. 
Uma merda! O Rosa Com Amor enfiou 4 a 1 num tal de Caveira. O São Raimundo enfiou 5 a 1 no Gene-
ral Glicério. Da segunda rodada em diante, o nosso time entrou nos eixos: ganhamos do São Raimundo 
(2 a 1), do Caveira (3 a 1), do General Glicério (4 a zero) e empatamos com o Rosa Com Amor (1 a 1). 
Como o Rosa Com Amor havia ganho três partidas e empatado duas, ele ficou em primeiro da chave e 
a gente, em segundo. O São Francisco se classificou por ser o mais disciplinado. Os outros times foram 
tomar um drink no inferno.

Na segunda fase, ficaram 168 times distribuídos em 42 chaves com quatro times cada. Seriam clas-
sificados apenas os dois primeiros times por pontos ganhos. Pelo sorteio, novamente caímos na chave 
do Rosa Com Amor. Os outros dois times eram o Grêmio Rodoviário, formado por veteranos do time 
profissional da Rodoviária (campeão amazonense em 72) e do São Raimundo (campeão amazonense de 
66), e um tal de Kung Fu. Na primeira rodada, empatamos de 2 a 2 com o Grêmio Rodoviário, enquanto 
o Rosa Com Amor deu de 4 a 1 no tal de Kung Fu. Na segunda rodada, o Grêmio Rodoviário ganhou 
de 1 a zero do Rosa Com Amor e nós, inexplicavelmente, perdemos de 1 a zero do Kung Fu, apesar de 
termos dominado o jogo. Na última rodada, o Grêmio Rodoviário ganhou de 3 a zero do Kung Fu e 
nós perdemos de 2 a 1 do Rosa Com Amor. Dançamos. O Rosa Com Amor e o Grêmio Rodoviário se 
classificaram para a fase seguinte.

ATÉ hoje eu tenho uma explicação possível para o desastre da segunda fase. Sabendo que todos os 
atletas do Murrinhas do Egito eram biriteiros profissionais, o coordenador Messias Sampaio só marcava 
nossos jogos para o sábado à tarde. Tinha sido assim na primeira fase. Já na segunda fase, a pedido do 
Grêmio Rodoviário (a maioria de seus atletas trabalhava durante o sábado porque eram funcionários do 
DER-Am ), dono do campo, o horário foi mudado para domingo de manhã. Como a maioria da moçada 
não conseguia curar a bebedeira de sábado à noite antes do meio-dia de domingo (cortesia das infernais 
batidas do Caxuxa!), a gente só entrava em campo às 9h com, no máximo, nove atletas. Deu no que deu.

Na única vez em que o time jogou completo, o Grêmio Rodoviário, do ponta de lança Paulo Burra 
Preta e do centroavante Santarém, ambos campeões profissionais pelo São Raimundo em 1966, teve de 
suar sangue para empatar com a gente já quase nos descontos (o Murrinhas estava ganhando de 2 a 1, 
gols de Áureo Petita e Nilton Torres). 

Bom, mas como todo “boleiro” saudosista com mais de 50 anos se lembra, o Peladão daquela épo-
ca era mais emocionante do que uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina e havia alguns ti-
mes que a gente tremia só de encarar a possibilidade de enfrentá-los. Por exemplo, um dos melhores times 
da época era o Juventude Atlética Paroquial (JAP), de São Raimundo, primeiro campeão do Peladão, em 
1973, com seu futebol-solidariedade, uma tática nova que havia sido elevada à condição de arte pela sele-
ção holandesa de Cruijff, Neeskens e companhia. Também havia o Torpedo, do Japiim, com o habilidoso 
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centroavante André fazendo misérias (ele seria o artilheiro da competição, com 27 gols), e o Estrela, do 
Boulevard Amazonas, comandado pelo inesquecível professor Thompson (assassinado estupidamente 
por um ladrão vagabundo na década seguinte) e pelo arisco Torrado, irmão do Luiz Lobão. Correndo por 
fora, estavam o Ponta Pelada, de militares da Aeronáutica, que na primeira fase tinha feito 30 gols e não 
tomado nenhum, e o Bulbol Peças, formado por ex-profissionais do Fast Clube, bicampeão amazonense 
em 70 e 71. O maior campeão do Peladão de todos os tempos, o brilhante Arsenal, dos irmãos Gonzaga, 
só ficaria famoso em meados dos anos 80.

Como as chaves inicialmente obedeciam a uma distribuição geográfica, era pouco provável que 
o nosso time, Murrinhas do Egito, da Cachoeirinha, cruzasse com essas equipes nas fases preliminares. 
Nosso medo quase pânico era enfrentar outros dois times, também da Zona Sul: o Arranca Toco, de 
Educandos, e o Estalo, da Colônia Oliveira Machado. Eles disputavam, cabeça com cabeça, a condição 
de favoritos da competição, ao lado dos outros citados anteriormente. Verdadeiros ninhos de cobras, suas 
exibições eram simplesmente primorosas e atraíam torcedores dos quatro cantos da cidade. Foram os 
dois melhores times de pelada que já vi jogar na vida. Pelo menos, na minha época.

A exemplo do Rosa Com Amor, dois outros times da Cachoeirinha haviam conseguido passar para 
a fase seguinte: o Sancol, do Cassianinho, e o Aeromar, de Antenor Caldas, um dos fundadores da famo-
sa Banda do Mandy’s Bar. O Sancol tinha uma zaga intransponível (o ex-goleiro profissional Pompeia e 
os zagueiros Petroba, Lúcio Preto, Almir e Abreu), um meio-campo estiloso (Heraldo e Paulinho Preto, 
irmão do ex-craque Horácio, do Rio Negro) e um ataque de respeito (Helder, irmão do ex-craque Wandi, 
do Olímpico, Gilberto, Cassianinho e Lúcio Branco, primo de Nelson e Nazon, ambos do Rosa Com 
Amor). O Aeromar era formado basicamente pelos sujeitos que fundariam o bloco Andanças de Ciganos 
no ano seguinte: Wolney Souza, Sadok Pirangy, Antídio Weil, Manuel Augusto, Orlando e Jorge Almeida, 
Epitacinho, Valtinho, Beto Folha Seca, Rubem Moraes, Sapatão, Soldado e Odivaldo Guerra. O técnico 
era o Helvécio Nogueira, um dos melhores contadores de anedotas de português que já vi na vida.

POR causa dos dotes físicos de nossa candidata à rainha, Messias resolveu nos colocar na “repes-
cagem”. Eram 64 times jogando no sistema “mata-mata”, até sobrarem dois para se juntarem aos trinta 
que seriam classificados pelo sistema normal. No primeiro jogo da repescagem, vencemos o Central Park 
por 3 a zero (dois gols do Nilton e um do Wilson Fernandes), num jogo à noite, no campo do Bancrévea, 
em que pela primeira vez ficaram cara a cara a Silene e a candidata Irecê, do Central Park, de Flores, uma 
pantera de 18 anos e um corpo de enlouquecer celibatário. No nosso segundo jogo, fomos surpreendidos 
pelo jogo catimbado e muquirana do enjoado Jara, da Alvorada, e perdemos de 1 a zero, por conta de um 
pênalti inexistente marcado pelo juiz. Fomos eliminados bisonhamente.

O pior é que os nossos outros parceiros não tinham tido melhor sorte. O Rosa Com Amor havia 
perdido de 2 a 1 para um novo bicho-papão chamado Divisão de Equipamentos e Oficinas (DEO) na 
quarta fase e, logo em seguida, perdeu de 1 a zero do Colorado, na primeira rodada da repescagem. Es-
tava fora. O Aeromar também havia perdido de 3 a 2 do mesmo DEO, em uma das melhores partidas 
do campeonato. O time do Helvécio saiu na frente e fez logo 2 a zero, com dois gols de Rubem Moraes. 
No começo do segundo tempo, o centroavante Somé, do DEO, fez um gol faltoso de cabeça, depois de 
empurrar escandalosamente o goleiro do Aeromar e tirá-lo da jogada. Os jogadores do Aeromar protes-
taram. Discutem daqui, discutem dali, empurra daqui, empurra de lá, surge um começo de briga, entra em 
campo a turma do “deixa-disso”. O juiz expulsa o zagueiro Ademir, do Aeromar. Quinze minutos depois, 
a confusão continua. Puto da vida, o artilheiro Jorge Almeida saiu de campo, achando que a partida ia 
ser suspensa, trocou de roupa e foi embora. Pra completar, o Aeromar já havia feito as seis substituições 
a que tinha direito (e o DEO, idem). O polêmico juiz Ademar Silva, celebrizado como o “Armandinho 
Marques do Peladão”, mandou o jogo continuar. Com apenas nove jogadores em campo e os nervos à 
flor da pele, o Aeromar foi envolvido pela correria desenfreada do DEO, levou mais dois gols (Moreno 
e Somé) e deu adeus à competição.

Somente o Sancol estava dando conta do recado, derrotando quem cruzasse pela frente. No mes-
mo dia em que o Aeromar foi derrotado, o Sancol enfrentava o Estalo, dando início a uma das maiores 
rivalidades do campeonato de peladas. O atacante Lúcio Branco fez 1 a zero pro Sancol e Roberto Branco 
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empatou pro Estalo. Gilberto fez 2 a 1 pro Sancol. Roberto Branco empatou o jogo novamente. Quase 
terminando a partida, Isaac Benayon fez 3 a 2 pro Estalo. O time do Sancol protestou porque um jogador 
do Estalo havia entrado em campo com uma camisa diferente do resto do equipamento do time e, ainda 
por cima, sem numeração. O jogo foi anulado. O Estalo, claro, ficou puto da vida, mas não teve jeito. O 
novo jogo foi marcado para o dia seguinte, uma noite de segunda-feira, no campo do Bancrévea. Dessa 
vez, o Sancol não tomou conhecimento do time da Colônia e ganhou de 3 a 1, num jogo de muita catimba 
e violência, que por muito pouco não descambou para uma briga generalizada. O Estalo também estava 
fora da competição.

RESOLVI apelar. Procurei o Messias Sampaio e cantei a pedra: “Se nosso time ficar de fora da fase 
final da competição, minha irmã também sai do concurso de rainhas!”. Messias ficou pálido. Aquilo era 
uma tragédia. Havia uma única candidata capaz de ofuscar a beleza da Silene: a graciosa Irecê, do Central 
Park, irmã mais nova da não menos exuberante cantora Felicidade Suzy. Confesso que, nas internas, eu 
torcia secretamente pela candidata do time de Flores. Messias foi contar a “boa-nova” para Umberto 
Calderaro. Quase perdeu o pescoço. O jornal apostava no confronto entre as duas beldades para esgotar 
as edições dominicais e a tática estava surtindo efeito. Como é que, de uma hora pra outra, os leitores do 
jornal e os milhares de torcedores do Peladão iriam encarar aquela desistência intempestiva de uma das 
favoritas? Messias que desse um jeito, esbravejou Calderaro. O coordenador criou, então, a “repescagem 
da repescagem”, que no regulamento original não existia e foi batizada de chave “Pelo Amor de Deus”.

Eram 32 times divididos em 8 chaves de quatro, disputando uma única vaga, no sistema “mata-ma-
ta”. Quatro times se pegavam de manhã cedo, em jogos de 30 minutos. O campeão enfrentava o campeão 
de outra chave à noite, em tempo normal. Os vencedores dessas partidas continuariam se pegando no dia 
seguinte até sobrar apenas um campeão. Essa chave dos “desesperados” teria de ser concluída em uma 
semana para não atrasar o restante da competição.

Na rodada das oitavas de finais, quando sobrariam apenas oito times, o Estrela ganhou de 4 a zero 
do Fast, o Sancol ganhou de 4 a 3 do Ponta Pelada (um jogo de arrepiar, emocionante do começo ao fim 
e dentro do campo da Base Aérea), o Vasquinho ganhou de 4 a 3 do Grêmio Amazonas, o Bulbol ganhou 
de 3 a 1 do Torpedo, o Vasco ganhou de 3 a 2 do Rener, o Colorado ganhou de 3 a 1 do Castelinho e o 
DEO ganhou de 3 a zero do Jara. O Polônia, do ex-craque nacionalino Mário Motorzinho, ficou de folga 
para decidir a última vaga com o campeão da chave “Pelo Amor de Deus”. Os oitos times desclassifica-
dos nessa rodada (Fast, Ponta Pelada, Rener, Torpedo, Jara etc.) também foram incluídos às pressas na 
chave dos “desesperados”. E para evitar uma nova chantagem de minha parte, os jogos foram marcados 
para só começar depois da grande final do concurso de rainhas, que rolaria no dia 21 de dezembro, sába-
do, no anfiteatro do balneário Parque Dez.

Na segunda-feira da semana da grande final, a Silene amanheceu se queixando de umas estranhas 
manchas vermelhas na pele. No dia seguinte, as manchas evoluíram rapidamente para pústulas horroro-
sas. A sacana havia contraído catapora. Dá pra imaginar uma desgraceira maior? As benzedeiras, mães-
-de-santo e médicos mais chegados (incluindo o Dr. Sebastião Oliveira, que morava em frente de casa) 
desenvolveram todo tipo de unguentos, pomadas, simpatias e banhos de descarrego, para contornar o 
problema, sem resultados. Silene resolveu encarar o desfile daquele jeito. O Salão de Beleza da Joelma que 
desse os seus pinotes para disfarçar as intempéries da pele da nossa candidata.

Portando bandeiras, faixas de pano, caixas de foguetes e dezenas de litros de batida do Caxuxa, os 
moradores da Cachoeirinha lotaram o anfiteatro do Balneário do Parque Dez, para torcer pela Silene. O 
pessoal de Flores fez o mesmo, para torcer pela Irecê. Quando, depois do desfile das candidatas, o apre-
sentador anunciou a Silene como primeira Rainha do Peladão, a galera explodiu de alegria. O vereador 
Fábio Lucena fez a saudação da nova rainha em nome do jornal A Crítica. A Miss Amazonas, Suzete 
Pires, fez a entrega da faixa.

Minha primeira reação foi correr para confortar a Irecê, que chorava copiosamente com o desmo-
ralizante segundo lugar – ainda mais perdendo para uma rainha com visíveis marcas de catapora pela pele. 
As pernas não obedeceram. Foi quando percebi que não devia ter tomado tanta batida de tamarindo do 
Caxuxa. Eu estava a um passo de entrar em coma alcoólica. Voltamos para o bairro em carreata, onde a 
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celebração virou uma zorra infernal, quase um carnaval fora de época. A Cachoeirinha em peso estava 
comemorando a vitória. O Murrinhas do Egito já tinha cumprido metade da tarefa a que se propunha 
(ganhar os dois títulos em disputa). O resto era com nossos talentosos craques de futebol.

NUMA quarta-feira pela manhã, Dia de Natal, no campo da Coca-Cola, quando começou oficial-
mente a disputa da chave “Pelo Amor de Deus”, nossos piores pesadelos se concretizaram. Na nossa 
chave estavam Estalo, Arranca Toco e Bancrévea. A gente ia enfrentar o Estalo, depois jogariam Arranca 
Toco e Bancrévea. A chave seria decidida entre os vencedores das duas partidas. Meu brother Enedino, 
o famoso “Major”, volante do Arranca Toco (e com quem eu trabalharia seis anos depois na Philco da 
Amazônia), explicou porque haviam sido desclassificados no “mata-mata” da fase normal da competição. 
A Comissão do Peladão marcou o jogo pra domingo de manhã. Todo mundo cheio de mé, só apare-
ceram oito para jogar. Perderam pro Rener de 3 a zero. Comecei a acreditar que aquela era a chave dos 
“cachaceiros”.

Pra mim, foi um dia inesquecível. No primeiro jogo (dois tempos corridos de quinze minutos), o 
Estalo fez um gol no início da partida (num vacilo do Petrônio Aguiar, que escorregou na hora de isolar a 
bola) e foi todo pra defesa. Os sacanas chutavam a bola pro matagal ao lado do campo, onde funcionava 
uma pista de motocross, a gente levava uma eternidade tentando encontrar a bola para reiniciar o jogo e o 
tempo correndo. Faltando pouco mais de um minuto pra terminar a partida, eles cometeram uma falta na 
lateral esquerda do campo, nas proximidades da grande área. Capitão da equipe, eu mandei todo mundo 
ir pra dentro da área (inclusive o goleiro Mário Adolfo), que eu ia meter um “chuveirinho” e fosse o que 
Deus quisesse. Se o Estalo armasse um contra-ataque e metesse a bola no gol vazio, era o de menos. A 
gente já ia ficar de fora mesmo.

Áureo Petita enrolou a beira do calção (toda vez que estava nervoso, ele fazia esse gesto), posicio-
nou a bola no local apontado pelo juiz e falou pra mim:

– Presidente, deixa comigo, que eu vou colocar essa bola na cabeça do Luiz Lobão!
Concordei e fui lá pro meio do “bolo”. No mínimo, com os meus 1,78 cm e 80 quilos, eu ajudaria 

a atrapalhar a visão do goleiro. Aí, o filho da puta do Áureo, em vez de levantar a bola na área como a 
gente havia combinado, meteu uma trivela de três dedos por cima da barreira. A bola fez uma curva e se 
alojou no ângulo direito do goleiro Akel Antônio Akel, que ficou paralisado embaixo da trave, não teve 
tempo nem de se mexer. Simplesmente uma pintura. Áureo Petita acabara de fazer um gol de placa histó-
rico. Nos pênaltis, Mário Adolfo defendeu duas cobranças e despachamos o Estalo, time do meu querido 
professor Bá, com que eu também trabalharia na Philco na década seguinte.

No segundo jogo, o Arranca Toco meteu 2 a zero no Bancrévea (gols de Lindemberg e Osmar) 
no primeiro tempo e passou o segundo tempo apenas tocando a bola de pé em pé, se poupando visivel-
mente para a partida decisiva contra o nosso time. O toque de bola dos filhos da puta era de encher os 
olhos. Para enfrentar aquele toque de bola infernal, armei a única tática possível: nada de o nosso time 
ir pro ataque. Iríamos ficar o tempo todo na defesa e, toda bola que a gente tomasse, teria de ser isolada 
no matagal. Era um antijogo, evidentemente. E daí? O poderoso Estalo quase nos tirara da competição 
fazendo aquela mesma papagaiada. Íamos nos envergonhar de quê?... Dito e feito. Enfrentamos a pres-
são absoluta do Arranca Toco durante meia hora, com o nosso time inteiro (e o deles) dentro do nosso 
campo, chutando a bola para o matagal e o Mário Adolfo fazendo milagres embaixo do gol. Arrancamos 
um heroico zero a zero. Nos pênaltis, Mário Adolfo defendeu uma bola e despachou o timaço do Arranca 
Toco.

Na noite do dia seguinte, no campo do Bancrévea, enfrentamos a Tuna Luso, dos meus brothers e 
ex-companheiros de ETFA: o atacante Bosco Oliveira, dono do restaurante “Três Porquinhos”, e o late-
ral-esquerdo Preto Fernando, atualmente professor do Cefet. Pra chegar até ali, a Tuna havia derrotado 
o Banik e depois o JAP, que tinha como credenciais ter sido campeão da competição em 73 e campeão 
do torneio início de 74. Quer dizer, a Tuna não era nenhum time de manés. Foi um jogo catimbado, do 
começo ao fim. No primeiro tempo, zero a zero. No começo do segundo tempo, o Bosco Oliveira fez 
um gol de cabeça usando a mão. Todo mundo viu. Quer dizer, todo mundo, não. O juiz validou o gol. 
Rolou uma confusão do cacete. Quando os ânimos se acalmaram, depois de uns dez minutos, a gente 
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só estava com nove: Luiz Lobão e Nilton Torres haviam sido expulsos. Em vez de ir pra cima e resolver 
logo a parada, o time da Tuna se acovardou e foi todo pra defesa, esperar o tempo passar. Foi o erro 
deles. Faltando uns cinco minutos, o Áureo Petita driblou três marcadores e serviu de bandeja ao Wilson 
Fernandes, que driblou o goleiro e entrou com bola e tudo. A partida estava empatada. Na decisão por 
pênaltis, Mário Adolfo defendeu uma cobrança e nós ganhamos da Tuna Luso de 5 a 4.

NOSSO próximo jogo seria no domingo de manhã, dia 29 de dezembro, no campo do Oratório. 
Iríamos jogar contra o Juventus, da Aparecida, uma outra pedreira. Eles tinham sido campeões de uma 
outra chave onde também só havia timaços: Castelinho, Grêmio Amazonense, Rener e Fast, entre outros. 
O vencedor desse jogo enfrentaria na mesma tarde o Areal, time de meu brother Mário Gordinho, no 
campo da Coca-Cola. Quem vencesse disputaria a oitava vaga com o Polônia, do Mário Motorzinho. 
Graças ao talento de Mário Gordinho e Ironilson, o Areal já havia detonado vários bichos-papões, por-
que caíra no grupo mais difícil da chave “Pelo Amor de Deus”. Timaços como Aeromar, Torpedo, Ponta 
Pelada, Jara, Academia e Grêmio Rodoviário, todos eles tinham sido despachados pelo valente time de 
Santa Luzia.

O Juventus nos pegou em um dia em que nada dava certo. Além de a gente (eu, Chico Cavalinho e 
Luiz Lobão) perder gols incríveis, o Mário Adolfo engoliu alguns “frangos” memoráveis. Com menos de 
meia hora de jogo, a gente já estava perdendo de 3 a 0. No segundo tempo, o massacre continuou, mesmo 
com Erivam entrando no lugar do Mário Adolfo, que reconheceu não estar em um de seus melhores dias. 
Somente com a entrada de Kepelé em meu lugar, nos 15 minutos finais, quando eles já nos ganhavam 
de 4 a 1, foi que o Murrinhas esboçou uma pequena reação. Mas não deu. O Juventus nos ganhou de 5 a 
3, mas infelizmente cometeu um erro primário. Fez sete substituições, quando o máximo permitido era 
seis. Quem notou a presepada foi o Pai Simão, um torcedor fervoroso – e briguento! – do Murrinhas. Os 
advogados Vilson Benayon e Oásis Trindade, irmão do Olíbio Xiri, foram imediatamente denunciar a 
fraude na coordenação do Peladão. Ganhamos os pontos no tapetão.

À tarde, quando nos preparávamos para enfrentar o Areal no campo da Coca-Cola, o Juventus e 
centenas de moradores da Aparecida apareceram no local e não deixaram o jogo acontecer. A partida foi 
suspensa. No segundo julgamento, na manhã do dia seguinte, foi confirmada de novo a nossa vitória no 
tapetão. O jogo Murrinhas e Areal foi marcado para a manhã de uma quinta-feira, dia 2 de janeiro, no 
campo da Coca-Cola. Dessa vez, não houve apelação. Em um jogo muito disputado, mas sem catimba ou 
violência, o Areal nos ganhou de 2 a 1. Naquela mesma noite, o Polônia derrotou o Areal por 1 a 0, mas 
o jogo foi anulado. No novo jogo, na noite seguinte, o Areal enfiou 5 a 1 no Polônia (3 gols de Ironilson 
e 2 de Mário Gordinho) e conquistou o direito de ficar entre os oito melhores times da competição. Ou 
seja, o Murrinhas quase chegou lá.

NAS quartas de final, o Estrela derrotou o Colorado por 2 a 0. O Vasquinho empatou com o Vasco 
(um genérico do JAP) em 1 a 1, mas ganhou a vaga nos pênaltis. O Areal ganhou do famigerado DEO 
de 2 a 0 (dois golaços do Mário Gordinho). O Bulbol empatou com o Sancol em 1 a 1. Como o campo 
já estava no escuro, não pôde haver disputa de pênaltis. Os capitães do time, em comum acordo com a 
Coordenação do Peladão, resolveram fazer um novo jogo no dia seguinte. O Sancol perdeu de 2 a 1.

O Bulbol era formado basicamente pelos ex-profissionais do Fast Clube, que havia sido bicampeão 
amazonense em 1970 e 1971: Marialvo, Pedro Hamilton, Casemiro, Edinho, Sé, Antônio Piola, Edson 
Piola, Cláudio, Santos, Paulo e Zezinho Bulbol. O ex-goleiro Marialvo jogava na linha. Quem fechava o 
gol do time era o goleiro Alfredo. O Estrela também tinha alguns ex-profissionais como Paulinho (ex-
-ponta-esquerda do Rio Negro), Torrado (ex-centroavante do América), Esquerdinha (ex-ponta-esquerda 
do Nacional), Rubens (ex-volante do Rio Negro) e Tocaia (ex-quarto-zagueiro do Olímpico), mas sua 
grande estrela era o grandalhão Thompson, vice artilheiro do campeonato com 26 gols. O técnico era o 
Amaury, goleiro profissional do América. Estava na cara que a final seria entre os dois times. A exemplo 
do Murrinhas, o Areal e o Vasquinho eram formados basicamente por moleques vindos dos campos de 
várzea. Eles não seriam páreos para ex-profissionais tarimbados, muito deles ainda em plena forma física 
como os irmãos Edson e Antônio Piola.
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Os dois jogos da semifinal foram realizados no Parque Amazonense. No primeiro jogo, o Estrela 
ganhou do Vasquinho de 2 a 0 (gols de Paulinho e Torrado), mostrando um futebol burocrático e pouco 
criativo, que não empolgou ninguém. No segundo jogo, o Areal surpreendeu o Bulbol, quase enlouque-
cendo os velhinhos com seu apurado toque de bola e rapidez nas conclusões. Fez 1 a 0 (gol de Zé Carlos, 
passe de Mário Gordinho), carimbou a trave duas vezes, o goleiro Alfredo, do Bulbol, fez uma defesa 
inacreditável para evitar o segundo gol, enfim, o Areal estava dominando a partida e desenhando uma so-
nora goleada. De repente, não mais que de repente, começou a cair um aguaceiro infernal, que não parou 
mais. Era uma chuva torrencial, dessas típicas do inverno amazonense. Com o campo completamente 
encharcado, onde o que conta é a força física e não o toque de bola, os meninos de Santa Luzia se viram 
em apuros.

Dotado de um dos chutes mais fortes e precisos da história do futebol amazonense, o ex-lateral-
-direito Antônio Piola foi o verdadeiro artífice daquela virada. Toda bola que ele pegava, em que parte do 
campo estivesse, o sacana levantava a esférica com a perna esquerda, metia um tirambaço com a perna 
direita, e mandava de “chuveirinho” para a área do Areal (naquela época, as bolas de couro encharcavam e 
ficavam pesando uns cinco quilos). Não deu outra. O centroavante Santos fez 3 gols de cabeça, enquanto 
Marialvo e Zezinho Bulbol completaram a goleada de 5 a 1. Foi uma grande injustiça. Em campo seco, 
dificilmente o Bulbol teria derrotado o Areal. Mas isso faz parte da vida.

A decisão do campeonato aconteceu no campo do General Osório (atual Colégio Militar de Ma-
naus). O chute inicial foi dado pela Silene, vestida com o equipamento do Murrinhas do Egito, marreló-
gico. Na disputa pelo terceiro lugar, os garotos do Vasquinho ganharam de 2 a 1 dos garotos do Areal, 
num jogo bastante pegado, mas sem violência. Na grande final, o Estrela fez 2 a 0, mas o Bulbol tanto 
pressionou que acabou empatando o jogo. A partida ficou eletrizante, com os dois times partindo deci-
sivamente pro ataque. Quase no fim da partida, numa bobeada do zagueiro Pedro Hamilton, o centroa-
vante Thompson fez o gol da vitória e garantiu o título para o time do Boulevard Amazonas. Ainda no 
primeiro tempo, Paulo (Bulbol) e Torrado (Estrela) foram expulsos por trocarem amabilidades sobre as 
respectivas genitoras.

Na sequência, o nosso meia-armador Áureo Petita foi escolhido “craque do ano” da competição 
(o primeiro, é bom frisar!) e na seleção do Peladão, além do Áureo, também foram escolhidos os meus 
brothers Bosco Oliveira (Tuna), Mário Gordinho (Areal), Orlando (Aeromar) e Gilberto (Sancol). A 
Coordenação do Peladão garantiu que os 16 times melhores colocados seriam premiados com uma bola 
Drible e um jogo de camisas. Pela nossa contagem, a gente havia terminado atrás do Polônia e, portan-
to, ficaríamos em 10.º lugar (o Polônia, que perdera a oitava vaga, pela lógica seria o 9.º). Ocorre que a 
coordenação preferiu levar em conta a campanha dos times antes de participarem da chave “Pelo Amor 
de Deus”. Acabamos no 64.º lugar. Os advogados Vilson Benayon e Oásis Trindade ainda se escalaram 
para a gente virar a mesa no “tapetão”. Achei melhor não. Para um time de biriteiros contumazes em seu 
primeiro ano de campeonato, a gente já tinha dado um passo maior do que a perna. Era melhor deixar a 
poeira baixar e se preparar para o próximo ano.

A classificação oficial do Peladão de 1974 ficou assim: Estrela (campeão), Bulbol (vice), Vasquinho 
(3.º lugar) e Areal (4.º lugar). Em 5.º lugar: Sancol, DEO, Colorado e Vasco. Do 9.º ao 16.º lugar: Ponta 
Pelada, Jara, Polônia, Canto do Rio, Fast, Grêmio Amazonense, Torpedo e Rener. Campeão de disciplina: 
JAP. Jogador revelação: Tom (Areal). Melhor goleiro: Josué (Vasquinho). Artilheiro: André (Torpedo). 
Craque do Ano: Áureo Petita (Murrinhas).

Foram convocados para as duas seleções que enfrentariam o Estrela e o Bulbol na festa da en-
trega das taças os seguintes atletas. Goleiros: Josué (Vasquinho) e Everton (Academia). Laterais-direito: 
Sidrachi (Aluminasa) e Renato (Academia). Centrais: Maravilha (Tuna) e Cardoso (Lá Vai Bola). Quar-
tos-zagueiros: Clemilton (Torpedo) e Ronaldo (Canto do Rio). Laterais-esquerdo: Orlando (Aeromar) 
e Gilberto (Sancol). Médios-volantes: Zé Alves (JAP) e Genes (Estalo). Meias-armadores: Áureo Petita 
(Murrinhas do Egito) e Catita (Arranca Toco). Pontas-direitas: Heraldo (Torpedo) e Ernani (Colorado). 
Pontas de lança: Bosco Oliveira (Tuna) e Belota (Beco do Macedo). Centroavantes: André (Torpedo) e 
Mário Gordinho (Areal). Pontas-esquerdas: Tom (Areal) e Esquerdinha (Estrela).
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DEZEMBRO de 1988. O empresário Argemiro Carneiro, irmão do Airton Caju, havia montado 
um estaleiro na baía do Rio Negro e começou a construir pequenos barcos regionais. Para ajudar a com-
bater o desemprego entre a moçada do bairro da Cachoeirinha, priorizou a contratação do operariado 
entre os moradores do local. Um dos contratados foi o abusado Nego Walter, já celebrado como um dos 
melhores pintores de parede da cidade. Ele fez uma série de exigências para ir trabalhar no estaleiro. O 
empresário concordou com todas, provavelmente porque ambos jogavam futebol pelo mesmo time, o 
famigerado Estrela do Norte, onde Nego Walter pontificava como centroavante, artilheiro e queridinho 
da torcida, enquanto Argemiro não passava de um simples ponta-direita fuçador, mas sem muito brilho.

A qualidade dos barcos produzidos por Argemiro fez a demanda aumentar exponencialmente e, de 
repente, os mais de 50 operários começaram a ser obrigados a trabalhar, de hora-extra, nos sábados, para 
garantir a entrega das encomendas. Todo mundo concordou, já que aquele “plus” representava um au-
mento substancial no salário do mês. Todo mundo não. O Nego Walter, por exemplo, com uma conversa 
fiada de que havia “recebido Cristo como seu único e legítimo salvador”, explicou ao empresário que 
tinha abandonado a Igreja Católica e se convertido à Igreja Adventista do Círculo Quadrado do Cordeiro 
de Deus, onde era terminantemente proibido fazer qualquer tarefa no sábado. Argemiro concordou de 
novo, provavelmente porque ambos jogavam futebol pelo mesmo time, Nego Walter era o queridinho da 
torcida, aquelas coisas todas.

Na véspera de Natal, um sábado, Argemiro começou a pagar o 13º salário da moçada, em dinheiro 
vivo, já que, naquela época, depositar a grana em conta corrente de agência bancária era quase um parto 
sem anestesia, em virtude das exigências dos bancos para abrir uma mísera conta para trabalhadores bra-
çais. Ele dava o envelope com a grana, o sujeito contava, confirmava que estava tudo OK, assinava um 
recibo e, aí, Argemiro lhe presenteava com uma garrafa de vinho Raposo, uma pequena cesta de Natal, 
com embutidos, frutas secas, enlatados, cereais e espumantes, e lhe desejava um Feliz Natal e um Próspe-
ro Ano Novo. Os operários saíam do escritório em estado de graça.

Argemiro estava ali, entretido com aquela tarefa comezinha, quando percebeu a presença do Nego 
Walter. Ele não deu a mínima. O cara, segundo a religião que abraçara, não podia fazer porra nenhuma 
no dia de sábado, que merda estava fazendo ali?... Argemiro continuou na sua missão. Quando o último 
operário foi despachado, ele se levantou, falou para o vigia fechar o estabelecimento porque ele estava 
indo embora, e se dirigiu para o seu carro. O Nego Walter foi atrás. Ele chegou manhoso:

– Patrãozinho, o senhor se esqueceu desse seu escravo...
– A tua grana está separada, parente! – avisou Argemiro, abrindo a porta do carro. – A tua religião 

não te permite receber dinheiro hoje. Passa aqui amanhã, que é domingo, pra você receber...
Nego Walter não sabia onde se esconder. Tirou a última carta da manga:
– Eu estou sem um puto no bolso. Dá pra você, pelo menos, me dá uma carona até a Cachoeirinha?
– Entra aí! – limitou-se a dizer Argemiro.
Nego Walter entrou e os dois, sem trocarem uma palavra, foram em direção à Cachoeirinha. No 

cruzamento da Rua Parintins com a Rua Urucará, Argemiro parou o carro e foi peremptório:
– Desce aí, Sabará. Amanhã cedo você passa no estaleiro pra receber tua grana!
Nego Walter desceu, abriu a porta do carro e, para evitar que Argemiro fosse embora, se posicio-

nou ao lado da porta aberta, se ajoelhando pateticamente no chão. Com as duas mãos erguidas para o céu, 
o olhar posto nas estrelas, detonou:

– Meu Bom Jesus, me desculpe estar transgredindo um de seus ensinamentos, mas o Senhor sabe como 
eu estou necessitado desse dinheirinho... Me perdoe, Senhor, de receber esse dinheiro num sábado... Eu jurei 
guardar e santificar os feriados santos e dias de guarda, mas é uma emergência, Senhor, uma emergência... Eu 
estou fodido, senhor, eu estou fodido... Não tenho um puto em casa, Senhor, e eu e minha família precisamos 
muito desse dinheirinho, Senhor, para honrar o dia do Seu aniversário! Me perdoe, Senhor, me perdoe!

E começou a chorar, convulsivamente.
Argemiro ficou tão constrangido que abriu o porta-luvas, pegou a pacoteira e fez o pagamento do 

pintor na mesma hora. Quando se preparava pra ir embora, Nego Walter meteu a cara na janela:
– E o vinho?
– Vai tomar no cu, Sabará! Quem bebe vinho é o meu Deus, não é o teu...
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E saiu de lá, cantando pneu. 
Um mês depois, Nego Walter voltou para a Igreja Católica.

SETEMBRO de 1996. Morador da Rua Ipixuna, o artista plástico, carnavalesco e artesão Paulo 
Castelo tinha o físico esquelético de um faquir indiano e, nas horas vagas, dedicava-se ao rendoso negócio 
de venda de quelônios, que ele comprava no Rio Purus e revendia na Cachoeirinha.

Para combater a prática ilegal, os fiscais do Ibama montaram um posto de fiscalização nas imedia-
ções da Reserva do Abufari, em Tapauá, considerada o maior berçário natural de tartarugas da Amazônia.

Um belo dia, o barco de Paulo Castelo, com cerca de 200 quelônios no porão, foi parado pelos 
fiscais do Ibama.

Só de cueca samba-canção, o nosso Mahatma Gandhi foi até a proa da embarcação para saber o 
que os impertinentes fiscais estavam querendo.

– A gente gostaria de subir no barco para fazer uma inspeção de rotina! – avisou um dos fiscais.
– Por mim, tudo bem! – explicou Paulo Castelo. – A gente teve um surto de cólera aqui a bordo, 

metade da tripulação ficou em Tapauá e o resto está adoentada no porão. Eu também peguei a porra do 
vibrião colérico, mas se não fosse pela diarreia constante e pela perda de peso, diria que já fiquei bom...

Os fiscais se entreolharam, conferiram o estado esquelético do comandante do barco, discutiram 
entre eles e resolveram liberar o barco. Ser vítima do vibrião colérico por causa de meia dúzia de tartaru-
gas? Nem fodendo...

Quando chegou a Manaus, Paulo Castelo fez uma verdadeira fortuna já que, por conta do aperto 
do Ibama, o preço dos bichos de casco havia alcançado as alturas.

DEZEMBRO de 1975. O mesmo grupo de moças e rapazes da Cachoeirinha que havia criado o 
invocado Bloco do Macacão voltou a se reunir informalmente no Top Bar, do seu Aristides, para colocar 
um novo bloco carnavalesco na rua, aproveitando que os desfiles passariam a ser oficiais, com premiação 
concedida pela prefeitura. Participaram do primeiro desfile do novo bloco, entre outros, Simone, Silane, 
Simas e Simão Pessoa, Giovanni Bandeira, Marília, Mariluce, Mary Jane e Mário Adolfo Aryce de Castro, 
Sôngila e Sidney Ribeiro, Edna, Sônia e Ruizinho Assunção, Sara, Ruth, Sadok e Sici Pirangy, Arlindo, 
Sueli, Sérgio e Maria Mubarac, Antídio Weil, Epitacinho Almeida, Kleber, Kepelé e Wilson Fernandes, 
Manuel Jorge, Carlos Barriga, Olíbio Trindade, Luiz Lobão, Nilsinho e Mazinho Santos, Ricardão, Carlito 
Bezerra, Ailton Santa Fé, Erivam Cabocão, Fábio, Fernando e Chico Costa, Roberto e Solange Amazo-
nas, Airton Caju, Gilmar, Paulo César Dó, Gilson Cabocão, Nilson Torres, Chico Porrada, Zeca Boy, 
Mestre Louro, Nazaré, Nize, Gracinha, Silvana, Hedy Lamar, Rosa Almeida, Luluca, Didão, Zé Alfredo, 
Lucinha, Conceição Silva, Frank Cavalcante, Nelito Bandeira, Nei Parada Dura, Helvécio, Lourival, Lúcio 
Preto, Petroba, Afonso Libório, Petrônio Aguiar, Petrônio Baixo, Edmilson Ligeirinho, Wolney, Maria da 
Glória (aka “Gói”), Mocinha, Bia e Zenaide.

O primeiro nome pensado foi “Bloco dos Homens da Caverna”, sugestão de Sergio Mubarac e 
Mário Adolfo, inspirado nas aventuras dos Flintstones e do Brucutu. Simone Pessoa lembrou que era 
preciso criar um bloco em que as alegorias fossem as mais coloridas possíveis e sugeriu o nome “Bloco 
dos Ciganos”, porque semana antes havia visto um acampamento de ciganos no cruzamento das ruas J. 
Carlos Antony e Maués. A sugestão foi aceita. Na hora de inscrever o bloco oficialmente no desfile da 
TV Amazonas, Mário Adolfo acrescentou o “Andanças”, inspirado em uma música gravada pela Beth 
Carvalho. 

Efetuada a inscrição oficial, Mário Adolfo tratou logo de escrever uma marcha-enredo, que foi 
aprovado por todos. A letra era simples e pretensiosa, mas tinha uma melodia ganchuda, que grudava na 
memória feito chiclete: “Vejam só que belo carnaval / Com baralho e bola de cristal / E não vai ser igual 
a qualquer ano / Pois este ano o carnaval é dos Ciganos / Vocês precisam saber / Como é que vive um 
cigano / Gostamos de astrologia / Mas nós somos amarrados na folia / Não queremos ler a sua mão / 
Nós só queremos alegrar seu coração / Já não existe romance astral / Nós só queremos amor no carnaval 
/ Eu vejo um futuro tão banal / Quarta-feira acaba o carnaval / A nossa alegria é um engano / Não sou 
Mandrake, sou apenas um cigano”.
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A maior dificuldade do bloco recém-criado foi conseguir uma bateria. Diretor do Colégio Estadual 
Ruy Araújo, o professor Djalma entrou em campo e conseguiu arregimentar os batuqueiros do bumbá 
Tira Prosa, de Santa Luzia, comandados pelo famoso Mestre Zé, para participar do desfile. O bloco 
desfilou pela primeira vez, no domingo gordo de 1976, com mais de 150 brincantes. O carro abre-alas, 
que levava a rainha Silane Pessoa, era um jeep bugre, do Nilton Torres, imitando uma carroça sendo pu-
xada por dois cavalos, com alegorias imitando cartas de baralho. A “bateria cigana” era de uma pobreza 
franciscana: meia dúzia de surdos e dez ou doze tamborins, todos feitos de couro de gato. A cada quinze 
minutos era necessário dar uma parada para afinar os instrumentos, esquentando o couro de gato em 
fogueiras de velhos jornais.

Naquela época, os blocos desfilavam dentro de um quadrilátero de corda semelhante ao utilizado 
ainda hoje no carnaval baiano, que era puxado pelos seguranças. O cordão era necessário para evitar que 
o folião pipoca, aquele que pulava fora da frigideira, se misturasse com os brincantes do bloco. Na hora 
do desfile, o bloco estava concentrado em frente do Colégio Estadual Benjamin Constant, ensaiando pela 
enésima vez a marchinha composta por Mário Adolfo, Armandinho e Felisberto, quando Rui Anuncia-
ção, presidente do bloco, parou o ensaio para fazer suas recomendações finais:

– Olha, pessoal, o único bloco em que todos os brincantes estão fantasiados de acordo com o en-
redo é o nosso. Isso quer dizer que os nossos seguranças vão ter um papel fundamental no desfile. Eles 
não podem deixar ninguém com outro tipo de fantasia invadir o cordão que separa os ciganos da plateia. 
Nós vamos arrebentar!

O ensaio recomeçou mais animado do que nunca e o bloco começou a se dirigir para a Praça do 
Congresso, onde começava oficialmente o desfile. De repente, um sujeito fantasiado de galinha invade o 
cordão e começa a correr por entre as alas, soprando freneticamente um apito. Os seguranças (os irmãos 
Zezinho, Vico, Popó, Paulo César e Pepéu, todos halterofilistas) caíram em cima da desencanada “gali-
nha” como se fossem jogadores de defesa de futebol americano encaixotando o quarterback adversário. 
Depois de dez minutos de sufoco, a “galinha” conseguiu submergir daquele mar de corpos musculosos, 
já sem a máscara, com hematomas em um dos olhos, o supercílio partido e xingando todo mundo. Era o 
Mestre Zé, comandante da batucada. Puto da vida, ele não quis conversa:

– Vumbora embora, meu povo, que aqui só tem fio da égua. Não vamos mais tocar nessa fulerage 
nem com nojo...

Os ritmistas obedeceram. Nova confusão, dessa vez de Ruizinho, Ceará, Antídio Weil, Sadok e ou-
tros diretores para convencer Mestre “Zé Galinha” de que tudo não passara de um lamentável equívoco. 
Foi um sufoco, mas o mestre de bateria reconsiderou a decisão. Naquele primeiro ano, o bloco Andanças 
de Ciganos desceu a Eduardo Ribeiro com uma “galinha” na frente da bateria, num prenúncio do que 
depois viraria marca registrada das escolas de samba do Rio de Janeiro...

No segundo desfile, na terça-feira gorda (havia tão poucas agremiações carnavalescas que os blocos 
desfilavam duas vezes), 200 ciganos incendiaram a Eduardo Ribeiro. O bloco sagrou-se campeão, derro-
tando, entre outros, “Unidos da Comendador”, “Tufão na Folia”, “Os Cartolas do Negão”, “Unidos da 
Cophasa”, “Beduínos no Deserto”, “Diferentes na Folia”, “Kung Fu”, “Bombas do Brandão”, “Emba-
lo’s”, “Os Corsários”, “Riquezas do Amazonas”, “Família Lisbonense”, “Bloco do Carequinha”, “Foliões 
da Alegria” e “Martins e seus Batutas”.

Mesmo com o surgimento de novos blocos de embalo – “Cassino Tex”, “Fantasma do Arco-Íris”, 
“Discolândia na Folia”, “Morro Falando Alto”, “Cabana do Preto Velho”, “Estrela da Compensa”, “Can-
-can do Beasa”, “Árabes a 40 Graus”, “Bloco dos Piratas”, “Cordão das Lavadeiras”, “Lira de Prata”, 
“Jovens Livres na Folia”, “Unidos da Raiz”, “Mocidade Dependente do Beco Ipixuna”, “Sem Compro-
misso” e “Balaku-Blaku”, entre outros –, o Andanças de Ciganos continuou sagrando-se campeão, ano 
após ano, até 1980. Foi o único bloco de embalo, no carnaval amazonense, a conquistar cinco títulos 
consecutivos. Nessa altura do campeonato, ele já desfilava com quase 500 brincantes. A história completa 
da saga dos ciganos está documentada no livro “Meu Bloco na Rua”, de Mário Adolfo, à venda nas boas 
casas do ramo. Corram atrás.
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FILHO de Sebastião Ramiro e Ozina Nogueira (aka “Dinoca”), Raimundo Selmo Nogueira (aka 
“Caxuxa”) nasceu em Santarém (PA), no dia 1º de fevereiro de 1938. Boêmio e farrista da pesada, Sebas-
tião Ramiro abandonou a família quando Selmo tinha apenas quatro anos. Ele nunca mais voltou a ver 
o pai. Dinoca era a única mulher em uma turma de seis irmãos: ela, Hilário, Antônio, Raimundo, Elísio 
e Brígido Nogueira. Em busca de uma vida melhor, seus irmãos mais velhos se mudaram para Manaus.

Em 1944, Dinoca também se mudou para Manaus, trazendo na bagagem o filho único. Para garan-
tir os proventos da casa, Dinoca trabalhava como lavadeira, cozinheira e empregada doméstica em casas 
de família. Ela havia se casado com Sebastião no mesmo ano em que seu irmão Hilário se casou com a 
jovem Orminda. Os dois fizeram um pacto de sangue: se algum dia eles ficassem viúvos, nenhum dos 
dois voltaria a se casar de novo e seus filhos seriam criados juntos, como se fossem irmãos. Em Manaus, 
a bonita Dinoca teve outros dois filhos, frutos de relacionamentos casuais: Sérgia e Afonso. Por sua vez, 
Hilário e Orminda tiveram cinco filhos: Helvécio, Olga, Stanislaw, Ismelinda e Maria Gertrudes.

O boêmio Sebastião morreu afogado em Santarém (PA), durante uma crise de epilepsia, quando 
participava de uma farra na praia do Rio Tapajós. Selmo estava com 11 anos. Coincidentemente, no mes-
mo ano, dona Orminda era vencida por um câncer intestinal. Os dois irmãos viúvos juntaram todas as 
oito crianças na casa de dona Dinoca e os moleques foram criados como irmãos, sob o mesmo teto. Para 
ajudar no sustento da nova família ampliada, Selmo, o mais velho de todos, começou a trabalhar. Foi en-
graxate, vendedor de picolé, ajudante de pedreiro, operário da construção naval no Estaleiro Amazonas, 
balconista da empresa Souza Arnaud e vendedor das Casas Pernambucanas. Por insistência do advogado 
Flávio de Castro, ele havia passado no exame de admissão da ETFA, mas se desiludiu com os estudos 
técnicos durante o ginásio e abandonou a escola. Só muitos anos depois, ele concluiu o curso ginasial no 
Colégio Dom Bosco.

Em 1956, durante um baile no Clube Ypiranga, Selmo ficou simplesmente hipnotizado quando 
colocou os olhos em uma bela morena ostentando um decotadíssimo vestido de linho azul, que se en-
contrava tomando refrigerante em uma das mesas do recinto. Depois de algumas cubas-libres na cabeça e 
muita insistência para tirá-la para dançar (a morena se recusava peremptoriamente, alegando que não sa-
bia dançar “colado”), Selmo conseguiu levá-la ao salão sob os acordes de “Only You (And You Alone)”, 
na voz marcante do The Platters. Quando a música terminou, os dois estavam irremediavelmente apaixo-
nados. A morena se chamava Telma Vieira e tinha 17 anos. O pé-de-valsa Selmo Nogueira tinha 18 anos.

Alguns anos depois, ao ser demitido sem justa causa das Casas Pernambucanas, Selmo decidiu que 
nunca mais iria ficar atrás de um balcão obedecendo às ordens de um patrão. Ele mesmo seria seu próprio 
patrão. Selmo começou a comprar sacos de farinha no atacado e a revender no varejo, nas feiras livres de 
Manaus. Depois entrou para o ramo de compra e venda de arroz, feijão, verduras, legumes, peixes, ovos 
e galinhas. Cada vez mais apaixonado, ele se casou com a jovem Telma, em dezembro de 1960, adquiriu 
um terreno na Rua J. Carlos Antony, entre as ruas Borba e Carvalho Leal, levantou uma pequena casa de 
madeira e se estabeleceu no lugar. 

Foi quando um de seus primos, o bancário Elísio Nogueira, o convenceu a participar de um con-
curso para escriturário temporário no Banco da Amazônia (Basa). Selmo fez o concurso e foi aprovado. 
Um ano depois, ele fez um concurso interno na instituição e se transformou em escriturário efetivo. 
Militante do proscrito Partido Comunista Brasileiro (PCB), Selmo costumava comprar a revista Novo 
Rumo, editada pelo partido, e emprestá-la para os funcionários do banco. Ele também fazia trabalho de 
proselitismo político junto aos feirantes da cidade.

A “Redentora” veio alcançá-lo, em 1964, como chefe de Carteira do Basa. Demitido, sumariamen-
te, pelo seu envolvimento com o Partidão, Selmo ficou desempregado de uma hora para outra e já tendo 
duas filhas para criar (Socorro e Wânia). O lendário advogado comunista Francisco Alves, especializado 
em questões trabalhistas, saiu em seu auxílio e entrou com um processo contra o banco que se estendeu 
por três anos. Para sobreviver, Selmo montou um pequeno quiosque em frente à sua residência, onde 
vendia bolinho de trigo (“filhós”), banana frita, bolo de macaxeira, tapioca doce, bolo de milho, canjica e 
mungunzá, acompanhado de refresco de frutas regionais. A única bebida alcóolica que vendia era a famo-
sa “caipirinha” de Cocal, servida exclusivamente para meia-dúzia de cobradores de ônibus, seus antigos 
camaradas de Partidão.
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Em 1967, quando finalmente o Basa resolveu lhe indenizar, Selmo já estava quase matando cachor-
ro a grito. O dinheiro arrecadado no quiosque mal dava para manter o básico da sobrevivência da família. 
Para ajudar nas despesas, Telma estava trabalhando como enfermeira no Sanatório Adriano Jorge. Assim 
que colocou a mão na bufunfa, Selmo comprou uma alcova completa e um jogo de cozinha para presen-
tear a esposa. Aí, disposto a nunca mais ser empregado de ninguém, transformou o pequeno quiosque 
no lendário Caxuxa Drinks e Lanches. Em menos de um ano, Selmo já havia se transformado no melhor 
barman da Cachoeirinha. Suas “batidas” mágicas eram disputadas a tapa. O Bar do Caxuxa virou ponto 
de encontro de biriteiros dos quatro cantos da cidade até encerrar suas atividades em 1989, quando Selmo 
e Telma já tinham tido mais três filhos (

Irmão caçula de dona Dinoca, seu Brígido casou com dona Glória e teve 18 filhos: Vicente, Geral-
do, Ana Maria, Fátima, Aparecida, Cláudio, Tomaz, Elisa, Brígido Jr., Maria de Jesus, Maria da Glória, Má-
rio Roberto, Deolinda, Hilário, Edneide, Maria da Piedade e as gêmeas Ana Lúcia e Ana Cristina. Vicente 
Nogueira foi secretário estadual de Educação. Geraldo Nogueira estudou comigo na ETFA e na Utam. 
Tomaz Nogueira foi superintendente da Suframa. Durante a adolescência, a hoje assistente social Apare-
cida (“Cida”) teve um namorico com o Mário Adolfo – um dos poucos sujeitos que conheço a namorar 
uma moradora do bairro de Aparecida sem ser nativo da área e sobreviver para contar a história. A Cida 
era uma das melhores amigas da Veremity, mãe da minha filha Marisa, e nós três tomamos juntos alguns 
porres federais em São Paulo, durante um Congresso Nacional de Trabalhadores, que colocou assistentes 
sociais e metalúrgicos hospedados no mesmo hotel. Choses.

Irmã de dona Glória, dona Helena casou com seu José Cyrino Dantas e teve seis filhos: Vânia, 
Conceição (“Ceita”), José Cyrino Dantas Jr. (“Zeca”), Ana Coeli, Publio Caio e Mona Helena. Ex-secretá-
rio municipal de Educação, o poeta e escritor José Cyrino foi meu contemporâneo no ICHL, ele fazendo 
Filosofia, eu fazendo Administração. Somos amigos até hoje.

Irmã de dona Helena, dona Adelaide casou com seu Ulimar Vanderley e teve três filhas: Lucia He-
lena, Ana Lucia e Claudinha. Eles moravam na Avenida Carvalho Leal, nas proximidades da casa da dona 
Magnólia Figueiredo. Lucia Helena casou com Jefferson Coronel, Ana Lúcia casou com Caio do Cavaco 
e Claudinha casou com Edu do Banjo.

Irmã de dona Adelaide, dona Elisa casou com seu José Ribamar e teve 11 filhos: José Ribamar Bes-
sa Freire (aka “Babá”, do invocado site Taqui Pra Ti), Regina, Helena, Estela, Ângela, Ricardo, Roberto, 
Aparecida, Celeste, Elisa e Maria do Céu. O jornalista Mário Adolfo foi aluno do Babá no ICHL e depois 
trabalhou com ele na redação do jornal Porantim, de defesa da causa indígena. Eu conheci o Ricardo e o 
Roberto Bessa no ICHL e nos tornamos amigos já se vão mais de três décadas. Quer dizer, tudo índio, 
tudo parente.

FEVEREIRO de 1978. Baile de Carnaval no Balneário Cetur, considerado um dos mais animados 
da cidade. No meio do fuzuê, o comerciante Luiz Paulo, fantasiado de tirolês, deixa sua esposa Ana Rita, 
fantasiada de odalisca, plantada sozinha na mesa e some no meio da multidão. A odalisca fica injuriada 
e começa a beber tudo a que tem direito. Com quinze minutos, ela já está doidaça e começa a detonar o 
marido:

– Aquele Luiz Paulo é um safado! Nem sei onde estou com a cabeça que também não saio por aí e 
me agarro com o primeiro macho que aparecer...

O pessoal da mesa ao lado, vendo a qualidade da mercadoria, começa a dar corda na odalisca.
– É, só mesmo sendo muito safado pra deixar uma mulher linda como você sozinha aí na mesa... 

– diz um pierrô.
– Aquele cretino vai ver uma coisa, aquele cretino vai ver uma coisa! – repete a odalisca, cada vez 

mais bêbada e injuriada.
– Homem não presta, minha amiga, eles são todos iguais! – insiste uma colombina.
Nesse momento chega o marido, que é interpelado rispidamente pela odalisca:
– Onde tu andava, cachorro? Já faz uma hora que tu saiu pra fazer xixi!
A turma do lado apura os ouvidos para acompanhar a discussão do casal, prevendo detalhes inte-

ressante.
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– Eu fui fumar um cigarro lá fora! – informa o marido, sem muita convicção.
– Mentira! Garanto que tu andava era se esfregando em alguma vagabunda por aí, seu cretino! Eu te 

conheço, seu escroto! Tu estava mesmo era se agarrando com alguma sirigaita, seu filho da puta! E depois, 
quando chega em casa, ainda quer bundinha... Taqui pra ti! (e exibiu um majestoso cotoco)

A turma da mesa ao lado caiu na maior gargalhada. O comerciante riu amarelo e depois sumiu de 
novo no meio da multidão.

NO início de 1975, Mário Adolfo viajou para Goiânia (GO) para morar com Ademar e Mércia 
Arruda, sua irmã mais velha, e estudar para o vestibular de jornalismo da Universidade Federal de Goi-
ás. Para o time do Murrinhas do Egito, aquilo foi o prenúncio de uma tragédia anunciada. As defesas 
milagrosas de Mário Adolfo, principalmente durante as cobranças de pênaltis, tinham sido responsáveis 
em 50% pela bonita campanha do time no Peladão do ano anterior. Os outros 50% , nós creditávamos 
ao meia-armador Áureo Petita, eleito o craque do ano da competição. Sem eles dois, o nosso time não 
passaria de uma equipe modesta condenada a uma existência vil no baixo clero do campeonato amador 
mais importante da cidade.

Faltando um mês para começarem as inscrições do 3º Peladão, Áureo Petita nos comunicou que 
havia recebido uma proposta irrecusável da Escola de Datilografia Santa Rita, que tinha como presidente 
a dona Norma, e também resolveu picar a mula. De quebra, levou junto com ele o estiloso centroavante 
Kepelé. As brigas internas no Murrinhas não tardaram a acontecer. Para o lugar do Mário Adolfo, a gente 
precisava decidir entre os goleiros Erivam Cabocão e Walter Doido. O ex-goleiro fastiano Walter Doido 
levou a melhor e Erivam Cabocão deixou o time cuspindo cobras e lagartos. Para o lugar de Áureo Pe-
tita, convocamos Marco Aurélio, um excelente meia-armador do Náutico, um dos melhores times da 2ª 
divisão do campeonato amazonense. Para a ponta esquerda, convocamos Azamor Bobô, ex-Rosa com 
Amor. Por sugestão do Petrônio Aguiar, eu fui deslocado para a zaga, para atuar na posição de quarto 
zagueiro fazendo dupla com ele.

O centroavante Mazinho, que havia perdido o posto para o centroavante Nilton Torres, também 
resolveu ir embora cuspindo cobras e lagartos. De quebra, levou junto com ele o presidente do time, Olí-
bio Trindade, e o equipamento doado pelo vereador João Torres. Eu assumi a presidência do Murrinhas e 
comprei um novo equipamento semelhante ao do Fluminense. Sem técnico (Mazinho ocupava o cargo), 
passamos a escalar o time por consenso numa espécie de “pré-democracia corintiana”. Nesse meio tem-
po, Mazinho, Erivam e Olíbio resolveram fundar um novo time, chamado Inútil, e, só pra me sacanear, 
compraram um equipamento semelhante ao do Vasco da Gama. Eles também convocaram vários cra-
ques do futebol amador, como Zezinho, na época juvenil do Nacional, mais tarde jogador profissional do 
Rodoviária, de Manaus, e do Sporting, de Portugal, os irmãos Cacheto, Bebeto e Dinho, todos juvenis do 
Rio Negro, e o endiabrado Zeca Boy, ex-ponta direita do Racing, do Vieiralves. 

Depois de repaginado, o novo Murrinhas do Egito era um time sem grandes estrelas, mas bem 
compactado, de toque rápido e envolvente, bastante aplicado taticamente e com preparo físico e garra 
suficiente para enfrentar de igual para igual qualquer um dos grandes times da competição. O goleiro 
Walter Doido, apesar da baixa estatura, tinha a agilidade de um gato e era um verdadeiro paredão. Na 
lateral direita, a experiência de Carlito Bezerra, ex- jogador da União Portuguesa no campeonato amador. 
De beque central, Petrônio Aguiar, um verdadeiro xerife da área.  Eu estava na quarta zaga e na lateral es-
querda Gilmar Velhote. O volante era o competente e raçudo Almir Português. O estilista Marco Aurélio 
era o meia armador. Luiz Lobão era o ponta de lança. Na ponta direita, Gilson Cabocão. O endiabrado 
Nilton Torres comandava o ataque e, na ponta esquerda, o driblador minimalista Azamor Bobô. O banco 
de reservas ainda contava com Wilson Fernandes, Fábio Costa, Chico Cavalinho, Airton Caju, Heraldo 
Cacau, Chico Porrada e Rubens Bentes. O Inútil que nos aguardasse.

NA primeira fase do Torneio Início, em um sábado à tarde, o Murrinhas e o Inútil caíram na mes-
ma chave, no campo do Penarol. Havia oito times na chave, disputando uma única vaga. Eram partidas de 
dois tempos de quinze minutos, com intervalo de cinco minutos. No caso de empate no tempo normal, 
a decisão seria nos pênaltis. A gente disputou a primeira partida contra o Manicoré e ganhamos de 2 a 0, 
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gols de Nilton e Bobô. O Inútil ganhou de 1 a 0 do Bilu Teteia, gol do Zezinho. No segundo jogo, nós 
enfrentamos o Corinthians, que havia derrotado o Show Ball nos pênaltis. O Inútil ia jogar com o Stage, 
que havia vencido o Tefé por 2 a 0. Estava na cara que Murrinhas e Inútil iam decidir a vaga. Mas não foi 
o que aconteceu.

A gente enfiou 2 a 0 no Corinthians, gols de Nilton e Marco Aurélio, em cinco minutos. Aí, em vez 
de aproveitar a maré para encher o paneiro, o time subiu no salto agulha. Era toque de calcanhar pra cá, 
balãozinho pra lá, firulas aqui, totozinhos ali. Resultado: o Corinthians, que estava o tempo todo acuado 
no seu próprio campo, fez dois contra-ataques mortíferos em alta velocidade no segundo tempo e em-
patou o jogo. O goleiro Walter Doido enlouqueceu de vez: ele nunca havia tomado dois gols em quinze 
minutos. Com o coração na ponta da chuteira nós fomos pra cima e ainda carimbamos o travessão deles 
por duas vezes, mas a disputa foi para os pênaltis. Perdemos de 2 a 1 (Walter Doido defendeu três pênal-
tis, nós conseguimos chutar quatro pra fora). Só nos restava torcer pelo Inútil, que não fez feio, venceu 
o Stage por 1 a 0, gol do Roberto, e depois enfiou 3 a 0 no Corinthians, gols de Zezinho e Roberto (2).

No dia seguinte, domingo pela manhã, eu, Petrônio Aguiar, Chico Cavalinho e Rubens Bentes, to-
dos do Murrinhas do Egito, engrossamos a torcida do Inútil, que acabou conquistando o título do torneio 
início. Era a primeira vez que um time de futebol da Cachoeirinha alcançava essa façanha.

No dia 15 de setembro de 1975, segunda-feira, o jorna A Crítica publicava uma matéria intitulada 
“Inútil mostra seu valor. Ele exige mais respeito”, que transcrevo a seguir:

Uma briga interna no Murrinhas do Egito acabou gerando o Inútil, time que ontem fez o seu nome 
e que tão logo as emissoras de rádio e televisão o anunciaram como campeão do Peladão passou a ser 
olhado com admiração.

O esquisito nome fez o grande público perguntar aqui e ali detalhes sobre o time que em verdade 
surgiu na última hora depois que a direção do time Murrinhas resolveu dispensar alguns jogadores con-
siderados excedentes, e estes, com raiva, decidiram formar um outro quadro.

– Juro que decidimos formar um outro time só para mostrarmos que nós tínhamos futebol – disse 
Bebeto, autor do gol que deu o título de campeão do Inútil.

– O nome Inútil foi escolhido para associar o fato de ser um time formado só por gente conside-
rada inútil pelo Murrinhas. Acho que essa vontade de vencer, mostrar o nosso valor, mostrar que não 
éramos apenas pernas de pau, é que nos deu ânimo para chegar a esse título – comentou Zezinho, que 
em toda a campanha marcou 5 gols.

Do Murrinhas, time da rainha Silene Pessoa, saíram brigados os craques Mazinho, Zeca, Erivam, 
Zezinho, Roberto e Bebeto, além do presidente Olíbio e do próprio Mazinho, que era o técnico.

Olíbio, aliás, no primeiro Peladão, foi presidente do Arranca Toco, no segundo comandou o Mur-
rinhas e agora, no terceiro, está a frente do Inútil.

– Quando eu entro num trabalho, gosto de vê-lo frutificar. Vi que o pessoal tinha condições, con-
versei com todos os que haviam sido dispensados e resolvemos fundar o Inútil. Ano passado ganhamos o 
concurso de rainha pelo Murrinhas, este ano ganhamos o Torneio Início. Acho que desse jeito vamos aca-
bar sendo o campeão do campeonato – falou entusiasticamente o presidente Olíbio, enquanto parabeni-
zava seus jogadores e anunciava uma grande festa para festejar o título construído com amor e dedicação.

O Inútil começou sua campanha contra o Bilu Teteia, a quem venceu em jogo por 1 a 0, gol de 
Zezinho. Depois venceu o Stage por 1 a 0, gol de Roberto, e, logo em seguida, golearam o Corinthians 
por 3 a 0, gols de Zezinho e Roberto (2). O Corinthians tinha acabado de vencer o Murrinhas quando o 
Inútil (filial do Murrinhas) descontou a surra.

Saindo campeão do campo do Penarol, o Inútil foi domingo de manhã para o campo do Depar-
tamento Rodoviário Municipal (DRM), onde, depois de empatar de 1 a 1 com o poderoso DRM, gol 
de Zezinho, acabou vencendo os rodoviários em penalidades por 3 a 0. Depois o Inútil venceu ao São 
Francisco por 1 a 0, gol de Zezinho, e ganhou também da Ótica São Paulo por 1 a 0, gol de Roberto. 
Vencendo a chave do campo do DRM, o Inútil foi pra o campo da Coca-Cola, onde se encontraria com 
os outros três campeões das demais chaves eliminatórias.

O Inútil empatou no tempo normal com o Fabiano por 1 a 1, gol de Zezinho, e venceu o time dos 
oficiais da Base Aérea nos pênaltis por 3 a 0. Na decisão do Torneio Início, o Inútil venceu o D. Pedro 
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por 1 a 0, gol de Bebeto, numa cabeçada sensacional. O time campeão formou com Erivam, Zé Carlos, 
Boanerges, Cacheto e Roberto, Careca e sargento Roberto, Jones, Zezinho, Bebeto e Dinho, entrando 
depois Osmar, um bom ponta direita, no lugar de Jones.

A reportagem não disse que Osmar, na verdade, era o nome oficial do Mazinho, mas quem entrou 
no jogo decisivo e deu o passe pro Bebeto fazer o gol foi o Zeca Boy, que jogou malandramente com a 
carteira do Mazinho porque seu time, o Racing, havia sido eliminado no dia anterior. Depois do torneio 
início, Zeca Boy foi inscrito oficialmente pelo Inútil.

NOSSA esperança de enfrentar o Inútil durante o campeonato oficial foi por águas abaixo depois 
que perdemos o mando de campo para o Canarinho, de Petrópolis. Em vez de jogar no campo do Pena-
rol, fomos obrigados a jogar no campo do Holanda, no Aleixo, e no campo do Esusa, ao lado da Cidade 
Jardim, na Chapada.

Na primeira partida da 1ª fase, derrotamos o Soccer por 5 a 0, gols de Nilton (3) e Luiz Lobão (2). 
Depois empatamos com a Casa dos Vidros em 1 a 1, gol do Marco Aurélio, ganhamos do Serra Grande 
por 3 a 0, gols de Nilton (2) e Bobô, ganhamos do Palmeiras de 4 a 1, gols de Nilton, Luiz Lobão, Gilson 
Cabocão e Chico Cavalinho, ganhamos do Sulanapo de 1 a 0, gol de Luiz Lobão, perdemos do Socon de 1 
a 0 e empatamos com o Travessa em 2 a 2, gols de Wilson Fernandes e Heraldo Cacau. Nos classificamos 
em terceiro lugar, atrás da Casa dos Vidros e Socon. Nessa fase, se classificavam quatro times e quatro 
eram eliminados.

Na segunda fase, nossos problemas começaram. O goleiro Walter Doido era um excelente jogador, 
mas tinha um gênio temperamental. Durante nosso primeiro jogo contra a Escola de Datilografia Santa 
Rita, time do Áureo Petita, no campo do Penarol, ele começou a discutir com o Petrônio Aguiar por 
causa de um lance banal, aí, subitamente, tirou a camisa de goleiro e jogou na cara do zagueiro central. 
O juiz, evidentemente, o expulsou na mesma hora. A gente estava vencendo a partida por 1 a 0, gol do 
Luiz Lobão, quando aconteceu a presepada. Eu resolvi ser substituído para a entrada do improvisado 
goleiro Aldemir Diógenes (“Mestre Louro”) e o volante Almir Português assumiu meu posto de quarto 
zagueiro. Com um homem a mais em campo, o time do Áureo foi pra cima e empatou o jogo com um 
gol de Kepelé. Aliás, se não fossem duas defesas milagrosas do Mestre Louro, em chutes à queima-roupa 
de Áureo Petita e João Carlos, a gente teria perdido o jogo. O temperamental Walter Doido pegou dois 
jogos de suspensão.

No segundo jogo, contra o Espantalho, no campo do Holanda, enfiamos 6 a 1, gols de Wilson 
Fernandes (2), Nilton (2), Luiz Lobão e Bobô. O gol que sofremos foi uma piada: um sujeito bateu uma 
falta no ângulo, Mestre Louro fez um voo acrobático e conseguiu espalmar a bola pra cima, numa defesa 
sensacional, de mão trocada. Só que ele ficou deitado no chão, deslumbrado com os aplausos da torcida 
e esperando o clique dos fotógrafos. A bola, movida pela força da gravidade, desceu displicentemente 
do espaço, bateu em sua nuca e foi se alojar no fundo das redes. Esquecidos da defesa espetacular de 
alguns segundos atrás, mais da metade do time e dos torcedores queria estripá-lo na mesma hora. O mais 
exaltado era o comerciante Manuel Leite, pai do Zeca Boy, que havia utilizado sua Kombi para levar os 
atletas ao campo de jogo:

– Comigo, esse Louro não volta! Comigo, esse Louro não volta! Vai ser frangueiro assim na puta 
que pariu!

Mestre Louro, com razão, ficou injuriado. E não apareceu para jogar no último jogo.
O arrojado centroavante Nilton Torres, que também era um goleiro de mão cheia, foi escalado 

para o jogo contra o Barcelona, da Cidade Nova. Perdemos em potencial ofensivo, mas conseguimos 
reorganizar de novo o sistema defensivo. Foi um jogo catimbado, murrinha, pegado, safado, digno de 
peladeiros suburbanos. Uma falta a cada dois minutos, discussões dos dois lados, enfim, uma grande 
aporrinhação. Ainda assim ganhamos de 1 a 0, gol do Carlito Bezerra, de pênalti, e fomos campeões da 
chave. O Barcelona ficou em segundo lugar. O time do Áureo Petita foi para a repescagem. Nessa fase, 
se classificavam dois times e dois eram eliminados. Dos 420 times iniciais, só restavam 105. Outros 15 
viriam da repescagem para completar os 120 melhores. Começaria a chave do “mata mata”, com todos 
os jogos sendo eliminatórios.
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NOSSO primeiro jogo foi contra o forte time do Santa Rita, formado por homeboys que mora-
vam no entorno da Igreja de Santa Rita, na Cachoeirinha. Os destaques do time eram os irmãos Helder 
e Wandi, este ex-jogador profissional do Olímpico, o goleiro Pompeia, seu irmão e dono do time, o 
meia armador Agostinho, e o primo de ambos, Ely, que depois jogou profissionalmente no Nacional e 
no Clube do Remo, em Belém. Era um domingo de manhã de muita chuva. O jogo foi marcado para o 
campo da Base Aérea. O campo era de barro e, por causa da chuva, havia se transformado em uma pista 
escorregadia de motocross. Em comum acordo, as duas equipes decidiram não disputar o jogo naquelas 
condições. Saímos em busca de um novo campo para realizar a partida. 

 Por volta das 10h, nós invadimos na marra o campo principal da Suframa, onde dois times (Cruz 
Azul, da Betânia, e Independente, de São Lázaro) disputavam uma partida do “mata mata”. Expulsamos 
as duas equipes de campo, sob o argumento calhorda de que “éramos da Cachoeirinha e tínhamos carta 
branca para jogar em qualquer campo por determinação do vereador Messias Sampaio, o manda chuva 
do Peladão”. Os sujeitos protestaram uma barbaridade, mas acabaram deixando o campo e iniciamos a 
nossa própria partida. Ganhamos o jogo de 1 a 0, gol de Luiz Lobão, mas quando estávamos preenchen-
do a súmula para levar para a coordenação do Peladão, apareceu o vereador Messias Sampaio em pessoa, 
visivelmente puto. Messias era o coordenador geral da competição e trazia a tiracolo os dirigentes das 
duas equipes que a gente havia expulsado de campo.

– Eu logo vi que essa desordem só podia ser coisa do Murrinhas! – vociferou ele.
Tentamos explicar o que havia nos levado a realizar o nosso jogo ali no campo da Suframa e não 

no campo da Base Aérea, mas o coordenador não quis muito papo. Ele estava simplesmente possesso. 
Resultado: Murrinhas e Santa Rita foram desclassificados por indisciplina na mesma hora. 

Em 1976, para disputar o Peladão, eu montei um novo time intitulado Setembro Negro, que era um 
verdadeiro ninho de cobras e contava com o goleiro Clenildo Ferraz (aka “Gato”, ex-Fast Club), Mário 
Gordinho, Paulo César, Luiz Alberto, Almir Português, Lúcio Preto, Pompeu, Paulinho Preto, Francisco 
Neto, Ratinho, Petrônio Aguiar, Jaques Castro, Zeca Boy e Luiz Lobão, enquanto um outro time genérico 
do Murrinhas do Egito fazia jogos de exibições. Durante aquele ano, o Murrinhas jogou em praticamente 
todos os campos existentes na região: Rio Branco (atualmente abrigando o fórum Henoch Reis), Belo 
Horizonte (atualmente abrigando a Escola de Advogados da OAB), Vila Rica (atualmente pertencente à 
ECT, localizado em frente da Padaria Clícia, na Estrada do Aleixo), Penarol, União, Granja Santa Marta, 
Barro Amarelo, Betânião, Holanda, São Francisco e Gilbertão. O Setembro Negro foi eliminado do Pe-
ladão na fase do “mata-mata”.

Em 1977, eu encerrei definitivamente minha carreira de jogador de futebol. Havia passado no ves-
tibular de Administração da FUA, estava me formando em Engenharia Eletrônica pela Utam e agora era 
pai dos gêmeos Marcelo e Marcel. Quer dizer, não dava para chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. 
Comecei a me interessar por literatura e lancei meu primeiro livro de poesias, “Old fashioned”, sucesso 
de crítica e de público. Meu novo esporte, eu intuía, era correr atrás de “rabo de saia”. Não me arrependo.

Dentre os jogadores que vi atuando contra o nosso time, alguns eram verdadeiros craques e custa 
crer que não tenham se profissionalizado. Vou relembrar alguns deles em um simples exercício de memó-
ria. Goleiros: Gilberto, Zeca, Divaldo, Rubem Amazonas, Tapioca, Bacabal, Raul Zagury, Couro Velho, 
Nanico e Pavão. Zagueiros: Tobias, Ferrinho, Sapatão, Getúlio, Tico, Juarez, Donga, Paulinho Caçador, 
Carlos Coda, Grilo e Chico Preto. Meio campistas: Daniel, Erasmo, Joshua, Caboquinho, Dadi, Pará e 
Hiran. Atacantes: Bacaba, João (irmão do Donga), Sodré, Cabral, Chicuta, João Carlos Peteleco, Oliveira, 
Jalves, Eraldo, Ernandes, Aluísio, Irineu e Oncinha.

FEVEREIRO de 1976. Mais enfeitado que jumento de cigano, Alberto Sarará entra no Bar do 
Oswaldo, no final da Rua Maués, procurando pelo parceiro Nelson Barreto, com quem havia combinado 
de irem juntos ao baile de carnaval do Beasa.

– O Nelson tomou umas cachaças ontem a noite e passou o dia com desarranjo intestinal. Acho 
que não vai dar pra ele ir pro baile não! – avisou Miguelito.

Crioulo parrudo, de quase dois metros, Alberto Sarará ficou mordido:
– Porra, bicho, mas vocês aqui da Cachoeirinha só vivem doentes! Nunca vi uma coisa dessas! 
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Adoecem com tudo! Olhem pra mim, que fui criado no Bariri e nunca senti nada! Nunca fiquei gripado, 
nunca tive diarreia, nunca tive sarampo, nunca peguei nem frieira...

E prosseguiu a ladainha, para justificar seu vigor físico:
– É que vocês foram criados comendo barro e peixe podre aí do Igarapé do Quarenta. Só pode! Eu, 

não. Quando eu era guri, minha mãe colocava um prego na boca do fogão até ficar incandescente, depois 
colocava o prego no suco de jenipapo e dava pra mim beber, antes de dormir. Devo ser forte desse jeito 
porque desde pequeninho sempre tomava aquela infusão de ferro puro...

Folgado que só rolamento de carroça, o biriteiro Macarrão resolve entrar na conversa:
– Rapaz, eu bem que sempre desconfiei que esse pessoal do Bariri metido a macho toma é muito 

ferro desde criança...
Quase que sai porrada dentro do bar.

JULHO de 1996. Mortos de doidos, Arlindo Jorge, Vladimir Brother, João Cachorro e mais dois 
amigos entram no Bar Maresia, localizado em frente da Igreja de Santa Rita, para tomar a saideira e forrar 
o bucho. O dia está quase amanhecendo e, no boteco, apenas alguns boêmios retardatários estão dan-
çando animadamente ao som de uma orquestra de um homem só, o pianista Zé Bonitinho e seu vistoso 
teclado eletrônico. Eles ocupam duas mesas e chamam a garçonete.

–  Vocês têm isca de que? – indaga Arlindo Jorge.
–  Infelizmente, já acabou tudo! – devolve a garçonete, passando um pano imundo nas mesas.
–  Então me traz duas cervejas geladas e cinco carteiras de Carlton, uma pra cada um...
Aí, tirando gosto com cigarro, começaram a detonar uma nova grade de cerveja.
Lá pelas tantas, impressionado com o malabarismo que Zé Bonitinho fazia no teclado eletrônico, 

Arlindo Jorge, como se fosse um zumbi, se aproximou do pianista, ficou observando em silêncio e, de 
repente, segurou e levantou pelo pulso as duas mãos do pianista do teclado. O som continuou rolando 
do mesmo jeito.

Ainda segurando o pianista pelos pulsos, Arlindo Jorge se virou para os companheiros de mesa e 
contou o truque:

–  Esse zé ruela não toca porra nenhuma não! As músicas são pré-gravadas. Ele fica aqui só fazendo 
o agarol do agamenon...

Zé Bonitinho, ainda com as duas mãos imobilizadas, ficou puto:
–  Qualé, mermão, está querendo me desempregar? Está querendo me desempregar?...
Se a garçonete não tivesse intervido e levado Arlindo Jorge de volta pra mesa, o falso pianista teria 

entrado na porrada pra aprender a não enganar zumbies embriagados em estado terminal.

AGOSTO de 1977. Donos da Companhia de Despachos Atlântica, os eternos playboys Odivaldo 
Guerra e Antenor Caldas (um dos fundadores da Banda do Mandy’s Bar) resolveram colocar uma equi-
pe de futebol no 5º Peladão. O objetivo deles, claro, era fazer merchandising da empresa – o que viesse 
depois seria lucro. Para realizar a tarefa, eles convidaram vários dirigentes de peso: Nelito Bandeira, 
Frank Cavalcante, Olíbio Trindade, Jorge Almeida, Roberto Amazonas, Wilson Fernandes, etc. O goleiro 
Pompeia, ex-Santa Rita, foi contratado para ser o técnico. O colored Pompeu, ex-lateral esquerdo do Fast 
Clube, foi contratado para ser cabeça de área. O resto do time era formado por ex-jogadores do Sancol, 
Murrinhas e Inútil. O time base do primeiro jogo da competição era formado por Erivam Cabocão, Luiz 
Lobão, Lucio Preto, Petroba e Arquimedes; Pompeu, Paulo César e Silva; Cassianinho, Manuel Augusto 
e Áureo Petita. No banco estavam Pompeia (goleiro), Sici Pirangy, Zeca Boy, Irineu, Petrônio Aguiar, 
Orlando e Kepelé, entre outros cobras.

Nesta primeira fase, o Atlântica venceu o Dulima por 2 a 0, gols de Manuel Augusto e Cassianinho, 
o Havaí por 2 a 0, gols de Paulo César e Áureo Petita, o Skorpius por 4 a 1, gols de Manuel Augusto (2), 
Pompeu e Silva, o Grêmio Airão por 3 a 0, gols de Cassianinho, Áureo Petita e Zeca Boy, e o Palmeiras 
do Parque 10 por 4 a 0, gols de Manuel Augusto (2), Paulo César e Silva. Campeão da chave 4, o time se 
transformou em uma das sensações do Peladão por ter feito 15 gols em cinco partidas e sofrido apenas 
um. Não virou manchete do jornal A Crítica porque na mesma fase o Torpedo, do Japiim, do centroavan-
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te André, havia feito 32 gols em cinco partidas e sofrido apenas dois.
Na segunda fase, o Atlântica venceu o Juruá por 3 a 0, gols de Manuel Augusto (2) e Cassianinho, 

empatou com o Ana Nery em 2 a 2, gols de Áureo Petita e Paulo César, venceu o Tropical por 3 a 1, gols 
de Cassianinho (2) e Silva, venceu o Palmeiras de São Jorge por 3 a 0, gols de Manuel Augusto, Áureo 
Petita e Zeca Boy, venceu o Barcelona por 2 a 0, gols de Manuel Augusto e Cassianinho, venceu o Major 
Gabriel por 1 a 0, gol de Áureo Petita, e venceu o Arrisca Tudo por 6 a 0, gols de Manuel Augusto (2), 
Cassianinho (2), Áureo Petita e Zeca Boy. Campeão invicto da segunda fase, o Atlântica começou a atrair 
uma legião de torcedores da Cachoeirinha para acompanhar seus jogos.

Na fase do “mata mata”, o Atlântica derrotou o Tiradentes por 1 a 0, gol de Zeca Boy, derrotou o 
Sport Club Recife por 2 a 0, gols de Manuel Augusto e Irineu, derrotou o Baioque por 4 a 1, gols de Zeca 
Boy (2), Áureo Petita e Paulo César, derrotou o Príncipe de Gales por 3 a 1, gols de Manuel Augusto (2) e 
Cassianinho, derrotou o Academia por 2 a 0, gols de Paulo César e Silva, e derrotou o Lavor por 1 a 0, gol 
de Irineu. Seis times estavam classificados para as quartas de final: Atlântica, Einstein, Banik, Transmó-
veis, Consag e Imperial. O campeonato foi interrompido para essas seis equipes enquanto era decidido 
a chave “Pelamor de Deus”, considerada a repescagem da repescagem, com 64 times disputando duas 
vagas para a última fase. Acabaram se classificando os times do Lavor e Ótica São Paulo.

Pelo sorteio, o Atlântica enfrentou o Banik no estádio Vivaldo Lima. Foi um dos melhores jogos 
do campeonato. O timaço do Banik fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas com Áureo Petita em uma noite 
inspirada (fez dois gols), acabou cedendo o empate e só não perdeu porque Zeca Boy acertou uma bola 
no travessão após um voleio sensacional já nos descontos. Pelas regras da competição, não havia disputa 
em pênaltis. Em caso de empate, passava para a fase seguinte a equipe de melhor campanha. O Atlântica 
despachou o Banik. Nos demais jogos, o Lavor venceu o Transmóveis por 6 a 1, a Ótica São Paulo ga-
nhou do Einstein por 2 a 1, e o Consag empatou com o Imperial em 2 a 2. Como o Imperial havia feito 
uma campanha melhor do que o Consag, o time do técnico Arturzinho foi despachado.

Nas semifinais, o Atlântica venceu o Imperial por 1 a 0, gol de Manuel Augusto, e a Ótica São Paulo 
derrotou o Lavor por 5 a 1. O jogo decisivo entre Atlântica e Ótica São Paulo foi marcado para a noite 
do dia 4 de janeiro de 1978, uma quarta-feira, no estádio da Colina, em São Raimundo.

NO dia 6 de janeiro de 1978, sexta-feira, o jornal A Crítica publicou uma matéria intitulada “Ótica 
São Paulo conquista o título do Peladão”, que transcrevo a seguir:

A Ótica São Paulo é o novo campeão do Peladão, conseguindo o título na madrugada de ontem, 
depois de uma luta que começou às 22 horas de quarta-feira. A vitória só surgiu nos pênaltis, depois de 0 
a 0 no tempo regulamentar e nas duas prorrogações que se seguiram.

O estádio da Colina ficou quase totalmente lotado, com uma torcida entusiasmada que vibrou com 
as jogadas sensacionais de lado a lado. No tempo regulamentar de 60 minutos, o Atlântica foi mais time, 
dominando as ações, mas nos 30 minutos de prorrogação a Ótica, que tem um time mais novo, tomou 
conta da partida e esteve a ponto de garantir a vitória, só não conseguindo graças à estupenda atuação do 
goleiro Pompeia e de toda a zaga do Atlântica.

O Atlântica tentou decidir o jogo de saída. O centroavante Manuel Augusto, em grande noite, leva-
va perigo constante a meta de Oscar, que esteve muito feliz na partida. Logo aos 2 minutos, Cassianinho 
perdeu um gol feito, não concluindo com êxito um bom trabalho de Manuel Augusto.

Notou-se no começo do jogo que o Atlântica queria afogar a Ótica. O volante Pompeu, melhor do 
que nunca, caiu em cima do craque Júlio Cesar e conseguiu anulá-lo em quase todo o tempo regulamen-
tar. Com seu melhor jogador em campo sem poder fazer nada, o time da Ótica permaneceu o tempo todo 
em seu próprio campo de defesa.

A marcação individual, a atenção constante para os deslocamentos do irrequieto ponta de lança 
Costa, a cobertura precisa do central Lúcio Preto e o perfeito entrosamento da zaga, mostrava o Atlân-
tica bem posicionado na colocação em campo e senhor absoluto das ações ofensivas. A Ótica não tinha 
espaço para realizar seu costumeiro jogo de toques rápidos.

Entretanto, havia um erro muito grande no time do Atlântica: a falta de chutes a gol, já que os 
atacantes teimavam em levar a bola até dentro da pequena área, com firulas e dribles desnecessários. E, 
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por mais paradoxal que possa parecer, apesar do amplo domínio do Atlântica foi a Ótica que esteve mais 
perto de marcar.

Numa cabeçada de Costa, o quarto zagueiro Petroba salvou em cima da linha depois do goleiro 
Pompeia já estar vencido. Depois foi o excelente líbero Luiz Lobão que parou com a barriga uma bola 
que ia entrando, oferecendo condições para Pompeia voltar e contornar o perigo.

No final do tempo regulamentar, o Atlântica já mostrava muito cansaço. E as modificações foram 
se sucedendo, acabando com o ritmo e o entrosamento da equipe. Enquanto isso, a Ótica mantinha o 
mesmo time em campo e aos poucos ia tomando conta da partida.

Quando foi iniciada a primeira prorrogação de 20 minutos, a Ótica já era dona das ações. Lúcio 
Preto havia saído contundido e Pompeu teve de recuar um pouco para fortalecer a zaga, diminuindo a 
marcação individual em cima de Júlio Cesar. Aí, a Ótica se liberou e começou a rolar a bola, chegando ao 
ponto de entusiasmar sua pequena torcida. Era evidente a queda do último invicto do Peladão.

O Atlântica, porém, resistiu heroicamente no final da primeira prorrogação e nos 10 minutos da 
segunda prorrogação. Quase a uma hora da manhã de quinta-feira, ainda com o estádio lotado, o muito 
bom árbitro Manuel de Jesus encerrou a partida. Nos pênaltis, a Ótica faturou 5, a Atlântica 3. Resultado: 
Ótica, campeã, Atlântica, vice-campeão invicto.

O presidente do Atlântica, Odivaldo Guerra, estava inconformado:
– A gente monta um time, vence todas as partidas, aí perde na final em pênaltis para um time que 

havia passado por duas repescagens, não dá pra entender! O certo seria marcar um novo jogo! – dizia 
Guerra. – O regulamento era bem claro ao falar que não haveria disputa por pênaltis, que passaria para a 
fase seguinte o time de melhor campanha, aí eles rasgam tudo e inventam novas regras. Isso é casuísmo!

Outro dirigente do Atlântica que também estava inconformado era o engenheiro Roberto Ama-
zonas:

– Eu fiquei afônico de tanto gritar para os jogadores chutarem em gol, mas eles não me ouviam por 
causa do barulho da torcida. A gente perdeu meia dúzia de gols feitos e isso mostra a superioridade do 
nosso time. O Atlântica, único time invicto da competição, é o campeão moral do Peladão! – desabafou.

Mais de 6 mil torcedores do Atlântica saíram da Cachoeirinha para torcer pelo seu time no bairro 
de São Raimundo. Os torcedores da Ótica São Paulo eram pouco mais de 1.500. Na saída do estádio 
da Colina, a marcha silenciosa de quase mil veículos em direção à zona sul de Manaus era sinônimo da 
tristeza dos torcedores, jogadores e dirigentes do Atlântica. Eles já haviam preparado uma festa na qua-
dra do GRES Andanças de Ciganos, mas o brilhante goleiro Oscar Almeida colocou água no chope. Pra 
completar, Oscar Mão de Onça, o carrasco do Atlântica, é nascido e criado na Cachoeirinha. Ele é irmão 
de Jorge e Orlando Almeida, ambos jogadores do Atlântica. 

Craque do ano do Peladão em 1974, quando defendia o Murrinhas do Egito, o meia-armador 
Áureo Petita saiu de campo chorando. Ele havia sido escalado para bater o último pênalti do Atlântica e, 
depois, continuar fazendo as cobranças individuais até ser conhecido o vencedor. Não deu tempo. Pelo 
sorteio, coube a Ótica São Paulo iniciar as cobranças das penalidades. O zagueiro Salustiel converteu a 
primeira cobrança. Manuel Augusto empatou para a Atlântica. O centroavante Costa colocou a Ótica em 
vantagem. Petroba empatou para a Atlântica. Sarará converteu para a Ótica São Paulo. Zeca Boy empa-
tou para a Atlântica. A disputa estava em 3 a 3. Zé Raimundo colocou a Ótica São Paulo novamente em 
vantagem. Pompeu desperdiçou o pênalti, graças a uma defesa sensacional de Oscar Mão de Onça. O 
craque Júlio Cesar fez 5 a 3 para a Ótica São Paulo e saiu para comemorar o título correndo em direção ao 
goleiro Oscar, o grande herói da noite. Sem acreditar direito no que havia acontecido, o time do Atlântica 
deixou o campo cabisbaixo. 

Post-scriptum: a Cachoeirinha tinha o primeiro “campeão moral” do Peladão, argumento que a 
Seleção Brasileira também utilizaria naquele mesmo ano, durante a Copa do Mundo na Argentina. Ô raça!

MORADOR da Rua Barcelos, nas proximidades do Boteco da Zeza, na Cachoeirinha, Douglas 
Mascarenhas possuía um velho Karmann Ghia, que vivia parado por falta de peças. Douglas vivia fuçan-
do os ferros-velhos da cidade em busca das peças faltantes, mas sem sucesso. Já havia colocado anúncios 
em jornais. Nada. Ele então resolveu apelar para os amigos: quem soubesse da existência de algum sujeito 
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querendo se desfazer de qualquer tipo de Karmann Ghia, sucateado ou não, que o comunicasse, que ele 
compraria na mesma hora. Uns seis meses depois, o livreiro Antônio Diniz telefona para Douglas:

– Parceiro, eu descobri uma verdadeira galinha morta pra você. É um Karmann Ghia todo deto-
nado, que está pegando sol e chuva em frente de uma residência, ali pro rumo da Praça 14. Acho até que 
o dono não vai te cobrar nada pra se desfazer do bagaço. O carro está tão lascado, que só falta mesmo ir 
pro ferro-velho. Mas ainda dá pra salvar algumas peças.

Douglas ficou mais alegre do que pinto no lixo.
– Me dá o endereço do dono do carro, que eu vou lá agora mesmo! – avisou.
– Eu não sei o nome da rua, não. Mas você vem aqui na livraria, que eu te levo lá...
Em menos de meia hora, Douglas estava entrando na livraria Sebão da Cidade. Mais quinze minutos, 

e os dois estavam aboletados no carro do Antônio, se dirigindo para o local onde estava o Karmann Ghia.
Douglas estava eufórico:
– Bicho, tu achas que o cara vai querer mais de mil paus pela carcaça? – perguntou.
– Mil paus? – espantou-se Antônio Diniz. – Aquela sucata não vale 200 reais. O Karmann Ghia 

está tão detonado que não tem mais nem pneus. Está montado em cima de quatro torres de tijolos. A 
tinta já descascou, as portas estão comidas pela ferrugem, os para-lamas estão cheio de buracos. O dono 
vai dar graças a Deus você tirar aquele monte de ferro velho de frente da casa dele...

Douglas ria, divertido. Os dois desceram a Avenida Sete de Setembro, dobraram à esquerda depois 
da Escola Técnica e seguiram pela Rua Duque de Caxias em direção à Praça 14. Depois do antigo depó-
sito do DER-Am, o carro dobrou à direita e seguiu pela Rua Barcelos. Mais alguns minutos e Antônio 
parou o carro.

– O Karmann Ghia é aquele ali! – avisou.
Douglas tomou um susto.
– Porra, Antônio, mas esse aí é o meu Karmann Ghia...
O livreiro não sabia onde esconder a cara. Também, quem mandou confundir o bairro da Praça 14 

com o território livre da Cachoeirinha.

AGOSTO de 1982. O sambista Martinho da Vila desembarca em Manaus, a convite do GRES Vi-
tória Régia, para fazer um show exclusivo na quadra da escola. Durante um mês, um carro volante aluga-
do pela escola verde-e-rosa percorreu todos os bairros da cidade anunciando o espetáculo do renomado 
partideiro de Vila Isabel, que havia acabado de lançar um novo disco (“Verso e Reverso”). A previsão dos 
dirigentes da escola era de “casa cheia”.

Faltando algumas horas para começar o show, ainda no hotel, Martinho da Vila chama um de seus 
assessores em particular e avisa que está precisando fumar um cigarro de índio para relaxar um pouco 
antes de dar início à cantoria. O sujeito dispara meia dúzia de telefonemas, aí embarca o pagodeiro em um 
táxi e os dois seguem para a casa do Chico Padeiro, na Cachoeirinha, localizada na Rua General Glicério, 
quase canto com a Rua Parintins. Chico Padeiro era reputado como fornecedor da melhor erva maldita 
da região.

Os dois são recebidos na varanda da modesta residência pelo próprio Chico Padeiro, que os trata 
com distinção e cortesia. Feitas as apresentações iniciais e o motivo da visita, Chico Padeiro entra na casa 
e retorna, depois de alguns minutos, trazendo uma pequena mala de couro. Martinho da Vila está se ba-
lançando em uma cadeira de macarrão, na varanda bastante ventilada. Chico Padeiro abre a pequena mala 
aos pé de Martinho da Vila. Ela está abarrotada de maconha até a boca.

– Pode fazer uma presença pra saber se o produto é bom! – explica timidamente Chico Padeiro.
Martinho da Vila mete a mão na mala, pega um pouco de erva, tira do bolso um papel de seda, faz 

o “finório”, coloca o cigarro na boca, acende, dá uma, duas, três tragadas de responsa, com sofreguidão, 
prende a respiração e fica esperando o tapa da pantera. 

O sambista não deve ter se decepcionado porque, na sequência, como se ainda fosse um gourmet 
saboreando o buquê de um vinho raro, avisa, peremptório:

– A mala é minha! A mala é minha!
Pronto. O show na quadra da escola foi pras cucuias. A multidão enfurecida pelo súbito cancela-
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mento da apresentação do artista teve de ser contida pela Polícia de Choque. Indiferente ao quiproquó 
que se desenrolava na Praça 14, Martinho da Vila passou o resto da noite degustando a maconha de 
qualidade mundial vendida pelo Chico Padeiro. Culpa da varanda bastante ventilada, que se convertia em 
oásis durante um dos meses mais quentes do ano. Choses.

NOS Anos 70, o Boteco da Zeza era ponto de encontro permanente dos boêmios da Cachoeiri-
nha. Os verdadeiros pés inchados começavam a chegar ao covil assim que ele abria as portas, por volta 
das 6h da manhã. E haja Brandicana, Cocal, Correinha, Januária, Oncinha, Praianinha, Serra Grande, 
Tatuzinho, Pitu, Kokinho, Lobatinha, Chora Rita e Jurubeba Leão do Norte pra fazer frente à demanda, 
que o boteco era bem sortido.

Um dia, por volta das 9h da manhã, o Márcio entra no boteco – então, sob os cuidados do Mar-
cileudo – reclamando da vida. Trazia um pequeno embrulho na mão. Supostamente ele teria de ir ao 
Centro trocar um presente dado pra irmã Lió, que não gostara. Um dos pés inchados, de nome Ney, se 
interessou pela história.

– O que foi que você deu de presente pra sua irmã? – questionou.
– Um vidro de perfume Bond Street... – respondeu Márcio.
– E ela não gostou? – espantou-se o bebum, que era especialista em perfumaria francesa.
– Gostou não! – avisou Márcio. – Ela disse que prefere Lancaster...
– Ah, mas não dá pra comparar o Bond Street com o Lancaster. O Bond Street é muito melhor...
– Eu também acho, mas fazer o quê? – explicou ele, sem esconder a decepção.
O bebum ficou em silêncio. Aí criou coragem:
– Escuta aqui, meu amigo. Já que você vai trocar o perfume na loja, será que não dava pra mim dar 

uma cheiradinha antes. Faz tempo que não sinto o cheiro de perfume Bond Street...
– Olha, eu vou desembrulhar o presente, mas você só pode dar uma cheiradinha rápida porque se 

gastar muito a balconista da loja vai desconfiar que o perfume já foi usado.
– Tudo bem! – assentiu o bebum.
Márcio abriu discretamente o presente e levou o invólucro ao nariz do bebum, que deu uma aspi-

rada forte, daquelas de tomar prize de lança-perfumes.
Daí a pouco, ele mudou de cor e saiu do boteco colocando os bofes pra fora.
Rindo estrepitosamente, Márcio foi embora levando sua coleta de exames de fezes para entregar 

no Laboratório Costa Curta.

JUNHO de 1978. O Brasil vai disputar o terceiro lugar contra a Itália, no estádio Monumental 
de Nuñez, em Buenos Aires. Umas 30 pessoas resolvem assistir a partida na casa do seu Albino, pai do 
Manuel Augusto, na Rua Itacoatiara, entre as ruas Urucará e Maués, municiados com uma tonelada de 
morteiros. Entre os presentes estão Sadok, Amélia, Sici Pirangy, Soraya, Manuel Augusto, Socorrinha Ma-
cedo, Carlos Barriga, Fátima, Antídio Weil, Betinha, Cleber Weil, Albino Filho e Maria Angélica. Sentado 
na sua cadeira de rodas, o velho Albino cantou a pedra:

– Se forem soltar foguetes, façam isso lá no quintal!
O técnico Cláudio Coutinho coloca em campo a força máxima da seleção brasileira: Leão, Nelinho, 

Oscar, Amaral, Rodrigues Neto, Batista, Toninho Cerezo, Jorge Mendonça, Gil, Roberto Dinamite e 
Dirceu. Aos 37 minutos do primeiro tempo, durante um contra-ataque rápido, a Itália faz 1 a zero, gol de 
Franco Causio, de cabeça. O ambiente na sala é de funeral.

No intervalo, Cláudio Coutinho resolve ir pro tudo ou nada: substitui Toninho Cerezo por Riveli-
no e o ponta direita Gil, pelo centroavante Reinaldo. O Brasil vai pra cima dos italianos numa blitzkrieg 
avassaladora. Aos 18 minutos, o lateral direito Nelinho empata o jogo com um gol antológico: o goleiro 
italiano esperava um cruzamento, a bola fez uma curva fechada na marca da pequena área e estufou a 
rede com violência. A sala inteira explode no grito de gol e tome foguete sendo solto a partir da própria 
janela da sala. Seu Albino quieto.

Dez minutos depois, Rivelino lança uma bola no meio da área, Roberto Dinamite sobe pra matar 
no peito, mas a bola bate no seu peito e quica pra fora da área. Dirceu nem deixa a bola tocar no chão: 
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mete um voleio sensacional e estufa a rede pela segunda vez. O ambiente na sala é de hospício. 
Socorrinho Macedo se aproxima da janela, acende um morteiro de três tiros, aí, de repente, fica 

nervosa, começa a tremer, solta o morteiro dentro da sala e se esconde atrás de um estofado. Pânico no 
bordel. Metade dos presentes abandona a sala pulando pela janela. A outra metade sai correndo em dire-
ção ao quintal, incluindo seu Albino na sua cadeira de rodas em velocidade supersônica. A explosão do 
morteiro quase leva a casa pelos ares.

Se o Brasil não tivesse conquistado o terceiro lugar da Copa do Mundo, a Socorrinha Macedo teria 
sido excomungada no mesmo dia.

ABRIL de 1984. Durante uma cachaçada no Bar Popeye, na Estrada dos Franceses, o bicheiro 
Ivan Chibata conheceu o violonista Dino Sarará. Foi amor à primeira vista. O exímio violonista conhecia 
todo tipo de música de seresta. Ivan Chibata queria ser um novo seresteiro. O bicheiro contratou o violo-
nista a peso de ouro para acompanhá-lo em suas noitadas de boemia pelos bares da cidade. O violonista, 
entretanto, era manhoso: quando queria encerrar a esbórnia, ele dava uma lapingochada tão violenta no 
violão que, invariavelmente, quebrava uma das cordas. Fingindo consternação, ele dava o bote final:

– Olha, Ivan, você me desculpa, mas não sei tocar violão faltando uma das cordas...
Aí, chamava um táxi e se mandava. 
Nas duas primeiras vezes em que aconteceu a presepada, o bicheiro, claro, ficou puto.  A noite 

estava apenas começando. Na terceira vez, quando o violinista se preparava para ir embora, o bicheiro 
puxou da cintura um Colt 44 com cabo de madrepérola, apontou pra cabeça do sujeito e pediu pra ele 
ficar na mesa. Aí, chamou Vladimir Brother, seu secretário informal, lhe entregou a chave do carro e 
cantou a pedra:

– Me traz aquele presente que comprei pro Dino!
Brother voltou com uma caixa de papelão. Dentro da caixa, 100 jogos de cordas pra violão: 50 de 

cordas de aço, 50 de cordas de nylon. A caixa foi colocada em cima da mesa.
– Dino, meu filho, você pode quebrar quantas cordas quiser que agora nós temos peças de reposi-

ção! – avisou Ivan Chibata, em tom paternal, com o revólver ainda apontado pra cabeça do violonista. – 
Eu sei que a mudança de corda vai modificar a afinação original, mas você pode afinar em ré, em mi, em 
sol, pode afinar na puta que pariu, que eu não estou nem aí. A única coisa que você não pode fazer, meu 
filho, é se levantar da mesa e ir embora. Você está sendo pago pra me acompanhar, entendeu?...

Nervosíssimo, o violonista assentiu com a cabeça e começou a trocar a corda arrebentada do violão. 
Passou 48 horas seguidas tocando para o bicheiro pelos botecos da cidade, sem quebrar uma única corda.

AGOSTO de 1974. No mesmo mês em que o Murrinhas do Egito era fundado no canto das ruas 
Parintins e Borba, na média Cachoeirinha, para se transformar em uma das sensações do Peladão daquele 
ano, em outra parte do bairro, mais precisamente no canto das ruas Maués e Codajás, uma outra turma 
de moleques capitaneada por Donga e Hiran Queiroz sonhava com um projeto ainda mais ambicioso: se 
transformar nos “Harlem Globetrotters” dos peladeiros do bairro.

Um dos moleques mais novos da turma, Afonso Pavão (irmão caçula do folgado Tobias), na época 
um pivete de 13 anos, vinha se destacando desde os oito anos pelas gaiatices que fazia com uma bola 
no pé. No começo, ele era chamado de “Zé Bonitinho”, depois foi rebatizado de “Charlinho” (em ho-
menagem ao Charles Chaplin) e, finalmente de “Charlie Show”. Mas Afonso Pavão só sabia fazer isso: 
malabarismos impressionantes com uma bola no pé. Foi o precursor do Red Bull Street Style, a Copa do 
Mundo de Futebol Estilo Livre. Em homenagem às façanhas do moleque, o novo time foi batizado de 
“Charlie Show Clube”.

A equipe principal era formada por Glauber (goleiro, campeão comigo pelo Holanda, no campe-
onato do Oratório Domingos Sávio), Donga (lateral direito), Paulinho Matador (zagueiro central, meu 
ex-companheiro no infanto-juvenil do São Raimundo), Paulo Pacu (quarto zagueiro) e Pinto (lateral 
esquerdo). Dos quatro zagueiros, o que menos batia seria professor honoris causa dos vascaínos Brito e 
Moisés. No meio-campo, dois volantes carniceiros (Caboquinho e Zé Brilha) e um armador que lembrava 
muito o estilo elegante do divino Ademir da Guia turbinado pelos lançamentos primorosos do “canhoti-
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nha” Gerson (Mário Pombão, um cracaço!). No ataque, três baixinhos tipo Romário, mas com piques de 
velocistas jamaicanos: Chicuta (ponta direita), Coteiro (centroavante) e Hiran Queiroz (meia esquerda). 
No banco, Zezinho Alnecy, Petrônio, Américo, Valdir, Paulo Davi, Rodolfo, Bordado, Mário Fó e Tuca. 

A tática do time era simples: tomar a bola do adversário na base do sarrafo, passar rapidamente 
para o Mário Pombão e aguardar os lançamentos dele para o campo adversário. Dos três baixinhos, o que 
chegasse primeiro na bola só ia parar dentro do gol adversário tal a velocidade de cruzeiro dos filhos da 
puta. Além de velocista, Coteiro era um excelente cabeceador e, por ser ambidestro, chutava forte com os 
dois pés. Chicuta e Hiran Queiroz eram habilidosos dribladores e gostavam do chute colocado. Juntos, os 
três eram uma bem azeitada máquina de fazer gols.

A primeira façanha do Charlie Show Clube: ganhou um torneio patrocinado pelo Fast Clube, no 
campo do Fast Clube (onde hoje está a Semsa, na Rua Recife), vencendo o time infanto-juvenil do Fast 
Clube, na partida final, por 2 a 1 (gols de Chicuta e Hiran Queiroz). O time infanto-juvenil do Fast Clu-
be, campeão amazonense da categoria na época, era treinado pelo professor Nazareno, que deu muitas 
“alegrias” aos moleques do Colégio Estadual Rui Araújo. 

Empolgados com a presepada, a molecada do Charlie Show Clube resolveu testar sua força no 
competitivo campeonato infanto-juvenil realizado no campo do Albatroz (atual “Gilbertão”), que reunia 
24 equipes. Durante três anos seguidos, de 1975 a 1977, eles foram vice-campeões, perdendo todas as três 
finais para o invocado Barés Futebol Clube. 

Desistiram da empreitada e resolveram voltar à concepção original: ser um time de demonstração 
do futebol-arte e excursionar pelo interior do estado. O acerto era simples: reuniam jogadores, torcedores 
e familiares, faziam uma “vaquinha”, fretavam um barco e saíam em busca de emoções fortes pelos rios, 
furos e paranás existentes no entorno da cidade.

Uma das paradas mais indigestas foi encarar um torneio patrocinado pelo Botafogo, de Terra 
Nova, na zona rural de Manaus, valendo um novilho. Havia 32 times inscritos. Jogos de 20 minutos sem 
mudança de campo, no estilo mata-mata. O torneio ia começar às 8 horas da manhã de um sábado e se 
prolongar até às seis horas da tarde, porque o campo de várzea na beira do rio Solimões não possuía re-
fletores. Se ocorresse algum atraso (por exemplo, a bola caiu no rio e ninguém conseguiu pegar de volta, 
aconteceu um dilúvio torrencial e umas das traves – de samaumeira – foi atingida por um relâmpago, um 
jogador foi se molhar no rio e levou uma ferrada de arraia, alguém foi esfaqueado durante uma discussão 
banal por conta de um erro do juiz, essas coisas), o torneio seria reiniciado no dia seguinte.

O Charlie Show Clube era o solitário representante de Manaus. Os demais times eram oriundos do 
Manaquiri, Catalão, Careiro da Várzea, Careiro-Castanho, Iranduba, Janauary, Cuieiras, Recanto do Buriti, 
Pau Rosa, Boqueirão, Comunidade do Jacaré, Serra Baixa, Lago do Limão, etc. Na hora dos capitães de 
equipes se reunirem com os juízes para acertar os detalhes do torneio, Donga resolveu bagunçar o coreto:

– Olha, moçada, desculpem qualquer coisa, mas, na real, a gente só veio aqui pegar esse novilho pra 
fazer um churrasco na Cachoeirinha porque está faltando carne na cidade...

Automaticamente, o time manauara virou a equipe a ser detonada pelos outros 31 times participantes do 
torneio, já que os caboquinhos não eram bestas de deixar aqueles folgados da capital colocarem a mão no prê-
mio. O torneio foi uma verdadeira guerra, com os jogadores do Charlie Show Clube sendo caçados em campo, 
sob a vista grossa dos juízes, para delírio da torcida local. Fazendo das tripas coração, o time do Donga venceu 
três partidas no tempo normal e se classificou para a grande final contra o próprio Botafogo, quando um tem-
poral diluviano suspendeu a competição. A partida foi remarcada para a manhã de domingo.

Na manhã de domingo, outra surpresa: havia novamente 31 equipes inscritas (“são os retardatários 
de ontem”, explicou candidamente seu Godofredo, o organizador do torneio). O time da Cachoeirinha 
não quis aceitar a mudança no regulamento. Discute daqui, discute dali, o salseiro se formando, até que 
Hiran Queiroz reuniu a equipe e cantou a pedra:

– Bem, moçada, pra quem já está no inferno não custa nada dar um abraço no Cão... Vamos à luta! 
O Charlie Show Clube continuou vencendo suas partidas no tempo normal quando, por volta das 

16 h, seu Godofredo parou a competição com outra novidade.
– Olha, parente, como acabaram de se inscrever mais 12 equipes, a disputa agora vai ser na base do 

pênalti... – explicou, na maior sem-cerimônia. – E vai ser apenas um pênalti para cada equipe...
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O torneio se transformou num ganha-chama à base de pênalti, com o Charlie Show Clube ganhan-
do e chamando seus adversários. Mas não havia a menor hipótese de os folgados da capital colocarem a 
mão no prêmio. Para os caboquinhos locais, eliminar o Charlie Show Clube havia se transformado em 
uma questão de vida ou morte. A tarde já estava escurecendo e a ladainha continuava a mesma: Chicuta 
batia no canto, fazia o gol, Glauber ia para o gol, defendia a cobrança, o Charlie Show Clube ganhava 
mais uma e já havia outro adversário em campo. Na verdade, eles ficariam naquela ladainha durante uma 
semana se o capitão Donga não enquadrasse seu Godofredo:

– Chefe, vamos fazer o seguinte: vamos considerar os dois times campeões, matar esse novilho e 
fazer um churrasco aqui mesmo. Não vamos levar porra nenhuma pra Manaus!

Seu Godofredo concordou com a decisão salomônica, o churrasco foi feito, o Charlie Show Clube 
voltou pra Manaus por volta das 9 horas da noite e nunca mais quis jogar na Terra Nova.

NO começo dos anos 70, um novo playboy foi morar na Rua Tefé, quase no canto com a Rua 
Borba, para se transformar no único rival à altura do eterno playboy Odivaldo Guerra. Com quase dois 
metros de altura, físico de halterofilista, boa pinta, bem humorado, bom de papo e bom de porrada, Isaías 
Leite logo conquistou a admiração da rapaziada. O sujeito tinha um currículo cascudo.

Ainda adolescente, quando morava na Vila Municipal, começou a treinar judô até se transformar 
em faixa preta e conquistar vários títulos na categoria absoluto. Quando serviu o Exército, aprendeu a 
lutar boxe. O acumputurista que amenizava as indigestas dores de bico-de-papagaio que acometiam seu 
pai, o comerciante Manuel Leite, era o sansei Noroshi Shiranui, um dos descendentes de Mitsuyo Maeda, 
o famoso Conde Kano, introdutor do jiu-jitsu no Brasil a partir de Belém do Pará. O acunpurista passou 
a ensinar jiu-jitsu para o Isaías.

Nos anos 60, Isaías morou no Rio de Janeiro, em companhia de Artur Virgílio Neto, e ficou íntimo 
da família Gracie. Começou a tomar aulas de jiu-jitsu com Rickson Gracie, o maior lutador da história 
do esporte em todos os tempos. Com pouco mais de um ano, já era um dos maiores “brigões” do Rio de 
Janeiro, fazendo parte da temida “turma da Miguel Lemos”, de Copacabana.

– Técnica, você já tem de sobra! – explicou Rickson Gracie, após mais um treino. – Agora só pre-
cisa trabalhar a respiração. Você tem que ter fôlego para duas horas de porrada. Conseguindo isso, você 
vai ser invencível.

Isaías levou a sério o conselho do treinador. Começou a praticar natação, mergulho, corrida, alpi-
nismo, o diabo a quatro. Transformou-se em uma máquina de guerra. Quando se mudou para a Cacho-
eirinha, alguns anos depois, já era pau de dar em doido. Ninguém encarava a fera. Sua técnica era simples 
e infalível. Ele voava nas pernas do oponente, dava uma “baiana”, fazia a montada e esfarelava a cara do 
sujeito de porrada. Nenhuma luta durava mais de três minutos.

Um dia, Isaías foi convidado pela turma do Top Bar para participar de uma partida de futebol no 
campo do Fazendário. Com aquele tamanho descomunal, 100 kg de puro músculo, ele iria meter medo 
tanto nos zagueiros adversários, se jogasse de centroavante, quanto nos atacantes adversários, se jogasse 
de zagueiro. Antídio Weil escalou Isaías de ponta de lança.

Com cinco minutos de jogo, o ponta direita Ely Cafuringa, um baixinho super gente fina, toca uma 
bola pra ele na entrada da grande área, sai correndo em direção ao gol e começa a gritar:

– Mete pra mim, Zazá! Mete pra mim, Zazá!
Isaías deu um bico na bola pra fora do campo, encarou o Cafuringa e soltou os cachorros:
– Zazá é nome de filho de lavadeira, ô filho da puta! Me respeita! Meu nome é Isaias, caralho, Isaías! 

Eu não te conheço, porra, mas Zazá deve ser o nome da puta que te pariu! Entendeu, zé boceta? Meu 
nome é Isaías, corno manso, Isaías! Já aprendeu ou quer que eu te ensine na base da porrada?...

Tremendo mais do que vara verde, Cafuringa tentou consertar o estrago:
– Me desculpe, seu Isaías, me desculpe. Eu não sabia o seu nome aí perguntei pro doutor Vilson 

Benayon e ele me disse que era Zazá...
Isaías, mais puto ainda:
– É, zé boceta, continua acertando o teu ponteiro pelo relógio daquele Pacu de Bomba pra ver se 

eu não quebro vocês dois de porrada...
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O destempero verbal do playboy foi crucial para que o novo apelido “pegasse”. A partir desse dia, 
Isaías ficou conhecido para sempre como Zazá. É um figuraço!

JULHO de 1984. O violonista Dino Sarará estava acompanhando o bicheiro Ivan Chibata em 
mais uma maratona etílica pelos bares da cidade. Tocando há 12 horas sem parar, seus dedos já estavam 
começando a minar sangue. Assim que Dino Sarará encerrou a canção “O Mundo É Um Moinho”, do 
Cartola (Ivan Chibata no vocal, claro), ele descansou o violão no colo e, olhando sério para o bicheiro, 
avisou:

– Chefia, eu só vou continuar tocando aqui contigo depois que fumar um charo! Eu tô fissurado 
por um charo! E se a fissura não passar, eu não acerto tocar uma nota! Se você não fizer uma presença, 
eu vou embora pra casa agora mesmo!

Ivan Chibata não se aperreou. Chamou Vladimir Brother, seu secretário informal, lhe entregou a 
chave do carro, uma pacoteira de dinheiro e cantou a pedra:

– Vai numa boca de fumo e compra cinco charos pra esse vagabundo!
Brother voltou meia hora depois, de mãos abanando. Estava faltando maconha na cidade por causa 

de uma blitz devastadora feita pela Polícia Civil no início da semana. Metade dos traficantes estava presa, 
a outra metade tinha fugido pro interior. Não havia jererê nas bocas de fumo nem pra fazer remédio pra 
asma.

Ivan Chibata não se aperreou. Pegou a chave do carro, colocou o violonista dentro e se mandou 
para a Delegacia de Polícia Civil (1ª DP), que funcionava nas imediações do restaurante Gato Preto, na 
Cachoeirinha. 

Lá chegando, ele foi conversar com o delegado plantonista, que estava lendo um livro da Agatha Christie:
– Meu querido, esse rapaz aqui é o meu violonista, o Dino Sarará, um músico da melhor qualida-

de! – explicou o bicheiro ao delegado. – Ocorre que esse cidadão, coitado, é dependente químico e está 
passando por uma crise de abstinência porque vocês apreenderam toda a maconha da cidade. Ele está tão 
fissurado, coitado, que pode sofrer um piripaque a qualquer momento e bater as botas. Será que vocês 
não podiam quebrar o galho dele?...

Sem se levantar da mesa, o delegado chamou um policial:
– Ô Zé Elias! Vai lá dentro, pega um daqueles pacotes de maconha que a gente confiscou ontem 

na Rua 13 da Colônia e entrega aqui pro Ivan!
Dito isso, voltou a se concentrar na leitura do livro.
Ivan Chibata recebeu o pacote de 5 kg de maconha prensada do tipo “manga rosa” legítima, im-

portada do Maranhão, agradeceu rapidamente, colocou o violonista no carro e os dois voltaram para o 
bar. A pacoteira foi colocada em cima da mesa. O bicheiro tirou da cintura seu Colt 44 com cabo de 
madrepérola e colocou ao lado da pacoteira. Aí, em tom paternal, ele deu uma nova dica pro violonista:

– Dino, meu filho, você pode fumar quantos charos quiser, que a firma aguenta! Eu sei que você 
vai ficar muito doido, vai errar o andamento das músicas, vai esquecer as harmonias, vai fazer merda pra 
caralho, mas eu não estou nem aí. A única coisa que você não pode fazer, meu filho, é se levantar da mesa 
e ir embora. Você está sendo pago pra me acompanhar, entendeu?...

Nervosíssimo, o violonista assentiu com a cabeça, pediu licença e começou a enrolar um baseado. 
Passou 72 horas seguidas tocando para o bicheiro pelos botecos da cidade, completamente alucinado.

ABRIL de 1996. Depois de mais um dia de batalha, o pintor de paredes Sebastião Chagas, o “Sa-
bazinho”, renomado tocador de tarol do GRES Andanças de Ciganos, estava no porto das balsas de São 
Raimundo esperando a travessia para Iranduba, onde residia. Devia ser umas 10 horas da noite.

De repente, uma mundana já entrada nos anos se aproximou daquele rapaz solitário e deu o bote:
– E aí, bonitão. Vamos fazer um programa?
Sabazinho conferiu a mercadoria. Apesar de coroa, ela tinha umas pernas grossas e uma bundinha 

apetitosa. Timidamente, ele arriscou:
– Quanto é o programa?
– Aí, depende – explicou a mundana. – Se for serviço completo, 50 reais. Só cuzinho, 30 reais. Só 
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xaninha, 20 reais. Só pipo, 10 reais.
– E quanto custa o local do programa? – insistiu Sabazinho.
– Pra você, vai ser 0800! – avisou a mundana. – Eu tenho uma amiga aqui perto que me empresta 

o quarto dela. Vai ser de grátis!
Sabazinho explicou seu drama pessoal.
– Olha, minha linda, eu bem que gostaria de fazer um programa com você, mas estou sem grana. 

Tenho apenas 10 reais na carteira e ainda preciso apanhar um ônibus do outro lado do rio para ir pra 
Iranduba, onde moro. Fica pra outra vez...

– Quanto é que custa o ônibus pra Iranduba? – questionou a mundana.
– Dois reais! – explicou Sabazinho.
A mundana pensou, pensou, pensou. Aí, decidiu:
– Tudo bem. Eu vou te dar a minha xaninha por 8 reais...
Sabazinho tirou do bolso a amarfalhada nota de dez reais, entregou pra mulher e os dois se dirigi-

ram até uma estância caindo aos pedaços, a uns 50 metros dali. A mundana apanhou uma chave com uma 
garota desdentada, os dois pombinhos entraram em um quarto mal iluminado e iniciaram a ação.

Com quinze minutos de fuque-fuque, a mundana apelou:
– Você não quer inteirar os dez reais botando no meu cuzinho?...
Sabazinho nem pensou duas vezes. Colocou a mulher de bruços e mandou ver. Meia hora depois 

ele deixou a estância, apanhou a balsa, desceu no Cacau Pirêra e foi andando a pé até a vila de Iranduba 
(22 km de distância).

No dia seguinte, comentando a façanha com os amigos, ele deu uma explicação lógica para o sa-
crifício auto imposto:

– Mas, parente, que pessoa no mundo ia dispensar um cuzinho por causa de dois reais?...

JUNHO de 1981. Cheio da manguaça, o baixinho Ely Cafuringa se aboletou em uma das cadeiras 
do Top Bar e começou a dormir o sono dos justos. Roncava mais do que porco da mão branca. Extrema-
mente gente fina, cortês e educado, Cafuringa morava na Praça 14, mas não saía da Cachoeirinha, sempre 
ostentando uma imensa bolsa a tiracolo repleta de papéis velhos, livros de poesia e documentos. 

Após perder uma partida de sinuca para Nei Parada Dura, Lúcio Preto ficou cismado de que o 
ronco do Cafuringa havia atrapalhado a sua concentração e resolveu se vingar. Primeiro, ele retirou cui-
dadosamente a bolsa a tiracolo do rapaz, esvaziou seu conteúdo e encheu de pedra jacaré. A bolsa ficou 
pesando uns trinta quilos. 

Lúcio Preto recolocou a bolsa cuidadosamente no colo do Cafuringa e colocou a alça da sacola no 
pescoço do dorminhoco. Aí, se acocorou, desamarrou o tênis do bebum e amarrou um cadarço no outro. 
Os dois pés ficaram praticamente colados. 

Na sequência, ele retirou do bolso uma bomba catolé, acendeu e colocou embaixo da cadeira do 
dorminhoco. O barulho da explosão fez o Cafuringa, assustado, se levantar abruptamente da cadeira. O 
peso da bolsa em seu pescoço dobrou seu corpo pra frente. Ele tentou dar um passo para recuperar o 
equilíbrio, mas os dois pés estavam amarrados. Cafuringa embiocou de cara no chão de cimento. Levou 
sete pontos na testa. Nunca mais quis dormir no Top Bar quando o Lúcio Preto estava jogando sinuca.

MARÇO de 1978. Estudante do Colégio Brasileiro e morador da Vila Mamão, Ivancy Wilkens, 
primo do homeboy Val Wilkens, tinha 15 anos e estava gazetando aula para jogar pinball no anexo do Bar 
Pinguim, chamado “Pinguinzinho”, ali na Praça do Congresso. Ele estava jogando em uma máquina Tai-
torama, que permitia o jogo simultâneo de até quatro moleques porque possuía marcadores individuais. 
Quando perdeu a terceira bola e ia dar a vez a outro jogador, a máquina anunciou que ele havia conquis-
tado um bônus extra, que lhe dava direito à nova partida. Um sujeito grandalhão que aguardava sua vez 
de jogar cismou que o bônus extra era dele e expulsou Ivancy da máquina, com violência.

Ivancy ficou ali por perto, curtindo sua raiva em silêncio e, de repente, quando o sujeito menos 
esperava, ele se aproximou sorrateiramente e deu um pisão violento na máquina. O solavanco obrigou a 
máquina a fazer “tilt”, ou seja, “the game is over”. O sujeito ficou furioso por ter perdido a ficha e avan-
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çou sobre Ivancy para dar-lhe umas porradas. Ivancy saiu correndo do anexo e entrou no Bar Pinguim, 
com o grandalhão em seu encalço. Foi quando outro sujeito se interpôs entre os dois:

– Deixa o moleque em paz e procura um cara do teu tamanho pra brigar! – disparou o sujeito, que 
era bastante franzino.

– Tu não te mete, senão quem vai apanhar é você! – devolveu o grandalhão.
– Então vem pra cima! – desafiou o franzino.
O grandalhão deu um soco, o sujeito franzino se desviou, pegou o pulso do oponente e lhe jogou 

no chão, em uma fração de segundos.
Mais puto ainda, o grandalhão se levantou, deu um novo soco, o franzino fez uma nova esquiva, 

pegou no pulso do adversário e colocou o sujeito no chão pela segunda vez, em outra fração de segundos.
O grandalhão não se deu por vencido.
– Aguenta aí que eu vou bem ali chamar a minha turma e nós vamos te quebrar de porrada! – avi-

sou, saindo correndo do bar em direção à Praça da Saudade.
Ainda apavorado, Ivancy foi lá com o sujeito que lhe salvara da surra:
– Meu amigo, obrigado por tudo, mas acho bom o senhor se mandar. Aquele cara que o senhor 

derrubou no chão é um valentão aqui da área conhecido como Short. A turma que ele foi buscar só tem 
maus elementos: De Ouro, Brecha, Careca, Dodô, Exu, Rai Maraca, Afonsinho...

– Pode deixar que eu sei me cuidar! – avisou o sujeito franzino, enquanto bebia tranquilamente um 
novo chopinho.

Cada vez mais nervoso, Ivancy foi pra frente do Ideal Club observar a confusão à distância.
Dali a alguns minutos surgiu a turma do invocado De Ouro, disposta a matar ou morrer por um 

de seus membros.
– Foi aquele filho da puta ali que me bateu! – avisou Short, apontando para o sujeito franzino, que 

permanecia encostado no balcão da choperia sorvendo tranquilamente seu chopinho.
De Ouro falou alguma coisa com o sujeito e, dali a pouco, os dois estavam encarando alegremente 

várias tulipas de chope, como velhos amigos. O resto da turma, incluindo Short, foi embora.
Sem entender nada, Ivancy se aproximou timidamente do balcão do bar.
– Foi esse moleque aí que começou a confusão? – perguntou De Ouro.
O sujeito franzino assentiu com a cabeça.
– Chega aí, moleque! Vem tomar um chopinho com a gente! Esse aqui é o meu professor Reyson 

Gracie, o cara que introduziu o jiu-jítsu no Amazonas – avisou De Ouro.
Só então a ficha caiu. Aquele sujeito franzino era simplesmente o terceiro filho do lendário Carlos 

Gracie, considerado o pai do jiu-jitsu brasileiro. Reyson chegou em Manaus, em 1976, a convite de seu 
amigo Artur Neto, para difundir o jiu-jitsu. No ano seguinte, fundou a federação amazonense da moda-
lidade e realizou o primeiro campeonato oficial da arte suave no ginásio do Colégio Militar de Manaus.

Naquela mesma tarde, Reyson Gracie convidou Ivancy para treinar com ele, no próprio quarto de 
hotel em que estava hospedado, na Rua dos Barés. Os ensinamentos obtidos com Reyson eram transfe-
ridos por Ivancy para seu irmão caçula, Joaquim Nogueira Neto (aka “Xireia”), na época um pivete de 
oito anos. Ele ganhou esse apelido jogando futsal no infantil do ABC porque lembrava muito o líbero 
Gaetano Scirea, campeão pela seleção italiana de 1982.

Artista plástico, muralista e entalhador, Xireia foi campeão adulto de futsal Norte-Nordeste pelo 
ABC, mas depois abandonou as quadras para se dedicar ao jiu-jitsu. Atualmente é trabalhador da Sam-
sung, no Distrito Industrial. Ivancy, além de se dedicar ao jiu-jitsu, foi campeão amazonense de voleibol 
pelo Olímpico. Atualmente, ele mexe com fretamento de barcos para festas regionais. O irmão mais velho 
dos dois, João Nogueira (aka “Nogueira”), em parceria com a esposa Ana, mantém estoicamente, e ape-
nas com recursos próprios, a escola de futebol Meninos da Vila Mamão, que ensina os fundamentos do 
rude esporte bretão para cerca de 70 moleques de 7 a 14 anos, em um campinho de areia localizado na 
Rua Vasconcelos Chaves, próximo de sua residência. Líbero do time de másters do Santos, de São Fran-
cisco, Nogueira trabalha no setor de logística de uma empresa terceirizada da Gol Transportes Aéreos. 
Tudo índio, tudo parente.
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PELO menos uma vez por mês, Lúcio Preto adentrava no Bar do Caxuxa por volta da meia-noite, 
acompanhado por meia dúzia de mulheres já completamente “mamadas”. Na condição de senhor absolu-
to do harém, ele pedia sanduíches de todos os tipos, sucos variados, batidas de frutas da época e encerrava 
a fuzarca com uma rodada de sopas. As mulheres se fartavam à tripa forra.

Lá pelas tantas, ele solicitava a uma das meninas que lhe desse um fio de cabelo, que ele iria mos-
trar como era capaz de sair do boteco sem pagar a conta. Curiosas, elas sempre obedeciam. Lúcio Preto 
pegava o fio de cabelo e colocava dentro de uma cumbuca, que ainda contivesse um pouquinho de sopa.

Na hora de pagar a despesa, ele chamava o Selmo em particular, exibia a cumbuca e chutava de 
bico:

– Porra, Selmo, eu encontrei um cabelo cheio de lêndeas aqui dentro. Se você me cobrar alguma 
coisa, vou fazer um escândalo da porra aqui no bar denunciando a falta de higiene dessa merda e duvido 
que alguém ainda venha lanchar aqui...

Constrangido, Selmo limitava-se a recolher os pratos sujos e rasgar a conta. As mulheres ficavam 
tão felizes que só faltavam abrir as pernas pro Lúcio Preto ali mesmo.

Um dia, inquirido pelo Mário Adolfo por que não dava um basta naquele truque velho e manjado, 
Selmo abriu o jogo.

– É que de vez em quando a luz vai embora e o pessoal aproveita a escuridão pra tentar me dar um 
xexo. Mas quando o Lúcio Preto está na área, ele dá logo um grito: “Se alguém sair do bar, eu vou dar um 
tiro no meio da bunda!”. Como todo mundo sabe que ele é meio doido, ninguém se atreve a arredar o pé 
até a luz voltar. Daí que a grana que eu economizo sem levar xexo nessas ocasiões é suficiente para pagar 
essas lambanças dele, realizadas uma vez por mês. Mas o teatrinho precisa ser feito pra ele impressionar 
o mulherio, sair sem pagar e ainda me fazer passar por otário...

O Selmo Caxuxa, se um dia morrer, vai pro céu. Papo sério.

FEVEREIRO de 1960. Divaldo Martins, hoje juiz aposentado, e Odivaldo Guerra, hoje des-
pachante aposentado, eram dois jovens estudantes do Colégio Estadual do Amazonas e parceiros de 
gandaia. Divaldo morava no Conjunto Kubistchek, na Rua Waupés, e Guerra, na Rua Parintins, entre a 
Borba e a Urucará, ambos na Cachoeirinha. Numa sexta-feira, os dois resolveram tirar o atraso juvenil 
com as raparigas da boate Tererê, no coração da red zone de Manaus (o quadrilátero compreendido entre 
as ruas da Instalação, Frei José dos Inocentes, Itamaracá e Luiz Antony). Como eram lisos e confiados, a 
situação exigia o famoso xexo, ou seja, depois do serviço consumado, pernas pra que te quero e as vadias 
que fossem se queixar ao bispo.

Guerra deixou a sua lambreta estacionada num ponto estratégico da Rua da Instalação e combinou 
com o garupa, Divaldo, a presepada. Os dois foram à luta. Meia hora depois, Guerra saiu vazado do 
cafofo onde abatera a lebre, montou na lambreta, ligou a máquina e ficou esperando pelo parceiro. Três 
minutos depois, lá vem Divaldo na carreira, sendo perseguido por uma puta armada de “jiquitaia” (uma 
lâmina de barbear encastoada entre dois palitos de picolé, que funcionava como uma navalha Solingen 
afiadíssima).

Nessa noite, Divaldo estava estreando um mocassim Ballet e, correndo em cima de paralelepípedos, 
o sapato do pé esquerdo ficou no caminho. A puta apanhou o sapato como se fosse um troféu de guerra, 
mas continuou a perseguição. Para sorte de Divaldo, estava passando o último ônibus da meia-noite pela 
Rua da Instalação. Ágil como um gato, ele conseguiu subir no ônibus em movimento, berrou pro moto-
rista fechar a porta (no que foi atendido), sentou-se em uma das janelas, sério que só cachorro andando 
de canoa, enquanto a puta corria ao lado do ônibus, gritando toda sorte de imprecações e triturando o 
mocassim com sua “jiquitaia” amoladíssima. A puta desistiu da perseguição na Avenida Sete de Setembro. 
O prestativo Odivaldo Guerra acompanhou a presepada, montado na lambreta e seguindo o ônibus. No 
Canto do Quintela, Divaldo desceu do ônibus, subiu na garupa da lambreta e os dois foram para casa.

Naquela época, os pais só davam sapatos para os filhos uma vez por ano, quase sempre no Natal. 
Divaldo passou o resto do ano enfaixando diariamente o dedão do pé esquerdo com esparadrapo. Saía de 
casa usando o mocassim do pé direito e, no outro, o do dedão enfaixado, uma prosaica sandália havaiana.
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ABRIL de 1995. Um amigo do jornalista Mário Adolfo, conhecido como Zé Iná, havia inaugurado 
um boteco na Rua Salvador, quase no canto com a Rua Maceió, em Adrianópolis, e vivia insistindo para 
que ele fizesse uma visita ao novo point. O Boca Livre era um bar aconchegante, dotado de uma pequena 
pista de dança, onde rolava uma animada roda de pagode sob o comando de Caio do Cavaco (irmão do 
Zé Iná), Casqueta e Edu do Banjo.

Uma noite de sexta-feira, logo após o fechamento do jornal, Mário Adolfo, eu e o fotógrafo Carlos 
Dias deixamos a redação do Amazonas em Tempo e resolvemos conhecer o boteco. Quando chegamos 
ao local, havia várias mesas vazias espalhadas pela área externa do bar e apenas um casal bebendo em 
uma delas. A maioria das mesas estava sem cadeiras. Em compensação, havia três mesas enfileiradas com 
umas vinte cadeiras ao redor, mas sem ninguém por perto. Deduzimos que o pessoal já havia enchido a 
cara e se mandado.

Como nenhum de nós estava interessado em dançar pagode, Mário Adolfo escolheu uma mesa 
bem afastada da pista de dança e Carlão pegou três cadeiras entre as vinte cadeiras desocupadas que es-
tavam nas três mesas enfileiradas. O dono do boteco fez uma verdadeira festa quando nos viu, colocou 
duas cervejas Antarctica estupidamente geladas em nossa mesa, conversou um pouco e depois foi para a 
cozinha preparar uma isca especial para a gente degustar. Nos sentimos a dois passos do Paraíso.

Eu estava sentado de costas para as três mesas enfileiradas, Mário Adolfo ao meu lado e Carlão 
Dias de frente pra mim. A gente mal havia colocado a tulipa de cerveja na boca, quando eu senti uma 
coisa gelada na minha fronte, secundada por uma voz pastosa, extremamente raivosa:

– O filho da puta que pegou uma cadeira na minha mesa merece levar uma bala na cabeça pra 
deixar de ser gaiato!

Nem me mexi.
Mário Adolfo deu um pulo:
– Êi, bicho, aponta essa arma pra lá... Nós não queremos confusão com ninguém...
O sujeito tirou o cano do revólver da minha cabeça e apontou para o Mário Adolfo:
– Cala a boca, filho da puta, que a conversa não é contigo. Você também quer levar um tiro na 

cabeça?...
Eu continuei quieto.
Carlão Dias pegou a máquina fotográfica de cima da mesa, se levantou e começou a disparar um 

flash atrás do outro em direção do sujeito armado.
– Para com isso, ô viadinho, senão o primeiro tiro vai ser em você! – ele avisou, com a voz pastosa 

de quem havia cheirado e bebido todas, apontando a arma para o fotógrafo.
Eu continuei quieto. O sujeito estava em pé ao meu lado. Eu era o único que continuava sentado.
Mário Adolfo resolveu enfrentar a fera:
– Bicho, nós somos jornalistas e acabamos de sair da redação do Amazonas em Tempo. Viemos 

aqui tomar uma cerveja pra relaxar a convite do Zé Iná, que é nosso amigo particular. Não tinha ninguém 
sentado naquelas mesas, foi por isso que a gente pegou três cadeiras emprestadas. Se você quiser, pode 
levar as três cadeiras de volta...

– Eu não estou querendo ouvir desculpas, porra! – afirmou o sujeito. – Eu estou a fim é de estourar 
os miolos desse filho da puta!

E voltou a apontar a arma pra mim.
Eu continuei quieto. Nunca tinha visto aquele sujeito antes e nem entendia a razão de tanta fúria. 

Mas, caceta, levar um tiro na cabeça por causa de três cadeiras? Aquele Carlão Dias ia ficar com remorso 
pelo resto da vida.

Mário Adolfo perdeu as estribeiras:
– Bicho, tu vais ter de matar nós três! E tem mais: a tua foto já está registrada na máquina fotográ-

fica do Carlão. O governador Gilberto Mestrinho é amigo da gente. O secretário de Segurança Klinger 
Costa é amigo da gente. O comandante-geral da PM coronel Romeu Medeiros é amigo da gente. O 
delegado-geral da Polícia Civil Augusto Brelaz é amigo da gente. Você vai nos matar, mas não dou uma 
semana pra você também ser morto...
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O sujeito apontou a arma pro Mário Adolfo.
– O meu irmão é juiz! – avisou, em tom de escárnio.
– A minha cunhada também! – devolveu Mário Adolfo, cada vez mais puto.
Nesse momento, Zé Iná vinha chegando à mesa trazendo um prato de empanados quando viu a 

presepada. Ele avançou corajosamente em direção ao sujeito.
– Você está ficando louco, porra? Você está ficando louco? Já não te avisei que não quero apron-

tação aqui nessa merda! – berrou o comerciante, enquanto empurrava o sujeito pelo peito pra longe de 
nossa mesa.

O sujeito enfiou o trabuco atrás das costas e foi conduzido pelo Zé Iná, aos gritos, até às mesas 
enfileiradas, onde algumas pessoas estavam começando a se sentar. Aparentemente, a turma dele estava 
na pista de dança que ficava na área interna do bar. Pedindo mil desculpas, o comerciante insistiu para que 
a gente permanecesse no recinto, mas o Mário Adolfo estava irredutível:

– Porra, Zé Iná, você é meu amigo, mas nós não vamos ficar aqui não. De repente, esse maluco 
resolve aprontar de novo e atirar na gente. Já pensou a merda?...

Foi a única vez em que abri a boca:
– Quem é esse filho da puta?...
– É o Afonsinho, irmão do juiz Flávio Pascarelli! – explicou o comerciante. – Ele quando está bom 

é uma excelente pessoa, mas depois que cheira cocaína fica irreconhecível...
Sob protestos do simpático Zé Iná, nos despedimos e picamos a mula.
Alguns anos depois, li nos jornais que Afonsinho havia sido morto durante uma operação da Polí-

cia Federal. Supostamente, os federais estouraram um laboratório clandestino de refino de cocaína, deram 
voz de prisão aos traficantes, Afonsinho tentou fugir e levou uma rajada de metralhadora na altura do 
abdome, que o dividiu em dois. Um trágico fim para aquele que foi um dos melhores jogadores de futebol 
de salão do Amazonas, antes de enveredar pelo lado selvagem da vida.

OUTUBRO de 1984. Finzinho de tarde de uma quinta-feira, o bicheiro Ivan Chibata, trajando um 
reluzente roupão de seda japonesa, se aboleta em uma das mesas do Top Bar para tomar uma cerveja e 
apreciar o movimento da rua, enquanto aguardava a confirmação do resultado da loteria Paratodos. Ma-
gro e franzino do jeito que era, Ivan costumava se sentar nas cadeiras cruzando coxa sobre coxa, naquela 
posição típica de mulher de saia que não quer mostrar o fundo, e ficava balançando a sandália franciscana 
em um dos pés, numa espécie de tique nervoso.

Em uma mesa próxima, dois sujeitos mal encarados, que não conheciam o bicheiro, estavam be-
bendo Caninha 51 e tirando gosto com conserva desfiada. De repente, sem mais nem menos, os sujeitos 
começaram a cismar com o jeito debochado de Ivan falar com o dono do bar, enquanto conferia uma 
tabela com o resumo das apostas efetuadas na sua banca.

– Compadre Aristides, meu mano, me vê outra skol cu de foca, que hoje vai dar borboleta na cabeça 
e eu vou lavar a burra! – berrava Ivan Chibata, encerrando a frase com uma risada histérica.

– Olha aí como esse cidadão fala, gente boa! – cochichou um dos sujeitos. – Está na cara que isso 
é um tremendo fresco velho...

– É verdade, parente, é verdade. E com essa roupinha de viado não dá nem pra disfarçar! – avaliou 
o outro.

Ivan Chibata continuava na dele:
– Ôpa, maninho, mas se der avestruz na cabeça, eu também lavo a burra! – dizia o bicheiro, depois 

de analisar pela enésima vez a tabela e soltar outra gargalhada histérica.
– Rapaz, eu sou puto com viado! – reagiu um dos sujeitos, aumentando o tom de voz. – Eu tenho 

ódio de viado! Eu tenho ódio!
– Então é dois, parente, porque se um viado desses se invocar comigo eu vou moer ele de porrada! 

– atalhou o outro, encarando o bicheiro.
Imperturbável, Ivan Chibata meteu a mão embaixo do roupão de seda, puxou seu Colt 44 com 

cabo de madrepérola se levantou da mesa e questionou:
– Escuta aqui, porra, é de mim que vocês dois estão falando?...
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Antes que os sujeitos respondessem, Ivan apontou a arma para cima e apertou o gatilho. Além do 
barulho ensurdecedor, a bala dum dum fez um buraco de meio metro no telhado de amianto da cobertura 
do boteco. 

Os sujeito deram um pulo da mesa, desceram a ladeira da Rua Parintins no maior pique e só devem 
ter parado de correr quando alcançaram o campo do Penarol. O bicheiro, claro, pagou pelo conserto do 
telhado do bar e pela despesa dos dois folgados. Naquele dia, deu borboleta na cabeça.

ABRIL de 1995. O Simas e o Jorginho Almeida estavam bebendo no Bar do Fortunato, ao lado da 
quadra do GRES Andanças de Ciganos, quando apareceu no pedaço o empresário Lourival Magalhães, 
acompanhado de um sujeito mal encarado. O Bar do Fortunato possuía dois ambientes. Uma calçada alta, 
onde ficava a mesa de sinuca, e uma calçada baixa, onde ficavam as mesas dos biriteiros. Simas estava na 
calçada baixa. O resto da sua turma – Erivam Cabeleireiro, Fausto Lopes, Ronilson Queiroz, Bicho Solto, 
Jacaúna e Galo Cego – estavam na calçada alta, jogando sinuca. Lourival ficou cinco minutos no boteco, 
entrou no seu carro e foi embora. O sujeito, na maior sem-cerimônia, se sentou na mesa do Simas, de 
frente pra ele, quase no mesmo instante em que Jorginho acendia um beise. Olhando fixamente para o 
Simas, o sujeito disparou:

– Eu te conheço do grupo escolar Carvalho Leal!
Simas, que nunca estudara no Carvalho Leal (ele fez o primário no Grupo Escolar Getúlio Vargas), 

ficou calado.
O sujeito puxou um três-oitão da cintura, colocou o cano na testa do Simas e insistiu:
– Eu te conheço do grupo escolar Carvalho Leal e tu é um zé-buceta. Eu sou polícia!
Simas continuou calado.
O sujeito apontou a arma pro Jorginho, que estava dando um “tapinha” no seu beise, sentado na 

cadeira entre os dois, e avisou:
– E tu é um maconheirozinho de merda! Chispa logo daqui, senão vou te encher de chumbo! A 

minha conversa é com esse zé-buceta!
Jorginho engoliu a bagana na mesma hora e saiu correndo em direção à sua residência, como se 

tivesse visto assombração.
O sujeito voltou a encostar a arma na cabeça do Simas e questionar:
– Diz aí, zé-buceta! Já se lembrou de mim? Quero ver tu falar agora o que tu me falou naquele dia...
Simas continuou calado.
O sujeito, espumando de ódio, continuava a sua ladainha:
– Eu acabei de deixar um cara deitado lá em Educandos, zé-buceta! Agora, eu tô a fim de apagar um 

vagabundo aqui na Cachoeirinha! Eu sou polícia! Repete, porra! Fala aí o que tu me falou naquele dia...
Simas continuou calado.
Depois de uns quinze minutos de intimidações, o sujeito apontou a arma para um outro amigo do 

Simas, Gilmar Brandão, que acabara de estacionar o carro na rua e, inocente, puro e besta, havia entrado 
no bar.

– Escuta aqui, bonitinho, esse carro é teu?...
Nervosíssimo, Gilmar, que não sabia o que estava acontecendo, assentiu timidamente com a cabeça.
– Então liga essa merda e me deixa ali no final da Maués, se não quiser amanhecer com a boca cheia 

de formiga!
Gilmar obedeceu. O sujeito mal encarado sentou no banco do carona e os dois foram embora. 

Entretidos com o jogo de sinuca, nenhum dos parceiros do Simas percebera o que estava acontecendo. 
Ainda suando frio, ele pagou sua despesa e foi embora pra casa. Passou seis meses caçando o Lourival 
Magalhães para descobrir que putaria tinha sido aquela, mas não encontrou o empresário. Também nunca 
soube quem era o sujeito mal encarado.

Quer dizer, no intervalo de apenas duas semanas, quase que o Pai Simão enterrava seus dois filhos 
homens, assassinados com balas na cabeça por dois vagabundos absolutamente irresponsáveis. Dá pra 
acreditar?
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QUANDO a vazante do Rio Araguaia se inicia, de maio a setembro, surgem maravilhosas praias 
de areia branca nas margens, formando milhares de ilhas, e imensos cardumes passam a desfilar pelo leito 
do rio barrento, que lembra um pouco o nosso Solimões. É o suficiente para agitar pescadores de todo o 
país, principalmente os goianos, e atrair milhares de outro tipo de turista: aquele que não quer fazer nada 
e, ao mesmo tempo, não dispensa urbanidades como festas e boates, paqueras e esportes náuticos. 

Nesse caso, são grupos de jovens e famílias inteiras que se abrigam em barracas de palha montadas 
só para este fim ou nos ranchos, uma mistura de hotel e colônia de férias. É uma tradição que começou há 
60 anos, com famílias tradicionais de Goiânia que passaram a acampar nas praias do Araguaia nas férias 
de julho e, na base da pescaria, fizeram a fama da região. 

Nesse quadro, quem não quer sair do urbano deve se dirigir às cidades de Aruanã (GO) ou as vi-
zinhas Aragarças (GO) e Barra do Garças (MT). Quem preferir uma estada, digamos, mais selvagem, os 
melhores destinos são Cocalinho (MT), Xixá (GO), Bandeirantes (GO) e Luiz Alves (GO).

Mas o que torna o Araguaia um rio clássico é o desfile de cardumes que acontece em suas águas. 
São 120 espécies identificadas somente no médio Araguaia, trecho que vai de Aruanã à Ilha do Bananal, 
conforme pesquisa do biólogo Francisco Leonardo Tejerina, da Universidade Católica de Goiás. Na lista, 
entre outros, estão curimatãs – o mais presente –, cacharas, piraras, pintados e filhotes, os preferidos dos 
pescadores tanto pra fisgar quanto pra ir pra panela. 

Há ainda um peixe especial, o aruanã, que povoa a mitologia da nação Karajá – habitante histórica 
da região. Essa espécie é reconhecida como uma “entidade” pelos índios, em sua relação homem-natu-
reza, o que talvez explique um pouco do encantamento que o Rio Araguaia causa em todos aqueles que 
o conhecem. Afinal, não é uma história de hoje. Segundo estudos antropológicos, foram possivelmente 
os antepassados dos karajá que começaram a “mania” de frequentar as praias para se divertir, pescar e 
comungar com a natureza. Isso foi há cerca de 800 anos e, de lá pra cá, os karajá, seus descendentes e os 
novos colonizadores nunca mais interromperam a tradição.

Em julho de 1989, atendendo a uma intimação do tuxaua Ademar Arruda, eu e Mário Adolfo re-
solvemos participar dessa experiência tribal, de caráter místico-alcoólico-tecno-hippie. A advogada Mér-
cia, irmã do Mário Adolfo, nos apanhou no aeroporto de Brasília, na manhã de um sábado, e nos levou 
diretamente para a região de Aragarças, onde a galera já estava acampada havia uma semana. Chegamos 
ao rancho a bordo de uma pequena voadeira. Havia umas dez famílias no local, num total de quase 50 
pessoas – sendo metade crianças. Entre os adultos, além do tuxaua Ademar e do pajé Mário Arruda (aka 
“Capitão”), estavam os guerreiros Evandro, Valtinho, Eldejames (sobrinho do Ademar), padre Jordelino, 
Valter, o gaúcho José Ternes, que não se separava do chimarrão nem mesmo quando tomava banho de 
rio, e mais uns três ou quatro de que não recordo o nome.

Conferi discretamente o estoque de bebidas. Havia 50 grades de cerveja Brahma, 50 caixas de Skol 
em lata, trinta litros de cachaça de alambique Cambeba, considerada a melhor do mundo, e dezenas de 
garrafas de vinho tinto, sidra, conhaque, rum, vodca, gim e Campari. Aquilo era suficiente para embriagar 
aquele povo o ano inteiro, já que apenas umas dez pessoas (eu e Mário Adolfo inclusos) bebiam diaria-
mente. E a gente só ia ficar por lá durante duas semanas. 

Na despensa do rancho também havia vários fardos de refrigerantes, água mineral, arroz, macarrão, 
feijão, farinha, milho, manteiga, óleo, embutidos de todos os tipos, frango congelado, ovos, carnes nobres 
(gado, carneiro e porco), frutas, verduras, legumes etc. Os peixes seriam pescados na hora. Um gerador 
fornecia energia elétrica para o barracão e para iluminar a área das barracas. Havia ainda um banheiro 
com água puxada por bomba e um sanitário dotado de vaso, mas no estilo “fossa turca”, distante, obvia-
mente, uns cem metros do camping.

Professor da UnB, o padre Jordelino havia perdido a perna direita em um desastre de carro e usava 
uma prótese. Era divertido ver as hordas de piuns trombando em sua perna de fibra de vidro em busca 
de sangue. Além de ser um bom contador de causos, o padre bebia feito um condenado. Soube que ele 
faleceu há alguns anos. Uma pena!

TAMBÉM professor da UnB, o antropólogo Mário Arruda chegou à região do Araguaia, em 1967, 
recrutado em Manaus pelo PCdoB, para participar da guerrilha de Xambioá. Ele passou dois anos viajan-
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do pela região de barco, a pé ou em lombo de mulas para estudar o terreno. Tornou-se um especialista em 
plantas nativas e sobrevivência na selva, sendo capaz de sobreviver sozinho dentro do mato por mais de 
seis meses sem uma única arma.

Em 1969, Mário Arruda recrutou seu irmão Ademar para participar da epopeia comunista de che-
gar ao poder pelas armas. Ademar, que na época era o melhor goleiro de Manaus (tanto em futebol de 
campo quanto em futebol de salão), não quis se profissionalizar apesar dos insistentes convites dos carto-
las do Nacional, Rio Negro, Olímpico e Fast Clube. Ele sobrevivia como trabalhador braçal da Cosama, 
cavando buracos para assentamento de tubos, e namorava a Mércia, irmã mais velha do Mário Adolfo, 
que já estudava Direito na FUA.

Atendendo ao convite do irmão, Ademar viajou pra Goiânia e depois os dois se embrenharam no 
mato tentando alcançar o Rio Araguaia, na confluência dos Estados de Goiás (hoje Tocantins) e Pará. 
Acabaram perdendo contato com o “paulista” que os levaria para um dos acampamentos organizados 
pela guerrilha. Foi a sorte deles. Dos 107 guerrilheiros e camponeses que participaram do fuzuê, 64 te-
riam morrido, 18 teriam “paradeiro desconhecido”, 15 foram presos e sobreviveram, sete teriam deser-
tado, dois teriam cometido suicídio e um teria sido “justiçado” pelos próprios companheiros. De acordo 
com os dados oficiais, morreram seis militares e oito foram feridos.

De volta a Goiânia, os dois irmãos comeram o pão que o diabo amassou, mas conseguiram com-
pletar o segundo grau e entrar em uma instituição superior. Ademar Arruda se formou em Educação 
Física e, nos anos seguintes, virou o melhor treinador de natação da história de Goiás. Invocado como 
todo tuxaua de sangue quente, ele havia voltado a Manaus uma única vez: para se casar com a Mércia e 
levá-la para Goiânia. Na época de nossa viagem, Mércia trabalhava em um escritório de advocacia em 
Goiânia, junto com o cunhado e advogado Leônidas Arruda, outro irmão recrutado pelo incansável Má-
rio Arruda, enquanto Ademar era sócio de uma escolinha de natação em Anápolis.

Diariamente, ele se mandava pra Anápolis e retornava pra Goiânia no final do dia. Eu e Mário 
Adolfo chegamos a acompanhá-lo algumas vezes nessas viagens, quando estivemos em Goiânia no co-
meço da década de 80. Ele e Mércia são pais de Maluma, Talge e Tagore, que também estavam no ran-
cho. Marilúcia, irmã do Mário Adolfo, seu filho Ludmilson, e dona Inês Aryce de Castro, a matriarca da 
família, completavam o clã do qual eu fazia parte. O restante da turma, eu só conheci quando cheguei ao 
Araguaia. Mas era tudo gente boa.

Comerciante em Anápolis, Valtinho passava 24 horas por dia segurando uma latinha de Skol. Mário 
Adolfo o apelidou de “Valtinho Mão de Lata” e o apelido pegou. Dono de um vasto bigodão, o enge-
nheiro civil Evandro era o cantor oficial do rancho. Ele tinha a voz bonita e era um virtuose no violão. 
O problema era o seu repertório, calcado exclusivamente no melhor da música sertaneja. Se, no primeiro 
dia, diante da novidade (e por causa da manguaça, claro), eu e Mário Adolfo aplaudimos entusiasticamen-
te, a partir do quinto dia aquela cantoria sertaneja virou um autêntico “pé no saco”.

ALIÁS, eu já havia aberto um precedente perigoso. Quando estive em Goiânia pela primeira vez, 
em 1983, o Ademar resolveu nos levar para um sítio dele localizado na zona rural de Anápolis. Durante 
o trajeto, perguntei do Ademar qual o tipo de música que os goianos curtiam. Ademar colocou uma fita 
cassete no aparelho do carro e fomos obrigados a ouvir 57 vezes seguidas a música “As Andorinhas”, do 
Trio Parada Dura. Ele acompanhava a música cantando alegremente a plenos pulmões e batucando no 
volante do automóvel. Quer dizer, durante a minha segunda estada em Goiás já possuía a manha de um 
verdadeiro gato escaldado.

Para evitar esse tipo de desconforto, eu havia levado um lote de fitas cassetes (Beatles, Rolling 
Stones, Led Zeppelin, Deep Purple, Barry White, James Brown) e o Mário Adolfo, outro (Vinicius & 
Toquinho, Cartola, Lupicínio Rodrigues, Elis Regina, Belchior, Raul Seixas). No rancho, Ademar nos 
presenteou com um pequeno toca-fitas cassete de sua propriedade. O problema é que não havia pilhas. A 
gente só podia ligar o aparelho dentro do barracão do rancho, onde existia luz elétrica. Como as cantorias 
noturnas do Evandro eram realizadas à beira de uma fogueira acesa a uma boa distância do barracão, 
não havia como nossas músicas interferirem nas dele. Essa política de boa vizinhança só funcionou até 
o sábado seguinte.
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Na primeira semana, a minha rotina diária era a mesma. Eu saía da barraca de camping por volta 
das seis horas da manhã, escovava os dentes, caía na água (um gelo!) e começava a beber. O Mário Adolfo 
só entrava na água e começava a beber depois das 10 horas da manhã. Devia ser alguma simpatia dele, sei 
lá. O café era servido no barracão pontualmente às oito horas da manhã, o almoço ao meio-dia e o jantar 
às sete da noite. Por volta de meia-noite, as luzes do rancho eram desligadas e todo mundo se recolhia às 
suas barracas.

Das seis da manhã às seis da tarde, a sensação térmica era de que você estava no deserto da Namí-
bia, porque o sol era verdadeiramente abrasador. Quando anoitecia, entretanto, a sensação térmica era de 
que você estava morando na Antarctica. Para suportar o frio da gota serena, era necessário se agasalhar 
e ficar perto de uma fogueira. A cachaça de alambique havia sido levada para combater aquela friagem 
maligna.

O tuxaua Ademar nos ensinou alguns macetes: nunca entrar na água correndo para não ser ferrado 
pelas gigantescas arraias existentes no rio. O certo é entrar no rio arrastando os pés no leito arenoso, que 
as arraias vão embora. Ele também nos ensinou a pegar peixes com as mãos, se jogando rapidamente em 
cima dos cardumes, mas normalmente estávamos bêbados demais para que as inúmeras tentativas obti-
vessem êxito. O Mário Arruda resolveu exibir seus dotes de mateiro calejado e nos deu uma aula prática 
de sobrevivência na selva, embora eu desconfie que metade dos nomes de árvores que ele nos mostrou 
tenha sido inventada naquela hora.

No domingo, o rancho foi visitado por um grupo de militantes da ONG “Amigos do Araguaia”. 
Eles descem o rio de caiaques e vão parando em cada rancho para dar conselhos ambientalmente corretos 
sobre a flora e a fauna da região e conscientizar os turistas sobre a importância de manter limpos o leito, 
as margens e as praias do Rio Araguaia.

– Se vocês tivessem chegado aqui há dois dias, teriam evitado um crime ambiental! – expliquei para 
o rapazinho que me pareceu ser o chefe do grupo.

Disse isso e o levei até a cozinha do rancho, onde o cantador Evandro preparava um portentoso 
ensopado de jacaré, abatido por eles na sexta-feira. Aproveitei para mostrar a cabeça do jacaré sendo se-
cada ao sol. Transtornado, o rapazinho deixou o nosso rancho amaldiçoando todo mundo. Sem parar de 
temperar o ensopado, Evandro ficou me olhando puto da vida. Limitei-me a aconselhar:

– Bicho, se eu fosse você já tinha jogado essa porra no meio do rio, pra servir de comida pras piranhas. 
Pela quantidade de pragas que o moleque nos jogou, quem provar desse ensopado vai ficar com diarreia...

Não deu outra. Na tarde de domingo, o sanitário do rancho ficou congestionado. O desmantelo foi 
tão grande que, no dia seguinte, um novo sanitário teve de ser providenciado às pressas.

Mais naturalistas do que nunca, eu e Mário Adolfo havíamos descoberto uma nova maneira de 
se divertir. Em vez de frequentar o banheiro do rancho e suas nuvens de moscas, mosquitos, piuns e 
meruins, a gente atravessava o Rio Araguaia (na sua parte mais profunda a água não passava da altura 
do meu peito) e fazíamos nossas necessidades fisiológicas em Mato Grosso, já que do outro lado do rio 
era o município de Barra do Garças. A ideia seria, após o nosso retorno a Manaus, zoar com a jornalista 
mato-grossense Solange Elias, garantindo que o seu Estado natal não passava de um cagadouro fuleiro.

DURANTE a primeira semana, Evandro, Ademar ou Valter se revezavam como pilotos das voa-
deiras e nos levavam para conhecer outros ranchos – alguns, com cerca de 500 pessoas e bandas tocando 
ao vivo. Ver aquelas meninas goianas bronzeadíssimas era um colírio para os olhos. Ah, meu Deus, as 
meninas goianas...

Foi então que na noite do sábado seguinte a cobra Norato se mexeu no leito do rio.
Como sempre fazíamos, eu e Mário Adolfo estávamos bebendo cerveja e escutando os Beatles den-

tro do barracão do rancho praticamente sozinhos. Sei lá por que cargas d’água, mas nessa noite a turma 
da cantoria resolveu abandonar o luau em torno da fogueira para vir tocar ao vivo dentro do barracão. 
Não demos a mínima.

De repente, durante a execução de um hit da dupla Matogrosso e Mathias (argh!), o Evandro se 
invocou de que a música do nosso pequeno gravador estava lhe tirando a concentração. Pediu pra gente 
desligar o aparelho. Mário Adolfo, na condição de cunhado do tuxaua do rancho, falou que não desligava 
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o gravador nem pelo caralho. Argumentei, numa boa, que deixar de ouvir Beatles para ouvir Matogrosso 
e Mathias (argh!) iria manchar pro resto da vida nossa carreira de beatlemaníacos renitentes. Um dos 
participantes da cantoria, o padre Jordelino, morto de bêbado, não se fez de rogado: pegou um terçado 
e zás, cortou o cabo AC do aparelho. O gravadorzinho emudeceu. Ficamos escutando aquele repertório 
sertanejo em silêncio, com os colhões atravessados na garganta.

O Ademar estava pescando de malhadeira do outro lado da ilha. Quando ele chegou, com um 
novo lote de pintados, dourados e filhotes, contamos o que havia acontecido. O nosso tuxaua não se fez 
de rogado: pegou o mesmo terçado e partiu pra cima do Evandro, disposto a bandar o violão ao meio. 
Começou a confusão. Gritos, discussão, xingamento daqui, xingamento dali, Mário Arruda veio ver o que 
estava acontecendo e já se armou com um pedaço de pernamanca para atacar os “inimigos”.

O Ademar estava possesso – e com razão. Ele, sozinho, arrebentaria uns três sujeitos a terçadadas. 
O Mário Arruda, outros dois. Ainda sobrariam dois: o padre Jordelino e o pacifista Valtinho Mão de Lata. 
Como guerra é guerra, eu e Mário Adolfo já estávamos escolhendo qual dos dois seria vítima de nossa 
primeira cadeirada. Foi quando o mulherio entrou no circuito, esculhambando “aquele bando de machos 
que não sabiam beber e depois ficavam dando escândalo”. Foi um para pra acertar. Depois de meia hora 
de bate-boca, os “quase-brigões” se recolheram às suas barracas.

Na manhã seguinte, quando foi servido o café, estavam todos com caras de “Madalenas arrepen-
didas”. Um constrangimento geral. Pra completar, não havia mais talheres no rancho. É que durante a 
confusão, dona Inês, com receio de aquilo descambar para uma pancadaria generalizada, escondeu todas 
as facas, colheres e garfos em um buraco na areia e não se lembrava mais da localização exata. Coube às 
crianças inventarem uma divertida caça ao tesouro – e em meia hora elas já haviam transformado a praia 
em um autêntico queijo-suíço –, até conseguirem encontrar as peças diligentemente escondidas.

No domingo, Ademar Arruda pegou a voadeira, foi até Aragarças e retornou com um novo cabo 
AC pro gravador. Os cantadores foram definitivamente exilados do barracão do rancho, nós voltamos a 
usar nosso gravadorzinho e a paz voltou a reinar no pedaço. No sábado seguinte, eu e Mário Adolfo nos 
despedimos da galera e o prestativo Ademar Arruda foi nos levar até Brasília, de onde embarcaríamos 
para Manaus. Ainda havia no rancho 20 grades de cerveja Brahma e 20 caixas de cerveja Skol em lata. 
Quando a voadeira começava a se afastar do rancho, falei pro Mário Adolfo:

– Bicho, se aquelas cervejas fossem Antarctica, acho que a gente teria entrado em coma alcoólico...
Mário Adolfo quase morreu de rir. Mas era verdade. Se nós dois havíamos detonado, praticamente 

sozinhos, cerca de dez grades de Brahma, que a gente bebia quase obrigado, calcule se fosse Antarctica, 
que a gente bebia por prazer. Nunca mais ter voltado ao Araguaia é um dos grandes pecados veniais que 
tenho cometido ao longo desta minha atribulada existência. Porque, sinceramente, aquelas duas semanas 
de curtição foram uma das melhores férias de minha vida.

JULHO de 1989. Numa modorrenta tarde de sábado, alguns amigos estão aboletados no Bar do 
Cardeal, na Rua Ipixuna, fazendo hora para assistir um jogo pela tevê. Depois de quase uma grade de 
cerveja, eles começam a discutir sobre qual seria o maior pássaro da Amazônia.

Acostumado a passar mais tempo no mato do que na cidade, o grande passarinhador Décio Me-
chinha é taxativo:

– De todas as aves que conheço, a cigana é o maio pássaro da região!
– Cigana? Você está maluco! – avisa Zé Bolota, renomado pescador da região de Autazes. – O ma-

guari é bem maior do que qualquer cigana...
– E o gavião-real? O gavião-real é bem maior do que qualquer maguari! – diz Paulo Sérgio, funcio-

nário do Inpa.
O partideiro Beto Mão-de-vaca entra na conversa:
– Vocês estão mesmo por fora! O maior pássaro da Amazônia é o periquito roxo...
– Periquito roxo?! – reage Décio Mechinha.
– Exato! – confirma Beto, peremptório. – Eu tô comendo um há quase 40 anos e ainda não acabei...
Marido da ex-passista da escola de samba Unidos da Selva, a colored Greicimar Meireles, Beto 

Mão-de-vaca quase foi expulso da mesa.
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COMO já foi dito, o Caxuxa Drinks e Lanches foi inaugurado em 1967 e durou até 1989, ofere-
cendo as batidas mais saborosas de Manaus. Claro que havia vários bares famosos que também vendiam 
batidas – Senzala, Rei das Batidas, Farol das Batidas, Coqueirinho, Casa das Batidas, Zig Zag, Xorimã, 
Pequeno Príncipe, Amore, Zagaia –, mas assim como nunca houve uma mulher como Gilda nunca houve 
uma batida como a do Caxuxa. A diferença mercadológica que atraía gente de todos os bairros residia 
no fato de todas as batidas serem cremosas e feitas com suco natural. O próprio Selmo Caxuxa escolhia 
pessoalmente as frutas utilizadas nas misturebas, escarafunchando as feiras livres e mercados com a dis-
posição de um cão perdigueiro. 

O cardápio de batidas era variado: cupuaçu, graviola, taperebá, mangaba, jenipapo, amendoim, 
murici, goiaba, maracujá, bacuri, tamarindo, abacaxi, caju, biribá, mangarataia, uixi, ingá xixica, marirana, 
sapotilha e o que mais ele inventasse de produzir nos seus sifões misteriosos. Nós, moleques de 15, 16 
anos, éramos suas cobaias preferenciais porque a batida tinha gosto de suco, cheiro de suco, aparência de 
suco, mas nos deixava doidões. Como ele conseguia atingir aquele ponto exato em que não se percebia o 
gosto da cachaça? Como ele obtinha aquela consistência cremosa? Ninguém nunca soube o segredo, mas 
eram formuladas várias teorias a respeito. O Caxuxa usava açúcar mascavo. O Caxuxa destilava a cachaça 
uma segunda vez. O Caxuxa usava creme de leite desnatado. O Caxuxa batia a cachaça no liquidificador 
com folhas de hortelã e água destilada. O Caxuxa tinha parte com o diabo. O certo é que ninguém nunca 
conseguiu reproduzir a contento a sua fórmula mágica.

O bar era pequeno – 12 mesas de ferro sob a sombra de uma imensa castanholeira – e, por isso 
mesmo, vivia lotado. Era difícil encontrar um lugar vago depois das 20h. A solução da molecada era beber 
em pé perto do minúsculo balcão. Também não havia petiscos. No máximo, o velho sanduba misto-quen-
te preparado às pressas pelo próprio Caxuxa. Foi quando alguns boêmios começaram a exigir alguma 
coisa de maior sustância para aguentar a ingestão das intermináveis batidas durante a madrugada. 

Um belo dia, o Caxuxa começou a oferecer três tipos de sopas: mocotó, caldo verde e sopa de 
carne. O bar virou uma festa. Neguinho enchia a cara das 19 às 21h, ia para alguma “brincadeira” nas 
redondezas, onde continuaria bebendo, e depois retornava ao bar, por volta das 3h da manhã para curar 
o porre com aqueles pratos fumegantes. Havia uma lenda urbana – nunca confirmada – de que o Caxuxa 
reaproveitava os ossos da sopa de carne nos pratos da semana seguinte. Para evitar a presepada, a gente 
terminava de detonar o prato e, espertamente, ficávamos uns cinco minutos incrustando nossas iniciais 
nos ossos. O Caxuxa ficava meio puto, mas não dizia nada. Adepto da máxima “o freguês tem sempre 
razão”, ele nunca reclamava e também era de pouco papo. Devia nos roubar na nota da despesa já que, 
bêbados que nem gambá, ninguém se preocupava muito em conferir a conta.

Vinte anos depois de o boteco ter sido fechado, encontrei o Selmo Nogueira tomando uma cerveja 
no Bar do Jacó e começamos a conversar sobre os tempos de antanho. Foi quando ele fez uma revelação 
surpreendente:

– Vocês eram metidos a espertos, mas não passavam de um bando de otários. Durante 20 anos, 
eu enganei vocês vendendo três tipos de sopas diferentes retiradas de uma mesma panela: sopa de car-
ne, sopa de mocotó e caldo verde. O cara queria uma sopa de carne? Eu adicionava na cumbuca alguns 
pedacinhos de carne e um osso. O cara queria uma sopa de mocotó? Eu adicionava na cumbuca alguns 
pedaços de mocotó. O cara queria caldo verde? Eu acrescentava na cumbuca um pouco de couve cor-
tada em tirinhas. Mas a sopa era sempre a mesma, bando de otários! Vocês acham que naquele espaço 
minúsculo da minha cozinha ia haver espaço para três panelões fumegantes de sabores diferentes? Nem 
pelo caralho...

E o pior é que era mesmo verdade. Como a gente sempre aparecia no bar no final de madrugada 
pra curar o porre monumental com as referidas sopas, nunca prestamos atenção pra safadeza. Quem iria 
pedir para provar a sopa do outro e descobrir que ambas tinham o mesmo sabor? Ninguém.  O mais hilá-
rio era que as sopas, apesar de oriundas da mesma panela, tinham preço diferenciado. Em valores atuais, 
o caldo verde custaria R$ 15, a sopa de carne, R$ 12, e a sopa de mocotó, R$ 10. Dá pra acreditar?...

ABRIL de 1962. Dia de São Jorge. Os terreiros de candomblé, umbanda e quimbanda estão em 
festa porque, na tradição religiosa afro-brasileira, Ogum é frequentemente identificado com São Jorge. Os 
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playboys Odivaldo Guerra e Divaldo Martins resolvem montar o acampamento no Templo de Umbanda 
Cacique Ubiratã, do babalorixá Pai Evaldo, localizado em Santa Luzia, bairro separado da Cachoeirinha, 
onde eles moram, pelo igarapé do Quarenta. Bastava pegar uma catraia no final da Rua Maués para atra-
vessar o igarapé.

De acordo com Evaldo Rodrigues da Silva, o Pai Evaldo, seria uma confraternização entre os filhos 
de santo e os demais moradores da comunidade e de outros bairros da cidade, independente do credo 
religioso. 

– Será uma festa de homenagem aos filhos de Ogum e de agradecimento por todas as vitórias al-
cançadas desde a questão financeira até a própria saúde física, uma vez que Ogum é um Orixá que abre 
os caminhos para a prosperidade – disse Pai Evaldo. 

Na verdade, os dois playboys estavam interessados mesmo era em paquerar as filhas-de-santo de 
Pai Evaldo, consideradas as mais bonitas da cidade.

Já de madrugada, logo após o encerramento dos festejos, Divaldo Martins consegue fisgar uma 
bonita filha-de-santo e avisa pra Odivaldo Guerra esperá-lo no porto da catraia, que ele não demora. 
O casal sai caminhando naquela escuridão de breu, quase no meio de uma verdadeira mata fechada, em 
busca de um santuário para deixar a natureza seguir seu curso. Depois de uns quinze minutos de perna-
da, conseguem divisar uma imensa pedra polida, cor de chumbo, no meio do capinzal. Divaldo coloca a 
garota sobre a pedra polida, na posição vaca atolada, e manda brasa. 

No meio do vai-e-vem, a menina começa a tremer freneticamente e estrebuchar. Divaldo supõe que 
ela está tendo um orgasmo selvagem e aumenta a velocidade do motor de popa. Nisso, uma voz soturna, 
quebra o silêncio da madrugada:

–  ‘Cê num tá me furufando não, zifio, que sou caboco macho! ‘Cê tá furufando é ela, a zifia! Cabo-
co Sete Flexas não dá mole não, zifio, só te digo isso... Tu vai já vê o que vou fazer contigo... Vou colocá 
um sapo cururu no teu bucho, que tu vai levá seis anos pra levantá o pau de novo... Se esse estrupício num 
cair antes da lua cheia... Tu vai vê só, zifio, tu vai vê só...

Divaldo leva alguns segundos pra perceber que a filha-de-santo acabou de incorporar o caboco 
Sete Flexas e menos tempo ainda para broxar de vez. Nervosíssimo, ele se desgruda da menina e sai cor-
rendo, trombando em árvores, caindo no terreno úmido, se levantando, e tornando a correr, até conseguir 
chegar no porto de catraia, onde Odivaldo Guerra já o esperava com certa impaciência. Divaldo está com 
uma cara de quem viu assombração. Pior: na correria, perdeu uma pulseira de ouro, presente de sua ma-
drinha. Ele relata ao parceiro o sucedido e os dois picam a mula, no rumo da Cachoeirinha.

No dia seguinte, Divaldo e Guerra retornam ao local do crime para procurar a pulseira. Depois de 
meia hora embrenhados no meio do mato, Divaldo reconhece a pedra polida. Quando se aproximam, 
percebem que a pedra polida, na verdade, era uma lápide abandonada. A pulseira está caída ao lado da 
lápide. Só então caiu a ficha: Divaldo e a filha-de-santo haviam entrado, sem querer, no Cemitério Santa 
Helena, que nessa época não era murado. Os dois playboys nunca mais quiseram saber de paquerar filhas-
-de-santo em terreiros de umbanda..

SETEMBRO de 2002. O comerciante Selmo Nogueira estava tomando uma cervejinha no Bar 
da Lindalva, na Cachoeirinha, quando encontrou casualmente uma velha conhecida, a comerciária Kátia 
Expedita, que ia passando pela frente do bar acompanhada de seu filho de oito anos. Os dois conversa-
ram rapidamente. Kátia estava vindo da casa de uma amiga do bairro e se dirigia para a parada do ônibus 
para voltar à sua residência.

Cavalheiro como sempre, Caxuxa prontificou-se a dar uma carona à amiga, moradora do Japiim. 
Mãe e filho aboletaram-se na velha Kombi do comerciante e ele foi cumprir sua missão. Era o início da 
noite de um sábado. Caxuxa deixou sua amiga e o filho na residência deles e, quando se preparava para 
voltar para o Bar da Lindalva, percebeu uma louraça belzebu de corpo monumental, parada no canto da 
rua, nas proximidades da Feira Coberta do Japiim, como se também estivesse esperando um ônibus. O 
bundão da menina era de enlouquecer frade de pedra.

Cavalheiro como sempre, Caxuxa parou a Kombi ao lado da garota e disparou:
– Oi, minha filha, você está indo pra onde?...
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A louraça se aproximou da janela do comerciante:
– Eu vou pra onde você me levar, meu rei...
– Então, entra aí... – avisou Caxuxa, enquanto engolia, discretamente, uma drágea de Cialis.
A garota aboletou-se ao lado do comerciante e foi logo lhe enfiando um beijo de língua.
– Não se preocupe que nós vamos fazer um amor bem gostoso, meu rei... – ronronou a garota no 

ouvido do comerciante. 
Caxuxa percebeu que havia acabado de ganhar a mega sena acumulada porque aquela garota era 

mesmo um mulherão.
Por sugestão da louraça belzebu, o comerciante resolveu rebocar sua presa para a Pousada do 

Alemão, localizada em frente ao Makro Atacadista, ali na Avenida Rodrigo Otávio (antiga Estrada do 
Contorno), que costuma cobrar R$ 10 por duas horas de tatame.

Assim que chegou à pousada, Caxuxa deu uma nota de R$ 100 para a recepcionista da espelunca, 
uma morena estrábica e bem mirradinha. A zarolhinha falou que não tinha troco. O comerciante não deu 
a mínima. Disse que pegava o troco depois que saísse.

Os dois se dirigiram ao quarto. Enquanto a louraça belzebu assistia a um filme pornô na televisão, 
Caxuxa foi tomar banho – na verdade, ele queria ganhar tempo para o Cialis fazer efeito.

Uma hora depois, ele saiu do banheiro. A louraça belzebu estava vestindo um provocante baby doll 
vermelho. O comerciante estrilou:

– Ô, minha filha, pensei que você já estivesse peladona... Tira essa roupa e vem matar o velho, 
vem...

A garota riu discretamente, mas não disse nada.
Caxuxa se deitou na cama e a louraça belzebu, com uma técnica invejável, começou a fazer um 

trabalho de sopro básico. O mastruço do comerciante ficou em posição de combate.
Louco pra pilar um patê, Caxuxa insistiu:
– Ô, minha filha, não foi pra isso que nós viemos aqui não... Tira essa roupa que eu quero me aca-

bar nesse seu corpinho sarado...
A garota se levantou da cama, tirou o baby doll e apresentou suas armas.
Caxuxa quase teve um troço. A louraça belzebu tinha um mastruço do tamanho do dele. E também 

estava em posição de combate.
– Puta que pariu, vagabunda, eu não sabia que você era um traveco... Vou te capar agora mesmo e 

encher tua cara de chumbo...
Dito isso, ele pulou da cama e correu para o banheiro para apanhar seu Colt 45 com cabo de ma-

drepérola.
O traveco recolheu suas roupas e saiu do quarto cantando pneu.
Só de cueca e revólver na mão, Caxuxa foi se queixar da fraude na portaria da pousada, desconfiado 

de que o traveco havia armado aquela parada em conluio com os proprietários do local.
Pacientemente, a zarolhinha explicou que o traveco havia levado o troco e que não podia fazer nada 

porque era norma da pousada não exigir documentos dos clientes.
– Eu não sei por que o senhor está tão irritado... – insinuou a recepcionista. – Todos os clientes da 

Laurie Anderson saem daqui satisfeitos e elogiando seus dotes... Vocês dois passaram mais de uma hora 
no quarto... O senhor não gostou não?...

Caxuxa ficou possesso. Caraco, a zarolhinha estava achando que ele gostava daquela fruta?... Aquilo 
não podia ficar assim. Caxuxa voltou ao quarto, pegou seu celular, ligou para a Polícia Militar explicando 
que havia sido assaltado e deu o endereço da espelunca.

Cinco minutos depois, dois carros da Rocam entraram no estacionamento da pousada, de sirenes 
ligadas, fazendo o maior salseiro da paróquia. Ouvindo aquilo, os demais clientes da pousada meteram o 
pé na carreira, se embrenhando em um matagal próximo e deixando a pousada praticamente às moscas. 

Mais perdida do que cego em tiroteio, uma adolescente de 14 anos, que estava fazendo sexo e chei-
rando cocaína no quarto ao lado do Caxuxa, resolveu se esconder dos meganhas e entrou no único quarto 
que estava com a porta aberta: o do comerciante.

Na portaria, Caxuxa estava contando seu drama para a tenente Rosa Augusta, que comandava a 
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operação policial, quando surgiram dois meganhas trazendo a adolescente encontrada em seu quarto e as 
roupas do comerciante.

Envolta em uma toalha de banho, a adolescente foi sincera:
– Eu não conheço esse homem, não! Eu estava fazendo amor com meu namorado, o Airton Bocão, 

mas ele me colocou pra fora do quarto, trancou a porta e saiu correndo assim que escutou a sirene da 
polícia. Aí, eu entrei no quarto ao lado...

A tenente Rosa Augusta, que já havia confiscado o revólver do comerciante, não deu a mínima.
– Portando arma sem registro, praticando sexo com adolescente e ainda por cima bastante alterado, 

com indícios de ter usado substâncias tóxicas a noite inteira... O senhor está bem encrencado, seu Selmo 
Nogueira...

Caxuxa já estava a ponto de chorar. Ele contou seu drama pela milésima vez. A tenente estava 
irredutível.

– Essas meninas sempre inventam novas histórias para livrar a cara dos marmanjos, mas dessa vez 
não vai colar... O senhor vai direto pra cadeia pública, seu Selmo Nogueira, pra aprender a não fazer in-
decências com menores de idade...

Caxuxa começou a vestir sua roupa vagarosamente, para depois ser algemado e entrar no cambu-
rão, quando, dali a cinco minutos, dois meganhas surgiram na portaria da pousada trazendo o travesti que 
havia iniciado a confusão.

– Esse cafajeste está me devendo R$ 200 do programa! – berrava o traveco, apontando para o 
Caxuxa. – Quando a gente entrou no quarto, ele disse ‘Vem, mata o velho, mata!’, aí, quando fiquei pelada 
para satisfazer seus instintos bestiais, ele armou esse barraco todo, dizendo que ia me matar...

Fazendo força para não rir, a tenente Rosa Augusta obrigou o travesti a devolver o troco do comer-
ciante. Aí, depois de conversar longamente com a adolescente, se convenceu de que ela estava falando a 
verdade e que Caxuxa não tinha nada a ver com o peixe. A menor foi embarcada em um carro da polícia, 
que partiu em busca da localização de seus responsáveis.

Já era quase meia-noite quando a tenente resolveu liberar o comerciante e dar os trâmites por fin-
dos.

– Seu Selmo Nogueira, nós só vamos lhe liberar porque o nosso papel constitucional é garantir a 
segurança de todo e qualquer cidadão, mas, principalmente, de pessoas incapazes, como crianças, adoles-
centes e anciãos! – avisou. – Mas na próxima vez em que quiser se divertir, escolha direito a sua parceira 
para não levar gato por lebre. O senhor não tem mais idade para pagar esses micos. De qualquer forma, 
a sua arma vai ser confiscada para evitar que da próxima vez ocorra uma tragédia.

Caxuxa ficou tão agradecido que só faltou beijar a mão dos policiais.
Dirigindo para casa em silêncio, contabilizando perdas e danos, Caxuxa tomou uma decisão radical: 

nunca mais dar carona pra Kátia Expedita. Vem cumprindo a promessa até hoje.

A PARTIR dos anos 80, dezenas de academias de artes marciais começaram a surgir em Manaus 
e com elas as primeiras gangues organizadas. Diferente dos pit-boys de hoje, que costumam atacar suas 
vítimas indefesas sempre em bando, as gangues de antanho tinham, digamos assim, uma ética mais ela-
borada. Havia brigas por espaços territoriais, mas as disputas eram no mano a mano, um contra um, utili-
zando exclusivamente os punhos e os pés, como no UFC ou no M-1. O sujeito que estivesse apanhando 
também podia pedir pra parar – e era atendido! – sem que o mundo desabasse sobre sua cabeça.

Duas gangues de adolescentes fizeram história naqueles tempos românticos. A turma de natação 
do Olímpico Clube, apelidada de “Peixes”, era comandada por Kaco Caminha e tinha como referência a 
boate Starship, localizada na Avenida Constantino Nery, quase canto com a Leonardo Malcher, nas pro-
ximidades da antiga sede do Olímpico, mas sua área de influência se estendia até a Praça da Saudade. Eles 
eram representantes típicos da geração saúde: não bebiam, não fumavam e nem cheiravam. Entre seus 
principais membros estavam Alfredo Jacaúna, Nilberto, Bidida, Gula, Mistral, Victor Hugo Façanha (aka 
“Botinho”), Kaola, Nego, Antônio Flávio, Luiz Armando Fartolino e Ulisses Motomaq. Eles treinavam 
judô, jiu-jítsu, karatê e kung fu.

A Polícia Organizada na Praça (aka “Pop”) era comandada por De Ouro, se reunia na Praça do 
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Congresso e tinha como referência a boate Crocodilo’s, na Rua Marcílio Dias, no centro velho da ci-
dade. Eles eram representantes típicos da geração da pá virada: bebiam, fumavam e cheiravam. Entre 
seus principais membros estavam Willard Oliveira (aka “Careca”), Brecha, Val, Raimundão, Ernani Piau, 
Afonsinho (é, aquele mesmo que ameaçou me matar no boteco do Zé Iná), Exu, Dodô (aka “Bicho do 
Mato”), Rai Maraca, Arlindo Angola, Eder, Celso Gioia, Pixilinga, Ricardo Bilha e Edir. Eles treinavam 
judô, jiu-jítsu, capoeira e boxe tailandês.

Nascido Hideraldo da Mata, De Ouro era um caboco baixinho (1,60 cm) e entroncado, que virava 
o cão chupando manga quando entrava numa briga. Versado em artes marciais adaptadas para brigas de 
rua, ele chegou a morar seis meses no Rio de Janeiro para treinar jiu-jítsu com Reyson Gracie, de quem 
havia se tornado amigo. Além de ser habilidoso nas lutas no chão, De Ouro também era bom na trocação 
em pé: seu murro tinha a potência de um coice de mula e seus chutes eram nitroglicerina pura. O famoso 
apelido ele recebeu de sua avó materna assim que nasceu (“Esse aqui é um menino de ouro”) e na sua 
curta existência fez jus ao mesmo.

Quando o conheci, ele já tinha um currículo cascudo e suas históricas brigas rivalizavam com as 
atribuídas ao lendário Otinha. Não sei o que ele viu em mim, que nunca fui uma pessoa violenta, mas nos 
tornamos amigos de infância desde o primeiro dia em que fui apresentado a ele pelo homeboy Zé Cury. 
Sempre que me via bebendo no Bar do Armando, De Ouro fazia questão de ir lá me cumprimentar e 
papear um pouco. Eu perguntava pela veracidade de suas façanhas, mas ele se limitava a rir discretamente. 
Nunca confirmou nem negou nenhuma delas.

– Isso é lenda, poeta, isso é lenda. O povo é que inventa essas coisas a meu respeito. Eu não passo 
de um pacato cidadão! – ironizava.

Mas dava pra perceber que ele metia um pavor exagerado nos transeuntes quando se sentava na 
minha mesa. O cabra era pedra-noventa.

De todas as brigas de rua em que se metera, De Ouro havia empatado apenas uma: contra Pedro 
Lobo (aka “Lobinho”), irmão do advogado Aníbal Lobo. Durante quase uma hora os dois se pegaram 
pra valer em frente da boate Crocodilo’s. Quem assistiu a briga, diz que De Ouro não finalizou Lobinho 
porque estava muito bêbado. Mas também reconhecem que Lobinho era mesmo um osso duro de roer. 
Apesar dos insistentes convites de De Ouro, Lobinho nunca lhe deu uma segunda chance pra ver quem 
era o melhor lutador de rua dos dois. Eram tempos românticos, pois não.

Outra briga épica – e considerada o marco zero das competições de UFC em Manaus – foi travada 
na Academia Monteiro, no Vieiralves, tendo como juiz o professor Reyson Gracie, o cara que introduziu 
o jiu-jítsu no Amazonas. De um lado, seu ex-aluno De Ouro. Do outro lado, seu então aluno Botinho. 
De Ouro era bom na trocação em pé. Botinho era melhor na luta no chão. Durante três horas seguidas, 
os dois também se pegaram pra valer, tendo praticamente destruído as frágeis divisórias internas da aca-
demia tal a violência do combate. 

Prevenido como sempre, De Ouro havia se lambuzado da cabeça aos pés de óleo Johnson e estava 
mais liso do que candiru. Não havia jeito de Botinho agarrá-lo e levá-lo ao chão. Nas primeiras duas horas 
de combate, Botinho resistiu bravamente aos socos e pontapés de De Ouro, chegando mesmo a tremer 
nas bases após levar um contravapor na ponta do queixo. Com quase três horas de luta e com De Ouro 
já visivelmente cansado, Botinho conseguiu derrubá-lo no chão, passou a guarda, fez a montada e só não 
matou De Ouro de porrada porque ele desmaiou após receber uma saraivada de socos no rosto. A luta 
foi interrompida por Reyson Gracie e De Ouro saiu direto da academia para o hospital. 

Alguém avisou ao Kaco Caminha o que havia acontecido. O líder dos “Peixes” não contou con-
versa: obrigou Botinho a montar na garupa da sua motocicleta e foi direto para a Praça do Congresso. Lá 
chegando, abriu o verbo pra um dos líderes da turma da “Pop”:

– Ô Afonsinho! Chama o De Ouro pro tatame que o Botinho está disposto a terminar o serviço...
– Não vai dar não, compadre! – avisou Afonsinho. – O De Ouro está com o rosto todo arrebenta-

do. Se o Botinho pegar ele nesse estado vai cometer um homicídio...
Ouvindo aquilo, Kaco Caminha levou Botinho de volta pra casa. De Ouro passou três semanas 

sem sair de casa, com a fuselagem totalmente avariada. 
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A PARTIR desse incidente, a rivalidade entre as duas turmas aumentou de forma exponencial. 
Quase todo final de semana eles brigavam, onde quer que se encontrassem. Uma batalha campal dentro 
da boate Starship praticamente decretou o fim da discoteca. Outra batalha campal ocorreu durante uma 
decisão do campeonato amazonense de futsal, na quadra do Rio Negro. De um lado, a turma da “Pop”, 
que torcia pelo time barriga-preta. Do outro lado, a turma dos “Peixes”, que torcia pelo ABC, de São 
Francisco. A confusão só terminou com a chegada da tropa de choque da Polícia Militar, os invocados 
“boinas vermelhas”.

As costumeiras brigas entre as turmas dos “Peixes” e da “Pop”, como era de se esperar, acabaram 
tendo um desfecho trágico. Um dia, por volta das 17h, três “peixes” encurralaram De Ouro em frente 
da Autopeças BB, nas proximidades do Boulevard Amazonas. Irmão caçula de De Ouro, Dodô saiu em 
defesa do irmão. Até aquele dia, nenhuma briga entre as duas gangues envolvia o uso de objetos cortan-
tes ou perfurantes. Dodô talvez não soubesse disso. O certo é que Mistral o derrubou no chão, montou 
em cima e quando ia começar a lhe massacrar, Dodô apanhou uma garrafa de Teen, que estava no chão, 
quebrou o casco e enfiou o gargalo da garrafa no peito de Mistral.

– Porra, Dodô, você me matou! – gemeu o nadador, antes de cair no chão, agonizando.
Os brigões pararam de lutar, seguraram Mistral pelas pernas e braços e saíram correndo em direção 

ao Hospital Getúlio Vargas, mas o nadador não resistiu ao ferimento e morreu antes de receber os pri-
meiros socorros. Dodô ficou transtornado.

Aquela morte estúpida se transformou no principal mote dos jornais para detonar as duas gangues 
organizadas. A emenda saiu pior do que o soneto. Ao dar um excessivo destaque às brigas entre os “Pei-
xes” e a “Pop”, a mídia ajudou a divulgar o conceito de gangues. Começaram a surgir novas gangues – re-
batizadas de “galeras” – nos quatro cantos da cidade (“Selvagens”, na Compensa, “Demônios da Noite”, 
na Alvorada, “Zumbis sem Alma”, no Coroado, “Filhos de Satã”, na Cidade Nova, “Os Caveiras”, no 
São José, e por aí afora).

Em 1985, após assistir a um jogo no Maracanã, Kaco Caminha, que estava no Rio de Janeiro dis-
putando o Troféu Brasil de Natação, resolveu comer um “kikão” na saída do estádio. Infelizmente, o 
cachorro-quente estava contaminado pela bactéria clostridium botulinum. O atleta já chegou a Manaus 
apresentando os sintomas de botulismo, entre eles distúrbios gastrointestinais, paralisia dos nervos cra-
nianos e insuficiência respiratória. Apesar de ter uma saúde de ferro, Kaco Caminha morreu menos de 24 
horas após a internação. Os “peixes” ficavam sem seu principal líder.

No começo de agosto de 1989, De Ouro se envolveu em um entrevero com um aspirante da Polícia 
Militar, na praia da Ponta Negra, nas proximidades da Barraca do Peruano. O “milico” quis dar uma de 
xerife do pedaço porque algumas amigas do De Ouro estavam apertando um baseado e apanhou mais do 
que boi ladrão. Ele jurou vingança. De Ouro não deu a mínima.

Na manhã do dia 19 de setembro, um mês depois do incidente na Ponta Negra, De Ouro resol-
veu fazer uma fezinha no jogo do bicho. Na noite anterior, ele sonhara que estava brigando com alguns 
meganhas e resolveu apostar no “cachorro”. De Ouro fez seu jogo com um cambista que trabalhava em 
uma banca de revistas situada na frente da Drogaria Avenida, no Boulevard Amazonas. Depois de ter 
guardado a pule no bolso, ele estava se dirigindo para o seu carro, quando foi alvejado por seis tiros à 
queima-roupa. Não teve tempo de reagir. Morreu na mesma hora. Suspeita-se até hoje de que o aspirante 
da Polícia Militar esteja por trás da tragédia.

Naquele dia, deu “cachorro” na cabeça. Dodô resgatou o prêmio com o cambista e, alguns meses 
depois da morte do irmão, se tornou pregador evangélico. A morte dos dois líderes rivais encerrou as ati-
vidades das duas gangues pioneiras e sinalizou o fim de uma era. Dali em diante, a briga das galeras seria 
travada na periferia da cidade, com o concurso de terçados, facas de cozinha, correntes com cadeados 
na ponta, tacos de beisebol e armas de fogo de todos os calibres. Não se fazem mais adolescentes como 
antigamente.

FEVEREIRO de 1983. Durante o tríduo momesco, Lúcio Preto tinha o hábito de parar seu fus-
quinha na frente do Bar do Caxuxa, do outro lado da rua, e gritar a plenos pulmões:

– Caxuxa, cadê as bolinhas? Hoje é dia de desfile do Andanças de Ciganos e eu preciso ficar liga-
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daço. Separa umas dez bolinhas de Preludim, Pervetim e Desbutal, que daqui a pouco eu venho pegar...
Aí, engatava uma marcha no carro e ia embora.
Servindo uma multidão de gente com suas batidas, Selmo Nogueira, evidentemente, não sabia onde 

se esconder, com medo de os clientes começarem a suspeitar que ele vendia anfetaminas no mercado 
negro. As insinuações do boleiro iam acabar atraindo a Polícia Federal para o boteco.

Um dia, Selmo resolveu se vingar. Ele transformou em pó quatro pílulas de Lacto-Purga, colocou 
numa “vidreta” e foi se encontrar com o Lúcio Preto no Top Bar, do seu Aristides, onde funcionava o 
QG informal do GRES Andanças de Ciganos.

– Estou com uma mercadoria nova pra você, mas ela precisa ser diluída. Me consegue uma Fanta 
laranja! – avisou Selmo para o quarto zagueiro.

Sem suspeitar de nada, Lúcio Preto lhe passou uma garrafa de refrigerante. Selmo preparou a po-
ção mágica e devolveu ao jogador. Antes de engatar o carro, avisou:

– Se precisar de mais, me dá um toque, mas não faz muita propaganda para não encher o meu bar 
de malucos, tá legal?...

Lucio Preto tomou a mistureba de uma golada só.
Meia hora depois, o irmão de Anselmo, Afonso Libório, chegou ao Bar do Caxuxa desesperado:
– Êi, bicho, que porra foi que você deu pro Lúcio Preto?... Com cinco minutos, ele saiu correndo 

para o banheiro do Aristides e ainda não saiu de lá até agora... Faz duas horas que ele está sentado no vaso 
sanitário, só resmungando e gritando um monte de palavrões...

Naquele ano, Lúcio Preto não desfilou pelo GRES Andanças de Ciganos. Em compensação, tam-
bém nunca mais confiou nas “bolinhas” do Bar do Caxuxa.

O FARMACÊUTICO Francisco Menescal Filho herdou a drogaria do pai, também farmacêutico, 
no início dos anos 70. Localizada no canto da Rua J. Carlos Antony com a Avenida Carvalho Leal, em 
frente ao Posto de Gasolina LM, a Drogaria Menescal se transformou rapidamente na Meca dos cristãos-
-novos recém-iniciados em doenças venéreas. 

Bonachão, prestativo e homossexual enrustido, Dr. Menescal tinha na ponta da língua a cura para 
todos os males, de gonorreia a cancro mole, de cavalo de crista a esquentamento:

– Dois tetrex de 500 mg, uma dose de manhã outra de tarde, durante sete dias. Não coma nada 
reimoso e evite as frutas cítricas como laranja, tangerina e limão. Nada de comida pesada, está ouvindo?... 
Pescadinha branca, em água e sal, ou grelhada, até parar de sair a secreção do moço!

Em caso de recidiva da doença, ele era peremptório:
– Uma injeção de benzetacil de 4.800.000 unidades de três em três dias durante duas semanas. Não 

coma nada reimoso e evite as frutas cítricas como laranja, tangerina e limão. Nada de comida pesada, está 
ouvindo?... Pescadinha branca, em água e sal, ou grelhada, até parar de sair a secreção do moço!

As injeções eram aplicadas por Valdir Corrêa, Gaudêncio Neto ou Edy Silva, todos eles balconistas 
da drogaria.

O putanheiro Nego Walter era Cliente Golden do Menescal e, praticamente, foi contemplado com 
todas as doenças venéreas existentes naquela época. É um sobrevivente.

De quinze em quinze dias, sempre na segunda feira pela manhã, Nego Walter batia ponto na dro-
garia. Era atendido pessoalmente pelo Dr. Menescal numa salinha reservada, nos fundos do estabeleci-
mento.

Nego Walter apresentava as armas. O farmacêutico examinava detidamente o equipamento avaria-
do, receitava o tratamento, entregava um recibo nas mãos do paciente e avisava:

– Vá lá no caixa, pague essa importância e volte aqui!
Como a drogaria estava sempre cheia de gente, Nego Walter implorava:
– Dr. Menescal, pelo amor de Deus, seja discreto e fale baixo a respeito do meu problema...
Assim que Nego Walter saía da salinha e se dirigia ao caixa, Dr. Menescal dava um berro, que dava 

pra ser ouvido no bairro inteiro:
– Waldir Corrêa, recebe essa mixaria aí no caixa! Edy Silva prepara uma benzetacil de 4.800.000 

unidades, que o cliente pegou uma gonorreia de gancho!
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Nego Walter não sabia onde se esconder. Ressabiado, acabou se transformando em Cliente Vip da 
Farmácia Nunes, no centro da cidade, onde não era muito conhecido.

Falando nisso, peço vênia às senhoras que inadvertidamente estejam frequentando estes escritos, 
mas o assunto seguinte, a despeito do seu teor chocante, faz mais parte da história dos tempos de antanho 
do que possam supor seus vãos recatos: a gonorreia, também conhecida como blenorragia.

Os nossos jovens putanheiros que, tangidos pela doce onda da permissividade, contraíram e dissemina-
ram a famosa gonorreia na Cachoeirinha, deveriam esculpir com as próprias unhas a cabeça de sir Alexander 
Fleming na Pedreira do Tarumã – à maneira do Monte Rushmore, nos EUA. Por causa dele, hoje em dia, o 
gonococo está mais desmoralizado do que os ideólogos do mensalão e os trambiqueiros da Lava Jato.

Antes da penicilina, a gonorreia simples era tratada (curada, jamais!) com recursos patenteados pelo 
demônio: lavagens de uretra com permanganato de potássio, nitrato de prata e até Lugolina, cujos primei-
ros anúncios do produto ressaltavam, entre outros atributos, a sua eficiência no tratamento das manchas 
na pele provocadas pelas “bexigas”, denominação da época para a varíola. Isso durante seis meses a um 
ano, semanalmente. Depois, o Capiroto em pessoa arrematava o serviço com a sonda Binoquet, um alar-
gador de uretra cujo gabarito ia da grossura do dedo mínimo ao do dedo indicador.

Eu disse gonorreia simples, porque tinha a de gancho. Esta curvava o pinto do artista para cima, 
obrigando-o a urinar no próprio umbigo. Tratava-se a gonorreia de gancho com martelo, malhando a 
frio a peça ensandecida até retificá-la, como quer e fez a mãe Natureza. A anestesia era berro, palavrão e 
blasfêmia. A penicilina, descoberta por sir Alexander Fleming e depois comercializada como benzetacil, 
colocou um ponto final nessa tortura medieval.

FEVEREIRO de 1984. Fazendo hora para participar do desfile do GRES Andanças de Ciganos, 
Maurílio, Sici Pirangy e Luiz Lobão foram para o Bar do Caxuxa detonar um frasco de lança-perfume 
Universitária, recém-chegado do Panamá. O bar estava quase vazio. O barman Selmo Nogueira limita-
va-se a limpar as mesas e, de vez em quando, servir uma batida para a única mesa ocupada pelos três. 
Quando ele se aproximava da mesa, o frasco era escondido, os lenços eram embolsados e a conversa 
mudava de rumo. O barman nem aí.

Sici Pirangy, o mais precavido dos três, ponderava:
– Porra, bicho, o Selmo é nosso brother. Não vamos marcar pra ele senão vai sujar a fama do bo-

teco. Vamos devagar com o andor! Esse Luiz Lobão está dando muita bandeira! Vamos baixar a bola e 
cafungar devagar. O Caxuxa não gosta dessas paradas não. Isso aqui é um bar-família de respeito!...

Os lenços eram encharcados, narizes aspiravam freneticamente, disfarces eram utilizados, e, de vez 
em quando, alguém dava o toque:

– Esconde, esconde, que o Caxuxa vem aí...
Indiferente a tudo, Selmo continuava no seu pique habitual. Servia a batida de coco solicitada, o 

sanduíche misto-quente, trocava uma ou duas palavras afetuosas e continuava a limpar as outras mesas.
De repente, Selmo se aproximou da mesa, decidido, e detonou:
– Porra, Maurílio, vê se deixa de frescura e coloca uma prize aqui que eu também quero cheirar! Ou 

vocês acham que essa porra foi feita só pra vocês?...
E estendeu um lenço do tamanho de uma toalha de mesa. Cafungou quase metade do frasco em 

menos de dois minutos. Os outros três cafungeiros ficaram pasmos com a desenvoltura profissional do 
barman. Aquilo, sim, era um bar-família de respeito!

O BICHEIRO Ivan Chibata era casado com a Milka Albuquerque, com quem tinha dois filhos 
espertíssimos, Iguatemi e Ivana. O garoto Iguatemi era o Homem-Rocha, porque possuía uma força des-
comunal pra sua idade. A menina Ivana era a Princesa de Xanadu. O casal de moleques era o quindim do 
bicheiro. Enquanto Ivan Chibata tinha um tipo físico mirradinho, quase raquítico, Milka era exuberante, 
grandona, poderosa. Os braços dela eram mais grossos do que as coxas dele. Não bastasse isso, a Milka 
tinha um ciúme doentio do Ivan Chibata. O bicheiro devia saber dar conta do recado nos embates de 
Eros, o que talvez funcionasse como precioso combustível para realizar sua obsessão de se transformar 
em um novo Casanova da Cachoeirinha.
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Ivan Chibata foi o primeiro sujeito a me explicar didaticamente que mulher gosta de dinheiro, 
quem gosta de pica é viado. Cheio da grana da noite pro dia, ele devia saber do que estava falando. Se ain-
da hoje as pessoas se escandalizam com isso, imaginem naquela época. O diabo é que esse aforisma dele 
permanece mais atual do que nunca, para desespero de alguns românticos tardios. Independente disso, 
algumas pequenas histórias dão bem a medida do temperamento do Ivan Chibata, que sempre lutou para 
manter a família longe da linha de fogo.

Uma madrugada qualquer, ele saiu da sua banca no Conjunto Dom Pedro II, passou na boate Ca-
tedral (uma espécie de boate Rêmulo’s da época), pegou sua musa favorita e foi para o Bar Porta Aberta 
(que tem esse nome exatamente porque não tem portas, funcionando 24 horas por dia, de segunda a 
segunda, desde que foi aberto já se vão uns bons 25 anos), localizado ali na Rua Silves, próximo do Con-
junto Jardim Brasil.

O Ivan Chibata estava ali, beijando ardorosamente a sua princesinha enquanto esperava uma sopa 
de mocotó, quando a Milka, que ia passando em seu carro pela rua, reconheceu o “Trovão Azul”. Na 
maior calma do mundo, Milka estacionou seu carro e, sorrateiramente, se aproximou da mesa. Aí, não 
contou conversa: deu um incrementado telefone duplo nos dois pombinhos, e, como se nada tivesse 
acontecido, saiu do bar, entrou no seu carro e foi embora.

A porrada no pé do ouvido do casal, entretanto, tinha sido violentíssima. Os dentes do Ivan quase 
haviam decepado os lábios da moça. Ele também havia batido com a testa no supercílio da menina, de 
onde agora descia uma cachoeira de sangue.

Ainda meio grogue, a garota limitou-se a esbravejar, no seu linguajar específico:
– Puta que pariu, Ivan, quem é essa filha da puta?...
Ivan Chibata, encolerizado, não tergiversou:
– Respeite a doutora Milka Vaz de Albuquerque, mãe dos meus filhos, sua vagabunda!
E, cataplum! – meteu um uppercut no meio da lata da sua acompanhante, que quase lhe quebrou 

a metade dos dentes.
Imediatamente, os seguranças do bicheiro levaram a menina para uma clínica particular, com a 

recomendação expressa de fazer uma lanternagem completa na fuselagem da vadia. Ivan Chibata pagou 
a conta e se mandou do boteco em busca do perdão da esposa.

Uns seis meses depois, o empresário Frank Cavalcante para em frente da casa da Milka e avisa:
– O Ivan Chibata está ali no Bar da Alzira com uma gatinha de 16 anos...
Milka nem pensou duas vezes. Entrou no primeiro carro estacionado na porta da sua casa e se 

mandou pra lá. Ela parou em frente à casa do Sici Pirangy e, sorrateiramente, se aproximou da mesa onde 
o bicheiro conversava animadamente com Sadok Pirangy. Havia três garotas na mesa, provavelmente 
apontadoras da banca de bicho, já que eram feinhas de dar dó. Cara a cara com o marido, Milka, sem di-
zer uma palavra, deu-lhe um tapão de mão aberta no meio do rosto, que quase lhe arrancou a cabeça do 
pescoço, tal a violência da porrada. Aí, do jeito que chegou, foi embora.

O clima na mesa era de velório.
Passando a mão no rosto, Ivan Chibata minimizou o incidente:
– Porra, Sadok, tu já pensou se eu tivesse caído, hein? Que mico, hein? Que mico, cara, que mico? 

Eu ia ficar desmoralizado aqui na Alzira, não ia não? O foda é que eu sou duro na queda! Eu sou que nem 
bambu: envergo, mas não quebro.

Aí, se levantou da mesa e começou a recitar uma quadrinha vagabunda que aprendera em uma de 
suas viagens por Minas Gerais, como se estivesse dançando consigo mesmo: “Nóis enverga mais não 
quebra, nóis chacoalha e não derrama / Nóis balança mais não cai, nóis é brabo e bom de cama / De 
bobo nóis não tem nada, só a cara de coitado / Nóis se finge de leitão, pra poder mamar deitado”.

Depois, pediu mais uma cerveja e passou o resto da noite morrendo de rir da presepada.
Em outra ocasião, durante uma conferência de apostas na fortaleza do bicheiro, o casal iniciou 

um bate-boca na frente dos funcionários provocado, evidentemente, por ciúmes. No meio da discussão, 
Milka pegou na gaveta o Colt 45 de cabo de madrepérola, apontou pro bicheiro e avisou:

– Ou de hoje em diante você aprende a me respeitar como sua esposa, seu Ivan Albuquerque, ou 
eu vou agora mesmo lhe encher de chumbo!
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O bicheiro não se avexou. Abrindo a camisa, ele ofertou seu raquítico peito à esposa:
– Vamos! Atira! Silencia esse coração que tanto te ama...
Ouvindo aquilo, Milka guardou nervosamente o revólver na gaveta, ensaiou um pedido de descul-

pas e se abraçou emocionada com o marido. Ivan Chibata acabara de conquistar um salvo conduto para 
mais uma semana de aprontações. Era um gênio.

DEZEMBRO de 1986. Eu estava tomando uma cerveja no Bar do Aristides, quando o Sici Piran-
gy entrou no bar e foi direto pra minha mesa:

– Poeta, eu tive uma ideia que acho que pode dar samba. O dia 1º de janeiro é o Dia Universal da 
Confraternização entre os Homens de Boa Vontade, correto? O que você acha de a gente fazer uma rua 
de lazer nesse dia, ali na Parintins, em frente ao Barraka’s, e confraternizar numa boa? A gente se cotiza, 
compra umas cervejas, assa umas carnes, coloca umas músicas pra tocar e vamos passar o dia lá, jogando 
conversa fora e relembrando o passado...

Achei a ideia excelente. Em menos de meia hora, nós dois já havíamos convencido cerca de 30 
pessoas a embarcarem na viagem. Estabelecemos o valor da cota, algo próximo a R$ 100. Começamos 
a distribuir as tarefas. O Arlindo Jorge ficou de receber o dinheiro das cotas. O Paulo César Dó ficou de 
conseguir a autorização da Prefeitura para fazer a rua de lazer. Sici Pirangy se responsabilizou pela com-
pra da birita. Jones Cunha se responsabilizou pela compra da carne para o churrasco. O Wilson Fernan-
des, dono do Barraka’s Drink, se prontificou a fornecer uma feijoada para 100 pessoas. O Chico Costa se 
escalou para comprar algumas medalhas de honra ao mérito para a gente homenagear alguns moradores 
do bairro. O Antídio Weil ficou encarregado de conseguir a aparelhagem de som. Todas as tarefas foram 
cumpridas dentro do prazo.

No dia 1º de janeiro de 1987, o fuzuê estava armado. A Rua Parintins, no trecho entre as ruas Borba 
e Carvalho Leal, se transformou em um formigueiro humano. Havia competições de futebol, vôlei, cemi-
tério, barra bandeira, ping pong, xadrez e dominó. Além da suculenta feijoada carioca, foram assados 100 
quilos de picanha, 50 quilos de frango, 30 quilos de bisteca de porco e 20 quilos de calabresa. De birita, 
foram consumidos seis tambores de 50 litros de chope da Brahma, 20 litros de batidas diversas fornecidas 
pelo Selmo Caxuxa, 10 garrafões de vinho tinto de cinco litros e várias garrafas de uísque, vodca, gim e 
cachaça. A festa começou às oito da manhã e terminou às oito da noite, sem que tivesse ocorrido uma 
única altercação. Resolvemos repetir a dose no ano seguinte. 

Em dezembro daquele mesmo ano, começamos a fazer a cobrança do dinheiro das cotas. O total 
de colaboradores subiu de 30 para 100 pessoas, o que era prenúncio de um verdadeiro banquete dos deu-
ses. As tarefas também foram divididas e cumpridas direitinho. Houve um certo exagero, claro. Em vez 
de uma simples aparelhagem de som, como no ano anterior, Antídio Weil alugou um gigantesco trio elé-
trico. Em vez de algumas mesinhas do Barraka’s Drinks, o Olíbio Xiri alugou um jogo de 50 mesas com 
cadeiras, equipadas com guarda-sol. Também foram alugadas algumas máquinas eletrônicas de fliperama 
para a garotada se divertir, cortesia do Ivan Chibata. Os ciganos eram marrentos, apesar de o presidente 
da escola na época, o advogado Vilson Benayon, fazer de tudo para boicotar o encontro. Ele queria que 
a festa fosse realizada na quadra coberta do GRES Andanças de Ciganos.

No dia 1º de janeiro de 1988, o fuzuê estava armado pela segunda vez. Por volta do meio-dia, no 
auge da confraternização, Sici Pirangy percebeu uma multidão estimada em 800 pessoas subindo a ladeira 
da Rua Parintins em direção ao nosso convescote particular. Todos eles traziam uma panela na mão. Dis-
ciplinadamente, os “intrusos” entraram na fila onde estava sendo servida a feijoada e começaram a encher 
seus teréns. Depois, entraram na fila onde estavam sendo servidos os churrascos e repetiram a operação. 
Depois, avançaram sobre as caixas de isopor espalhadas pelas calçadas, se abasteceram com latas de cer-
veja e garrafas pet de refrigerantes, e começaram a fazer o caminho de volta. 

Sici Pirangy resolveu intervir. Ele segurou no braço de um sujeito que estava carregando na cabeça 
uma panela de cinco litros cheia de feijoada e ponderou:

– Meu amigo, não me leve a mal, mas vocês são de onde?...
– Nós somos lá do Bodozal da Maués... – devolveu o sujeito.
– E como foi que vocês vieram parar aqui? – insistiu Sici.
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– O Dr. Vilson Benayon foi de casa em casa, convidando a gente para participar do aniversário dele, 
que seria comemorado aqui na rua. Ele também avisou que a gente podia trazer quantas panelas quisesse 
pra levar comida pra casa porque o negócio ia ser farto... – explicou timidamente o sujeito.

Sici Pirangy liberou o sujeito e foi conversar comigo, puto da vida:
– Esse Benayon é muito safado, poeta! Ele não contribuiu com um centavo pra festa e ainda foi 

espalhar lá no Bodozal que estava bancando tudo... Dá pra acreditar numa merda dessas? Negócio se-
guinte: se ele aparecer aqui, eu vou fazer aquele escroto passar vergonha! Ele que vá fazer ficela lá pras 
negas dele! Aqui, não! Aqui, não!

O Benayon, evidentemente, não colocou os pés no pedaço. Apesar da invasão dos hunos, a festa 
transcorreu numa boa. Mas, por causa da presepada do advogado, a confraternização universal entre os 
homens de boa vontade foi rifada sumariamente de nosso calendário existencial e não teve uma 3ª edição. 
O Benayon, entretanto, se deu bem: naquele mesmo ano, ele foi eleito vereador pelo PMDB, tendo rece-
bido 1.500 votos dos moradores do Bodozal da Maués. Choses.

MARÇO de 1986. Cada vez mais disposto a emular os bicheiros cariocas, Ivan Chibata resolveu 
montar um grupo de pagode. Ele contratou o violonista Chiquinho da Baiana, um veterano frequentador 
do Bar Academia do Galo, no Boulevard Amazonas, conhecido reduto de chorões, pagodeiros e sam-
bistas da cidade, para ser seu acompanhante em tempo integral. Exímio instrumentista, Chiquinho da 
Baiana tinha quase 70 anos e estava na cara que não teria pique para acompanhar um bicheiro movido a 
glucoenergan na veia. Mas ele topou, talvez porque estivesse precisando de um “agrado”.

Ivan Chibata comprou os demais instrumentos – atabaque, tantã, pandeiro, cavaquinho, banjo, 
agogô, frigideira, cuíca, tamborim – e, em companhia de Chiquinho da Baiana, começou a circular pelos 
botecos. No início eram apenas eles dois (Ivan tocava um atabaque razoável e era metido a cantor), mas se 
algum presente quisesse participar da roda de pagode bastava pegar um dos instrumentos no porta-malas 
do carro e começar a brincar.

O Pagode do Chibata começava, invariavelmente, com uma música do João Nogueira: “Clara, abre 
o pano do passado, / Tira a preta do cerrado / Põe rei congo no congá / Anda canta um samba verda-
deiro, / Faz o que mandou o mineiro / Ô mineira / Samba que samba no bole que bole / Ôi morena 
do balaio mole se embala do som dos tantãs / Quebra no balacochê do cavaco e rebola no balacobaco 
/ Se embola dos balagandãs / Mexe no meio que eu sambo do lado vem naquele bamboleado / Que eu 
também sou bam, bam, bam / Vai cai no samba cai e o samba vai até de manhã / Vai cai no samba cai e 
o samba vai até de manhã / Ô saravá mineira guerreira que é filha de Ogum com Iansã”.

Além de João Nogueira, o repertório tinha Jorge Aragão, Luiz Carlos da Vila, Almir Guineto, Can-
deia, Monarco, Dona Ivone Lara, Walter Alfaiate, Martinho da Vila, Fundo de Quintal e por aí afora. O 
circuito dos bares era bem conhecido. Ivan começava no Bar do Aristides, por volta das 16h de sábado. 
Depois de três horas de agito, ele recolhia os instrumentos e o violonista e ia pro Bar da Alzira, depois 
pro Bar da Dolores, depois pro Bar da Loura, depois pro Bar do Russo, depois pro Bar do Camaleão, e 
só parava a cantoria quando o dia estivesse amanhecendo. O dia de segunda-feira, bem entendido.

O bicheiro também tinha outras bossas. Era comum, no meio da roda de pagode, Ivan Chibata 
pedir um tempo e anunciar:

– Agora o meu atabaque vai soar igual caixinha de guerra!
Aí, retirava do pescoço um cordão de ouro de dois dedos de grossura, colocava em cima do couro 

do atabaque, e começava a bater nas laterais do instrumento. O som do pesado cordão sobre o couro do 
atabaque imitava realmente o som de uma caixinha de guerra. O mulherio que assistia essa presepada só 
faltava ter orgasmo. Pra entrar no carro do Ivan Chibata e acompanhar o bicheiro exibicionista e podre 
de rico pelo resto da noite era conta de multiplicar.

Uma madrugada, quando já estava no Bar do Camaleão, Ivan Chibata percebeu que o diamante de 
25 quilates de seu imponente anel de ouro havia caído. Só restava o buraco da pedra no anel. Ele recolheu 
os instrumentos e, junto com os acompanhantes, empreendeu uma verdadeira via sacra pelos bares aon-
de já havia tocado antes. Era hilariante ver aquele monte de gente agachado entre as mesas procurando 
pelo diamante fujão. A pedra foi recuperada no Bar do Aristides. O sujeito que encontrou o diamante foi 
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agraciado na mesma hora com R$ 5 mil em espécie. Segundo Ivan Chibata, a recompensa equivalia a 1% 
do valor real do brinquedo. Era um exagerado.

No sexto mês de existência do Pagode do Chibata, o violonista Chiquinho da Baiana já havia se 
transformado em um verdadeiro zumbi. Ele aproveitava cada intervalo musical para tirar um cochilo, o 
que deixava o bicheiro puto da vida.

– Vamos trabalhar, meu compadre, vamos trabalhar! – berrava Ivan Chibata, vibrando o atabaque 
com violência. – A gente ainda tem mais três apresentações pra fazer. Se o senhor continuar dormindo 
desse jeito não vai receber um tostão...

Chiquinho da Baiana despertava assustado, se recompunha e recomeçava a dedilhar o violão de 
sete cordas.

Três meses depois, o violonista pediu arrego:
– Olhe, seu Ivan, eu gosto muito do senhor e preciso muito desse emprego, mas não tenho mais 

saúde para ficar tocando 36 horas seguidas, só se alimentando de cerveja, cigarro e isca de queijo...
A revelação foi um choque. Até então Ivan Chibata não sabia que as pessoas precisavam ingerir car-

boidratos, gorduras e proteínas para não morrer de fome. O Pagode do Chibata acabou na mesma hora.

ELE tinha um toque de bola extremamente refinado e, por isso mesmo, detestava jogador que dava 
“bicuda” ou “isolava” a bola nas arquibancadas. Era um volante moderno, nos anos 60, que atacava e de-
fendia com igual desenvoltura. Nasceu na terra que exportou vários craques para Santarém: Fordlândia, a 
cidade industrial que o magnata Henry Ford construiu no coração da Amazônia. Em Santarém, ele jogou 
no Coser Clube, São Francisco e São Raimundo, onde foi campeão, e fez, juntamente com Amiraldo, um 
dos melhores meio campo do futebol do Baixo-Amazonas. Seu nome: Caramuru Borges de Souza. 

Filho do comerciante Miguel Guimarães, um dos mais ilustres membros da colônia santarena re-
sidente em Manaus, Caramuru veio morar na capital amazonense quando ainda era criança. Nos finais 
de semana, Pai Simão costumava apanhar o comerciante Miguel Guimarães em sua casa pra passearem 
de carro pela cidade. Papai, que possuía um táxi Aero Willys, conhecia o velho Miguel desde Santarém e 
mantiveram a mesma amizade em Manaus. 

O jovem Caramuru começou a estudar no Colégio Dom Bosco e a disputar alegres peladas no 
Estádio General Osório do 27º BC (“Batalhão de Caçadores”). Sua grande habilidade no trato da bola 
começou a despertar o interesse de muitos “olheiros”. A primeira oportunidade aconteceu quando o São 
Lourenço, time que participava do campeonato amador da 2ª divisão, o convidou para defender as suas 
cores. Caramuru tinha apenas 16 anos. Depois de mostrar seu fino trato com a bola, sua fama estendeu-se 
aos clubes da 1ª divisão e o treinador do Auto Esporte assediou a família do garoto pra que ele pudesse 
jogar no campeonato amazonense.

Dirigente e treinador do time, Cláudio Coelho foi o responsável pela ida do craque para o Auto 
Esporte, depois de convencê-lo a fazer o famoso “teste de campo” entre os reservas do time. Nos treina-
mentos, Caramuru foi aprovado logo de primeira graças ao seu vistoso futebol. E, depois de alguns trei-
namentos, ganhou a posição para fazer sua estreia contra um fortíssimo adversário, o tradicional Clube 
do Remo (PA), que trazia na sua bagagem jogadores como Smith, Socó, Mangaba, Casemiro, Zé Ferreira, 
Kiba, Sessenta e Dudinha, este oriundo do São Francisco, de Santarém. O adolescente Caramuru estreou 
com uma sensacional vitória de 3 a 0 contra o Leão Azul do Baenão. Os heróis desta conquista do time 
baré, que ainda jogavam no esquema 2-3-5, foram Vicente, Guarda e Gatinho; Juarez, Gilberto e Joia; 
Silvio, Osmar, Mario Gordinho, Caramuru e Manoel.

Caramuru sagrou-se bicampeão do futebol amazonense nos anos de 1956 e 1959, e ficou jogando 
em Manaus até 1962. Durante uma viagem de férias para Fordlândia, Caramuru encontrou a bordo do 
barco regional em que viajava o craque Leopoldo, que o convidou para tentar a sorte em um dos times da 
Princesinha do Tapajós. A fama do craque bom de bola se espalhou em Santarém e a repercussão chegou 
até aos ouvidos de Antonio Turco, um dos dirigentes do São Francisco, que acreditou em Leopoldo e 
pediu o aval do então presidente do clube, Francisco Coimbra, para contratar o craque para o lugar de 
Mindó, que já estava pendurando as chuteiras.

Tudo isso ocorreu no ano de 1963. Caramuru foi recebido com festa pelo grande elenco do São 
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Francisco: Gato, Tarol, Jô, Pedrinho Araújo, Edvar, Tovica, Afonso, Aluísio, Beleza Preta, Mindó, Coruja, 
Joseli e Leopoldo. O time era treinado pelo famoso Raik e no comando fora do campo estavam Chico 
Coimbra, Dídimo Souza, Osmar Simões, Machadinho e Otaviano Matos. Caramuru jogou algumas parti-
das amistosas pelo São Francisco. Contra o Rio Negro, de Manaus, venceu por 4 a 0. Foi derrotado pelo 
Clube do Remo, de Belém, por 4 a 3. Empatou em 1 a 1 com o Moto Clube e perdeu para o Maranhão 
Atlético Clube por 4 a 2, ambos de São Luís. O jogador, entretanto, não se ambientou no time azulino 
e se mandou para Fordlândia, onde foi atendendo a um chamado da família para trabalhar na Petrobrás. 
Acabou ficando três anos na empresa.

EM 1966, durante uma visita a Santarém, Caramuru encontrou novamente o jogador Leopoldo, 
que o convidou para jogar em um novo time da cidade, o Conser Clube, criado exclusivamente para des-
bancar os grandes clubes de Santarém no campeonato da 1ª divisão. Os cartolas do novo clube contra-
taram uma verdadeira seleção: Aldo, Leopoldo, Cojoba, Pedro Olaia, Tarubá, Leopoldino, Joseli, Abdala 
e Caramuru, entre outros. No primeiro turno do campeonato, o time foi a grande sensação, aplicando 
sonoras goleadas em todos os adversários. Esbanjando talento e categoria, Caramuru e Abdala davam as 
ordens no meio de campo. O Conser era um time invejável, com uma defesa segura, um meio de campo 
impecável e um ataque arrasador.

No segundo turno, entretanto, o time novato começou a ser boicotado pelos juízes nas partidas 
contra os chamados “clubes de tradição” (São Raimundo, São Francisco, América, etc.), sendo “tungado” 
desavergonhadamente na maior cara dura. Irritados com a escandalosa roubalheira, denunciada diaria-
mente pela imprensa falada e escrita, os cartolas do Conser Clube resolveram radicalizar e abandonaram 
a competição na metade do 2º turno. De repente, da noite para o dia, vários craques ficaram desempre-
gados. Caramuru era um deles. Desgostoso com aquela série de acontecimentos, ele resolveu abandonar 
o futebol e se mandou de Santarém.

O cartola Everaldo Martins foi buscar o craque na comunidade da Prainha e o levou para o São 
Raimundo. Começava assim a sua nova trajetória. O time alvinegro estava fazendo uma série de amis-
tosos e Caramuru foi sendo testado nesses jogos. O volante rapidamente se entrosou com seus novos 
companheiros. Sua estreia foi contra o Sport Clube Bahia, de Sapatão, Baiaco, Romero e companhia. O 
São Raimundo fez uma boa apresentação e começou a nascer o grande destaque no meio de campo, que 
ficaria marcado para sempre na memória de sua torcida: Caramuru e Amiraldo. A equipe que enfrentou o 
clube baiano era formada por Genésio, Pedro Nazaré, Inacinho, Ricardo e Javali; Caramuru e Amiraldo; 
Manoel Maria, Mazinho, Nazareno e Espadim. O volante e o meia armador deixaram o campo aplaudi-
dos de pé pela torcida.

Na partida seguinte, foi a vez do São Raimundo enfrentar o São Cristóvão, do Rio de Janeiro. Outro 
espetáculo de Caramuru no meio de campo alvinegro. Os jogadores cariocas ficaram de boca aberta ao 
ver a beleza do grande futebol interiorano, com tanto atleta bom de bola (o ponta direita Manuel Maria 
chegaria ao Santos e depois à seleção brasileira). Para o craque Caramuru, aquele foi um período de ouro, 
já que ele pode mostrar todo o seu grande talento enfrentando vários clubes do sul do país e jogadores 
de alta categoria. Para completar a satisfação do craque, apareceu outro adversário do Rio de Janeiro, o 
América, de Edu e Antunes, ambos irmãos de Zico. Foi outra oportunidade de jogar com muita garra e 
mostrar novamente o seu talento. Finalmente, o São Raimundo enfrentou o Flamengo, que trouxe em 
sua bagagem vários craques de renome como Ditão, Carlinhos, Nelsinho, Almir Pernambuquinho e Fio 
Maravilha.

– Foi uma partida inesquecível! – recorda Caramuru. – Perdemos, mas saímos de campo de cabeça 
erguida porque demostramos que em Santarém também se jogava bola.

Como aquele foi um jogo especial para Caramuru, ele relembra as duas equipes que se confron-
taram no estádio Elinaldo Barbosa, superlotado de torcedores. O São Raimundo formou com Genésio, 
Pedro Nazaré, Inacinho, Ricardo e Javali; Caramuru e Amiraldo; Manoel Maria, Mazinho, Nazareno e 
Pedro Olaia. O time no Flamengo formou com Marco Aurélio, Luiz Luz, Ditão, Clair e Dione; Carlinhos 
e Nelsinho; Carlinhos II, Fio Maravilha, Almir Pernambuquinho e Antunes.

No mesmo ano de 1966, Caramuru ganhou o seu primeiro título pelo São Raimundo. Depois de o 
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América ter dado um show de bola em cima dos dois grandes, Leão Azul (São Francisco) e Pantera Negra 
(São Raimundo), e ter conquistado o campeonato de 1965, o São Raimundo voltou a ser campeão em 
cima de seu maior adversário, o São Francisco, com o futebol espetacular de Caramuru e de toda a sua 
equipe. O Leão Azul tinha um bom time, mas não resistiu ao domínio dos alvinegros. Uma das grandes 
armas do Leão já tinha ido embora, o centroavante Afonso, monte alegrense da gema. Mesmo assim não 
era fácil ganhar uma decisão. Mas o Pantera Negra levou a melhor e foi campeão em 1966.

O São Raimundo tinha um excelente plantel. Genésio e Surdão (goleiros), Pedro Nazaré, Piraca, 
Inacinho, Ricardo Santos, Javali, Chico Cutite, Caramuru, Abdala, Amiraldo, Arinos, Manoel Maria, Ca-
veirinha, Escapulário, Nazareno, Mazinho, Pedro Olaia e Espadim, entre outros. Como perder com um 
timaço desse? O São Francisco formava com Carlito, Guajará, Pedrinho Araújo, Jô e Acari; Pão Doce e 
Chico Imbiriba; Cabinha, Edvar, Bimba e Navarrinho. Esta decisão aconteceu quando o futebol santa-
reno era de fato respeitado pelo nível de qualidade de seus talentosos jogadores. Caramuru ainda ficou 
jogando no São Raimundo até 1968. Depois retornou para Fordlândia.

Em virtude de metade de sua família já estar morando em Manaus, o craque retornou para a capital 
amazonense, onde foi trabalhar na Universidade Federal do Amazonas. Nas horas vagas, a sua pelada 
era sagrada. Caramuru fixou residência em Manaus, no bairro de São Francisco, mas, sempre que pode, 
viaja de férias para Fordlândia, sua terra natal, e para Santarém, cidade que o recebeu de braços abertos 
e que até hoje lhe devota um grande carinho. Ele continua torcendo de longe pelo São Raimundo e tem 
lembranças inesquecíveis do saudoso Everaldo Martins, o cartola alvinegro responsável pela sua carreira 
no clube. 

Casado com dona Terezinha, Caramuru vive em grande harmonia com seus filhos, todos casados 
e “peladeiros” contumazes: Marcos, Paulo, Zanata e Elton. O gente fina Marcos é presidente vitalício 
do Santos, um dos grandes times amadores de São Francisco. Paulo Caramuru, engenheiro mecânico da 
Eletronorte, além de peladeiro é um partideiro de responsa. Elton, o mais tranquilo dos quatro, é dono 
de uma distribuidora de bebidas e também se defende bem em um partido alto. Vascaíno sadio, Zanata 
é a ovelha negra em uma família de flamenguistas doentes. Ele foi batizado com o nome do craque fla-
menguista, mas quando começou a se interessar por futebol o ex-craque flamenguista já jogava no Vasco. 
Zanata, claro, trocou de camisa. Acontece.

ABRIL de 1987. Atendendo a uma sugestão do Luiz Lobão, o bicheiro Ivan Chibata contratou o 
famoso Agesilau Belisca, um dos “valentões” mais conhecidos da invocada “Turma do Ypiranga”, para 
ser seu novo segurança. 

Agesilau ganhou esse apelido quando ainda era criança porque era tão malvado e violento quanto 
o Belisca-A-Lua, um dos cinco diabos da famosa Pastoral do Luso (os outros quatro eram Luzbel, Trinca 
Ferro, Come Fogo e Feiticeiro, também chamado de Cramunhão). 

Com o tempo, o apelido de Agesilau virou apenas “Belisca”.
– Esse tal de Belisca é de porrada mesmo, Luiz Lobão? – questionou Ivan Chibata. – Porque ar-

rumei tantos desafetos que agora tenho que ter alguém muito bom de porrada para ser o meu anjo da 
guarda...

Luiz Lobão riu.
– Porra, Ivan, o Belisca é uma verdadeira máquina de guerra pronta pra matar! – devolveu Luiz 

Lobão. – Ele joga capoeira melhor que Mestre Gato, tem um murro melhor que o do Rei Zulu, briga 
karatê melhor que o professor Noguchi e luta kung fu melhor que o professor Sandro José. Além disso, o 
Belisca conhece as técnicas de krav maga, savate, judô e jiu-jitsu, possuí uma força descomunal, é imune a 
dor e já deu porrada nos desordeiros Otinha e Paixão, na praça do Palácio Rodoviário. Ele é muito foda, 
Ivan! Vai por mim...

O bicheiro contratou o novo segurança.
No mesmo dia, Ivan Chibata, em companhia de Belisca, Chico Porrada e Luiz Lobão, foi se em-

briagar em um boteco lá pelas bandas da Vila da Prata. Era a primeira missão oficial do novo segurança. 
O tal boteco ficava no final de um beco estreito, de 20 metros de comprimento por meio metro de lar-
gura, a popular “serventia”.
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Sabem o que é não?… Serventia é o seguinte: você vende um terreno e depois um outro atrás do 
primeiro, que não tem entrada. Então o dono do terreno da frente deixa ali meio metro de passagem 
lateral para o dono do terreno de trás, e essa pequena passagem é chamada de “serventia”. É daí que vem 
aquele dito popular “a porta da rua é serventia da casa”.

O problema é que bastava um copo de cerveja para o Ivan Chibata ficar valente que nem cobra de 
resguardo. Com meia dúzia de cervas na cabeça, o bicheiro começou a zoar com o atendimento do bo-
teco. Os nativos, que estavam vendo aqueles sujeitos ali pela primeira vez, começaram a ficar invocados.

Na hora em que Ivan Chibata devolveu uma isca de calabresa argumentando que “aquela merda 
estava mais ruim do que jerimum cheio d’água”, o cearense dono da birosca resolveu engrossar o caldo. 
Em menos de dois minutos de discussão, uns dez caras cercaram o quarteto e começaram a distribuir 
porradas pra valer.

Vendo que iam ser massacrados, Luiz Lobão e Chico Porrada correram para o carro. 
Como se fosse um oficial de segurança de presidente americano, Belisca limitou-se a proteger o 

bicheiro com o próprio corpo enquanto dezenas de ripas, cadeiras e mesas eram arrebentadas nas suas 
costas. 

Ele saiu conduzindo o patrão pelo beco estreito, com a matilha no seu encalço.
Aguentando estoicamente uma saraivada de chutes, pescoções e socos vindos de todos os lados, 

Belisca conseguiu levar Ivan Chibata incólume até o carro, abriu a porta e ainda aguentou uns três mi-
nutos de ripas, cadeiras e mesas sendo arrebentadas nas suas costas até o bicheiro colocar o cinto de 
segurança. Só então Belisca entrou no carro e Chico Porrada, que era o motorista, saiu cantando pneus. 

O novo segurança tinha apanhado que nem couro de pisar tabaco, mas não dera um pio.
Dentro do carro, Ivan Chibata estava injuriado.
– Porra, Luiz Lobão, mas esse segurança que tu me arrumou é a maior fraude! – reclamava. – O 

Belisca não é de porrada não! Ele é de aguentar porrada, caralho! Ele é de aguentar porrada!!! Não serve 
pra mim não!

O novo segurança foi mandado embora no mesmo dia.

MARÇO de 1974. Numa manhã de sábado, Lúcio Preto, Áureo Petita, Paulinho Preto e Gilberto 
param o carro em frente da casa da dona Francisca e começam a fazer o maior escarcéu. Dona Francisca 
vai até o terreiro saber o que está acontecendo:

– Dona Francisca, por favor, chame o Luiz Lobão, que ele está escalado para fazer um teste de 
montador de linha na fábrica de calculadoras da Sharp do Brasil! – explica Lúcio Preto.

– Mas logo hoje, em pleno sábado?... – questiona dona Francisca, visivelmente surpresa.
– Pois é. Parece que o Luiz já fez o teste escrito e hoje ele vai só fazer a avaliação física, que é feita 

fora da fábrica. O Paulinho e o Áureo também estão indo fazer o teste! – explicou Lúcio Preto.
Na maior boa-fé e acreditando piamente que o filho caçula tivesse tomado juízo, dona Francisca vai 

chamá-lo. Ele havia chegado bêbado na madrugada anterior e vomitara a casa inteira. Um horror!
Ainda meio sonolento, Luiz Lobão se despede da mãe, entra no fusca e eles vão embora pro Bar 

Riachuelo, lá pras bandas da Cidade Nova.
Retornam pra Cachoeirinha por volta da meia-noite, depois de terem detonado cinco garrafas de 

“pirata holandês” (Ron Montilla com leite condensado Greenland).
Luiz Lobão está capotado, quase em coma alcoólico.
Lúcio Preto e Gilberto carregam Luiz Lobão até a entrada da casa, deixam o bebum no chão, dão 

duas batidas rápidas na porta, entram rapidamente no fusca e saem de lá cantando pneus.
Quando dona Francisca abre a porta, toma um susto: tá lá o corpo estendido no chão.
Irritadíssima, ela começou a reclamar, enquanto tentava levantar o indigesto:
– É esse que é o teste da Sharp, sem-vergonha?! É esse que é o teste da Sharp?!
Reunindo as últimas forças que ainda possuía, Luiz Lobão abriu um dos olhos, que nem o pirata do 

rótulo do Ron Montilla, balançou a cabeça em desaprovação e ganiu:
– Mas a senhora ainda acredita no Lúcio Preto, mamãe?...
Aí, fechou de novo o olho e voltou a dormir.
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JUNHO de 1981. O Penarol vai enfrentar o Fast Clube, no estádio Floro Mendonça, em Itaco-
atiara, precisando vencer a partida para se classificar automaticamente para o quadrangular decisivo do 
campeonato amazonense daquele ano, sem depender de outros resultados. Novo reforço do time, o 
meia-armador Áureo Petita estreou contra o Sul América, no estádio da Colina, em Manaus, na semana 
anterior, fez um gol, deu passes para outros dois, foi escolhido o melhor jogador em campo e se transfor-
mou na grande esperança dos torcedores itacoatiarenses para essa nova partida. Ele vai jogar oficialmente 
na terra da Pedra Pintada pela primeira vez.

No vestiário, o quarto-zagueiro Lúcio Preto se aproxima do meia-armador e explica a situação:
– O nosso técnico acha que você ainda não está na sua forma física ideal e me pediu para te dar 

essas vitaminas! É um composto de vitaminas C, outro de complexo B, e outro de cálcio e selênio com 
sais minerais...

Inocente, puro e besta, Áureo Petita pega da mão do quarto-zagueiro as três pílulas, uma de cada 
cor, e engole com um copo d’água.

O estádio está completamente lotado. Quando o jogo começa, Áureo Petita já está na ponta dos 
cascos. Ele corre o campo inteiro, bate tiro de meta, cobra escanteio, tira lateral, dribla, dá carrinhos, 
disputa bola de cabeça, divide bolas com zagueiros, tromba, dá balãozinho, chagão, drible da vaca, en-
fim, inferniza pra valer a defesa fastiana. O jogo, entretanto, permanece zero a zero, apesar de ele já ter 
deixado o atacante Carioca na cara do gol umas quinze vezes. No intervalo, enquanto seu time entra no 
vestiário, Áureo Petita permanece no campo, cada vez mais elétrico, dando uma volta olímpica atrás da 
outra e imprimindo maior velocidade em cada pique. A torcida do Penarol vai ao delírio.

Mal a partida recomeça, Áureo Petita faz um lançamento pra ele mesmo, do círculo central para a 
entrada da área do Fast Club, ganha na corrida dos zagueiros e do goleiro e enche o pé. A bola estufa o 
véu da noiva. Penarol 1 a 0. Dez minutos depois, Áureo Petita bate um escanteio na primeira trave, um 
zagueiro devolve de cabeça pra fora da área, Áureo Petita sai correndo da bandeirinha de escanteio em 
direção à bola rebatida pelo zagueiro, quase na intermediária, e, sem deixar a bola cair, bate de voleio, 
com violência. A bola faz uma curva magnífica e estufa o véu da noiva, exatamente no ninho da coruja. 
Penarol 2 a 0. Na arquibancada, os torcedores fazem um verdadeiro carnaval.

O meia-armador está com a macaca. Ele continua correndo o campo todo, procurando pela bola, 
esteja ela onde estiver. Faltando cinco minutos para acabar o jogo, ele toma uma bola do ponta-esquerda 
fastiano Orange quase na entrada da área do Penarol, e volta célere em direção ao gol fastiano. Na sequ-
ência, dribla o volante Zé Luiz, dribla o meia-armador Mário Gordinho, dribla o volante Fabinho, se livra 
de um chute do zagueiro Marcão, dá um balãozinho no lateral direito Carlos Alberto, dribla o goleiro 
Ricardo, e rola a bola limpa para Carioca empurrar pro gol. Penarol 3 a 0.

Mal o jogo termina, Áureo Petita sai correndo do campo direto para a concentração do clube, a 
cinco quilômetros do estádio. Ele troca de roupa rapidamente e sai correndo até o Bar do Jaime, no bairro 
da Colônia, a cinco quilômetros da concentração. Passa dois dias e duas noites bebendo no boteco sem se 
levantar nem para urinar. Foi resgatado pelo zagueiro Lúcio Preto, que o levou de volta pra concentração, 
onde passou três dias dormindo. Somente muitos anos depois, ele soube que em vez de vitaminas havia 
ingerido disbutal, panbenil e mandrix. Não necessariamente nesta ordem.

SETEMBRO de 1975. O nosso imbatível time Murrinhas do Egito vai estrear no campeonato do 
Penarol enfrentando o Ferroviário, de Petrópolis, e trazendo escondido na manga um reforço de respeito: 
o cabuloso centroavante Ailton Santa Fé, um crioulo baiano de 1,85 cm de altura, 80 kg bem distribuídos 
no seu corpo malhado, sorriso de moleque no rosto e jeitão de artilheiro consagrado.

Depois de equipado, Ailton Santa Fé, ainda na parte externa do campo, começa a mostrar suas ha-
bilidades com uma bola no pé: faz duzentas embaixadinhas com a perna esquerda, depois duzentas com 
a perna direita, cinquenta com a coxa esquerda, cinquenta com a coxa direita, cem com a cabeça e cento 
e cinquenta com os ombros, passando a bola de um para o outro. Fica todo mundo impressionado. Os 
zagueiros do Ferroviário encarregados de marcar o negão começam a ficar nervosos.

O nosso time entra em campo e começa a bater bola, antes do início da partida, numa espécie de 
aquecimento. Ailton Santa Fé levanta a bola com estilo, faz meia dúzia de embaixadas e, da linha interme-
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diária, dá um chute de folha seca, em direção ao nosso gol. A bola entra na gaveta, indefensável. O goleiro 
Walter Doido, que não era disso, aplaude o gol de placa.

O lateral-direito Carlito Bezerra vai até as proximidades do escanteio e mete uma bola pelo alto, no 
estilo chuveirinho. Ailton Santa Fé dá um salto felino, domina no peito e, sem deixar a bola cair, chuta de 
pé trocado, numa cópia perfeita daquele gol do Pelé contra a seleção tcheca na Copa de 70. A bola entra 
no ângulo. O goleiro Walter Doido aplaude de novo. Os zagueiros do Ferroviário, que estavam acom-
panhando a presepada do outro lado do campo, começam a se sentir desmoralizados antes mesmo de o 
jogo começar. Com aquele negão em campo, vai ocorrer um massacre.

O juiz chama os dois times pro grande círculo. A partida começa. Com cinco minutos de jogo, o 
armador Marco Aurélio dribla dois zagueiros e toca rasteiro para Santa Fé na altura da meia-lua. Estiloso 
no balde, Santa Fé tenta colocar a bola de curva na gaveta, mas a bola, inexplicavelmente, passa por cima 
de seu pé direito e o negão chuta o vazio. A bola sobra para um zagueiro adversário, que despacha a pe-
lota com um chutão pro meio de campo. O negão, elegantemente, dá pequenos chutes no chão como se 
quisesse culpar o campo esburacado pelo acidente.

Cinco minutos depois, o ponta-esquerda Bobô dribla o lateral-direito, avança pela linha de fundo 
e toca pra trás. Santa Fé, que vinha numa correria medonha pra meter um chute de três dedos, pisa em 
cima da bola e cai estrepitosamente no chão. Esfola os joelhos e os cotovelos. O nosso capitão de equipe, 
Almir Português, começa a ficar cabreiro. Dez minutos depois, o ponta de lança Luiz Lobão arranca pela 
direita, ganha na corrida do quarto-zagueiro, o goleiro sai em sua direção, ele rola pra Santa Fé, com o 
gol escancarado. O negão passa pela linha da bola e tromba violentamente com o goleiro. Falta contra o 
nosso time.

Almir Português não pensou duas vezes. Foi na beira do gramado e gritou pro técnico (eu, eviden-
temente):

– Tira esse negão e coloca o Kepelé. Ele não é jogador de futebol, é malabarista de circo...
Fiz o que o capitão de equipe havia solicitado. Kepelé entrou, fez quatro gols e o Ferroviário tomou 

uma sonora goleada de 7 a 0. Nunca mais Ailton Santa Fé entrou em campo para jogar pelo Murrinhas 
do Egito. Mas continuou se equipando e fazendo seus malabarismos com a bola no pé na beira do campo. 
Era uma maneira de a gente desmoralizar psicologicamente os zagueiros adversários.

ABRIL de 1984. O Nacional havia contratado vários craques veteranos do futebol brasileiro (o 
ponta-esquerda Edu, ex-Santos, e o centroavante Dadá Maravilha, ex-Atlético Mineiro, entre outros) e es-
tava se apresentando com todas suas estrelas no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, enfrentando 
o Penarol. O time nacionalino entrou em campo com sua força máxima: China, Marinho Macapá, Murica, 
Marcão e Reginaldo; Antônio Carlos, Bendelak e Carlos Alberto Garcia; Hidalgo, Dadá Maravilha e Edu

Com dez minutos de jogo, Edu leva uma bola pra perto da bandeirinha de escanteio. O quarto-za-
gueiro do Penarol, Lúcio Preto, avisa pro lateral-direito Tobias:

– Não vai de primeira, que ele vai te driblar! Não vai de primeira, que ele vai te driblar!
O estabanado Tobias faz que não escuta e avança em direção ao ponta-esquerda como se fosse uma 

vaca braba. Leva um “elástico” do Edu e passa direto pelo atacante, indo parar no alambrado. Edu está 
com a bola dominada, mas não tem tempo de cruzar: Lúcio Preto lhe acerta uma “voadora” um pouco 
abaixo dos joelhos e o ponta esquerda vai parar no alambrado, com bola, bandeirinha de escanteio e tudo.

– Você tá ficando doido, porra? Você tá ficando doido? – grita Edu pra Lúcio Preto, enquanto 
massageia a própria tíbia. – Quase que você quebrou a minha perna, seu merda!...

Lúcio Preto faz que não ouve.
Dez minutos depois, Hidalgo enfia uma bola na diagonal para Dadá Maravilha, nas costas do 

zagueiro Paulão. Lúcio Preto sai na cobertura e divide a bola com o centroavante. Os dois jogadores se 
chocam com violência e ambos caem no chão. A bola sai pela lateral do campo.

Ainda ajoelhado no gramado e massageando o tornozelo atingido pela patada de Lúcio Preto, Da-
rio resolve provocar o zagueiro:

– Porra, compadre, pra que essa violência toda? Até parece que você não conhece o Dadá Mara-
vilha...
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Também de joelhos no gramado e sério que só cu de touro, Lúcio Preto não deixa por menos:
– Não conheço e nem quero conhecer. Eu vim do mato e vou voltar pro mato porque já respondo 

a dois processos por homicídio. E, se você der bobeira, eu vou quebrar as tuas duas pernas...
Antes que Dadá Maravilha abrisse a boca para fazer a tréplica, Lúcio Preto gritou para o lateral-di-

reito Tobias, que ia passando perto dos dois.
– Ô, Tobias! Vamos jogar sério que tem mais maconha pra gente no intervalo...
Assustadíssimo, Dadá se levantou de campo ainda mancando e pediu pra ser substituído. Estava na 

cara que ele não tinha mais saúde (nem coragem) para enfrentar um índio homicida com a cabeça cheia 
de “dirijo”. O Penarol ganhou o jogo de 2 a 0.

No final do jogo, Edu e Dadá Maravilha fizeram questão de tirar uma fotografia de ambos abraçan-
do o zagueiro, com Lúcio Preto no meio dos dois. O centroavante cantou a pedra:

– Isso aqui não é lugar pra ti não, maluco! Vai pro sul! 
Edu também incentivou o quarto-zagueiro:
– Você é um zagueiro raçudo, da escola de Moisés, Brito e Fontana, que usam a força física, mas 

sem deslealdade, e isso está em falta no país. Em qualquer time do sul, você ganha a posição de titular no 
primeiro treino!

Lúcio Preto preferiu continuar morando em Itacoatiara, onde agora é conhecido como Lúcio Velho.

FEVEREIRO de 1985. O empresário Sidney Soares resolveu montar um boteco especializado em 
“tira gosto” de peixe frito, localizado a 20 metros do Bar do Aristides, visando atrair a antiga clientela do 
bar, que havia se transformado em um supermercado e estava sendo administrado pelo folclórico Dadá 
da Miguel Lemos. Intitulado “Piracema”, o boteco foi inaugurado com pompa e circunstância pontu-
almente às 19h de uma sexta-feira. Além dos convites feitos pessoalmente pelo Sidão e da propaganda 
boca a boca dos boêmios mais antenados, um carro volante percorreu as ruas do bairro convidando os 
moradores para a festa de inauguração do pardieiro. 

No horário estipulado pelo convite, o bicheiro Ivan Chibata e seus três seguranças entraram no 
boteco. Eles ocuparam uma mesa, comeram dois jaraquis fritos, beberam duas cervejas e ficaram jogando 
conversa enquanto esperavam pelos demais clientes. Por volta das 10h da noite, percebendo que eram os 
únicos clientes do bar, Ivan Chibata se levantou da mesa e falou pro Sidão:

– Porra, compadre, essa tua inauguração está uma merda, não tem ninguém. Vou dar um pulo lá no 
Bar da Alzira, que hoje eu quero ver gente!

Dito isso, ele se dirigiu ao seu carro. Quando estava dando na chave de ignição, Ivan Chibata foi 
surpreendido pelo Sidão batendo desesperado no vidro do carro, exigindo que ele pagasse a despesa.

Ivan Chibata desceu do carro e, enquanto contava o dinheiro para pagar a despesa, vaticinou:
– Desse jeito você jamais vai ser um Chico Recarey! O sujeito que não consegue aguentar um “pen-

dura” de duas cervejas e dois jaraquis na festa de inauguração nunca vai se transformar no “rei da noite”...
O boteco fechou as portas dois meses depois.
Para quem não sabe, Chico Recarey chegou ao Brasil ainda adolescente, em 1956, quando tinha 

apenas 13 anos. Sem muita instrução, conseguiu um emprego de garçom. Juntou dinheiro e comprou um 
bar poucos anos depois. Foi o primeiro de dezenas de imóveis comerciais que conquistou no Rio. O bar 
foi transformado em pizzaria. Da pizza, espraiou-se para cozinha francesa e até japonesa, passando pelas 
casas de show, como a famosa Scala. 

Na década de 80 chegou ao auge e passou a ser conhecido como “rei da noite” – só dividia os 
holofotes e as colunas sociais com o rival e também empresário do ramo Ricardo Amaral. No final dos 
anos 90, no entanto, seu império começou a desmoronar. Devendo uma quantia milionária em aluguéis, 
grande parte de seus bens foram a leilão. Foi acusado e multado algumas vezes por crimes de sonegação 
fiscal, furto de energia elétrica, além de ter seu nome envolvido com a máfia dos caça-níqueis, no Rio, e o 
tráfico internacional de cocaína. Ainda bem que o Sidão Soares escapou desses dissabores.

MARÇO de 1983. Capitão de equipe do Penarol de Itacoatiara e maior ídolo da torcida, o quarto-
-zagueiro Lúcio Preto, morto de doido, entra no Bar da Lucilene e pede uma sopa de carne para rebater 
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a cachaçada. A gorda Lucilene diz que, infelizmente, a sopa já acabou. Lúcio Preto pede uma cerveja ge-
lada. Ela, sem esconder o aborrecimento, lhe serve uma cerveja morna. Ele fica ali, conjecturando sobre 
o mau caratismo do ser humano quando se transforma em dono de bar, quando chegam dois playboys 
motorizados, pedem sopa de carne e, em menos de dois minutos, são servidos. Lúcio fica observando os 
dois playboys degustando a sopa, mas não dá um pio.

Dez minutos depois, os moleques entram no carro e vão embora. A gorda Lucilene recolhe os pra-
tos e entra no restaurante para fazer a lavagem habitual. Lúcio Preto, mesmo morto de doido, consegue 
visualizar o fumegante panelão de sopa. Ele passa pelo balcão, levanta a tampa, e verifica que ainda há 
meio panelão de sopa. A gorda Lucilene não quis lhe servir de sacanagem. 

Lúcio Preto vai até a frente do restaurante, apanha um gato pirento que estava fuçando nas sacolas 
de lixo, levanta a tampa do panelão, joga o gato lá dentro, fecha a tampa e vai embora. 

Passou a semana inteira imaginando o momento em que a gorda Lucilene fosse servir sopa a um 
retardatário e o gato voasse no seu pescoço, desesperado pelas queimaduras. Ele gostaria muito de assistir 
aquela cena. Isso, evidentemente, se o gato pirento já não tivesse morrido antes.

JULHO de 1987. Apesar de gostar de rodas de samba e de ter formado um grupo de pagode 
particular, o bicheiro Ivan Chibata bebia moderadamente. Ele gostava mesmo era de disbutal, pervitin, 
diazanil, panbenil, mandrix, reativan e glucoenergan, ou seja, anfetamina na veia. Também conhecida 
como “rebite”, a anfetamina é uma droga sintética de efeito estimulante da atividade mental. Essa droga 
foi sintetizada por um químico alemão, Lazar Edeleanu, em 1887. Na década de 30, começou a ser co-
mercializada sob forma de inalante para tratar congestionamento nasal e logo os laboratórios americanos 
conseguiram piratear a fórmula. O uso desse psicotrópico cresceu no período da 2ª Guerra Mundial, 
sendo fornecido para soldados cujos deveres incluíam longas horas de vigília, atenção aos detalhes e dis-
posição para matar ou morrer numa boa. 

Nos anos 50, os “malucos” dos EUA descobriram como abrir os inaladores, retirar o papel en-
charcado em anfetamina e enrolá-lo em “bolinhas”, que engoliam com café ou Coca-Cola, para ficarem 
“ligados”, isto é, sem sono, sem cansaço e sem fome. A ação da anfetamina é estimulante, provocando 
aceleração do funcionamento mental, por meio do aumento da liberação e tempo de atuação de dopami-
na e noradrenalina no cérebro. O efeito do aumento desses neurotransmissores no cérebro é uma alte-
ração nas funções de raciocínio, emoções, visão e audição, provocando sensação de satisfação e euforia. 
Quando administrada pela via injetável, tem início de ação bem rápido. Já pela via oral, tem um início de 
ação lento, porém dura de oito a dez horas.

A redução da sensação de fadiga ocasionada pela anfetamina pode ser prejudicial, já que ao dis-
farçar o cansaço provoca um esforço excessivo para o corpo. Porém, quando o efeito da droga passa, o 
usuário sente uma grande falta de energia e depressão, não conseguindo realizar nem as tarefas que fazia 
anteriormente ao uso. Quando é consumida em quantidade excessiva, todos os efeitos no organismo são 
agravados e surgem outros como agressividade e temperamento irritadiço. Além disso, o usuário passa a 
suspeitar de que as pessoas estão tramando contra ele, ficando num estado de alerta exagerado conhecido 
como delírio persecutório. 

Querendo dar um tempo no consumo exagerado de anfetaminas, Ivan Chibata solicitou a presti-
mosa ajuda de um de seus cambistas, o afável Vladimir Brother, para lhe arranjar um “bagulho” do bom. 
Vladimir Brother não se fez de rogado e forneceu ao patrão uma pacoteira de “manga-rosa” prensada e 
feita só de “camarão”, cuja pureza e qualidade tinham sido atestadas pelo famoso Velho Gaúcho, um dos 
mais famosos fornecedores de kaya da Zona Oeste da cidade. Rastafári diletante, Ivan Chibata preparou 
cinco “joints” de 15 centímetros e detonou um atrás do outro. Não deu outra. Ele começou a passar 
mal e entrou num “bode”. Vieram as alucinações, os delírios, as paranoias, acompanhadas de ansiedade, 
angústia e medo de morrer.

Em virtude de estar tendo um maior fluxo de ideias, com o pensamento mais rápido do que a 
capacidade de falar, Ivan Chibata não conseguia explicar para sua esposa o que estava acontecendo. Li-
mitava-se a comer barras de chocolates em quantidade industrial – para combater a secura na boca e a 
larica – e a dar risadas histéricas e gritos cavernosos como reação involuntária a qualquer estímulo verbal. 
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Ao perceber o aumento da frequência cardíaca (taquicardia) e a vermelhidão nos olhos do marido, 
Milka entrou em pânico e telefonou para o Vladimir Brother:

– Tu estás querendo matar meu marido, desgraçado? Que foi que tu destes para ele tomar, que 
deixou ele virado no cão desse jeito?...

– Doutora Milka, eu não tenho a menor ideia do que a senhora está falando, mas acho melhor levar 
o Ivan Chibata pro médico! – devolveu Vladimir Brother, intuindo o que havia acontecido. Ele sabia que 
o patrão era exagerado.

Milka colocou o marido dentro do carro e se mandou para uma clínica particular. Os dois foram 
atendidos na hora. Milka explicou rapidamente o que estava acontecendo.

O médico tentou ser simpático:
– Muito bem, senhor Ivan Albuquerque, o que é que o senhor tem?
Com a língua ficando cada vez mais pesada, Ivan Chibata não tergiversou:
– Porra, doutor, o senhor não está vendo que eu estou completamente emaconhado?...
Quase que o médico expulsa o bicheiro do consultório. Pela insolência.

AGOSTO de 1979. O eterno playboy Odivaldo Guerra foi convidado para reforçar o time do 
Fazendário em um jogo amistoso contra o indigesto Palmeiras, de Educandos, no campo do Bancrévea. 
Escalado de ponta-de-lança, Guerra começou logo a mostrar serviço: com dez minutos de jogo, já havia 
feito um gol e metido duas bolas no travessão. Para evitar o desastre anunciado, o técnico do Palmeiras 
fez sua primeira substituição e colocou em campo o beque Manicão, um crioulo corpulento e de maus 
bofes, cuja única tarefa seria marcar homem a homem o implacável atacante.

Na primeira bola que recebeu tendo seu novo marcador, Guerra deu um “balãozinho” em Manicão 
e partiu em direção ao gol. O beque saiu atrás e lhe deu uma rasteira violenta, que o levantou um metro 
do chão. Falta. Na segunda bola que recebeu, Guerra deu um “chagão” por baixo das pernas do Manicão 
e partiu em direção ao gol. O beque saiu atrás e lhe deu uma rasteira mais violenta ainda, que o levantou 
dois metros do chão. Nova falta e uma advertência verbal pro zagueiro. Na terceira bola que recebeu, 
Guerra parou com a bola dominada na frente do seu algoz. Os dois ficaram se estudando. 

De repente, Guerra deu um elástico que entortou o zagueiro e Manicão caiu no chão de cu tranca-
do. Com o caminho livre, Guerra embicou na direção do gol. Manicão se levantou e saiu azulado atrás de 
Guerra. Na hora em que o ponta-de-lança ia chutar no gol, o zagueiro deu uma espetacular “voadora”, 
entrando de dois pés nas costas do atacante. Com o impacto, Guerra foi arremessado fora do campo, 
despencou em uma ribanceira e desapareceu  no meio de um matagal. Nova falta e um cartão amarelo 
pro zagueiro.

Quando o ponta-de-lança retornou ao campo, vinha armado com uma estaca de dois metros. O 
crioulo Manicão ficou branco. Os jogadores dos dois times ficaram apreensivos pelo suposto desfecho 
da presepada. Guerra se aproximou do beque, jogou a estaca no chão e detonou:

– Porra, meu irmão, já que você está querendo mesmo me matar acho bom você usar essa estaca... 
Porque, só na base da pernada, você não vai conseguir me matar não!

O zagueiro ficou tão envergonhado que pediu pra ser substituído. 
O Fazendário ganhou de 5 a 0, com dois gols do nosso eterno playboy. Que, segundo as más lín-

guas, era sua cota anual de “bolas na rede”.

NOVEMBRO de 1994. Giovani Bandeira e Homero Diniz estão disputando a partida final do 
1º Campeonato Amazonense de Dominó, promovido pelo jornal Amazonas em Tempo. A competição 
começou com 3.527 duplas e, depois de seis meses de disputas, só sobraram Giovani e Homero, repre-
sentantes do bairro de São Francisco, e o casal Miguelão e Noélia, representantes do bairro da Aparecida. 
A decisão é no sistema melhor de três. Na primeira partida, Miguelão e Noélia ganharam de 220 a 180. 
Giovani e Homero venceram a segunda partida por 245 a 215. A última partida está quase no fim. Por 
enquanto, Miguelão e Noélia estão com 180 pontos. Giovani e Homero estão com 170 pontos. Cada jo-
gador está com duas pedras na mão. No jogo sentado na mesa, estão duas pontas de “quadra”, uma ponta 
de “branco” e uma ponta com a carroça de “terno”.
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Homero, que era o “saído” da partida, joga “quadra e duque”, fazendo “duque” e fica com uma úl-
tima pedra na mão. Noélia joga “quadra e quina”, fazendo “quina”. Giovani tem a última “quina” do jogo 
(“quina e duque”). Ele começa a estudar o jogo. A carroça de “quina” ainda não saiu. Quem levantou 
“quina” foi Noélia, logo ela ou o marido devem estar com a carroça. O jogo correto é matar a “quina”, 
comendo dez pontos e diminuir a vantagem dos adversários, para forçar o início de outra partida.

Nervosíssimo, Homero Diniz começa a assoviar uma conhecida música do compositor Adelson 
Santos, “Não mate a mata”. O espertíssimo Giovani capta a mensagem e levanta uma segunda “quina” na 
mesa. Miguelão joga “branco e quadra”, comendo 20 pontos. Homero bate de 35 com a carroça de “qui-
na”. Não foi preciso nem contar os pontos de “garagem”. Os dois se tornaram os primeiros campeões 
de dominó do Amazonas graças ao refrão grudento da música de Adelson (“Não mate a mata! Não mate 
a mata! A virgem verde bem que merece consideração!”). De lá pra cá, o assobio em partidas de dominó 
está terminantemente proibido durante as competições oficiais.

FEVEREIRO de 1981. Se preparando para o desfile do bloco Andanças de Ciganos daquele ano, 
minha irmã Simone havia aproveitado uma viagem ao Rio de Janeiro para comprar uma ala inteira (60 
kits) no badalado Saara, meca dos carnavalescos cariocas. Os kits, entretanto, só chegaram em Manaus 
uma semana antes do desfile. Não daria mais tempo de vender as fantasias para os brincantes. Para não fi-
car no prejuízo, ela me revendeu a ala inteira pelo preço de custo (em valores de hoje, talvez R$ 600), com 
a recomendação expressa de que fosse a última a desfilar. Os kits eram unissex: calça de cetim vermelho, 
camisa sem manga de cetim vermelho com um signo zodiacal prateado em alto relevo no meio do peito 
e bandana dourada. Comecei a convidar um monte de gente para desfilar na ala. Quem aceitasse desfilar, 
recebia a fantasia de graça. Nenhuma mulher topou a oferta.

No dia do desfile, 60 machos fantasiados de diabinhos-da-garrafa meio fakes (o cramunhão origi-
nal usa vermelho da cabeça aos pés) estavam batendo ponto no Top Bar para fazer o pré-aquecimento à 
base de manguaça. Um ônibus com ar-condicionado foi colocado à nossa disposição. Por volta das 19h, 
embarcamos no ônibus para se dirigir ao local do desfile. O ônibus ainda não havia chegado ao grupo 
escolar Carvalho Leal quando Enedino Major, meu companheiro de batente na Philco da Amazônia, se 
levantou de um dos últimos bancos, se dirigiu ao motorista e mandou um papo reto:

– Motora, desliga o ar condicionado e abre as janelas do busão, que a jiripoca vai piar!
Dito isso, ele puxou do bolso um “constelation” (um charo de 20 cm de comprimento por 5 cm de 

diâmetro), acendeu, deu uma puxada de responsa e cantou a pedra:
– Vamos iniciar a nossa sessão de descarrego para fazer um grande desfile! Isso aqui é coisa boa, 

moçada! Veio diretamente da ilha de Alcântara, no Maranhão! Cada um dá um pauzinho e passa pro 
companheiro do lado, que tem pra todo mundo!

Aí, esticou o charo para Ailton Santa Fé. Ele deu um pau e passou pro Tibica. Tibica deu um pau 
e passou pro Oliveira. Oliveira deu um pau e passou pro Luiz Lobão. Luiz Lobão deu um pau e passou 
para o Marquinho, etc., etc. Em dez minutos, o charo já havia dado a sua primeira volta olímpica dentro 
do ônibus. A bola voltou pro Enedino. Ele deu um pau e passou pro Ailton Santa Fé, que passou pro 
Tibica, que passou pro Oliveira, etc., etc. Quem recusou polidamente a oferta (eu e mais meia dúzia de 
brincantes) viajou na maresia, já que o nevoeiro de diamba envolvia completamente o interior do veículo. 
Quando o ônibus estacionou nas proximidades do Cemitério São João Batista, todo mundo já estava 
alucinado.

Não há registro nos anais da história do bloco Andanças de Ciganos de que tenha existido alguma 
ala mais animada do que aquela. Os diabos emaconhados (ou os “maconheiros endiabrados”) pintaram, 
bordaram, cerziram e chulearam na Avenida Djalma Batista. As coreografias inventadas na hora eram 
de tirar o fôlego. Foi a única ala da escola a receber nota dez de todos os jurados. Os diretores do bloco 
foram nos agradecer pessoalmente, mas a gente não conseguia parar de rir. Constelation maranhense é 
pedra de responsa, zifio!

NOVEMBRO de 1988. O bicheiro Ivan Chibata, acompanhado de Beth Barraco (também cha-
mada de “Madame Satã”, porque só se vestia de vermelho), estava há dois dias em uma esbórnia sem 
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precedentes nos bares da Ponta Negra, quando descobriu, horrorizado, que seu dinheiro havia acabado. 
Nas imediações da prainha, ele encontrou Edlúcio, Ludimilson, Junior, Alan, Jorginho e Mario Pereira 
curtindo um bronzeado e detonando alegremente vários cigarrinhos do índio. Ivan Chibata, que não 
tinha dinheiro nem para pegar um táxi, contou seu drama. Dono de uma incrementada motocicleta Hon-
da 750, Mario Pereira se prontificou a levar o bicheiro até sua residência, para ele pegar mais dinheiro e 
continuar a esbórnia.

Meio relutante, Ivan Chibata montou na garupa da motocicleta e Mario Pereira disparou em dire-
ção à Cachoeirinha, pilotando a 180 km/h com a determinação de um suicida. Furando tudo quanto é 
sinal, costurando no meio dos carros em alta velocidade e assustando os transeuntes quando entrava nas 
curvas com o estribo da moto tirando faíscas do chão, Mario Pereira fez o percurso de 25 km em pouco 
mais de dez minutos. 

Quando a motocicleta parou em frente de sua casa, Ivan Chibata desceu da garupa se tremendo 
mais do que vara verde. O bicheiro estava mais arrepiado do que escova de dente de pobre e com o 
quincas mais fechado do que boca de menino novo na hora de tomar remédio. Ele entrou na residência 
apressadamente, abriu o cofre, tirou uma grande bolada, enfiou nos bolsos, aí pegou o equivalente a R$ 
100 e entregou pro Mario Pereira.

– Isso aí é pela carona que você me deu... – explicou o bicheiro.
– Monta aí atrás, que eu vou te levar de volta! – avisou o motociclista, enquanto guardava o dinheiro 

dentro da sunga.
– Não precisa não, meu amigo, não precisa não! Eu volto de táxi! – emendou o bicheiro. – Mas 

antes eu preciso trocar de cueca porque aquela sua pilotagem me deixou todo cagado...
Nunca mais Ivan Chibata quis andar de motocicleta com o Mario Pereira.

AGOSTO de 1965. No final da Rua Tefé, quase no cruzamento com a Rua Urucará, funcionava o 
campinho do Sidônio, um humilde operário da Fitejuta. A pelada oficial acontecia no sábado, com o time 
do Sidônio entrando em campo às 15h, contra um adversário escolhido previamente para uma “partida 
de dez”. Isso significa dizer que não havia tempo a ser cronometrado: ganhava quem conseguisse fazer 
primeiramente dez gols no adversário, durasse a partida quinze minutos ou 72 horas. As substituições 
também eram inesgotáveis – qualquer pessoa podia vestir a camisa de um time e entrar em campo, na 
hora em que o técnico mandasse.

Era um campo de futebol society: sete na linha e um goleiro. O Cruz Alta, time do Sidônio, que 
ele orgulhosamente dizia ser do bairro da Raiz, estava invicto há 32 partidas. Foi quando eles convidaram 
o time do Barcelona, da Cachoeirinha, que estava estreando um novo centroavante, Sadok Pirangy, um 
exímio driblador, brilhante cabeceador e chutador invocado. Detalhe: Sadok, que tinha um canhão nas 
pernas, era ambidestro – metia o foguete com as duas pernas.

Com dois minutos de jogo, Sadok recebeu uma bola de costas para o gol, fez que ia passar para o 
lateral, o marcador foi na onda, ele girou sobre o próprio corpo e deu uma canetada. A bola bateu com 
tanta força na rede que foi parar no meio campo. Barcelona 1 a 0. Sidônio ficou visivelmente perturbado. 
Colocou três zagueiros para marcar o estiloso centroavante. Acabou desguarnecendo os flancos, o que é 
fatal no futebol-society. Em quinze minutos, o Barcelona já estava ganhando de 3 a 0, graças a duas belas 
assistências de Sadok. Sidônio entrou em desespero. Ele refez a estratégia de marcação, deixando dois 
jogadores colados no centroavante e o terceiro jogando na sobra, feito um líbero, para partir rápido, em 
contra-ataques, rumo ao gol adversário. Também não deu certo. Com meia hora de jogo, o Barcelona já 
estava ganhando de 5 a 1.

Foi quando uma senhora mirradinha se aproximou da beira do campo e disparou:
– Sidônio, meu filho, hoje é o casamento do teu primo Zé Geraldo. Você é um dos padrinhos, não 

se esqueça! A gente tem de estar na igreja às 18h!
– Já ouvi, mãezinha, fique fria que daqui a pouco a gente vai pra igreja...
O jogo recomeçou. Sidônio conseguiu fazer uma retranca quase impossível de ser transposta, com 

todo mundo no campo de defesa. O diabo é que toda vez que o Barcelona cruzava uma bola na área, o 
Sadok estava lá, subindo de cabeça, pra mandar pros fundos da rede. Com duas horas de jogo, o Barce-
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lona já estava ganhando de 6 a 2.
Foi quando a senhora mirradinha se aproximou da beira do campo pela segunda vez e disparou:
– Sidônio, meu filho, hoje é o casamento do teu primo Zé Geraldo. Você é um dos padrinhos, não 

se esqueça! A gente tem de estar na igreja às 18h!
– Já ouvi, mãezinha querida, fique fria que daqui a pouco a gente vai pra igreja. É só uma questão 

de tempo...
O jogo começou a esquentar. Qualquer sujeito com corpo de halterofilista entrava em campo pelo 

Cruz Alta, com a incumbência específica de quebrar as duas pernas do centroavante adversário. Mais en-
diabrado do que nunca, Sadok limitava-se a tourear as vacas brabas. Um “chagão” aqui, um “chapéu” ali, 
e colocava alguém na cara do gol. Um massacre. Com três horas de jogo, o Barcelona já estava ganhando 
de 8 a 3.

Foi quando a senhora mirradinha se aproximou da beira do campo pela terceira vez e disparou:
– Sidônio, meu filho, hoje é o casamento do teu primo Zé Geraldo. Você é um dos padrinhos, não 

se esqueça! A gente tem de estar na igreja às 18h! E falta quinze minutos pra começar a cerimônia...
Sidônio, espumando de ódio e sentindo na pele que a invencibilidade do Cruz Alta estava indo pelo 

ralo, nem discutiu:
– Mamãe, vá a senhora e o Zé Geraldo pra puta que pariu! Eu quero é que aquele corno se foda! 

Não vou ser padrinho daquele viado, porra nenhuma! Vá se foder a senhora, o Zé Geraldo, a futura puta 
dele, o padre, os outros padrinhos, os convidados e a puta que pariu! Eu quero é que vocês todos se 
fodam e me deixem em paz! Vão tomar no cu, entendeu? Vão vocês todos tomar no olho do cu, que eu 
estou pouco me lixando pra esse casamento de merda!

A senhora mirradinha saiu quase correndo da beira do campo e tomou chá de sumiço.
Uma hora depois, Sadok colocou uma pá de cal na disputa, depois de driblar o goleiro e fazer 

Barcelona 10 a 4. O Cruz Alta acabava de perder sua invencibilidade de 32 partidas, após mais de quatro 
horas de disputa. Sidônio queria sangue. 

O bate-boca entre ele e sua genitora acabou sendo o principal assunto durante a recepção do ca-
samento do primo. O certo é que daquele dia em diante o Zé Geraldo nunca mais voltou a falar com o 
Sidônio. Aquele tipo de xingamento não se diz em público, principalmente na frente de estranhos.

JUNHO de 1989. Disposto a se transformar em um pequeno produtor rural, Simas Pessoa com-
prou um imenso terreno (10x20m) em uma área de invasão, lá pras bandas do bairro de Santa Etelvina, 
praticamente a dois quilômetros do fim do mundo. Todo final de semana, ele e sua parceira Dinha se 
mandavam pra lá, para roçar o mato e preparar o terreno para o início do plantio de feijão carioquinha. 
Passou seis meses nessa odisseia.

Em um determinado final de semana, ao chegar ao local, quando o feijão carioquinha estava co-
meçando a brotar, ele teve uma surpresa: seu terreno estava totalmente cercado com mourões e arame 
farpado. Num dos mourões de sustentação do arame farpado, uma imensa tabuleta continha um aviso 
definitivo: “Propriedade particular. Os invasores serão recebidos à bala”.

Simas ficou tão puto que nem desceu do carro. Aquela sacanagem merecia uma resposta à altura. 
Ele voltou imediatamente para a Cachoeirinha e foi procurar o investigador Paulo César Dó, o “Pixo-
reca”, que vivia se jactando de possuir uma arma de fogo em casa para se defender de eventuais visitas 
do alheio. Ele bateu na porta do investigador e, assim que ele abriu a porta, Simas meteu um papo reto:

– Porra, Pixoreca, preciso daquele teu pau de fogo emprestado para fazer um acerto de contas lá 
no Santa Etelvina...

Paulo César entrou na casa e voltou com uma pequena Beretta 950B, semiautomática, calibre 22 
curto (5,5 mm). Simas colocou a arma na cintura, entrou no carro e, quando se preparava para ir embora, 
Paulo César se aproximou timidamente da janela e também mandou um papo reto:

– Parceiro, só tem um problema: a arma está sem balas... As balas pra Beretta estão caras pra caralho!
Simas queria briga. Só não enfiou a arma no rodiscley do investigador porque teve pena.
E nunca mais quis saber do terreno-quase-sítio em Santa Etelvina, a padroeira dos lesos.
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ABRIL de 1971. O velho Nagib Bader estava sonhando com os anjos em sua residência, na Rua 
General Glicério, na Cachoeirinha, quando ouviu alguém batendo na porta da casa com violência. Devia 
ser perto de meia noite. Ele estranhou aquela visita em horário tão inoportuno, mas ainda assim resolveu 
abrir a porta e ver do que se tratava. Era o malandríssimo Raimundo Ribeiro da Silva (aka “Lobo”, hoje 
dono da boate Remulo’s e de dezenas de casas de strip-tease), na época um sujeito muito bom na arte da 
sinuca e que dela fazia seu ganha-pão.

– Seu Nagib, eu preciso falar urgente com o meu compadre. Ele está aí?...
O compadre de Lobo era Marco Aurélio, um dos filhos do seu Nagib, outro sujeito também muito 

talentoso na sinuca e conhecido nas rodas de malandragem como “Louro do Pezão”.
O velho foi acordar o filho. Ainda meio sonolento, Marco Aurélio foi conversar com Lobo.
– Meu compadre, pegue seus tacos de sinuca que nós vamos ali no “Rosa de Maio”, onde o dinhei-

ro está caindo no chão. O nosso trabalho vai ser só ajuntar... – avisou Lobo.
– Porra, Lobo, amanhã eu tenho um jogo pelo América e preciso ir pra concentração daqui a pouco 

– devolveu Marco Aurélio. – Se eu chegar na concentração atrasado, o técnico Amadeu Teixeira me capa...
– Pare com isso, meu compadre! O dinheiro está caindo no chão, nós só vamos ter o trabalho de 

ajuntar. Se eu tivesse grana, já estaria lá fazendo a feira. Ocorre que estou liso! Quero que você me em-
preste um pouco de dinheiro, que vou te devolver com juros e correção monetária.

Diante da insistência de seu compadre, Marco Aurélio acabou pegando seu velho fusquinha, os 
tacos de sinuca, embarcou Lobo no veículo e se mandou para o puteiro mais badalado da cidade. No 
caminho, Lobo foi lhe contando o que havia acontecido. Segundo ele, o conhecido punguista Abacate, 
morador da Vila Mamão, havia feito um roubo milionário na Casa 22 Paulista e surrupiado 200 sapatos 
Motinha, que era o sonho de consumo da molecada. Abacate já havia vendido todos os sapatos e estava 
com a grana da transação no bolso, jogando sinuca a dinheiro no “Rosa de Maio”.

Quando chegaram ao lupanar, Marco Aurélio emprestou uma boa soma de dinheiro ao seu compa-
dre, lhe deu o melhor taco da maleta e ficou dormindo dentro do carro. Lobo foi jogar sinuca com Abacate.

Três horas depois, Lobo estava batendo no vidro da janela do fusquinha:
– Compadre, compadre, me empreste mais dinheiro que o homem me alisou...
Ainda meio sonolento, Marco Aurélio limitou-se a ironizar:
– Mas, porra, compadre, não era só ajuntar o dinheiro do chão?... Agora quem ficou liso fui eu...
Os dois entraram no puteiro para ver se havia algum conhecido que lhes emprestasse uma grana 

para Marco Aurélio apostar contra Abacate.
Perto do salão de sinuca, Abacate descansava placidamente em uma cadeira de balanço, com duas 

prostitutas sentadas em seu colo e dois engraxates agachados aos seus pés, cada um deles dando o brilho 
num dos seus sapatos Motinha.

– Êi, Lobo, sabe quem é que tá pagando essa mordomia toda? É você, meu amigo... É você meu 
amigo! – zombava Abacate.

Aí, enfiava um dos dedos na xereca de uma das prostitutas, levava o nariz e dizia:
– Essa aqui está usando perfume Bond Street pago pelo Lobo...
Depois, repetia a operação com a outra garota.
– Essa aqui está usando perfume de gardênia pago pelo Lobo...
Mais lisos do que lombo de pão doce, os dois compadres abandonaram o puteiro cuspindo fogo.
Em vez de voltar pra Cachoeirinha, Marco Aurélio foi para o bairro de São Raimundo. Parou em 

frente de uma casa de madeira e começou a bater na porta com violência. Um sujeito, ainda meio sono-
lento, abriu a porta. Era José Ramos (aka “Pixuí”), um dos mais hábeis jogadores de sinuca do bairro. 
Marco Aurélio contou o que acontecera. Pixuí pediu um tempo para escovar os dentes e trocar de roupa. 
Uma hora depois, os três estavam de volta ao “Rosa de Maio”. Nem sinal do Abacate.

Um dos garçons informou que ele havia saído com as duas prostitutas para continuar a farra em 
Educandos. Os três se mandaram pra Educandos e passaram em revista todos os bares que possuíam 
mesa de sinuca. Foram encontrar Abacate, morto de bêbado e ainda com as duas prostitutas no colo, no 
Brasília Bar, do comerciante Zé Félix. 

Assim que avistou Lobo, Abacate foi logo perguntando:



 95 

– Veio me trazer mais dinheiro, meu pato? Entre e fique à vontade...
Lobo fez que não escutou. Marco Aurélio ficou na dele. Marrento toda vida, Pixuí pegou um dos 

tacos existentes na parede, apostou uma grana preta e começou a comer Abacate pela beirada. Duas horas 
depois, ele havia recuperado o dinheiro de Marco Aurélio e embolsado todo o dinheiro que o Abacate 
havia apurado com a venda dos 200 sapatos Motinha. Malandro é malandro e mané é mané. Os três dei-
xaram o bar do Zé Félix de alma lavada. 

Marco Aurélio chegou à concentração do América, localizada na Rua Silva Ramos, no Alto do Na-
zaré, por volta das 7h da manhã. Quase foi capado pelo irascível treinador Amadeu Teixeira, que achava 
que seu melhor jogador havia passado a noite na gandaia. Também tem dessas coisas.

AGOSTO de 1984. O boêmio Nei Parada Dura estava indo pra casa depois de uma farra no Bar 
Xorimã, quando viu um sujeito espancando violentamente uma mulher em plena Avenida João Alfredo 
(atual Djalma Batista). Como era de madrugada e a avenida estava completamente deserta, o sujeito ia 
acabar matando a mulher se ninguém acudisse.

Apesar de estar bêbado, Nei estacionou o carro, desceu e já foi pagando geral:
– Deixa de ser covarde, filho de uma égua! Vem bater num macho igual a ti!
Antes que o sujeito percebesse o que estava acontecendo, Nei já havia lhe dado um tapão no pé do 

ouvido e uma rasteira. O cabra se desmanchou no chão.
Ágil como um gato, Nei Parada Dura caiu em cima do sujeito e quando ia começar a lhe quebrar a 

venta, recebeu um duro golpe de mangará de banana no meio das costas. Ele se virou pra trás pra saber 
o que estava acontecendo.

Desferindo novos golpes de mangará contra ele, a mulher não parava de gritar:
– Para de bater no meu marido, nego safado! Para de bater no meu marido, nego safado!
Nei Parada Dura ficou injuriado.
– Ah, aquele escândalo todo que vocês estavam fazendo na rua era briguinha de casal, é? Pois agora 

os dois vão entrar na porrada pra aprenderem a não fazer palhaçada em via pública!
E encheu de porrada o marido e a mulher.
Depois, entrou no carro e foi embora, com a certeza do dever cumprido.

DEZEMBRO de 1977. Os soldados Sici Pirangy, Douglas Azulay e Marcelino Lopes, o “Zinho”, 
deixam o quartel do 1.º BIS no começo da noite de uma sexta-feira e, ainda fardados com o uniforme de 
passeio da corporação, resolvem gastar o soldo no Canto da Peixada. Mais tarde, apanham um ônibus e 
descem em frente da padaria Cinthia, na Rua Carvalho Leal, na Cachoeirinha. Os três saem conversando 
em direção às suas respectivas casas.

O dorminhoco Zinho tira a japona, enfia dois dedos na gola e a coloca sobre um dos ombros, 
como se fosse um renomado cantor de boleros da velha-guarda e sai caminhando na maior boçalidade.

Quando ele começa a descer a Rua Parintins, um jipe da Polícia do Exército para ao seu lado. O 
oficial, que está no jipe, chama o soldado:

– Escuta aqui, ô bonitinho? Quem foi o filho da puta que te autorizou a usar a farda do glorioso 
Exército Brasileiro desse jeito?...

Antes que Zinho abrisse a boca, dois musculosos soldados da PE já o estavam imobilizando e o 
colocando dentro do jipe.

Pegou trinta dias de xadrez pra aprender a não usar a farda do glorioso Exército Brasileiro como 
um surrado paletó de cantor de boleros.

OUTUBRO de 1976. O poderoso Setembro Negro (ex-Murrinhas do Egito) vai enfrentar uma 
das sensações do Peladão, o Íris Internacional, também da Cachoeirinha, no campo do Comando da Po-
lícia Militar, em Petrópolis, pela fase do “mata-mata” do campeonato. O time do Íris Internacional con-
tava com três moleques fora de série, que faziam a diferença: Ricardo Guerreiro (aka “Tostão”), Junior 
Perturbado (um dos melhores craques do Amazonas em todos os tempos) e Sildomar Abtibol (futuro 
jogador profissional do Nacional e depois vereador de Manaus). O trio era responsável por 80% dos gols 
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do time e jogava quase por música, como se fosse uma sinfonia de Beethoven onde tudo se encaixava 
no lugar apropriado. Dava gosto ver aqueles sacanas jogando. O time ainda contava com os talentos de 
Vladimir Brother e Paulo Ribas.

Com quinze minutos de jogo, o Íris Internacional já fez 1 a 0 (gol de falta de Sildomar), já carimbou 
o travessão do Setembro Negro duas vezes (chutes de Junior Perturbado) e já obrigou o goleiro Gato a 
fazer uma defesa milagrosa, num chute enviesado de Tostão. Aliás, o moleque de apenas quinze anos está 
tirando o sono da defesa. Tostão dribla, se desloca, corre, divide, faz o diabo a quatro. A ruidosa torcida 
do Setembro Negro começa a exigir uma marcação mais forte em cima do endiabrado centroavante. O 
quarto-zagueiro Lúcio Preto se encarrega da tarefa.

No primeiro “rabo de vaca” que leva, Lúcio Preto consegue correr atrás do moleque e, numa en-
trada violenta, o joga em cima do alambrado. A torcida do Íris Internacional só falta entrar em campo 
para chacinar o carniceiro. O juiz adverte verbalmente o zagueiro. Tostão passa cinco minutos recebendo 
atendimento médico e retorna ao campo. Na primeira bola que recebe, ele dá um balãozinho em Lúcio 
Preto e dispara em direção à área.  O quarto-zagueiro consegue correr atrás do moleque e, em nova en-
trada violenta, quase quebra as duas pernas do centroavante. Tostão cai no chão, urrando de dor. O juiz 
se aproxima com a intenção de puxar um cartão amarelo. Capitão do time, Lúcio Preto argumenta que se 
tratou apenas de um choque normal entre pessoas de compleição físicas diferentes: Tostão tem apenas 
15 anos, ele tem mais de 30. O juiz guarda o cartão amarelo.

O jogo recomeça. Tostão recebe uma bola de costas pra área, faz que vai passar pra Junior Pertur-
bado, que está entrando pela direita, mas recolhe a bola em um meio giro, fica de frente pro crime e dá 
um simples tapa no canto esquerdo do goleiro Gato. É o suficiente. Íris Internacional 2 a 0.

Falta pouco mais de dois minutos para acabar o primeiro tempo. Sildomar ganha uma bola no meio 
do campo, toca para Junior Perturbado, que lança Tostão na ponta esquerda. Lúcio Preto vai em direção ao 
centroavante e mete uma “voadora” quase mortal. Tostão cai no chão, se contorcendo de dores. O juiz puxa 
o cartão amarelo e corre em direção ao zagueiro que, fingindo uma contusão, também se contorce no chão. 

Na mesma hora, entra em campo o major Paulo Ferreira, oficial do dia, com uma arma já engati-
lhada, que também corre em direção ao Lúcio Preto e avisa, peremptório:

– Escuta aqui, ô bonitão! Se você se aproximar desse guri mais uma vez, eu vou te dar dois tiros no 
joelho e te prender por trinta dias!

O juiz encerra o primeiro tempo. Lúcio Preto não voltou para o segundo tempo, com medo de ser 
preso. Foi substituído pelo colored Pompeu. O Íris Internacional ganhou de 3 a 1 do Setembro Negro, 
com outro gol de Tostão no segundo tempo. O moleque era foda.

DEZEMBRO de 1971. Namorada do Mário Adolfo, Maria Teresa havia ido passar as férias com 
a família no Rio de Janeiro, quando a saudade do cartunista apertou. Munido de cinco fichas telefônicas, 
Mário Adolfo encontrou-se casualmente com Chico Costa, que vinha descendo a Rua Borba, e ganiu, 
desesperado:

– Pô, Chico, eu preciso telefonar urgente pra Teka, mas ainda não achei um telefone público aqui 
no bairro. Você sabe aonde eu posso encontrar um orelhão?

– Ali em frente ao grupo Carvalho Leal tem dois orelhões! – avisou displicentemente Chico Costa, 
se preparando para entrar em casa.

Meia hora depois, Mário Adolfo estava batendo na casa do Chico Costa para tomar satisfações, 
puto da vida.

– Porra, bicho, eu já andei aquele quarteirão inteiro em volta do Carvalho Leal e não encontrei os 
dois orelhões. Você é muito mentiroso...

Chico Costa levou Mário Adolfo até o meio da rua e apontou em direção ao grupo:
– Você está vendo aquela taberna ali, no canto da Rua Borba com a Rua J. Carlos Antony? Aquela 

é a taberna do Dom Ratão. Entra lá que tu vais ver os dois orelhões que ele tem...
Mário Adolfo queria briga.
Dom Ratão era o apelido carinhoso do comerciante José Garcia, pai do blogueiro Zé “Pávulo” 

Garcia e do sociólogo João Garcia. Justiça seja feita, o homem tinha um par de orelhas de fazer inveja.
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O ENGENHEIRO Paulo Caramuru convidou a Seleção Amazonense de Masters para fazer um 
amistoso de futebol contra a Seleção da Eletronorte, onde ele jogava de volante e era o treinador. Fechan-
do gol do time dos eletricitários, o imprevisível Juarezinho Tavares.

No dia combinado, com as duas seleções já fazendo o aquecimento dentro de campo, Juarezinho 
chamou Paulo Caramuru e cantou a pedra:

– Aquele número dez, eu conheço! Aquele é o Mário Gordinho! Não deixa ele chutar, porra, não 
deixa ele chutar, que ele é foda!

Mal o jogo começou, o ponta direita da Seleção de Masters, o endiabrado Camarão, driblou o lateral 
esquerdo Nelsinho, foi até a linha de fundo e cruzou dentro da área. O volante Paulo Caramuru subiu 
mais alto do que todo mundo e cabeceou a bola com violência lá para a intermediária.

Mário Gordinho, que estava plantado na intermediária, nem deixou a bola cair no chão. Do jeito 
que ela vinha, ele deu uma “chinelada” com tanta força, que a bola entrou no ângulo, bateu na rede e 
voltou pra fora da grande área. 

O goleiro Juarezinho, que havia ficado parado embaixo da trave sem esboçar nenhuma reação, saiu 
de seu estado de rigidez cadavérica em direção a Paulo Caramuru, aos gritos, completamente transtornado:

– Eu não te falei, porra! Eu não te falei, porra!
Antes que Paulo Caramuru esboçasse qualquer reação, Juarezinho já estava tirando a camisa de 

goleiro, entregando pro técnico e saindo de campo. Ele é que não ia ser desmoralizado daquele jeito. O 
Mário Gordinho é muito foda!

NOVEMBRO de 1987. O cantor Nelson Gonçalves estava se apresentando no Salão dos Espe-
lhos do Atlético Rio Negro Clube em um show intimista para a elite da cidade, já que o preço das mesas 
estava custando os olhos da cara. Em uma das mesas de pista, o bicheiro Ivan Chibata, acompanhado de 
Milka Albuquerque e um casal de amigos, apreciava o espetáculo degustando um litro de uísque Royal 
Salute. 

De repente, sem parar de cantar “A Volta do Boêmio”, Nelson Gonçalves começa a ir de mesa em 
mesa para dar seu autógrafo em capas de discos, cadernos, relicários e até mesmo em lenços de papel, que 
eram providenciados às pressas pelos solícitos garçons.

Quando o cantor se aproximou da mesa do bicheiro, Ivan Chibata meteu a mão no bolso da calça, 
tirou uma pacoteira de notas de mil cruzados estalando de novas, retirou um “machadão” (na época, a 
cédula circulante de maior valor do mercado) e estendeu a Nelson Gonçalves, para que ele autografasse. 
O cantor parou de cantar e sapecou no microfone:

– Estás montado na “baba”, vagabundo!
Aí, retomou a cantoria, enquanto colocava seu autógrafo na cédula. 
O salão inteiro caiu na maior gargalhada.

JANEIRO de 1986. Um cearense abusado estava fazendo a feira na mesa de sinuca do Top Bar, 
também conhecido como “Bar do Aristides”, deixando os frequentadores locais à beira de um ataque de 
nervos. Apesar de ser a primeira vez que estava jogando no lugar, o sujeito já havia derrotado Nei Parada 
Dura, Lúcio Preto, Frank Cavalcante, Odivaldo Guerra, Helvécio Nogueira, Jones Cunha e estava com os 
bolsos cheios de grana ainda cheirando a leite de pato. 

De repente, como quem não quer nada, Marco Aurélio, que estava biritando com Luiz Lobão em 
uma mesa bem afastada do panavueiro, abandonou seu parceiro de copo e se aproximou da mesa de 
sinuca, de mãos cruzadas nas costas. Ele ficou ali, sem dizer um pio, apenas observando as firulas do 
jogador cearense, que tanto detonava impiedosamente seus adversários como também tripudiava de cada 
um deles.

– Você não é cabra de enfrentar um homem como eu, seu baitinga. Vai amunhecar e é ligeiro, 
bocoió! – dizia o cearense abusado, enfrentando Alencar Baixinho, enquanto metia bolas de trivela, de 
puxeta, em diagonal, de tabela e casadinha.

Puto da vida, Frank Cavalcante entregou um taco de sinuca a Marco Aurélio e anunciou:
– Pois agora eu vou apostar no taco do meu amigo e quero dobrar a aposta.
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O cearense olhou para Marco Aurélio, fez uma cara de muxoxo, arriou seu taco em cima da mesa 
e explicou:

– Rapaz, o negócio aí é a maior brabeira... Com esse eu não jogo não... Ele já deu porrada até no 
Carne Frita...

– Eu não quero nem saber disso! – devolveu Frankinho. – Eu quero ver você tinir com o meu ami-
go! Mostre que é homem e tina a parada, seu baitola!

O cearense se limitava a balançar a cabeça negativamente e repetir um mantra:
– Com esse aí não tino não! Com esse aí não tino não!
– Olha, cabeça chata, se tu não tinir a parada com ele, você vai ter que devolver todo o dinheiro 

que ganhou da rapaziada ou levar muita porrada pra deixar de ser folgado! – advertiu Nei Parada Dura.
– Esse aí é o Louro do Pezão, porra. Com ele, eu não tino não! – avisou o cearense. – E taqui essa 

apustema de vocês, bando de mequetrefes...
Dito isso, ele meteu as mãos nos bolsos, tirou toda a grana que já havia ganho da cachorrada e 

jogou as cédulas amarfalhadas em cima da mesa de sinuca.
Antes de ir embora, ele se virou para Marco Aurélio e avisou:
– Tu vai humilhar o caralho, Louro do Pezão, mas eu não! Tu vai humilhar o caralho!
Aí, foi embora do boteco sem um puto no bolso, mas com a autoestima ainda intacta.
O Louro do Pezão era foda!

OUTUBRO de 1974. Estudante de Direito na FUA, Francisco Sobrinho, hoje delegado civil apo-
sentado, assumiu o cargo de treinador do Areal, de Santa Luzia, que fez uma campanha admirável no 2º 
Peladão. Empolgado com aquele fraseado típico dos cursos de ciências jurídicas, Sobrinho começou a 
utilizar aquele linguajar rebuscado para passar as instruções táticas para o seu plantel. Quem mais sofria 
com aquilo era o habilidoso ponta direita Jaime (aka “Chapoca”), ainda um simples estudante do curso 
supletivo do 1º grau.

Depois de escalar a equipe e conversar particularmente com cada atleta, ele reunia os atacantes do 
time (Chapoca, Mário Gordinho, Tom e Ironilson) para as instruções finais:

– Jaime, meu filho, você é peça fundamental no nosso time! – explicava o treinador. “Na hora em 
que o Mário Gordinho fizer o overlapping com o Tom, o Ironilson vai ser o nosso ponto futuro. Então, 
você corre pela lateral do campo, mas evita entrar em diagonal ou fazer a triangulação. No máximo, você 
vai cair pela perpendicular e cruzar na área. Porque na hora que o Tom entrar na diagonal, quem passa a 
ser o ponto futuro é o Mário Gordinho e aí você faz o overlapping com o Ironilson, entendeu?

– Perfeitamente, doutor Sobrinho! – respondia Chapoca, sem muita convicção.
Na hora em que o time entrava em campo, Chapoca se aproximava timidamente de Mário Gordi-

nho e abria o coração:
– Porra, Mário, eu não entendi caralho nenhum do que o nosso técnico falou...
– Ele pediu pra você driblar o lateral esquerdo, ir na linha de fundo e cruzar pra dentro da área! – 

explicava Mário Gordinho.
– Ah, é só isso? – devolvia Chapoca, meio incrédulo.
Quando a partida começava, o ponta direita se encarregava de acabar com o jogo. Transformava 

qualquer lateral esquerdo em “joão”, metia quinze, vinte, trinta bolas dentro da área e Ironilson, Tom e 
Mário Gordinho se encarregavam do resto. 

O técnico Francisco Sobrinho, rindo com as paredes, elogiava para o jogadores reserva a aplicação 
tática de Chapoca. 

No jogo seguinte, o ritual se repetia de novo.

SETEMBRO de 1980. Todo final de semana, o estiloso Ailton Santa Fé aparecia no Top Bar 
pilotando um carro diferente: Puma GTB, MP Lafer, Maverick V8, Opala Diplomata, Miúra, Plymouth 
GTX, Lamborghini, Camaro, Mustang, Impala, Galaxie, o diabo a quatro. Ou o sacana era milionário 
ou trabalhava em uma revenda de carros de luxo. O detetive Luiz Lobão foi encarregado de descobrir a 
presepada.
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Na verdade, Santa Fé era dono de uma oficina mecânica na Praça 14, especializada no conserto 
de carros “fora-de-série”. Como as ruas de Manaus nunca foram uma maravilha e os postos de gasolina 
nunca prezaram pela honestidade, o que não faltavam eram clientes para o mecânico.

Uma tarde de sábado, Luiz Lobão presenciou uma cena na oficina mecânica, que devia se repetir 
toda semana.

Por volta das cinco horas, um sujeito desceu do banco do carona de uma pick-up El Camino e se 
dirigiu ao mecânico:

– Mano, ontem eu deixei o meu Karmann-Ghia aqui com problema no carburador e gostaria de 
saber se já está pronto?

– Porra, compadre, o problema do teu carro é mais sério do que eu pensava. Nós já arriamos o 
motor e estamos analisando peça por peça... – avisou Santa Fé, enquanto limpava as mãos sujas de graxa 
em uma toalha imunda.

– Sério? – indagou o sujeito. – Eu pensei que fosse só carburador sujo...
– Eu também! – avisou o mecânico. – Mas a grampola da parafuseta derreteu por superaquecimen-

to e empenou a trava transversal do jiguelê de baixa...
O sujeito ficou boquiaberto.
Santa Fé mostrou o Karmann-Ghia suspenso em um macaco hidráulico e mostrou o motor da 

máquina no chão. Chutando o motor levemente com a ponta do pé, o mecânico deu o cheque mate:
– Eu estou trabalhando pessoalmente nessa onça, mas acho que só vai dar pra ficar pronto na se-

gunda-feira de manhã...
Sem esconder o desapontamento, o sujeito embarcou de volta na pick-up El Camino e foi embora.
O mecânico foi mexer no carburador de um imponente Camaro LT.
Meia hora depois, Santa Fé desceu o Karmann-Ghia do macaco hidráulico, apanhou o motor no 

chão do jeito que estava, reposicionou o motor no lugar, apertou meia dúzia de parafusos, entrou no 
carro e deu na chave. O motor roncava que era uma beleza.

– Entra aí, Luiz Lobão, que nós já temos um carango pra rodar no fim de semana... – disparou o 
mecânico.

Luiz Lobão embarcou no Karmann-Ghia e Ailton Santa Fé foi lhe deixar no Top Bar.
O reluzente Karmann-Ghia amarelo se transformou no carro oficial do crioulo estiloso durante 

aquele fim de semana. Na semana seguinte, ele pegaria outro carango ainda mais estribado que aquele. 
Bastava aplicar o mesmo golpe.

AGOSTO de 1998. O invocadíssimo Juarezinho Tavares resolve colocar um time para disputar o 
Peladão. Comandante-em-chefe da esquadrilha da fumaça que tinha como base operacional o entorno 
do Top Bar, Juarezinho escolhe pro seu novo time só rastafaris de responsa: Simas Pessoa, Cid Lopes, 
Belmiro, Nego Gel, Jorginho, Amarildo, Dinho, Clodoaldo, Nelsinho, Mestre Bó, Deucimar, Pira, Junior, 
Marlon, Jacó e por aí afora. Nome do time: Força Unida da Cachoeirinha (FUC). Na verdade, um apelido 
carinhoso para os não iniciados na filosofia de Bob Marley da palavra de ordem “Fuck youself ”, o nosso 
velho e conhecido “Vá se foder!”.

O primeiro jogo do FUC era contra o Racing, da Betânia, no campo do Barro Amarelo, atrás do 
antigo supermercado Royale, já na divisa Raiz-Japiim. Como sabiam que precisavam estrear em grande 
estilo, eles trataram de se aquecer antes de entrar em campo. Consumiram um quilo de erva maldita e 
rebateram com várias doses de cachaça Velho Barreiro. Entraram em campo nas pontas dos cascos, mas 
levemente “bolados”. O sujeito chutava com violência e a bola levava uma eternidade para cair nos pés do 
companheiro, mesmo que ele estivesse a apenas dois metros de distância. O Racing se aproveitava desses 
vacilos, mas era incapaz de transformar a superioridade técnica em gols. O primeiro tempo terminou em 
um prosaico zero a zero.

No segundo tempo, Juarezinho partiu para o tudo ou nada. Escalou Amarildo, o mais marombado 
da turma, para ser o centroavante matador e fez a recomendação de praxe pro resto da galera: 

– Pegou na bola, mete na área pro Amarildo, que ele resolve. 
Dito e feito. E haja bolas sendo centradas na área. Amarildo nem aí. 
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Faltando uns cinco minutos pro jogo terminar, Nelsinho driblou dois zagueiros, tocou pra Junior, 
que rolou a bola limpa para Amarildo, entretido num bate papo interminável com o goleiro adversário, 
cuja principal característica era ter lábios leporinos. Ele nem percebeu a bola passando na sua frente, pe-
dindo pra ser empurrada pra dentro do gol. O jogo terminou como começou: zero a zero. Juarezinho foi 
cobrar explicações do centroavante matador:

– Caralho, bicho, o Junior colocou a bola na tua frente... Era só empurrar pro gol e a gente ganhava 
o jogo. O que qui faltou?...

– Calma, meu treineiro, calma! – devolveu Amarildo, com a tranquilidade de um rastafari tarimba-
do. – Aquele goleiro é o Beiço de Anta, o maior boqueiro da Betânia. Ele ficou de dar um abatimento de 
50% quando a gente for fazer as paradas. Não ficava bem eu meter um gol nele...

O FUC deixou o campo do Barro Amarelo comemorando o empate em ritmo de carnaval. Pelo 
menos o consumo da erva maldita pelo menor preço do mercado estava garantido até o fim do Peladão.

DEZEMBRO de 1977. O Atlântica se prepara para iniciar a última fase do “mata mata” do 
Peladão enfrentando o poderoso Banik, no estádio Vivaldo Lima, num sábado à noite. Quem vencer a 
partida, passa para a semifinal. Para garantir a presença do lateral direito Sici Pirangy, na época servindo 
o Exército, o cartola Frank Cavalcante havia subornado o guarda responsável pela guarita do 1º BIS para 
fazer vista grossa para o desaparecimento momentâneo do recruta. 

O cartola, em companhia de Nei Parada Dura e Sici Pirangy, agora estava vasculhando os inferni-
nhos da Cachoeirinha em busca do craque do time, Áureo Petita, que preferia a companhia de mariposas 
encachaçadas a exibir seu vistoso futebol nos campos de pelada. Encontraram o meia armador no cabaré 
Maria dos Patos, em Petrópolis, na companhia de um autêntico dragão de Komodo. Ele foi embarcado 
no carro do Frankinho quase na marra.

Quando o quarteto conseguiu chegar ao estádio Vivaldo Lima, o Banik já estava vencendo a partida 
por 2 a 0 e o jogo estava na metade do segundo tempo. Para reforçar a zaga, o lateral direito Sici Pirangy 
vestiu rapidamente o equipamento e entrou em campo no lugar de Luiz Lobão, que se transformou em 
volante e o volante titular, Arquimedes, foi substituído. Antes de entrar em campo, no lugar do ponta de 
lança Manuel Augusto, Áureo Petita fez uma série de exigências, entre as quais dar um “acocho” na Gói, 
irmã do Chico Costa, por quem estava perdidamente apaixonado. O cartola Frank Cavalcante concordou 
com tudo.

Na primeira bola que recebeu, Áureo Petita se livrou de dois marcadores e bateu cruzado, fazendo 
o primeiro gol do Atlântica. Cinco minutos depois, ele tabelou com Zeca Boy, deu um toque e driblou 
o zagueiro, deu outro toque, driblou o goleiro e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. 
Foi o segundo gol do Atlântica. Já nos descontos, Áureo Petita entortou dois zagueiros e meteu de trivela 
para Zeca Boy, que acertou um bonito voleio. A bola bateu no travessão. O jogo terminou empatado em 
2 a 2. Pelas regras da competição, não havia disputa em pênaltis. Em caso de empate, passava para a fase 
seguinte a equipe de melhor campanha. O Atlântica, único time do Peladão ainda invicto, despachou o 
Banik.

A comemoração pela nova façanha do time foi feita no Bar do Aristides e entrou pela madrugada. 
Herói do jogo, Áureo Petita estava muito mais interessado nas promessas feitas pelo cartola Frank Caval-
cante do que no resultado da partida. O cartola lhe deu uma determinada quantia em dinheiro e cantou 
a pedra:

– Já acertei tudo com a Gói. Ela vai te esperar amanhã no Cine Ypiranga, na sessão das quatro 
horas...

No dia seguinte, Áureo Petita tomou um banho de perfume Lancaster, escovou os dentes catorze 
vezes, pintou as unhas das mãos com esmalte incolor, cortou o cabelo bem baixinho, engraxou o sapato 
bicolor, vestiu sua melhor roupa domingueira, comprou uma caixa de bombons Sonho de Valsa e se 
mandou para a sessão das 16h no Cine Ypiranga. O filme em cartaz era a comédia romântica Noivo Neu-
rótico, Noiva Nervosa, de Woody Allen. Ele ficou posicionado estrategicamente no balcão de entrada, 
aguardando pela chegada de sua musa, mais ansioso do que anão em comício. As luzes começaram a ser 
desligadas para dar início à sessão e nem sombra da Gói. O meia armador ficou tão chateado que comeu 
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sozinho a caixa de bombons. Quando o filme terminou, ele resolveu ir tomar satisfações com a sua musa. 
Encontrou a Gói conversando com o resto das meninas (Sôngila, Hedy Lamar, Mary Jane, Silane, Edna, 
etc.) sobre fofocas da vizinhança, sentada em um banco localizado na frente da casa do Mário Adolfo. 
Ele entrou macio:

– E aí, dona Gói, a senhora não quis assistir o novo filme do Woody Allen no Cine Ypiranga?
– Cine Ypiranga? – reagiu a Gói, surpresa. – Eu não entro naquela pocilga há mais de cinco anos...
As outras meninas se esbaldaram de rir.
Áureo Petita insistiu:
– Mas o Frank Cavalcante me disse que você ia estar lá nesse domingo...
– O Frankinho? – reagiu Gói, divertida. – Eu não falo com aquela peste há mais de três meses...
As outras meninas caíram na gargalhada.
Áureo Petita já estava mais angustiado do que barata de barriga pra cima quando, finalmente, a ficha 

caiu. Só então o meia armador percebeu que a Gói não estava sabendo de nada a respeito do suposto 
encontro romântico entre os dois e resolveu não insistir no assunto sob pena de pagar o maior mico. O 
sacana do Frankinho havia lhe enganado miseravelmente! 

Por conta desse encontro que não houve, foi um verdadeiro parto a fórceps convencer Áureo Pe-
tita a entrar em campo no sábado seguinte para enfrentar o time do Imperial pela semifinal do Peladão. 
Ele entrou, deu o passe para Manuel Augusto fazer o gol, o Atlântica venceu por 1 a 0 e se classificou 
para a grande final. Mas “acochar” a Gói, que era seu grande sonho de consumo, ficou transferido para 
as calendas gregas.

MARÇO de 1971. Fundado no bairro do Aleixo, o famoso Vila Rica era formado majoritariamente 
por jogadores do bairro de São Francisco, apesar de contar com alguns craques do próprio Aleixo, entre 
os quais o zagueiro Dalbert Alencar, irmão do Aldenir Alencar (aka “Pixeba”), meu parceiro de classe na 
ETFA e na Utam, e o ponta-direita Zezé, um dos filhos do seu Maurício, dono e técnico do clube. Anos 
mais tarde, Dalbert jogaria profissionalmente pelo Nacional e Zezé jogaria comigo na seleção da Sharp 
do Brasil e no cabuloso Setembro Negro.

Naquele mês, durante um jogo entre Vila Rica e Ferroviário, uma substituição mal feita no inter-
valo do jogo colocou os atletas de São Francisco em pé de guerra contra os atletas do Aleixo e deu-se o 
inevitável: a galera de São Francisco abandonou o clube, falando cobras e lagartos dos ex-companheiros. 

Capitaneados por Giovani Bandeira, Carlinhos, Aluísio, Chico, Gilberto e Getúlio, eles decidiram 
criar um novo time no bairro. O primeiro problema a ser resolvido era encontrar um campo de treina-
mento já que todos os campos existentes em São Francisco pertenciam a clubes tradicionais (Rio Branco, 
São Francisco, Torino, etc.), cujos dirigentes não viam com bons olhos o surgimento de um novo time 
na área.

Os dissidentes do Vila Rica escolheram um terreno baldio na região do Cafundó, nome do prin-
cipal fundo de vale do bairro e caracterizado pela quantidade inenarrável de olhos d’água e cacimbas 
existentes no local. O terreno baldio, na verdade, era uma parte da floresta virgem ainda existente nos 
fundos do terreno pertencente ao escritório distrital da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), em 
cuja parte frontal ficava o campo do Vila Rica, margeando a Estrada do Aleixo. Os dissidentes levaram 
quase dois meses para capinar o terreno com terçado, enxada e ancinho, período em que tiveram de dar 
cabo de mais de 20 cobras de todos os tipos que habitavam a antiga vegetação. O campo ficou conhecido 
pejorativamente como “cobral”, que depois virou o nome do próprio time.

Em agosto de 1972, dezoito meses depois da rebelião já citada, o Cobral enviou um ofício ao seu 
Maurício convidando o Vila Rica para o jogo de estreia do novo time. Pelo que escreveram no ofício, o 
Vila Rica seria uma espécie de padrinho do Cobral, já que a maior parte dos jogadores havia vestido a 
camisa do Vila Rica nos bons tempos. O jogo foi marcado para o campo do Nacional, na Rua São Luiz, 
com todas as despesas (aluguel de campo e pagamento de juiz, bandeirinhas e mesários) correndo por 
conta do Cobral.

Na partida preliminar, o juvenil do Cobral derrotou o do Vila Rica por 6 a 2. Na partida principal, 
os abusados jogadores do Cobral não respeitaram a condição de “padrinho” do Vila Rica e aplicaram 
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uma sonora goleada de 10 a 1. Foi a gota d’água. Irritado com o vexame, seu Maurício amontoou no chão 
todos os calções, meiões e camisas do time, jogou gasolina em cima, tocou fogo e acabou com o Vila Rica 
na mesma hora. Em compensação, o Cobral se transformou no grande bicho-papão do bairro, transfor-
mando todos os outros times do lugar (Rio Branco, São Francisco, Torino, Ferroviário, São Francisco 
Ocidental, etc.) em sacos de pancada.

Apesar de jogar de meia-armador, meu primo Giovani “Gigio” Bandeira acabou se transformando 
no grande artilheiro do time. Ele tinha uma grande explosão, chutava bem, driblava com elegância (o que 
lhe valeu o apelido de “Falcão de São Francisco”), possuía grande impulsão e era um habilidoso cabece-
ador. Além de tudo, o sacana era um exímio cobrador de faltas, tanto batendo de curva para apenas tirar 
da barreira e colocar no ninho da coruja, como batendo de peito de pé, com violência, sem sequer dar 
tempo de o goleiro se mexer pra ir na bola. Era difícil a partida em que ele não fazia, no mínimo, dois gols. 

O centroavante do time, o fantástico Gilberto, também era extremamente habilidoso, corria feito 
um velocista jamaicano com o fôlego de um fundista queniano e tinha faro para fazer gol. Ele se entendia 
às mil maravilhas com o Gigio. Em algumas partidas, chegou a marcar mais de cinco gols, tal a disposição 
que tinha em campo para enfrentar zagueiros violentos e desmoralizar goleiros metidos a endiabrados. 
Alguns anos depois, Gilberto virou jogador profissional, tendo atuado como titular do Rio Negro duran-
te várias temporadas.

Em 1976, durante uma partida pelo Peladão, o Murrinhas do Egito enfrentou o temido Cobral no 
campo do Holanda. Antes de a partida começar, Luiz Lobão deu um toque:

– O melhor jogador deles é aquele cara de cabelo encaracolado com a camisa dez, o Giovani, que 
é primo do Simão!

– Meu primo, um caralho! – reagi. – Aquilo lá é alemão. Se vir fazer graça aqui, vai levar porrada!
Dito e feito. Eu e Petrônio Aguiar demos tantas patadas, cotoveladas e voadoras criminosas no 

Giovani, que ele ficou com medo de ser morto dentro das quatro linhas, se conformou e foi jogar na linha 
intermediária do próprio campo do Cobral, para armar os contra-ataques do time.

Único boi-de-piranha a se aventurar na nossa área e totalmente indefeso diante de nossas patadas, 
cotoveladas e voadoras criminosas, o centroavante Gilberto foi à loucura:

– Porra, Giovani, deixa de ser covarde! Vem enfrentar teu primo! Eu estou aqui sozinho, levando 
porrada desses dois carniceiros! Vem me ajudar, caralho!

Gigio se fingia de morto. O jogo terminou zero a zero. Foi a única vez em que enfrentei o “Falcão 
de São Francisco” em uma partida de futebol. No frigir dos ovos, eu e Petrônio Aguiar reduzimos o fal-
cão peregrino a galinho garnisé. Não foi pouca porcaria.

JULHO de 1986. Diretor da fábrica de relógios Quartz Elétron, uma das empresas do Grupo 
Mondaine, o advogado Décio Aparecido Fuschi era fanático por futebol e resolveu montar uma equipe 
para disputar o campeonato industriário do Sesi. Funcionário da empresa, o despachante Epitacinho 
Almeida, cunhado do Mário Adolfo, transferiu a tarefa de montar a equipe para Áureo Petita, que ele 
próprio havia contratado para trabalhar no almoxarifado. Áureo foi conversar com Décio e recebeu carta 
branca para contratar os melhores “peladeiros” disponíveis no mercado. Todos eles seriam contratados 
para trabalhar na empresa.

 Áureo Petita indicou a contratação do ex-lateral-direito fastiano Antonio Piola, na época um res-
peitado professor de Educação Física, para ser o técnico do time. Décio concordou. Os dois, Áureo e 
Antonio Piola, foram conversar com o velho treinador nacionalino Barbosa Filho, que indicou o nome 
de vários jogadores do juvenil do Nacional. Todos eles foram contratados pela Mondaine: o goleiro Tide, 
os laterais Edmilson (filho do brilhante meio-campista Dermilson) e Nildo, os zagueiros Pedro Jabuti e 
Serenildo (filho do respeitado massagista Valdir) e o atacante Beré. Áureo indicou o volante Edmilson II 
(ex-Tuna Luso) e um amigo do bairro, o atacante Nilo, que depois seria jogador profissional de futebol 
de salão na Espanha, onde vive até hoje. Antonio Piola contratou o ponta de lança Ricardo (irmão do 
ex-goleiro nacionalino Zé Carlos) e Paulinho. Era uma verdadeira seleção.

O time da Quartz-Mondaine foi a sensação do campeonato industriário daquele ano, tendo ven-
cido todas as partidas disputadas. O jogo final foi contra a forte equipe da Springer da Amazônia, que 
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tinha como treinador Paulo Feitosa e craques de muito talento como Sildomar, Cortez, Pipira e Saraiva. 
O time da Quartz-Mondaine venceu por 3 a 1, gols de Áureo Petita (2) e Nilo, se sagrando pela primeira 
vez campeão do evento. No ano seguinte, o time repetiria o feito se sagrando bicampeão da competição, 
dessa vez reforçado por novos jogadores indicados pelo Áureo Petita: Paulo Menudo, Carioca, Paulo Cé-
sar (ex-Setembro Negro), Toya, Luiz Florêncio, Pavão e Luiz Roberto. O advogado Décio Fuschi ficou 
tão empolgado com o craque Áureo Petita, que o transformou em uma espécie de secretário informal.

Um dia, Áureo Petita foi chamado à sala do diretor. Apontando para uma série de produtos eletro-
eletrônicos (filmadoras, aparelhos de videocassete, máquinas fotográficas, relógios digitais, etc.) empilha-
dos em uma mesa, Décio cantou a pedra:

– A minha namorada está na cidade, hospedada no apartamento 1102 do hotel Taj Mahal, lá no 
centro. Você vai lá, pessoalmente, entregar esses objetos pra ela!

O craque não se fez de rogado. Meia hora depois, estava apertando a cigarra do apartamento. Uma 
mulher deslumbrante, vestida apenas com uma lingerie de seda azul e uma sandália de salto alto, abriu a 
porta e pediu pra ele entrar.

– Você deve ser o craque do time da Mondaine, não é? – ela perguntou amistosamente. – O Décio 
fala muito de você. No dia em que visitar o Rio de Janeiro, apareça lá em nossa casa, na Barra da Tijuca, 
que será um imenso prazer tê-lo como hóspede!

Áureo Petita limitava-se a sorrir timidamente enquanto descarregava as tralhas no apartamento, 
completamente hipnotizado pela aparição daquela mulher deslumbrante. Ele ainda não havia ligado o 
nome a criatura, mas ela já era conhecida em todo o País por desfiles apoteóticos no Sambódromo do Rio 
e por ensaios fotográficos nus que revelavam os dotes que a natureza lhe deu. A namorada do Décio era 
simplesmente a modelo Luma de Oliveira. Na época, ela terminara um romance com o atacante Renato 
Gaúcho. 

Quer dizer, já que a modelo gostava tanto de jogadores de futebol, o Áureo Petita bem que podia 
ter se enxerido para ela, no dia em que a conheceu pessoalmente. Craque por craque, ele sempre jogou 
muito mais bola do que o marrento Renato Gaúcho. Quem algum dia o viu jogando, sabe disso. Se a 
Luma Oliveira desse bola, ele teria ganho o dia e o Décio nunca ficaria sabendo de nada. Se levasse um 
toco da modelo, o máximo que aconteceria seria perder também o emprego e a amizade do diretor. Só 
que naquela época o que não faltava era emprego para craques de peladas nas fábricas do Distrito Indus-
trial. Áureo Petita não ficaria desempregado nem por uma semana. Em outras palavras, o ex-craque do 
Murrinhas cometeu um vacilo imperdoável. Deve estar arrependido até hoje.

EM fevereiro de 2006, Alzimar Santiago e Rubenilson Massulo, os homens da linha de frente do 
GRES Jovens Livres, da Baixa Cachoeirinha, resolveram me homenagear na sede da entidade com uma 
placa de “Personalidade do Ano” e um diploma de sócio benemérito da escola. Depois da solenidade, fui 
obrigado a dar umas aulas de dominó pros simpáticos torcedores da agremiação sócio esportiva, corren-
do o risco de ser multado pela Federação Internacional de Dominó (FID), em virtude de nenhum dos 
meus adversários serem ranqueados.

Atualmente, Cuba lidera o ranking da FID, seguida por Panamá, Venezuela e México. A maioria 
dos brasileiros joga uma variante fuleira chamada “passa-bate”, que consiste em sentar as pedras em uma 
única fileira até algum jogador “bater”, isto é, sentar a última pedra da mão. Somente na região Norte e 
em algumas cidades do Nordeste é que se joga o verdadeiro “all-five” ou “muggins”, também conhecido 
como “ponta de cinco”, com as pedras dispostas em quatro fileiras formando uma cruz e os jogadores 
ganhando pontos quando o total da soma das pontas do dominó é múltiplo de cinco. Como o “all-five” é 
o único modelo de jogo reconhecido pela FID, o Brasil está numa desmoralizante 57ª posição do ranking.

Os países caribenhos se tornaram uma referência para o dominó mundial ao se organizarem com 
federações nacionais, jogadores filiados e copas com participantes estrangeiros. O Panamá saiu na frente 
de todos e criou sua federação em 1966. Cuba foi o primeiro a declarar o dominó um esporte nacional, 
em 2003. A Espanha também avançou e compartilha com os latino-americanos os Congressos Mundiais 
que estabelecem datas de eventos e aprimoram as regras do esporte. Nos Estados Unidos, a maciça pre-
sença dos latinos nos Estados sulistas impulsionou os encontros de jogadores e eventos comerciais.
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Desde maio de 2006, o canal televisivo ESPN Deportes (canal da ESPN dedicado à América 
Latina) transmite o torneio de Las Vegas, equipando-o com celebridades, sotaque castelhano e grandes 
prêmios. Já no restante da Europa, principalmente na Dinamarca e na Suécia, é bastante comum o do-
minó “duplo-nove”, “duplo-doze” e “duplo-quinze”. Nessas modalidades, o maior valor de cada pedra 
não é o seis. Ele se estende até o quinze, aumentando o número de peças em jogo. No “duplo-seis”, o 
mais conhecido no Brasil, são 28 pedras e quatro jogadores. Nos outros são 55 pedras e oito jogadores, 
91 pedras e 13 jogadores e 136 pedras e 19 jogadores, respectivamente. 

Há alguns anos, durante uma viagem a Parintins, levei um dominó “duplo-nove”, presente do pu-
blicitário Renato Pitanga, que o comprou durante uma de suas viagens a Las Vegas. A partida dentro do 
barco demorou tanto – era uma dificuldade para os meus adversários contarem os pontos quando havia 
“carroças” de oito e de nove nas pontas – que desisti de tentar fazê-los darem um salto evolutivo. Azar.

Bom, mas voltando aos Jovens Livres. Em 2007, o seu time de másters (jogadores com mais de 40 
anos) ia decidir o título do 3º Peladão de Masters contra o Arsenal, da Colônia Oliveira Machado, time 
comandado pelo meu brother Luiz Gonzaga. Como o técnico dos Jovens Livres era o Marco Aurélio, ex-
-Murrinhas do Egito, resolvi ir ao Clube do Trabalhador torcer pelos “velhos” craques da Cachoeirinha. 
O jogo terminou em 1 a 1, foi pra prorrogação, continuou empatado, e aí foi para os pênaltis. O destaque 
dos Jovens Livres era um ex-jogador profissional do Santa Cruz, de Recife (PE), chamado Evilásio. Du-
rante o jogo, o sujeito não fez porra nenhuma. Nos pênaltis, ele foi o único jogador dos Jovens Livres que 
conseguiu isolar a bola na arquibancada.

O Arsenal ganhou nos pênaltis depois que um bandeirinha anulou uma defesa espetacular do 
goleiro Nei Capiroto, dos Jovens Livres, alegando que ele saíra do gol antes do Gleison meter o pé na 
bola. O juiz mandou repetir a cobrança, que na segunda vez foi convertida. A solução foi comemorar o 
vice-campeonato invicto (que ainda teve o melhor ataque e a defesa menos vazada) dos Jovens Livres na 
sede do clube, na Rua Ajuricaba, na baixa Cachoeirinha, cuja festa entrou pela madrugada.

Em 2008, o Jovens Livres deu a volta por cima e ganhou o título em cima da Petrobras. Eu estava 
com o ombro operado por conta de um acidente de percurso no município de Borba e não pude ver o 
jogo final. A Petrobras havia sido campeã em 2006, quando derrotou o Santos Simonfer no jogo final por 
1 a 0. Na primeira edição do Campeonato de Masters, em 2005, o campeão tinha sido, um combinado 
dos times Os Normais, de Mário Gordinho, e Amigos do Duarte, de Jorge Duarte. O combinado acabou 
no dia da comemoração do título, depois que a galera do Amigos do Duarte sumiu com as 20 grades de 
cerveja da premiação e deixou a galera de Os Normais chupando o dedo.

EM 2009, novamente o Jovens Livres chegou à final, dessa vez contra o Santos Simonfer, de São 
Francisco, time do Marcus Souza, um dos filhos do renomado volante Caramuru, cujos destaques eram 
meus brothers Vicente, Renan e Fabinho, todos eles jogadores habilidosos e com um toque de bola seme-
lhante ao do próprio Caramuru. Era a primeira vez na história em que um título do Peladão seria decidido 
entre dois times da Zona Sul. E, na decisão do futebol feminino, o Apolo, também de São Francisco, 
estava em busca do bicampeonato contra a Universidade Nilton Lins, que ele já havia derrotado no ano 
anterior.

Por insistência do Áureo Petita, torcedor fervoroso dos Jovens Livres (apesar de morar em São 
Francisco), eu, ele, Luiz Lobão e Simas fomos assistir às duas finais no Vivaldão. No primeiro jogo, o das 
garotas, o Apolo fez 1 a 0, mas depois a Nilton Lins empatou. No segundo tempo, o Apolo fez 2 a 1 e a 
centroavante do time começou a perder uma série de gols escandalosos embaixo da trave. Era pro Apolo 
ter enfiado, no mínimo, uns 5 a 1. Como quem não faz, leva, a Nilton Lins empatou o jogo já quase nos 
descontos. Na cobrança de pênaltis, o time de São Francisco se ferrou. Deu Nilton Lins na cabeça.

Antes de o jogo principal começar, Luiz Lobão fez um comentário, em voz alta:
– O Santos tem um time melhor do que o Jovens Livre, o problema é que o goleiro Deda é muito 

cabeça quente e acaba prejudicando a equipe!
Coincidentemente, a esposa do goleiro santista estava sentada na nossa frente, junto com meia 

dúzia de cunhados. Ela não gostou da observação do Luiz Lobão e iniciou um bate-boca federal. Quase 
que acaba em troca de sopapos, porque a mulher era meio abusada e os seus cunhados, idem.  Pelo visto, 
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a família inteira do goleiro Deda era cabeça quente. O primeiro tempo do jogo dos marmanjos terminou 
zero a zero. No segundo tempo, o Santos fez 1 a 0 e, logo depois, 2 a 0. O time do Alzimar entrou em 
parafuso e resolveu partir pro tudo ou nada. Comecei a achar que os Jovens Livres iria tomar uma sonora 
goleada, porque a quantidade de gols que o Santos estava perdendo nos contra-ataques não estava no gibi. 
Faltando cinco minutos pra terminar o jogo, eu e Simas resolvemos puxar o carro. Quando íamos saindo, 
encontrei na arquibancada o Edson Jaburu, ex-presidente do GRES Andanças de Ciganos e também 
torcedor dos Jovens Livres, para quem cantei a bola:

– Fudeu, Jaburu! Esse título é do Santos, não tem jeito! Melhor a gente ir embora e se preparar para 
a próxima!

Ele riu, meio sem jeito, mas não arredou o pé da arquibancada.
Luiz Lobão e Áureo resolveram ficar no estádio para depois ir comemorar a vitória do Santos Si-

monfer no Bar do Jorge, ali ao lado do campo da Ceam. A gente mal havia contornado o Vivaldão para 
entrar na Avenida Constantino Nery, quando toca meu celular. Era o Áureo, eufórico:

– Presidente, o Jovens Livres virou o jogo e está ganhando de 3 a 2.
Achei que era trote, mas era a mais cristalina verdade. Em uma virada sensacional, nos últimos cin-

co minutos, o Jovens Livres conquistara o bicampeonato do Peladão na categoria Masters. Puta que pariu!
Como já disse, o time perdia por 2 a 0 para o Santos até os cinco minutos finais da partida regula-

mentar, quando, em uma reação incrível, marcou os gols da vitória e garantiu mais um título para a equipe 
da Cachoeirinha.

O herói do Jovens Livres foi o meia-direita Lico: marcou dois gols de falta e devolveu a esperança 
ao grupo e principalmente para a torcida que, mesmo quando o time perdia, não parou um minuto de 
incentivar os jogadores.

– Devemos tudo isso a essa torcida maravilhosa que não deixou de acreditar na gente em nenhum 
momento! – ressaltou Lico, em entrevista ao jornal A Crítica.

Ele devia estar falando pro Edson Jaburu, porque eu, Luiz Lobão, Áureo e Simas já havíamos nos 
conformado com a derrota.

O placar favorável ao Santos foi construído no começo do segundo tempo com um gol de falta de 
Boca, aos 15 minutos do segundo tempo. O Santos ampliou com Edilson aos 22 minutos. Tudo cami-
nhava para o título da equipe do São Francisco, quando o goleiro Deda foi expulso e deixou o time em 
situação complicada. Como ele já tinha um cartão amarelo por fazer cera, recebeu o segundo por recla-
mação, faltando apenas cinco minutos para acabar o jogo. 

Depois disso, a equipe do Jovens Livres operou o milagre, com dois gols de Lico e um de Marabá. 
Foi desse jeito, meio esquisito, que foi escrito o derradeiro capítulo do Peladão Masters no estádio Vival-
do Lima, que depois seria demolido para a construção de um novo estádio para a Copa de 2014. Acabou 
chorare, ficou tudo lindo. Até hoje o Marcus Souza não se conforma com a derrota. O goleiro Deda era 
mesmo cabeça quente.

NUMA roda de pôquer no Clube Ypiranga, Nei Parada Dura, que tinha ojeriza à gente “peruan-
do” na mesa, recebe de mão um four de damas. Às suas costas, um sujeito vê o jogo e discretamente lhe 
dá um cutucão nas costelas como se dissesse “bota fudendo, que eu te empresto a pica...”. Impassível, Nei 
Parada Dura dispensa o four na mesa e pede novas quatro cartas do crupiê.

Surpreendido pela presepada, o sujeito deixa escapar um gemido de dor, quase um uivo involun-
tário:

– Nãããoooo!
E Nei Parada Dura, deliciado:
– Sofre, peru filho da puta! Sofre, peru desgraçado, filho de uma rampeira leprosa com gonorreia 

no cu! Sofre, miserável!
O sujeito se afastou da mesa quase correndo.
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MASSAGISTA do Santos, de São Francisco, o estabanado Renato “Chora Viola” é um poço de 
sensibilidade, se enfeza com tudo e chora por qualquer bobagem, o que lhe valeu o clássico apelido. Num 
jogo entre Santos e Ferroviário, no campo do Penarol, nenhum dos dois goleiros santistas apareceu. Ca-
pitão de equipe, o volante Renan resolveu improvisar o massagista como goleiro. “Chora Viola” topou.

Na preleção inicial, quando os jogadores fazem um círculo, com cada um colocando os braços so-
bre os outros, todos de cabeça inclinada para o chão, ouvindo atentamente as instruções finais do capitão 
de equipe, Renan começou agradecendo a prestimosa colaboração de “Chora Viola”, que havia aceitado 
jogar como goleiro do time mesmo sem ter experiência na posição.

O quarto-zagueiro Paulo Caramuru cochichou para o meia-armador Fabinho:
– O cara que aceita jogar de goleiro sem ser goleiro ou é viado ou é doido...
Do outro lado do círculo, quase na frente do Paulo Caramuru, “Chora Viola” escutou a presepada 

e devolveu a bola pro quarto-zagueiro, também em forma de cochicho, para não atrapalhar a preleção de 
Renan:

– Eu sou doido...
Ainda cochichando pro Fabinho, Paulo Caramuru bateu de três dedos:
– Doido pra dar o cu...
Foi o suficiente. Chorando copiosamente, “Chora Viola” começou a tirar a camisa de goleiro e a 

xingar todo mundo:
– Tá vendo, Renan? Tá vendo, Renan? Ninguém me respeita! Já estão me chamando de viado! Eu 

não quero mais jogar nessa porra não! Vão se foder! Vão tomar no cu! Vão pra puta que pariu! Eu não 
preciso dessa merda de time não!

Foi um custo Renan convencer o massagista a entrar em campo como goleiro do time. Depois de 
muita conversa, “Chora Viola” entrou em campo, fechou o arco com meia dúzia de defesas milagrosas e 
o Santos ganhou de 2 a zero. Foi a primeira e última vez na vida que ele quis ser goleiro.

FEVEREIRO de 1984. Amigos desde o tempo em que moravam no subúrbio carioca de Irajá, 
Ney Viana e Zeca Pagodinho desembarcaram em Manaus para dar uma força nos ensaios do GRES 
Andanças de Ciganos. A fama da maconha vendida pelo Chico Padeiro e consumida fartamente pelos 
batuqueiros da Cachoeirinha já havia chegado à Cidade Maravilhosa.

Numa noite de sábado, Zeca Pagodinho estava parado no canto das ruas Parintins e Borba, do 
outro lado do Top Bar, esperando alguma alma caridosa que lhe fizesse uma presença. Seus parceiros, 
Ney Viana, Carlinhos de Pilares e Roxinho, haviam saído na caça ao tesouro, mas estavam demorando a 
retornar com o bagulho.

De repente, o pagodeiro avista Jacó Fernandes, com duas baquetas na mão, se dirigindo para o 
ensaio na quadra dos Ciganos. Ele não conhecia o Jacó, mas a fissura falou mais alto.

– Êi, gente boa, será que você podia me fazer um favor? – disparou Zeca Pagodinho.
– Aí, depende... – avisou Jacó Fernandes. – Se estiver dentro do meu alcance...
– É o seguinte, cara! Eu estou a fim de apertar um beise, entendeu? Será que você conseguiria algu-

ma coisa pra mim, de preferência do Chico Padeiro?... – explicou Zeca Pagodinho.
– Chico Padeiro?! Aquilo só vende palha, coentro e bosta de vaca, porra! Bagulho bom quem tem 

é o Pirarucu, ali no Bodozal da Maués... – avisou Jacó Fernandes, com a experiência de um autêntico 
rastafári.

Os olhos de Zeca Pagodinho se iluminaram. Ele deu cerca de 200 pilas para o Jacó, que desceu 
apressadamente a ladeira da Rua Parintins, em direção à Rua Maués.

Duas horas depois, Nego Keko encontra Zeca Pagodinho ainda postado solitariamente no canto 
da rua, esperando pelo bagulho. O pagodeiro relatou a conversa que teve com Jacó. Nego Keko foi de 
uma sinceridade cruel:

– Você perdeu, playboy, você perdeu! O cara não volta mais aqui contigo nem pelo caralho... A essa 
altura do campeonato, ele já deve estar apertando o back com a turma dele...  Conheço essa raça!

Zeca Pagodinho ficou mordido:
– Caraco, mano, eu vir lá do Rio de Janeiro pra tomar banho em Manaus... Porra, assim é foda...                                            
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E, puto da vida, voltou para a quadra dos Ciganos ainda na maior fissura. Foi salvo pela chegada 
providencial de Carlinhos de Pilares com uma pacoteira de erva do Chico Padeiro.

AGOSTO de 1989. Inocente, puro e besta, Alcides Almeida (aka “Mestre Pajé”) tinha 22 anos 
quando foi recrutado para servir de “mula” para o tráfico internacional de entorpecentes. O serviço pa-
recia ser uma galinha morta. Ele receberia 10 mil dólares para levar cinco quilos de cocaína para Lisboa. 
O esquema estava todo montado, não tinha como dar zebra. Pelo menos na parte teórica. Mestre Pajé se 
deslocaria de Manaus para o Rio de Janeiro levando apenas uma mochila e de lá seguiria na mesma noite 
para Lisboa. Na capital portuguesa, iria para um hotel no centro da cidade, entregaria a mochila a um 
determinado sujeito e retornaria para o Rio de Janeiro no dia seguinte, voltando de lá para Manaus. Os 
fiscais alfandegários do Brasil e de Portugal estavam todos “comprados”, não haveria problema nenhum 
de fiscalização. Quem não toparia ganhar 10 mil dólares em 24 horas? Pajé topou.

No Rio de Janeiro, ele despachou a mochila pra Lisboa e ficou aguardando a chamada do voo inter-
nacional. Foi quando viu uma animada roda de pagode acontecendo no bar do aeroporto. Batuqueiro de 
carteirinha, Pajé pediu pra participar da fuzarca e começou a mostrar suas habilidades no atabaque, surdo 
de marcação, tantã, tamborim e caixinha. Virou a atração da roda de pagode. Quando deu por si, seu 
avião já havia partido pra Lisboa. Pajé havia ficado em uma bela sinuca de bico. Se voltasse pra Manaus, 
os donos da mercadoria poderiam desconfiar de terem levado um “banho” daquele garoto esperto – e as 
consequências seriam desastrosas. Era preferível comprar uma nova passagem, se mandar pra Lisboa no 
próximo voo e entregar o resto a Deus. Foi o que ele fez.

Assim que desceu no aeroporto da Portela do Socavem, em Lisboa, Pajé se dirigiu para o setor de 
bagagens de voos internacionais. De longe, percebeu que sua mochila estava circulando solitariamente 
em uma das esteiras, sabe-se lá há quantas horas. É evidente que as autoridades portuguesas já haviam 
revistado a mochila e também já sabiam do que se tratava. Nenhuma mochila fica rodando impunemente 
em uma esteira de aeroporto europeu por mais de seis horas seguidas sem despertar a paranoia de aten-
tado terrorista. Inocente, puro e besta, Pajé apanhou a mochila na esteira, colocou nas costas e se dirigiu 
para a saída do aeroporto. Antes de dar dez passos, já havia sido imobilizado no chão por meia dúzia de 
brutamontes. Saiu algemado do aeroporto diretamente para o Estabelecimento Prisional de Lisboa, loca-
lizado no Parque Eduardo VII. Uma semana depois, foi julgado sumariamente e recebeu a pena de oito 
anos de reclusão, em regime fechado, por tráfico internacional de drogas.

Na prisão, Pajé fez amizades com vários presos pelo mesmo crime e passou a trabalhar na limpeza 
diária das celas dos apenados. Alguns meses depois, ele participaria da criação de uma banda multirra-
cial (um brasileiro, um australiano, um haitiano, um americano e um holandês) especializada em covers 
do Pink Floyd, Led Zeppelin e U2. Por iniciativa do diretor da penitenciária, a banda começou a fazer 
apresentações ao vivo em outras penitenciárias, instituições de menores infratores e clubes de oficiais 
lusitanos, obtendo um merecido sucesso. Cinco anos depois, a pena de Pajé seria reduzida em um terço 
por bom comportamento e, na sequência, ele seria deportado do país. 

Mestre Pajé retornou a Manaus em 1994 e, no Dia de Natal, foi visitar o Simas Pessoa, um dos pou-
cos amigos com que costumava trocar correspondência durante suas “férias forçadas” em terras lusita-
nas. Encontrou Simas no pátio da casa, biritando alegremente na companhia de Zé Alfredo. Na primeira 
oportunidade que teve, Zé Alfredo, nervosíssimo, cochichou para o parceiro de birita:

– Caralho, Simas, mas a Polícia Federal deve estar monitorando esse cara até agora. Se a gente bobe-
ar, vamos entrar na fita! Puta que pariu, vai ser foda a gente se foder de graça...

Simas não deu a mínima. Mestre Pajé fez um relato breve de sua permanência em Lisboa, recusou 
polidamente a cerveja oferecida pela dupla e disparou, à queima-roupa:

– Porra, Simas, eu estou mesmo é a fim de dar um tiro...
Simas abriu o portão lateral da casa e levou Mestre Pajé até o quintal.
– Se quiser dar seus tiros, dê aí... Lá na frente da casa, não, que vai ser a maior sujeira... – avisou.
Dito isso, ele voltou para o pátio. Zé Alfredo tinha tomado chá de sumiço.
Resumo da ópera: Mestre Pajé não é Spawn ou Hellboy, mas também voltou inteiro do inferno. 

Não é pouca porcaria. Tenho (temos) orgulho dele.
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FEVEREIRO de 1973. Em pleno sábado gordo, o comerciário Assis Bulcão resolve fazer uma 
monumental brincadeira em sua casa, na Cohab-Am da Raiz, e recruta as comerciárias mais bonitas da 
cidade. Eram perto de 15 beldades, que logo despertaram a cobiça dos garanhões do bairro. Só elas eram 
tiradas pra dançar. Irritadas com a desfeita, as demais meninas da vizinhança começaram a abandonar o 
covil. Por volta das 10h da noite, só havia na brincadeira as belas comerciárias e uns 50 machos, dispostos 
a matar ou morrer para dançar com uma delas.

De repente, Antídio Weil para em frente da casa do Assis e estaciona o seu monumental Opala 
zero-quilômetro, que ele havia acabado de comprar. Equipado com pneus tala larga em aros de magnésio, 
banco de couro de antílope, descarga Kadron e toca-fitas Roadstar, o Opala era um objeto de desejo de 
dez em cada dez pessoas presentes na brincadeira. Antídio logo virou o quindim das meninas.

Aproveitando a maré de sorte, ele perguntou se elas não queriam ir com ele para o Baile do Havaí, 
que seria realizado naquela mesma noite, no Parque Aquático do Atlético Rio Negro Clube. As comer-
ciárias, evidentemente, toparam na mesma hora. Aboletando-se uma no colo da outra, as 15 beldades 
entraram no Opala e Antídio se mandou com seu novo harém particular. A monumental brincadeira do 
Assis Bulcão acabou na mesma hora (antes das 11h da noite!) por absoluta falta de público feminino. 
Uma desmoralização completa!

Sem se importar com o desastre que acabara de provocar, Antídio estacionou o carro em uma viela, 
ao lado da sede do Rio Negro, e foi até a bilheteria do clube, onde adquiriu três mesas e quatro ingressos. 
Para entrar no clima, comprou de um camelô dezenas de colares de flores, bandanas multicoloridas e 
vários saquinhos de confete, malocou suas bisnagas de lança-perfumes na bolsa de uma das meninas e, 
aos gritos de “aloha! aloha!”, rebocou seu harém para o parque aquático, onde o baile de carnaval estava 
começando a pegar fogo. Ele se tornou o cara mais invejado da noite, tanto pela quantidade como pela 
qualidade do plantel.

A pequena trupe deixou a sede do Rio Negro com o dia já amanhecendo. Com vários colares de 
flores amarrados na cabeça, Antídio, mais feliz do que pinto em merda, abraçado com duas garotas, ca-
pitaneava o resto do harém e puxava o coro: “Bandeira branca, amor / Não posso mais / Pela saudade 
que me invade / Eu peço paz!”

Ao chegarem na viela, ao lado da sede do Rio Negro, estava o lugar mais limpo do mundo. Os 
amigos do alheio haviam levado o Opala envenenado.

Antídio ficou transtornado:
– Puta que pariu, cadê meu carro?... Puta que pariu, cadê meu carro?... Roubaram o meu carro... 

Roubaram o meu carro... Estou fodido!... Puta que pariu, estou fodido!... Roubaram o meu carro...
Aí, sem mais nem menos, transferiu sua fúria para as meninas:
– Eu me fodi por causa de vocês, bando de muquiranas! Eu me fodi por causa de vocês! Se eu não 

tivesse conhecido vocês na casa do Assis eu não teria vindo pra essa merda de carnaval e meu carro não 
teria sido roubado! Vocês são um bando de filhas das putas, suas piranhas desgraçadas! Saiam da minha 
frente senão eu vou começar a dar porrada em cada uma... Suas putas safadas, muquiranas de merda! Vão 
embora, vão embora, vão embora, antes que eu perca a cabeça!

Assustadas, as garotas foram embora apressadamente em direção ao Terminal da Matriz, pra tentar 
descolar um ônibus que as levasse pra casa. Antídio pegou um táxi e foi pra Cachoeirinha, pedir ajuda dos 
amigos motorizados para ajudá-lo nas buscas.

O Opala envenenado foi encontrado por volta das 5h da tarde de domingo, nas proximidades do 
igarapé do Japonês, no meio da selva existente na Colônia Japonesa. Estava sem os quatro pneus tala 
larga em aros de magnésio, sem os bancos de couro de antílope, sem a descarga Kadron e sem o toca-fi-
tas Roadstar. Não posso provar, mas desconfio até hoje de que o Assis Bulcão foi o autor intelectual da 
presepada.

SETEMBRO de 1977. Amigos de infância, Sici Pirangy e Marcelino Lopes (aka “Zinho”) estavam 
prestando o serviço militar no 1.º BIS (Batalhão de Infantaria da Selva), quando foram participar de uma 
aula de instrução de combate no ambiente de selva proferida pelo irascível tenente Ramayana.

Dorminhoco de carteirinha, Zinho havia desenvolvido uma técnica admirável de dormir profunda-
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mente de olhos abertos. Um observador menos atento juraria que ele estava acordado se não fosse pelo 
fato de Zinho não piscar.

Os soldados estavam sentados no chão na posição de lótus, com o Fal (fuzil automático leve) entre 
as pernas, observando atentamente as instruções do oficial quando, de repente, Zinho desabou no chão 
com estardalhaço. Ele havia sido derrubado pelo sono. Literalmente.

O tenente Ramayana ficou irritado:
– Soldado Lopes, pelo visto o senhor está com muito sono. Para não perturbar de novo seus cole-

gas, você vai assistir o resto da aula em pé segurando o seu Fal contra o peito...
Zinho ficou em pé, segurando o Fal contra o peito, observando atentamente o discurso do oficial. 

Dois minutos depois, começou a dormir de olhos abertos.
De repente, o recruta desabou no chão com estardalhaço pela segunda vez. Ele havia sido derru-

bado novamente pelo sono.
O tenente Ramayana ficou injuriado:
– Soldado Lopes, pelo visto o senhor continua com muito sono. Para não perturbar de novo seus 

colegas, você vai assistir o resto da aula segurando o seu Fal contra o peito e sentado em cima daquele 
armário...

Zinho subiu em cima de um armário de dois metros de altura, se sentou na borda, segurou o Fal 
contra o peito e começou a prestar muita atenção ao discurso do oficial. Dois minutos depois, começou 
a dormir de olhos abertos.

De repente, o recruta desabou no chão com estardalhaço pela terceira vez. O sono havia vencido 
mais uma.

O tenente Ramayana perdeu a esportiva:
– Soldado Lopes, infelizmente o senhor está com muito sono. Para não perturbar de novo seus 

colegas, você vai ficar dormindo uma semana na solitária, em companhia de ratos e baratas...
E assim foi feito.
Depois de cumprir o castigo, Zinho só assistia às aulas do tenente Ramayana depois de ingerir dois 

comprimidos de Reativan. Quase ficou viciado em anfetaminas.

SETEMBRO de 1984. Sob uma ruidosa plateia, o Top Bar está sendo palco de uma renhida 
disputa de dominó. De um lado, Chico Costa e Roberto Amazonas, ambos engenheiros. Do outro, seu 
Juarez Tavares (pai do Juarezinho) e seu Edgard Ribeiro (pai do Sidão), ambos galhofeiros. Os velhos 
contra os moços. Partida morrinha, jogo trancado, as horas se passando.

Uns 20 sujeitos estão ao redor da mesa, aprendendo aquela inesquecível aula de malícia, esperteza 
e crueldade (ao menor vacilo, o adversário seria comido pela canela).

De repente, aparece o Rubens Bentes esbaforido, só de sunga, com jeito de que vinha de algum 
balneário. Ele mal estacionou o Chevette na rua e já saiu gritando, nervosíssimo:

– Cadê o Carioca? Cadê o Carioca?
Ninguém entendeu nada. Mestre Carioca era o apelido do novo diretor de bateria do GRES An-

danças de Ciganos que, supostamente, possuía um taco de beisebol entre as pernas. Reza a lenda que, 
perto do Carioca, o ator pornô Kid Bengala não pagaria nem placê.

Sentado a uma distância razoável da mesa de dominó, batucando seu inseparável pandeiro, Mestre 
Carioca foi ver o que o sujeito queria. Rubens foi taxativo:

– Entra no carro, porra! Na viagem, eu te explico a parada!
Mestre Carioca embarcou.
Sem dizer uma palavra, Rubens Bentes, dirigindo a 100 km/h, foi direto pra Ponta Negra.
Era um começo de noite. Os dois desceram do carro e se dirigiram para a praia deserta, onde ape-

nas o empresário Frank Cavalcante conversava com duas garotas.
Rubens foi taxativo:
– Carioca, pega aquela lourinha ali, leva ela pra dentro d’água e passa a pica!
O partideiro refugou a proposta, dizendo que nem conhecia a garota.
– Faz o que eu estou te mandando, porra! Se não, a gente te deixa aqui na praia e você vai voltar a 
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pé pro bar do Aristides! – avisou Rubens, se valendo do estado de penúria permanente que acometia o 
sambista.

Diante da ameaça, o partideiro ficou só de cuecas e entrou n’água de mãos dadas com a garota, que 
também não se fez de rogada. Carioca nem perdeu tempo com preliminares, partiu logo pra ação. Assim 
que ele empurrou a primeira parte do descanso de carroça, a lourinha se deu conta da enrascada em que 
havia se metido:

– Ai, cara, assim não dá... Esse teu pau é muito grosso... Ai, ai... Tu vai rachar a minha perereca no 
meio... Ui, tu tá me rasgando, porra!... Ai, assim não dá... Para, para...

Para evitar que a garota fugisse da rinha, Carioca entrelaçou as duas mãos pela cintura da lia e in-
troduziu a segunda parte da besteira.

A lourinha entrou em pânico e começou a gritar:
– Ai, ui, tu bandou a minha xereca, cara, tu bandou a minha xereca!... Ai, ui... Não empurra mais 

não, que está machucando o meu ovário... Ai, meu Deus, alguém me acuda... Ai, ui, para, cara, para, ai, ui...
Até então, os dois amantes estavam em pé, com a água pela cintura. Sem desengatar da garota, Ca-

rioca a carregou até a parte rasa da praia, deitou com ela na areia e concluiu o empalamento. A lourinha 
deu um grito horripilante e começou a chorar, xingar, uivar, amaldiçoar, implorar, tudo ao mesmo tempo 
agora, enquanto se debatia para se livrar daquele abraço da morte. Inútil.

Sentado na praia a menos de dois metros, curtindo o desespero da lourinha, o voyeur Rubens Ben-
tes estava em estado de graça.

Quando, uns dez minutos depois, Mestre Carioca deu os trâmites por findos, a lourinha estava 
quase catatônica, de olhos esbugalhados, com as duas mãos sobre o estômago. Rubens se aproximou, 
colocou duas notas (em valores de hoje, talvez 50 reais) na mão da menina e rosnou:

– Isso é pra você aprender a respeitar os machos lá dos Ciganos, vagabunda!
Dito isso, ele, Rubens e Frankinho entraram no Chevette e se mandaram.
Na volta pro Top Bar, Rubens explicou a presepada.
Ele e Frankinho haviam conhecido as duas meninas, uma loura e outra morena, em uma roda de 

samba na quadra do GRES Mocidade de Aparecida e convidaram as duas para transar. Elas toparam.
Como a grana estava curta pra pagar motel, os dois resolveram ir pra Ponta Negra.
Frankinho estava comendo a morena dele numa boa, mas quando Rubens enfiou o pau na lourinha, 

ela reagiu com desprezo:
– Pô, amor, é essa merdinha aí que você chama de pau? Eu não estou sentindo nada... Eu gosto 

mesmo é de pau grande e grosso, igual ao dos batuqueiros da Aparecida... Deve ser por isso que a escola 
de samba de vocês, a tal de Andanças de Ciganos, jamais ganhou um campeonato... Lá só tem macho do 
pau pequeno e fino...

Com sua autoestima mais embaixo do que cu de sapo, Rubens pegou o Chevette do Frankinho e 
foi catar o Mestre Carioca lá na Cachoeirinha. Deu no que deu.

DEMITIDO da fábrica da Samsung durante um processo de reengenharia na empresa, o invoca-
do Walter Meio Quilo utilizou a grana da indenização para mobiliar a residência: comprou jogo de esto-
fado, ar condicionado Split, tevê a cores, CD Player, forno de micro-ondas, etc. Não satisfeito, montou 
uma fábrica artesanal de dindim exclusivamente para manter sua cara-metade ocupada, escreveu numa 
tabuleta “vendi-si didim” (ortografia nunca foi seu forte), afixou na frente da casa e deu os trâmites por 
findos no âmbito doméstico. Com o resto da grana que sobrou, ele caiu na gandaia. Passou a farrear noite 
e dia, de domingo a domingo, chovesse ou fizesse sol.

As vendas de dindim de açaí, graviola, taperebá, acerola e cupuaçu estavam de vento em popa, mas 
a esposa do Meio Quilo começou a ficar injuriada com a ausência do consorte no leito conjugal. Para abrir 
a porta dos fundos e deixar o Ricardão entrar foi um passo. Para expulsar Meio Quilo de casa, também. 
Ele foi embora levando apenas a roupa do corpo e um inseparável relógio de pulso, presente de sua mãe.

Uns dois meses depois de ter sido expulso sumariamente de sua própria residência, Meio Quilo es-
tava lambendo suas feridas em um boteco, na companhia de Marlon, Charles, Neto, Cley, Newton e Luiz 
Lobão. Em vez de dar apoio moral ao indigitado, os vagabundos preferiram exigir que Meio Quilo tomas-
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se uma atitude de macho: voltar à sua casa, expulsar o casal de pombinhos na base da porrada e readquirir 
seu direito líquido e certo sobre a propriedade. Morto de bêbado, Meio Quilo resolveu encarar o desafio.

Marlon se encarregou de levar Meio Quilo até o octógono do UFC, localizado no Beco Ajuricaba, 
uma espécie de ruela transversal, estreita e mal iluminada, existente na Rua Ajuricaba, entre as ruas Borba 
e Carvalho Leal. A casa do Meio Quilo era a última do beco. Quando chegaram ao local, Marlon deixou 
o carro em ponto morto, com os faróis desligados, e ficou parado na Rua Ajuricaba, esperando o casal 
de pombinhos sair correndo do beco para atropelá-lo quando atravessasse a rua. Meio Quilo foi realizar 
sua lenda pessoal.

O inseparável relógio de pulso do Meio Quilo marcava quinze pras três horas da manhã quando 
ele se aproximou de sua antiga residência, que estava totalmente no escuro e em silêncio quase absoluto. 
Cada vez mais invocado e decidido, Meio Quilo começou a esmurrar violentamente a porta da casa, fa-
zendo um escarcéu medonho. Quando parou de bater, uma lâmpada externa na frente da casa se acendeu. 
Mais alguns minutos e a janela da casa, ao lado da porta, se abriu. No parapeito da janela, surgiu a figura 
de um crioulão de dois metros de altura, com o físico do Mike Tyson, toalha de banho amarrada na cintu-
ra e suado feito um pai de santo. O sujeito devia estar carcando a dona da casa quando foi interrompido 
rudemente pelas pancadas na porta.

– O que é, porra? – urrou o negão, sem disfarçar o aborrecimento.
Meio Quilo, tremendo da cabeça aos pés, com um fiapo de voz:
– Tem dindim?...
Aí, antes que o negão respondesse, meteu o pé na carreira. 
Nunca mais se aproximou da casa da ex-esposa.

MARÇO de 1980. Por volta do meio-dia do domingo gordo de Carnaval, o contabilista Olíbio 
Trindade (aka “Olíbio Xiri”), acompanhado do gorducho advogado Zé Augusto, apareceu no Bar do 
Aristides fantasiado de uma mulher totalmente “divina maravilhosa”. Olíbio estava de saia rodada es-
tampada, bustiê amarelo-canário, colares, pulseiras (“escravas”) e brincos de argola, que lhe davam um 
insuspeitíssimo ar de cartomante cigana. Zé Augusto estava fantasiado de melindrosa de cinema mudo, 
com direito a piteira e peruca Chanel.

Dali a meia hora, dois cunhados de Olíbio, Mazinho e Nilsinho Santos, também apareceram no 
boteco fantasiados do mesmo jeito – Mazinho de tailleur de executiva, o que incluía salto alto de 15 cm, e 
Nilsinho, de Carmem Miranda, com direito a turbante na cabeça com arranjos de frutas tropicais. Olíbio 
explicou a presepada:

– A Emamtur liberou a avenida João Alfredo pro desfile de blocos de sujos até às 17h. Uns dez 
amigos do Nilsinho vão se fantasiar de mulher e a gente ficou de se encontrar com eles na avenida pra 
zoar um pouco. Nós quatro vamos no meu carro. A gente vai estacionar ali no Boulevard Amazonas e ir 
andando até cair na gandaia. Você não está a fim de ir não?...

A ficha custou a cair. Era o primeiro ano que o desfile carnavalesco seria feito na avenida João 
Alfredo. Pelas novas regras da Emamtur, 15 blocos desfilariam no domingo, 30 blocos na segunda-feira 
e os cinco blocos melhores classificados desfilariam na terça-feira, antes do desfile das escolas de samba. 
Desses cincos sairia o campeão do carnaval na categoria.

No domingo, desfilariam os seguintes blocos: Piratas, Aiatolá, Na Folia, Morro Pede Passagem, 
Uirapuru, Cordão das Lavadeiras, Taboca, Liberdade, Lira de Prata, Andanças de Ciganos, Caxangá na 
Folia, Coroas, Sem Compromisso, Mocidade Dependente do Beco Ipixuna e Árabes na Folia.

Na segunda-feira seria a vez dos Jovens Livres na Folia, Soretumar, São Raimundo, Sinal Verde, 
Feijão Maravilha, Onça, Cassino Tex, Vila Nova na Folia, Portugal sem Passaporte, Papel Bordado, Bele-
zas Naturais, Unidos da Raiz, Acadêmicos do Morro, Unidos da Cophasa, Quem São Eles, Magistral na 
Folia, Linguarudos, Movido a Álcool, Consulado das Puras, Cadê o Mé?, Olha Nós Aí, Pipocas, Bloco 
dos Sujos, As Dengosas, Topless, Olívia Pinto, Magnatas das Arábias, Embalo’s, Som Colorido e Dismac.

Eu já estava meio calibrado, mas calculei que dava tempo de desfilar no bloco dos sujos até às 17h, 
voltar pra Caxuxa, e participar do desfile do Andanças de Ciganos às 21h. Para completar, o Olíbio Xiri 
estava com uma sacola dentro do carro que ainda continha meia dúzia de perucas. Arranjar um vestido 
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era o de menos. Perguntei do Simas, que bebia comigo, o que ele achava da ideia:
– Bicho, se tu fores eu também vou! – garantiu.
Cada um de nós dois colocou uma peruca na cabeça e continuamos bebendo.
Dali a pouco, surgiu no boteco o Rubens Bentes e estranhou o fato de estarmos usando perucas 

de mulher. Expliquei o plano. Ele já foi pegando uma peruca na sacola e colocando na cabeça. O Arlindo 
Jorge chegou dali a pouco, se inteirou da história e também colocou uma peruca na cabeça. O Rubens 
providenciou vestidos, saias e blusas de suas irmãs. Nós trocamos de roupa no próprio bar, sob o olhar 
de reprovação do pessoal que jogava sinuca.

Meia hora depois, Raquel, uma das irmãs do Rubens, subiu a ladeira e entrou no boteco para nos 
maquiar. Haja sombras, cílios postiços, pó-compacto, blush, glass, delineador e batons em cores escan-
dalosas. Ela gastou metade do seu estojo da Avon, mas nos transformou em travestis de classe mundial. 
Compramos quatro caixas de cerveja em lata, colocamos duas em cada carro e fomos pra guerra. No 
carro do Arlindo Jorge, ele, Simas, eu e Rubens. No do Olíbio Xiri, ele, Mazinho, Nilsinho e Zé Augusto.

Deixamos os carros ao lado do cemitério São João Batista e assim que começamos a caminhar em 
direção ao fuzuê, Rubens teve uma ideia brilhante:

– Vamos protestar contra a política econômica do general Figueiredo. Em vez de jogar confete na 
multidão, nós vamos jogar feijão e arroz...

Nem discutimos. Entramos em uma mercearia e cada um comprou um saco de 10 kg de feijão jalo 
(o mais caro) e outro de arroz agulhinha perbolizado (também o mais caro). Nos juntamos a uma turma 
de uns vinte sujeitos também fantasiados de mulher, que estavam vindo do centro da cidade e possuíam 
alguns instrumentos de percussão, e adentramos a passarela do samba. Viramos amigos de infância dos 
sujeitos.

Desconfio de que o nosso bloco de sujos foi o que causou mais confusão interativa com a plateia. 
É que em vez de jogar feijão e arroz sobre a assistência, nossos novos amigos nos convenceram a dar o 
alimento para os interessados. A gente parava em frente a um lance da arquibancada e perguntava:

– Vocês querem feijão? Vocês querem arroz?...
Sei lá como, mas de repente apareciam vários sacos plásticos vazios estendidos pelos populares. A 

gente colocava uns 200 gramas de feijão e de arroz em cada um deles e prosseguíamos a caminhada. No 
meio do desfile, o nosso estoque acabou. Sem querer, havíamos distribuído 160 kg de alimentos para as 
pessoas carentes. Se tivessem 500 blocos iguais ao nosso, teríamos erradicado a fome naquele dia.

Por volta das 18h, retornamos pra Cachoeirinha. Quando passávamos em frente ao Cine Ypiranga, 
Olíbio fez sinal pra gente parar. Estacionamos os carros e fomos tomar a saideira em frente ao Clube 
Ypiranga, que estava ultimando os preparativos para seu carnaval daquela noite. Aos nos verem daquele 
jeito, a Turma do Pitombão, ali da Castelo Branco, foi à loucura. Muito deles tinham vontade de fazer 
aquilo, mas nunca tinham tido coragem. Conversaram animadamente com a gente, querendo saber deta-
lhes daquela experiência inédita.

Quem também já estava com a ideia de colocar um bloco de sujos na rua eram os brincantes da 
quadrilha Juventude na Roça, que ensaiavam na casa do Alvadir Assunção (sua esposa, Terezinha Peixoto, 
era a responsável pela quadrilha). Eles já desfilavam no bloco Andanças de Ciganos e no GRES Em Cima 
da Hora, de Educandos. Bastava pegar as fantasias femininas da quadrilha caipira e dar um trato, que o 
bloco estava pronto para desfilar. O folião Jucimar Barroso de Souza deu o nome do bloco: “Aluga-se 
Moças”. O estudante Alvatir Carolino arregimentou os brincantes: Onesmo Gomes Jr., João Jururu, 
Tonny e Dennys Santos, Junior Perturbado, Preto Fernando, Raimundo Pinho, etc. Dona Zoraide Mota, 
tia do Alvatir, remodelou as roupas femininas da quadrilha para caber na macharada.

Em 1981, a Turma da Juventude na Roça se juntou com a Turma do Pitombão (Romito, Reinaldo, 
Jairo Caramanho, Belisca, Gilberto, Edinho, Fonseca, Mimico, etc), todos eles fantasiados de mulher, alu-
garam um trio elétrico, colocaram uma Miss Simpatia em cima do trio elétrico (o fantástico Gilson Brabo, 
de biquíni prateado, peruca loura, coroa, cetro e faixa) e se dirigiram ao Bar do Aristides, onde já havia 
uns cem sujeitos fantasiados de mulher. 

Nascia o bloco “Aluga-se Moças”, que desfilava pelas ruas da Caxuxa, depois se dirigia até a Av. 
João Alfredo, atravessava a passarela do samba de ponta a ponta e retornava para o Clube Ypiranga, 
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numa verdadeira maratona etílica. O nome do bloco, com aquele espetacular erro de concordância, era 
uma homenagem ao filme homônimo de pornochanchada estrelado por Gretchen, Rita Cadillac e Xuxa 
Meneghel.

Nos últimos desfiles em que participei, no final dos anos 80, o gigantismo do bloco já começava 
a assustar os desavisados. Eram cerca de três mil foliões, os homens invariavelmente fantasiados de mu-
lheres e as mulheres fantasiadas de homens. Apesar do grande consumo de álcool nunca houve brigas, 
provavelmente porque quase todos os brincantes também desfilavam no GRES Andanças de Ciganos.

O desfile do bloco, entretanto, dava muita dor de cabeça para a nossa eterna Miss Simpatia. Es-
pada-matador juramentado em cartório, Gilson Brabo não bebia e nem fumava, mas aceitava desfilar de 
miss, numa boa. Pra complicar, sua família era evangélica. Depois de quatro horas sob um sol escaldante, 
as marcas brancas do minúsculo sutiã e da faixa de miss em sua pele bronzeada eram uma bandeira e tan-
to. Gilson Brabo passava seis meses sem tirar a camisa na frente dos parentes, para não ser excomungado 
pelo seu “suposto” homossexualismo enrustido. Mas, no ano seguinte, se apresentava espontaneamente 
para passar pela mesma provação. Um santo!

Em meados dos anos 90, Arlindo Jorge e Sici Pirangy deram um golpe de estado na agremiação 
informal, apearam Romito da direção do bloco e eles próprios assumiram o controle da brincadeira. Des-
de a sua fundação, era Romito que contratava o trio elétrico, convocava os brincantes e providenciava a 
documentação necessária para o bloco desfilar pelas ruas. Injuriado com a desfeita, Romito abandonou o 
barco. Ocorre que Sici e Arlindo não conseguiram contratar um trio elétrico, não convocaram os brincan-
tes e nem providenciaram a documentação necessária para a zoeira ocupar as ruas da cidade. Resultado: 
o bloco simplesmente deixou de existir. Choses.

JUNHO de 1973. O velho Nagib Bader estava em sua residência, na Rua General Glicério, na 
Cachoeirinha, em uma sexta-feira, se preparando para fazer sua oração diária do meio-dia (“Zuhr”) com 
a cabeça voltada para Meca, a cidade santa na Arábia Saudita, quando ouviu alguém batendo na porta 
da casa com violência. Ele estranhou aquela visita em horário tão inoportuno, mas ainda assim resolveu 
abrir a porta e ver do que se tratava. Era Raimundo Ribeiro da Silva (aka “Lobo”, hoje dono da boate 
Remulo’s e de dezenas de casas de strip-tease), na época um sujeito tarimbado na arte da sinuca e que dela 
fazia seu ganha-pão.

– Seu Nagib, eu preciso falar urgente com o Compadre Louro. Ele está aí?... – disparou ele, sem 
esconder o nervosismo.

O “Compadre Louro” era Marco Aurélio, um dos filhos do seu Nagib, outro sujeito também muito 
talentoso na sinuca e conhecido nas rodas de malandragem como “Louro do Pezão”.

O velho foi chamar o filho, que estava terminando de almoçar.
– Meu compadre, pegue seus tacos de sinuca que nós hoje vamos fazer uma pescaria de espinhel, 

tarrafa e malhadeira em Itacoatiara, onde o dinheiro está caindo no chão. Hoje é dia de pagamento das 
serrarias e a peãozada de lá gosta de uma sinuca valendo dinheiro. O nosso trabalho vai ser só ir lá e ajun-
tar a grana do chão... – avisou Lobo.

Dois outros amigos de Lobo e também verdadeiras feras na sinuca, Osvaldo Cabeludo e Franklin 
Mão Santa, já aguardavam ansiosamente pelo quarto elemento dentro do carro.

Marco Aurélio pegou sua caixa de ferramentas e fez uma única exigência:
– O primeiro filho da puta que me chamar de Louro do Pezão, eu vou quebrar o taco de sinuca na 

cabeça...
Seus parceiros concordaram e eles se mandaram para a Velha Serpa.
Os quatro forasteiros ficaram hospedados na Pensão São Jorge, um muquifo de meia estrela, cain-

do aos pedaços, localizado perto da Rodoviária, e depois foram bater pé pela cidade.
Em uma das ruelas perto da pensão, eles descobriram o Bar do Baiano, que possuía uma mesa de 

sinuca tradicional, conhecida também como “Bola 7”, em que as bolas são numeradas pela cor na seguin-
te ordem: vermelha (1), amarela (2), verde (3), marrom (4), azul (5), rosa (6) e preta (7). Uns 20 capiaus 
itacoatiarenses estavam disputando a dinheiro a modalidade conhecida como “31”: ganha quem faz 31 
pontos primeiro ou perde quem “estourar” os 31 pontos.
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Osvaldo Cabeludo entrou na mesa e ganhou 20 partidas seguidas. Aí, passou o taco para Marco 
Aurélio, que também ganhou mais 20 partidas seguidas. Marco Aurélio passou o taco pra Franklin Mão 
Santa, que também ganhou mais 20 partidas seguidas. Os capiaus, desconfiados de que estavam enfren-
tando Lúcifer, Satanás e Belzebu em pessoa, resolveram puxar o carro antes que perdessem até as cuecas.

Com o dinheiro apurado, Lobo, que era o empresário da trinca, alugou um jipe Willys e levou seus 
“atletas” para o famoso lupanar Cacuruta, uma das glórias de Itacoatiara. Ele arrendou todas as 47 pros-
titutas do pedaço, exigiu que elas não arredassem o pé de sua mesa e pagou biritas e tira-gosto para quem 
estivesse por perto. Farrearam até o dia amanhecer. A pescaria de espinhel, tarrafa e malhadeira estava 
apenas começando.

No sábado, o quarteto voltou ao mesmo bar. Uns 30 capiaus estavam disputando o tradicional jogo 
“Bola 7”, em que as bolas devem ser mortas na sequência (da vermelha à preta). Nessa modalidade, a 
partida termina com a vitória de um jogador se ele fizer 61 pontos ou se houver uma diferença de pontos 
conforme abaixo:

Diferença de mais 46 pontos entre os oponentes e restam três bolas a serem encaçapadas.
Diferença de mais de 27 pontos entre os oponentes e restam duas bolas a serem encaçapadas.
Diferença de mais de 7 pontos entre os oponentes e resta uma bola a ser encaçapada.
Foi quando, de repente, entrou no bar o vereador Tadeu, considerado o melhor jogador de sinuca 

de Itacoatiara e um dos comerciantes mais ricos do município, portando sua própria caixa de ferramen-
tas. Ele olhou de soslaio para a mesa, abriu a caixa de ferramentas, escolheu um taco e foi logo avisando:

– Estou na próxima partida e pago dois por um. Quem apostar 50 e me ganhar, eu pago 100...
Dito isso, Tadeu atarraxou seu taco de sola francesa, passou giz azul na ponta do taco e, em meia-

-hora de peleja, já havia derrotado todos os capiaus do recinto. Osvaldo Cabeludo ficou impressionado 
com o jogo de Tadeu, dono de uma técnica esmerada e perfeito toque de bola, principalmente nas “puxa-
dinhas”. Franklin Mão Santa também começou a suar frio, depois que viu Tadeu matar uma bola usando 
três tabelas e um primoroso efeito contrário na descaída.

Vendo o nervosismo de seus dois “atletas”, o empresário Lobo sugeriu que Marco Aurélio, o mais 
experiente da turma, enfrentasse o campeão local.

As duas feras começaram a se pegar e os capiaus presentes concordaram em apenas assistir às par-
tidas. Como o vereador Tadeu apostava valores cada vez mais altos, Lobo começou a se empolgar com 
aquela verdadeira pescaria de espinhel, tarrafa e malhadeira, e resolveu encher a caveira de birita. Pelos 
seus cálculos, a pescaria iria render, no mínimo, uns 50 mil reais (em valores de hoje) porque o vereador 
era marrento e estava jogando no seu próprio campo, diante de sua própria torcida.

Quando o placar das partidas estava em 7 a 2 para Marco Aurélio, Tadeu ficou com o diabo no 
couro e, na décima partida, saiu encaçapando uma bola atrás da outra. Ele passou a bola rosa porque quis 
fazer gaiatice. A bola estava a um palmo da caçapa, pedindo um tiro direto e o final da partida. Tadeu 
meteu uma rosca transversa com quatro tabelas e apenas raspou levemente na bola rosa. Rindo estrepi-
tosamente, ele não se deu por achado:

– Caralho, como é que eu fui passar logo uma bola besta dessas?... Anda bem que meu adversário 
já está fodido... – bazofiou.

Na vez de Marco Aurélio jogar, só restava duas bolas na mesa (a rosa e a preta) e a diferença era de 
26 pontos para Tadeu. As duas bolas estavam distantes uma da outra. Marco Aurélio enfiou um repinique 
gregoriano e matou a bola preta (uma jogada de risco, para não matar a bola da vez). A bola preta voltou 
pra mesa. Marco Aurélio meteu um efeito contrário, matou a bola rosa (a bola da vez) e já ficou posicio-
nado estrategicamente para matar a bola preta. Aí, meteu uma crivela em zig-zag e matou a bola preta 
(jogada de bonificação por ter morto antes a bola rosa). A bola preta voltou pra mesa.

Tadeu simplesmente não acreditava no que estava vendo. Os capiaus, contritos, silenciosos, al-
guns rezando em voz baixa, pareciam estar em um velório. De repente, Marco Aurélio fez uma tacada 
de segurança só para desmoralizar o oponente: meteu uma puxada enviesada, que fez a bola preta ficar 
colada na mesa enquanto a bola branca foi parar quase dentro de uma caçapa longitudinal à bola colada. 
Para quem não manja de sinuca, a puxada consiste em um movimento anormal da bola branca, forçado 
por giro contrário ao rolamento natural dela, que provoca tendência de retorno em direção contrária à 
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original e altera sua trajetória natural após o contato com a bola visada. Tadeu ficou no famoso “pé de 
bucho”, primo próximo da “sinuca de bico”: para acertar na bola colada, só usando o recurso da tabela. 
Ele conseguiu fazer a jogada correta e descolou a bola preta da mesa. Marco Aurélio só teve o trabalho de 
encaçapar a última bola e ganhar a partida, após realizar com maestria e frieza o famoso “golpe do 27”.

Empolgado com a reação de seu “atleta” e completamente gorozado, Lobo não se conteve e gritou 
em voz alta, para todo mundo ouvir:

– Porra, Osvaldo Cabeludo, mas a gente tem que tirar o chapéu: esse Louro do Pezão é muito foda! 
Esse Louro do Pezão é muito foda! Eu não te falei, Franklin Mão Santa, que o Louro do Pezão é foda? 
O cara é foda, porra, o cara é foda! Não tem pra ninguém!

Ouvindo aquilo, o vereador Tadeu parou de arrumar as bolas para dar início a uma nova partida, se 
aproximou de Marco Aurélio e disparou à queima-roupa:

– Caralho, você é o Louro do Pezão?! O cara que derrotou Rui Chapéu, Carne Frita e Miguelzinho?! 
Vai te foder, porra, você é jogador profissional... Vai ganhar dinheiro na puta que te pariu, não às minhas 
custas...

Antes que Marco Aurélio abrisse a boca, Tadeu já estava desatarraxando o próprio taco para guar-
dar na sua maleta e dando um aviso fúnebre aos capiaus:

– Se vocês quiserem perder até as cuecas, joguem com esse homem... Só lhes digo isso: joguem 
com esse homem...

Aí, foi embora do bar, cuspindo fogo. Os capiaus fizeram o mesmo. Em quinze minutos, a cidade 
inteira já sabia que o famoso Louro do Pezão, campeão de sinuca da Red Zone de Manaus, estava em 
Itacoatiara procurando leite de pato. Os forasteiros começaram a ser tratados como verdadeiros leprosos 
nas poucas mesas de sinuca existentes na Velha Serpa: bastava eles entrarem no bar para todo mundo ir 
embora.

A promissora pescaria de espinhel, tarrafa e malhadeira “micou” no mesmo dia. O jeito foi o quar-
teto levantar acampamento e retornar pra Manaus. Puto da vida, Marco Aurélio só não quebrou o taco de 
sinuca na cabeça de seu velho compadre Lobo porque ele estava tão bêbado que nem ia saber o que havia 
acontecido. Mas os dois passaram umas três semanas sem se falar. O Louro do Pezão era foda!

FALECIDO em janeiro de 1976, o impagável Neném Prancha começou sua carreira como rou-
peiro do Botafogo e terminou sua vida como olheiro de futebol de praia. O ilustre cidadão era assim 
apelidado por conta das mãos de 23 centímetros e dos pés de número 44. Embora não fosse jogador 
nem treinador, Neném Prancha era reconhecido como grande conhecedor de futebol. Mas não foi nem 
por sua sabedoria futebolística nem por suas estranhezas – nunca falava de seu passado e, embora fosse 
visto todos os dias na praia, jamais era visto no mar – que ele ficou célebre. Foi, na verdade, pelas frases 
irreverentes.

Neném Prancha foi o autor de sentenças que ficaram marcadas ao longo do tempo, como “se con-
centração ganhasse jogo, o time do presídio não perdia uma partida” ou “o goleiro deve andar sempre 
com a bola, mesmo quando vai dormir. Se tiver mulher, dorme abraçado com as duas”. Ele ainda cravou 
frases do tipo “pênalti é uma coisa tão importante, que quem devia bater é o presidente do clube”, “se 
macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano terminava sempre empatado”, “quem corre é a bola, se-
não era só fazer um time de batedores de carteira” e “bola tem que ser rasteira porque o couro vem da 
vaca e a vaca gosta de grama”.

Aqui na taba, o maior discípulo de Neném Prancha foi o índio piratapuia Marajara. Durante 40 
anos – do início dos anos 60 ao final dos anos 80 –, Marajara fundou, organizou ou treinou mais de 50 
times de futebol nos bairros da Cachoeirinha, Raiz, Petrópolis e São Francisco, tendo passado por suas 
mãos mais de 3 mil atletas. Com um detalhe: ele só treinava crianças e adolescentes, nunca foi técnico 
de um time de adultos. E, a despeito das maledicências e lendas urbanas a seu respeito, nunca sentou em 
cadeira ocupada. Pelo contrário. Casou um monte de vezes e teve dezenas de amantes. Hoje, com mais 
de 70 anos, Marajara mora com mulher, filhos e netos no bairro da Alvorada.

Quando o conheci, Marajara morava em uma pequena tapera de palha nas imediações do campo do 
Penarol, em Petrópolis, e era dono do time do Canarinho, um dos adversários mais aguerridos do Murri-
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nhas do Egito. Diariamente, incluindo os dias de jogo, ele fazia uma reca de moleques – Ernani, Eraldo, 
Donga, Bordado, Ferrinho, Tobias, Irineu etc. – correr do campo do Penarol até o igarapé do Crespo, 
na Raiz. Chegando lá, os moleques se banhavam rapidamente no igarapé e voltavam correndo de volta 
para a sede do clube (a tapera do Marajara), onde recebiam uma caneca de mingau de banana. Como o 
mingau era feito com o abominável “leite do posto” (os primeiros experimentos de leite de soja, testados 
no Terceiro Mundo por conta dos acordos MEC-Usaid), metade dos atletas era acometida de disenteria 
na mesma hora. Pra gente, do Murrinhas do Egito, que costumávamos enfrentar o Canarinho desfalcado 
de seus melhores atletas por conta do famoso mingau de banana, era uma mão na roda.

Homem de poucas luzes, quase analfabeto, extremamente simples, Marajara comprava os equipa-
mentos dos times (jogo de camisas, calções e meiões) com seus próprios recursos. Nunca recebeu uma 
mísera ajuda oficial, mas também não se queixava disso. Ele era apaixonado pela Seleção Brasileira de 
1958 (que eu também considero a melhor de todos os tempos) e sua filosofia de jogo era baseada exclusi-
vamente na tática implantada por Vicente Feola: ao atacar, abra os ponteiros, ao defender-se, congestione 
o meio fechando a cabeça da área. Se na criação o companheiro deslocar, deverá receber na feição, mas 
se outro pedir, é porque estará mais confiante ou melhor colocado. Portanto, ataque em leque e defenda 
em funil, quem desloca recebe e quem pede tem preferência. Simples assim.

Com o passar do tempo, Marajara acabou por adaptar essa teoria para a cultura baré, reunindo 
algumas máximas de fácil entendimento para a molecada. Assim, antes de seu time entrar em campo, ele 
reunia a defesa em um canto e dava suas recomendações finais:

– O goleiro precisa ser igual a visgo de jaca em pé de curió: pegou, não larga mais. Os laterais têm 
que jogar igual para-brisa de carro: indo e vindo, indo e vindo. Os zagueiros têm que jogar que nem man-
dioca braba: plantado na área o tempo todo! O volante tem de jogar como quem tomou lacto-purga em 
jejum: tendo muito cuidado pra não fazer cagada! E não esqueçam que atacante inimigo é feito cabeça de 
prego: tem que levar porrada, até sumir da frente!

Depois que conversava com a defesa, Marajara se reunia com os atacantes:
– O armador tem que distribuir a bola igual a rabo de vaca: prum lado e pro outro, prum lado e pro 

outro! O ponta direita tem que ser igual navalha Solingen em mão de malandro: cortou pro meio, rasga 
em diagonal. O ponta esquerda tem que ser que nem preá no cio: só cruzando, só cruzando! O ponta de 
lança tem que jogar que nem espartilho de puta: apertando por trás e entrando pelas brechas. O centroa-
vante tem que jogar igual calcinha em rabo de quenga: enfiadinho o tempo todo!

Depois da preleção com os atacantes, reunia o time inteiro:
– Não gosto de capitão de equipe calado. Ele tem de ser que nem cabrito entrando na faca: berran-

do o tempo todo! O jogo está amarrado no meio campo? Os laterais devem se adiantar pra fazer a tática 
do tatu com porco: cavar e fuçar, cavar e fuçar. Quando a gente estiver sendo atacado, arrecua o time 
inteiro. E na hora do ataque é que nem enterro de político: vai todo mundo!

Dadas as instruções finais, Marajara fazia todos os atletas se darem as mãos e rezarem um Pai Nos-
so – provavelmente pedindo a Deus para não serem goleados mais uma vez pelo implacável Murrinhas 
do Egito. Quando a partida terminava, tivesse seu time perdido ou não, Marajara reunia os garotos em 
sua própria residência e servia refresco de mangarataia com bolo de macaxeira, tudo custeado do próprio 
bolso. Por sua dedicação ao futebol amador, o índio piratapuia bem que merecia uma estátua em praça 
pública.

NA metade do século passado, os compositores Benedito Lacerda e Humberto Porto, num mo-
mento de inspiração, compuseram uma marchinha chamada “Jardineira”, que dizia o seguinte: “Oh jardi-
neira / Por que estás tão triste / Mas o que foi que te aconteceu? / Foi a camélia / Que caiu do galho / 
Deu dois suspiros / E depois morreu / Vem jardineira / Vem meu amor / Não fiques triste / Que este 
mundo é todo teu / Tu és muito mais bonita / Que a camélia que morreu...”.

A marchinha tornou-se um clássico. Provavelmente, foi a primeira música de carnaval a abordar 
a questão do meio ambiente. As flores, como as camélias, as rosas e os jasmins, nascem, desabrocham e 
fenecem. Que porra é essa de ficar triste por causa desse ciclo da natureza? Mas, na música, a flor camélia 
é “humanizada”: ela suspira, antes de morrer, como se estivesse sofrendo por deixar esse mundo ingrato. 
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Um toque magistral (e existencial), na medida em que sensibiliza a jardineira e a deixa triste.
Alguns anos depois do sucesso avassalador da marchinha, Kandu, um folião do Olímpico Clube, 

concebeu uma boneca negra gigantesca chamada Kamélia e passou a participar dos bailes de carnavais 
do Clube dos Cinco Aros, causando um frisson geral (para ficar no linguajar dos colunistas sociais). Não 
custou muito para que o Internacional, um modesto clube do Boulevard Amazonas, também criasse uma 
boneca branca gigantesca chamada Jardineira, que costumava se encontrar com a Kamélia no meio da 
rua, durante uma animada batalha de confetes.

As duas passaram a simbolizar o carnaval amazonense. De um lado, a Kamélia, uma negra bona-
chona e simpática, que frequentava os bailes elitizados da cidade, onde só entravam os bem-nascidos e a 
classe média alta. Era, evidentemente, uma transgressora. Do outro lado, a Jardineira, uma sinhazinha da 
Fazenda, espevitada e alegre, que frequentava os bailes da arraia-miúda, onde só entravam os deserdados 
sociais e a classe média baixa. Era, evidentemente, à sua maneira, outra transgressora.

Nos anos 70, participar dos bailes da Kamélia era tão emblemático quanto pegar uma gonorreia 
de gancho e sobreviver para contar a história. Com um adendo: macho que se prezava entrava nos bailes 
sem pagar, seja “furando”, ludibriando o porteiro, praticando pequenas chantagens, cometendo crimes 
hediondos, subornando os seguranças, sei lá. O importante era entrar sem pagar. Os fins justificavam os 
meios.

Era isso que valia no bairro da Cachoeirinha, entre aqueles moleques que iam fundar o GRES An-
danças de Ciganos alguns anos depois. A suprema façanha era entrar em três bailes (“Chegada da Kamé-
lia” e “Despedida da Kamélia”, no Olímpico, e “Saara 40 Graus”, no Cheik Clube), no mesmo ano, para 
conquistar o título de “tríplice coroado”. Salvo engano, apenas os irmãos Nilsinho e Mazinho Santos, 
Rubens Bentes, Luluca, Arlindo Mubarak e Sici Pirangy realizaram tal proeza.

Desenhista de mão cheia, Mário Adolfo descolou um ingresso do baile “Chegada da Kamélia” do 
ano anterior e cismou que seria capaz de reproduzi-lo no muque. Só precisava de um papel igual ao do in-
gresso. No dia seguinte, havia uma tonelada de papel sulfite na porta de sua casa. Ele passou seis semanas 
naquela atividade febril e produziu, sozinho, 200 ingressos. Como é que o sacana conseguia reproduzir 
as cores exatas (a bola azul, a cercadura vermelha e os cincos aros em amarelo dentro da bola azul, num 
espaço menor do que um selo), era coisa que escapava ao senso comum. Quando mostrou o resultado, 
teve gente que desmaiou: estava melhor do que o original. Aqueles ingressos seriam o nosso passaporte 
para a glória eterna. A Kamélia que nos aguardasse.

Na hora do fuzuê, com cinco mil pessoas disputando espaço no exíguo corredor que dava acesso 
ao Olímpico Clube, Sidnei Soares foi o primeiro a apresentar o ingresso na catraca: o sujeito olhou, colo-
cou o ingresso contra a luz, chamou outro sujeito, focou com a lanterninha de bolso, os dois conferiram 
e liberaram o folião. Do lado de fora, o resto do povo vibrou como um gol do Brasil em final de Copa do 
Mundo. Sidnei Soares, um varapau de quase dois metros, já começou a sambar no ritmo das marchinhas, 
com os dois braços levantados, os dedos da mão no “vê” da vitória e um sorriso estampado no rosto. 

Mas, aí, o tinhoso mostrou a língua: havia uma segunda catraca, no final do corredor, exatamente 
na porta de entrada do clube. O porteiro olhou o ingresso, focou com a lanterninha de bolso e passou o 
mesmo para um almofadinha de smoking, que estava ao lado. Sério que só cu de touro, ele fez um sinal 
quase imperceptível. Em quinze segundos, seis brutamontes se atiraram sobre o Sidão, lhe imobilizaram 
no chão, e o jogaram por cima da mureta em forma de corredor, que separava os foliões tradicionais da 
gente pobre e ignara da fila do gargarejo. Um dois metros de altura, para ser exato. Sidão despencou lá de 
cima e se desfez no chão feito um pacote bêbado. Ninguém entendeu nada. Antídio Weil foi o primeiro 
a se aproximar:

– O que aconteceu, compadre?
Alisando o torso, como se quisesse descobrir quantas costelas estavam quebradas, Sidão explicou 

o erro:
– Os filhos da puta mudaram o ingresso. Ele agora está em preto e branco. Quem estiver com in-

gresso colorido vai se fuder!
Mário Adolfo, que ainda não sabia desses golpes baixos de alguns dirigentes carnavalescos (mudar 

a tipologia dos ingressos de um ano para o outro), estava no Bancrévea Clube, na companhia de vários 
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homeboys dispostos “a pegar o sol com a mão”, como o próprio nome do baile anunciava.
Ele havia falsificado 25 ingressos do simpático clube da Getúlio Vargas e todo mundo havia en-

trado. A baderna estava completa, parecia até uma “brincadeira” na casa da Doroteia da Caxuxa – se a 
plateia feminina não fosse muito mais bonita. O presidente do Bancrévea, Álvaro Pontes, no mínimo, não 
era tão vigário quanto os diretores do Olímpico. O tipo de ingresso do clube era tão tradicional quanto 
as cores da bandeira brasileira.

A revanche ocorreu no baile “Despedida da Kamélia”. Mário Adolfo fez quase 500 ingressos e 
foi pessoalmente distribuir os “mimos” gratuitamente na fila da entrada. Todo mundo entrou e brincou, 
inclusive meia dúzia de arigós vendedores de redes cearenses, que iam passando em direção ao mercadão 
para vender seus teréns e resolveram aceitar aquela galinha morta. Foi uma bela desforra.

DEZEMBRO de 1986. O estudante de engenharia Chico Costa era o responsável pelo cálculo de 
estrutura dos carros alegóricos do GRES Andanças de Ciganos. O advogado Vilson Benayon e a enge-
nheira florestal Simone Pessoa, na época presidente e vice-presidente da escola, respectivamente, contra-
taram um carnavalesco chamado Jair Mendes que, segundo eles, fazia misérias no Festival de Parintins. 
Os manauaras só iriam ouvir falar em Jair Mendes, o mágico por trás dos truques dos bumbás Garantido 
e Caprichoso, quase dez anos depois.

Com aquele jeito de quem não quer nada, Jair Mendes começou a desenhar os carros e explicar 
como eles se movimentariam na Avenida Djalma Batista. O enredo da escola naquele ano, “Os Deuses 
do Olimpo”, começava nas ferozes guerreiras Amazonas, da Ásia Menor, passava pelos deuses do Monte 
Olimpo, pelos incas, pelos maias, pelos conquistadores espanhóis, pelo mítico reino El Dorado e acabava 
nas icamiabas, lá em Nhamundá. Era uma viagem só.

O papel do Jair Mendes era criar. Chico Costa que se lascasse, calculando quantos destaques po-
diam caber sobre um carro alegórico e quantas rodas o carro teria de ter para se movimentar. Um dos 
carros (uma megaconstrução de 32 m² de base, intitulada “Monte Olimpo”) precisou de 48 rodinhas – 
que, na época, eram simples “rolamentos”, aquelas rodinhas de aço, cheia de esferas, usadas nas caixas 
de transmissão dos automóveis.

O carro alegórico “Monte Olimpo”, cheio de planos interpostos onde ficariam os destaques, con-
seguiu ser rebocado até ser posicionado ao lado do cemitério São João Batista, lugar da concentração. 
Como seria o segundo carro a entrar na avenida, estava tudo nos conformes. A torcida era saber se o 
abre-alas, com um Pégaso se movimentando furiosamente para os dois lados e soltando fumaça pelas na-
rinas (ninguém nunca tinha visto um troço daquele antes, cortesia do Jair Mendes!), iria conseguir entrar 
na avenida.

Quando o “Monte Olimpo” foi armado (Zeus estava a cinco metros do chão, Ártemis, a um me-
tro, o restante dos deuses – Ares, Poseidon, Afrodite, Hades, Apolo, Deméter, Hermes, etc. – estavam 
distribuídos na base), o peso do carro alegórico simplesmente fez as rodinhas mergulharem no asfalto. 
Quando a turma começou a empurrar o carro, as rodinhas continuaram presas no asfalto – a maioria dos 
pregos que as sustentavam na madeira optaram por desistir daquela luta inglória.

O carro conseguiu ser rebocado para o meio da rua com um terço das rodas originais – as demais 
ficaram enterradas no asfalto. Sem as rodinhas faltantes, aquele carro alegórico não servia mais pra porra 
nenhuma porque perdera a mobilidade. O impasse era o seguinte: ou os deuses do Olimpo desciam dos 
pedestais e desfilavam a pé na avenida como mortais comuns, o que era simplesmente repugnante, ou o 
carro iria descer a avenida com ou sem rodas. Os ciganos fizeram a opção correta de o carro descer “com 
ou sem rodas”.

Não era uma tarefa muito fácil e a técnica precisava ser explicada em tempo real. Seria tipo carregar 
uma liteira. A diferença era de que a tal liteira pesava quase duas toneladas. Cinquenta caboquinhos se 
apresentaram como voluntários, muitos deles de bermudas ou calção vagabundo, sem camisa e descalços. 
Eram os torcedores da escola de samba que moravam no Bodozal da Maués e estavam ali só para pres-
tigiar o desfile. Nunca imaginaram descer a avenida. Pois foram esses sujeitos humildes e extremamente 
solidários que levaram no muque o carro alegórico “Monte Olimpo” por toda a extensão da avenida. A 
cada quinze metros, um sujeito apitava. Eles colocavam a “liteira” no chão. Alguns minutos depois, dois 
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apitos. Eles levantavam a liteira. Três apitos. Eles começavam a caminhar levando a liteira. Novo apito. 
Eles paravam e colocavam a liteira no chão.

Apesar dos percalços, o desfile transcorreu dentro da maior normalidade possível, com Carlinhos 
de Pilares dando um show de interpretação e as arquibancadas começando a entoar o grito de “é campeã!, 
é campeã!”. Mas aí, um coiote da pata branca, provavelmente a soldo do GRES Mocidade de Aparecida, 
percebeu que a porta-bandeira estava bailando com o pavilhão da Acadêmicos de Pilares, comunicou a 
presepada aos jurados, que se encarregaram de colocar água no chope dos ciganos, descontando dois 
pontos da exibição do casal.

No júri paralelo da rede Calderaro de Comunicação, o GRES Andanças de Ciganos fez barba, 
cabelo e bigode, e conquistou o Estandarte de Ouro. No júri oficial, perdeu por dois pontos para a Apa-
recida, que também havia dado um verdadeiro show. Ainda hoje, aquele vice-campeonato da escola é 
considerado uma das maiores injustiças já ocorridas na história do carnaval amazonense. Choses.

FEVEREIRO de 1982. Como tantas outras histórias do bairro, essa também tem várias versões. 
Uma delas dá conta de que se passou em um baile de carnaval em Itacoatiara. Outra, que foi num baile 
de carnaval em Manaus. Vou contar a que me contaram. Naquele mês, o povo da Cachoeirinha estava 
em peso no Baile da Kamélia, no Olímpico Clube. De repente, Lúcio Preto se aproxima de Sici Pirangy 
e cochicha no seu ouvido:

– Disfarça antes de olhar, mas você está vendo aquele sujeito ali na mesa do Frankinho? É o novo 
mestre de bateria do Andanças de Ciganos. O nome dele é Edir Pedro Batista, mas ele só gosta de ser 
chamado de Mestre Carioca. Fiquei sabendo que ele dá um cu amuado e está a fim de ti. Ele acabou de 
ganhar o concurso “Cidadão Samba” desse ano. E hoje à tarde, ele recebeu uma nota preta do Vilson 
Benayon. Bota pra cima, que tu vai levantar uma boa grana...

Naquele mesmo instante, Frankinho estava buzinando no ouvido de Mestre Carioca:
– Olha sem dar mancada, que ele é meio arisco. Você está vendo aquele cara ali naquela mesa, 

conversando com o Lúcio Preto? O nome dele é Sici Pirangy e ele se amarra em dar o cu. Mas só gosta 
de pau grande e grosso que nem o teu. Ele é gerente da banca de bicho do Ivan Chibata e anda sempre 
cheio da grana. Bota pra cima, que tu vai tirar a barriga da miséria...

Quando Lúcio Preto terminou de falar, Sici Pirangy olhou discretamente para o Mestre Carioca e 
balançou a cabeça afirmativamente, estampando no rosto um meio sorriso cínico. Ainda conversando 
com Frank Cavalcante, Mestre Carioca devolveu a presepada do mesmo jeito. Ambos, em suas respecti-
vas mesas, começaram a encher a cara de birita e, de vez em quando, trocavam um meio sorriso cínico, 
mas discreto. O resto da galera completamente boiando.

De repente, Sici Pirangy se levantou da mesa e foi ao banheiro masculino. Ele estava ali, urinando, 
quando Mestre Carioca se aproximou, olhou de soslaio pro pau dele, levantou a vista olhando fixo pra 
parede e colocou sua sucuriju pra verter água.

Sici já estava dando a balançadinha final, quando Mestre Carioca, com um risinho safado na cara, 
cutucou Sici com o cotovelo e entrou no assunto pisando macio feito um gato angorá:

– E aí, meu querido?...
– E aí pergunto eu, meu brother... – devolveu Sici, já guardando os documentos na cueca.
– Dá pra rolar aqui dentro? – insistiu Mestre Carioca.
– Você é quem sabe... – devolveu Sici, se dirigindo à pia para lavar as mãos.
– O foda é aparecer alguém de repente... – embaçou Mestre Carioca.
– Porra, meu, é só a gente não fazer muito barulho... – desembaçou Sici.
– Por mim, tudo bem... – atalhou Mestre Carioca, começando a lavar as mãos.
– Por mim, tudo bem também... – garantiu Sici, já enxaguando as mãos em um lenço de papel.
– E quanto à questão da grana? – questionou Mestre Carioca.
Sici foi de uma sinceridade cruel:
– Olha, bicho, eu sei que você é um cara legal, mas eu não coloco a minha pomba no teu caneco 

por menos de quinhentos paus...
Mestre Carioca tomou um susto:
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– Que porra é essa de colocar a pomba no meu caneco? Eu não sou fresco não!...
– Eu também não! – devolveu Sici.
– Mas o Frankinho me disse que você queimava a rosca... – explicou Mestre Carioca, meio sem jeito.
– E o Lúcio Preto me falou a mesma coisa de você... – contemporizou Sici Pirangy.
Foi quando a ficha caiu. Os dois haviam caído no golpe de Batman & Robin, isto é, de Lúcio Preto 

e Frank Cavalcante. Saíram do banheiro morrendo de rir. Lúcio Preto e Frankinho também estavam se 
acabando de rir. O resto da galera só soube da presepada depois que o baile de carnaval terminou.

REVELADO nas divisões de base do Canarinho, de Petrópolis, o lateral direito Tobias jogou 
profissionalmente em alguns times de Manaus e encerrou sua carreira no Penarol, de Itacoatiara, cidade 
onde mora até hoje.

Um mês antes de se transferir para a Velha Serpa, ele procurou o barbeiro João Mathias e cantou a pedra:
– Seu João, quero lhe comunicar que engravidei a sua filha mais velha, a Walcirene, mas que vou 

me casar com ela no religioso, na Igreja de Santa Rita, e depois leva-la comigo pra morar em Itacoatiara.
O barbeiro não disse anda.
Uma semana antes de viajar, Tobias voltou à casa do barbeiro:
– Seu João, quero lhe comunicar que engravidei a sua filha mais nova, a Walcicléia, mas que vou 

me casar com ela no civil, no Cartório do 6º Ofício, e depois leva-la comigo pra morar em Itacoatiara.
O barbeiro não disse nada.
Tobias casou no civil e no religioso, levou as duas irmãs pra Velha Serpa, para morarem com ele sob 

o mesmo teto. Abatedor de lebres em tempo integral, ele fez três filhos em cada uma delas e mais meia 
dúzia de filhos nas nativas locais, ou seja, se transformou no maior garanhão da Velha Serpa.

Com o passar dos anos, as duas irmãs começaram a não gostar das constantes escapadelas do ma-
rido para “galinhar” pela cidade e resolveram transformar a vida dele em um inferno. Todo dia, quando 
iam requentar a janta, deixavam a comida queimar de propósito só para o garanhão dormir com fome. 
Suas cuecas só eram lavadas a cada quinze dias. Roupas de passeio, uma vez por mês.

Foi quando Tobias, também conhecido como Barão, resolveu radicalizar: levou as duas esposas 
para Manaus, alugou o quarto de uma vila na Rua Maués, na Cachoeirinha, e trancafiou as duas irmãs na 
gaiola, junto com a renca de filhos. Aí voltou a Itacoatiara para dar continuidade à sua bela carreira fute-
bolística e de conquistas amorosas. Só vinha a Manaus nos finais de semanas ou feriados.

Um certo dia, mais precisamente num sábado, o Barão garanhão, morrendo de saudades das duas 
teúdas, chegou em casa por volta das 22h e encontrou apenas as crianças dormindo no recinto. Ele ficou 
possesso ao verificar a irresponsabilidade de suas esposas – que onda era aquela de deixar as crianças 
sozinhas em casa numa noite de sábado?…

Determinado e invocado, o Don Juan tupiniquim resolveu ir à caça das duas irmãs “irresponsáveis” 
para lhes dar uma lição. Depois de bater pernas por diversas casas noturnas da Cachoeirinha, Tobias en-
controu as duas irmãs no Pagode da Churrascaria Roda Viva, na Rua Borba canto com a Rua Ajuricaba, 
acompanhadas de dois belos exemplares da espécie masculina, dançando agarradinhas na maior felicidade.

Atônito, pois nunca tinha visto as esposas tão felizes e radiantes como naquele dia, o garanhão 
pegou as duas teúdas pelos braços e as levou à força para fora da casa noturna. Depois de uma discussão 
indecifrável – o Tobias é gago e quando fica brabo ou nervoso a gagueira aumenta em razão exponencial 
–, o garanhão entrou com elas em um táxi e mandou o motorista tocar direto para a casa do barbeiro 
João Mathias.

Por volta das 3h da madrugada, Tobias bateu na porta da residência e foi atendido pelo barbeiro, 
ainda morrendo de sono, que não escondeu o espanto:

– Boa-noite, meu genro! O que qui você está fazendo aqui nesse adiantado da hora. Tá tudo bem?! 
Aconteceu alguma coisa?!

Tobias nem deixou a bola quicar e já arrematou de bate-pronto:
– Não tá tudo bem não, seu João Mathias! Tá tudo mais ou menos! Eu só vim aqui devolver as 

suas filhas porque elas não servem para serem minhas esposas não. Amanhã eu trago os seis curumins e 
deixo aqui!
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Aí, colocou as duas meninas para fora do táxi e seguiu com o motorista para o quarto da vila da 
rua Maués.

O barbeiro não disse nada.
No dia seguinte, Tobias deixou a renca de moleques na casa do sogro e se mandou para Itacoatiara. 

Só voltava a Manaus de vez em quando, exclusivamente para comemorar o aniversário das crianças. E 
tudo isso ganhando um salário de miséria no Penarol. Agora, imaginem o que aconteceria se ele tivesse 
sido contratado pelo Flamengo, do Rio de Janeiro. Ou se ganhasse o salário do Neymar... 

AGOSTO de 1988. Presidente do GRES Andanças de Ciganos, o advogado Vilson Benayon se 
lança candidato a vereador pelo PMDB e escolhe vários membros da bateria da escola para fazerem parte 
de sua equipe de campanha. Um dos grupos recebeu uma Kombi novinha em folha e a recomendação 
expressa de só colarem cartazes em locais previamente agendados pelo candidato.

Um dos locais agendados é o Bar do Barroso, na época presidente do bumbá Tira Prosa, localizado 
em Santa Luzia. A equipe chega ao boteco, numa noite de sábado, e o cabaré está inflamado por conta do 
tecladista Milton, que, entre outros cacoetes, costuma tocar músicas a pedido. Eles começam a colar os 
cartazes do Benayon pelas paredes do bar, enquanto o responsável pela equipe, o espevitado Walter Meio 
Quilo, conversa sobre amenidades com algumas garotas. 

Um dos moleques da equipe coloca um bilhete na mão do tecladista pedindo uma determinada 
música. Milton lê a presepada e começa a cantar: “Eu pensei em me entregar / Meu amor meu coração 
/ Meu carinho e muito mais / Mas parei por um instante / Pensei mais dois minutinhos / E voltei um 
pouco atrás / Recordei pelo passado / Você esteve ao meu lado / E roubou a minha paz / Você me serve 
de exemplo / Vou fugir enquanto é tempo / Você é doida demais!”. 

Aí, enquanto fazia algumas lambanças melódicas no teclado, Milton pegou novamente o bilhete e 
leu em voz alta: “Essa música é dedicada à mulher mais gostosa e mais fogosa da Cachoeirinha. Além de 
cadeiruda, peituda e bunduda, a Rossicléia Alves é uma pessoa muito dada, muito safada e muito saidinha! 
Essa é pra você, Rossicléia, lembrando das noites de amor nos nossos lençóis!” – e voltou para o refrão 
“Você é doida demais! Você é doida demais! Doida, muito doida, doida, doida! Você é doida demais!”.

Os colhões do Meio Quilo foram parar na garganta. Rossicléia Alves era o nome de sua velha 
mãe. Ele pegou um terçado e deu uma terçadada no meio do contador de luz. O boteco ficou às escuras. 
Completamente ensandecido, Meio Quilo começou a bater com a costa do terçado em quem estivesse no 
seu raio de ação. O boteco virou uma zona total. Meio Quilo só sossegou o facho quando chegou uma 
equipe da Rocam, meia hora depois, para colocar ordem na casa. Benayon foi eleito vereador, mas não 
recebeu um voto em Santa Luzia. E até hoje Meio Quilo quer saber qual foi o palhaço que colocou na 
roda a “doida” da sua genitora.

FEVEREIRO de 1978. Completamente chapados, Luiz Lobão, Lúcio Preto, Maria Angélica, Lu-
cimara, Elizabeth e Chico Porrada estão deixando a sede do Agrepo a bordo de um carro pilotado por 
Maurílio. A bonita Lucimara passou o baile de carnaval inteiro cheirando lança-perfume, está totalmente 
bodada, mas ainda assim quer mais, muito mais. Só que os vidros de Estudantina já secaram há muito 
tempo.

– Eu quero cheirar, eu quero cheirar! – implora ela, de olhos fechados, no banco traseiro do carro, 
aparentemente em transe mediúnico.

De vez em quando, ela sai do transe e se joga no pescoço do motorista Maurílio, quase o fazendo 
provocar um acidente.

– Eu quero cheirar, porra, eu quero cheirar! – diz Lucimara, como se estivesse recitando um mantra.
Maurílio fica puto:
– Segura essa vagabunda aí atrás, Lúcio Preto, segura essa vagabunda aí atrás, senão ela vai acabar 

fazendo a gente capotar! – berra Maurílio, ficando cada vez mais nervoso.
Lúcio Preto resolve radicalizar. Ele enfia o dedo “maior de todos” no cu – o sacana nunca usou 

cueca – e depois leva ao nariz da Lucimara.
– O que é isso? O que é isso? – ela pergunta, com sua voz pastosa.
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– É cheiro de mari mari! – diz Lúcio Preto. – A onda dele é mais forte do que lança-perfume ou 
cheirinho da loló...

Lucimara sossegou o facho e foi cheirando o dedo do Lúcio Preto, que incrementava a sustância 
do cheiro a cada dez minutos, até a maluca ser despejada em sua residência, já com o dia amanhecendo. 
Lucimara deve ter feito uma viagem inesquecível.

FEVEREIRO de 1985. O bicheiro Ivan Chibata se comprometera em financiar a fantasia da 
bateria do GRES Andanças de Ciganos, que naquele ano tinha como enredo os bumbás de Parintins, e 
vivia sob pressão constante do presidente Vilson Benayon para repassar a “bufunfa”. Depois de muito 
protelar, Ivan Chibata se encontrou com Benayon numa tarde de terça-feira e se comprometeu em dar o 
dinheiro da escola no ensaio de sexta-feira, desde que não desse nenhuma zebra no jogo do bicho durante 
a semana.

Na manhã de quarta-feira, um crioulo sarará, dois metros de altura, forte que só a peste, olho verde, 
um de onça, outro de cobra, o pescoço enfeitado de cordões de ouro, mais sério do que guri mijado, se 
aproxima do cambista que fazia ponto em frente à Banca do Chibata e diz, resoluto:

– Mil pratas no avestruz. Na cabeça!
O crioulo pagou, deu um beijo numa medalhinha que trazia em um dos cordões e foi embora. Ivan 

descarregou a aposta com o bicheiro Antônio Soares, pai do Jaider Soares, eterno patrono do GRES 
Grande Rio.

À tarde, na extração da Paratodos, deu avestruz na cabeça. Ivan mandou Vladimir Brother ir rece-
ber o dinheiro do prêmio na casa do bicheiro Antônio Soares, com uma recomendação:

– O seu Antonio é meio desconfiado e vai te fazer um bocado de perguntas. Não responde nada. 
Fala que tua função é apenas receber o dinheiro do prêmio e entregar na banca.

Dito e feito. Enquanto contava os 20 mil do prêmio, o bicheiro tentava tosquiar o carneiro:
– Esse Ivan Chibata tem quantos cambistas? Porque pra pagar um prêmio desses, ele deve ter pra 

mais de 100... Com outro descarrego desses, eu vou mudar de ramo... Quantos rotistas ele tem? Uns 20? 
Porque deve ser uma banca grande pra chuchu...

Vladimir Brother entrou mudo e saiu calado.
Por volta das 7h da noite, o crioulo passou na banca para receber o prêmio. Conferiu a grana, se-

parou uma parte do dinheiro e falou, resoluto:
– No jogo de amanhã à tarde, coloca cinco mil pratas no camelo. Na cabeça!
Dito isso, o crioulo pagou a nova aposta, deu um beijo numa medalhinha que trazia em um dos 

cordões e foi embora. Ivan descarregou a aposta com o bicheiro Antônio Soares.
À tarde, na extração da Paratodos, deu camelo na cabeça. Nervosíssimo, Ivan mandou Vladimir 

Brother ir receber o dinheiro do prêmio na casa do bicheiro Antônio Soares, com uma nova recomen-
dação:

– Agora é que o seu Antonio deve estar mesmo desconfiado e vai te fazer um bocado de perguntas. 
Não responde nada. Fala que tua função é apenas receber o dinheiro do prêmio e entregar na banca.

Dito e feito. Enquanto contava os 100 mil do prêmio, o bicheiro tentava tosquiar o carneiro:
– Esse Ivan Chibata tem quantos cambistas? Porque pra pagar um prêmio desses, ele deve ter pra 

mais de 500... Com outro descarrego desses, ou eu vou mudar de ramo ou eu vou descobrir o que está 
acontecendo... Quantos rotistas ele tem? Uns 200? Porque deve ser uma banca grande pra caralho! Dê 
um recado pro Ivan Chibata: não é nada pessoal, mas se eu sentir cheiro de marmelo, o chifre de alguém 
vai feder...

Como da primeira vez, Vladimir Brother entrou mudo e saiu calado.
Por volta das 7h da noite, o crioulo passou na banca para receber o prêmio. Conferiu a grana, se-

parou uma parte do dinheiro e falou resoluto:
– No jogo de amanhã à tarde, coloca 20 mil pratas no pavão. Na cabeça!
Dito isso, o crioulo pagou a nova aposta, deu um beijo numa medalhinha que trazia em um dos 

cordões e foi embora. 
Ocorre que a história do crioulo bom de palpite havia circulado dentro da banca e contaminado 
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todo mundo (cambista, rotista, conferente, segurança, tesoureiro, servente, etc.). Tudo quanto foi funcio-
nário da banca resolveu apostar no pavão, na cabeça. Ivan Chibata ficou transtornado: se descarregasse o 
total das apostas (R$ 50 mil) com o bicheiro Antônio Soares e desse pavão na cabeça, ele era um homem 
morto. Ninguém pagaria R$ 1 milhão de prêmio sem deixar alguns cadáveres pela estrada. Cada vez mais 
nervoso, ele fez o que lhe pareceu mais lógico: bancaria, ele mesmo, a aposta. Se desse pavão na cabeça, 
Ivan Chibata estaria desmoralizado pelo resto da vida e seria banido do jogo do bicho por não pagar as 
apostas, mas ainda assim teria um capital de R$ 50 mil para iniciar uma nova profissão. Talvez voltasse a 
ser um vendedor de produtos farmacêuticos, quem sabe.

Antes de começar o sorteio da Paratodos, ele trancou-se sozinho em seu escritório, reuniu todas as 
“pules” do pavão em um gigantesco maço, sentou-se em cima e ficou aguardando o resultado ao lado do 
telefone vermelho, mais angustiado do que barata de ponta-cabeça. O telefone tocou. Pálido como um 
defunto, Ivan Chibata começou a anotar com giz em uma plaqueta os resultados que lhe eram transmiti-
dos do Rio de Janeiro. Quando terminou a tarefa, chamou Vladimir Brother:

– Mete no rosto a tua melhor cara de corno triste, vai lá no salão e pendura essa plaqueta de cabeça 
pra baixo!

Vladimir Brother obedeceu. No salão, umas 80 pessoas, entre cambistas, rotistas, conferentes e 
pessoal administrativo, aguardava o resultado. Quando viram a plaqueta de cabeça pra baixo, foi o maior 
alvoroço, com todo mundo avançado ao mesmo tempo para ver de perto os números sorteados.

Nesse momento, Ivan Chibata entrou no salão:
– Deu urso na cabeça, bando de traíras! – vociferou.  – Você se fuderam comigo!
Aí, jogou a pá de cal:
– Milka, minha filha, coloca a mala de dinheiro no carro e vamos embora gastar o dinheiro desses 

patos, que hoje nós lavamos a burra! Vocês se fuderam comigo, seus traíras de uma figa!
Na mesma noite, Ivan Chibata pagou integralmente o valor das fantasias da bateria do GRES 

Andanças de Ciganos. O crioulo sarará nunca mais acertou um jogo e terminou ficando completamente 
“liso” uns seis meses depois. As duas apostas seguidas que havia acertado tinha sido apenas sorte de 
principiante.

FEVEREIRO de 1985. O GRES Andanças de Ciganos leva para a Avenida Djalma Batista o 
enredo “Caprichoso e Garantido: Cultura Popular de Parintins”, do carnavalesco Jair Mendes. Os carros 
alegóricos, os tripés, os destaques de luxo e as fantasias das alas estão tão bonitos que, ainda na concen-
tração, os jornalistas que cobrem o evento começam a anunciar que o carnaval daquele ano já tem uma 
escola campeã. O presidente Vilson Benayon está com o coração a mil por hora. Os diretores de harmo-
nia sabem que basta não ter vacilo e o título vai estar no papo.

Ricamente estilizados de Amos do Boi Garanchoso (metade da roupa na cor vermelha do Garan-
tido, metade na cor azul do Caprichoso), Sadok Pirangy, Wilson Fernandes, Maurílio, Zé Alfaia, Ivan 
Chibata, Juarez Tavares, seu Almeida, Antídio Weil, Petroba, Nelito, Galúcio, Luluca e Ruizinho estão 
participando da Comissão de Frente. O desfile apoteótico dos amos de boi levanta a plateia. Pela primeira 
vez na história do carnaval amazonense, uma Comissão de Frente desfila como se fosse uma ala sincroni-
zada: um apito, eles se deslocam garbosamente para frente e, depois de doze passos, ficam imóveis. Outro 
apito, eles tiram o chapéu e colocam na altura do peito. Outro apito, eles se viram para a lateral da avenida, 
cumprimentam graciosamente o público e retornam à posição original. Outro apito, eles se viram para 
a outra lateral da avenida, cumprimentam graciosamente o público e retornam à posição original. Outro 
apito, e eles colocam o chapéu na cabeça e começam a se deslocar garbosamente para frente. O sincro-
nismo perfeito é de encher os olhos.

Em frente da cabine dos jurados, um torcedor começa a gritar da arquibancada:
– Aí, seu Juarez, tá mandando bem... Vai dar Ciganos na cabeça! É isso aí, meu amigo, é isso aí! Vai 

dar Ciganos na cabeça! A Comissão de Frente está do caralho! Está do caralho!
Na hora em que se vira para cumprimentar a arquibancada, seu Juarez reconhece o sujeito. Os gri-

tos que ele deu devem ter sido ouvidos na cabine dos jurados:
– Zé Raimundo, filho da puta, me paga o que tu deve, desgraçado! Já protestei três vezes aquele teu 
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cheque sem fundo, corno de uma figa! Me paga o que tu deve, filho de uma rampeira leprosa! Me paga 
o que tu deve senão vou encher tua cara de chumbo, viado safado, corno da moléstia, cabrão com a mãe 
na zona!

Dito isso, seu Juarez abandonou a Comissão de Frente e saiu correndo atrás do cidadão. O sujeito 
escafedeu-se no meio da multidão. Seu Juarez pulou o alambrado que separava o público dos brincantes e 
continuou sua perseguição no meio da arquibancada. Metade da Comissão de Frente saiu correndo atrás 
de seu Juarez, que já havia tomado todas e estava pra lá de Marrakesh. Conseguiram trazê-lo de volta pra 
avenida na base da gravata.

Os jurados não gostaram da presepada e, claro, deram a nota mínima para a Comissão de Frente. 
O GRES Andanças Ciganos acabou em 3º lugar. O presidente Vilson Benayon queria comer o fígado do 
seu Juarez.

FEVEREIRO de 1986. O bloco de sujos Aluga-se Moças havia acabado de desfilar na Avenida 
Djalma Batista e estava retornando pra Cachoeirinha através da Rua Pará, no Vieiralves. O relógio mar-
cava 22h da noite do domingo gordo de carnaval. Cerca de dois mil foliões fantasiados de mulheres par-
ticiparam da odisseia. O mais animado de todos é o estudante Hilário Prado, 20 anos, boa pinta, físico de 
marombeiro e espada matador registrado em cartório, que, como o resto da gangue, também está morto 
de bêbado. 

Foi o primeiro desfile de Hilário no bloco e ele se fantasiou de uma sensual dançarina de Cancã: 
peruca vermelha estilo Chanel, vestido de cetim roxo com franjas de renda negra, cintas-ligas no modelo 
meias de arrastão, mitenes (luvas negras que cobrem o braço até um pouco acima do cotovelo), penacho 
e gargantilha. Como toque final, uma calcinha com bumbum falso, que continha um enchimento de es-
puma de nylon. A maquiagem à base de blush, rímel, cílios postiços e batom roxo ajudou a transformar 
Hilário em uma tremenda gata de classe mundial. 

Nas proximidades da Praça Chile, em frente ao cemitério São João Batista, Hilário começa a dimi-
nuir o ritmo da caminhada e vai ficando cada vez mais distante do grosso do bloco, que segue em frente 
na mesma pisada. Uns dez minutos depois, Hilário está caminhando praticamente sozinho no início da 
Rua Belém enquanto o trio elétrico do bloco Aluga-se Moças, com seus milhares de foliões, já está en-
trando na Avenida Castelo Branco.

Em frente ao Posto Saci, quase na entrada do Beco Celestino, um Opala quatro portas para ao lado 
do folião bêbado e solitário. 

De repente, um braço de crioulo com a grossura do pescoço do Mike Tyson sai da janela do banco 
do carona, dá um tapão no bumbum da dançarina de Cancã e uma voz cavernosa quebra o silêncio da 
noite:

– Te prepara pra ser currada, vagabunda! Nós vamos arrombar esse teu cuzão!
Ouvindo aquilo, Hilário se curou do porre na mesma hora. As portas do Opala já estavam sendo 

abertas para seus dez ocupantes descerem, quando ele meteu o pé na carreira. Saiu azulado em direção 
à Castelo Branco. O Opala seguiu atrás, com os dez crioulões cada vez mais excitados. Aparentemente, 
eles estavam drogados e completamente alucinados pra colocar as mãos (e outras coisas) na dançarina de 
bumbum empinadinho, após uma caçada infrutífera pelos bairros da cidade.

No cruzamento da Rua Belém com a Avenida Castelo Branco o sinal do semáforo estava fecha-
do e o Opala ficou detido providencialmente atrás de um ônibus de linha. Sem parar de correr, Hilário 
aproveitou a oportunidade para atravessar a Rua Belém em direção ao Márcio Nery, desceu por um beco 
paralelo ao muro do colégio e de lá seguiu em direção à Feira de São Francisco, margeando o igarapé da 
Cachoeirinha. Seu coração estava para sair pela boca.

Nesse meio tempo, Hilário foi realizando um verdadeiro strip-tease: jogou fora a peruca, o vestido 
de cetim, as cintas-ligas, a calcinha, as luvas, o penacho e a gargantilha. Quando chegou à Feira de São 
Francisco estava só de cueca de copinho e tênis All Star Converse de cano alto. Subiu a Rua General Car-
neiro no maior pique, pegou a Carvalho Leal à esquerda e só parou de correr quando entrou em sua casa. 
Estava pra colocar os bofes pra fora, mas, felizmente, havia preservado as pregas. Hilário nunca mais quis 
se fantasiar de travesti e andar sozinho pelas ruas desertas da Cachoeirinha durante uma noite de carnaval.
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FEVEREIRO de 1975. No sábado gordo, o pessoal da Cachoeirinha resolveu participar do 1º 
Baile de Fantasias do Beasa, na época um dos mais concorridos e charmosos da cidade. Foram compra-
das dez mesas e 40 ingressos. Quando a turma se encontrou no clube, parecia uma brincadeira na casa 
da Doroteia. Uns 50 machos e umas 30 meninas. Tudo índio, tudo parente. Assim que a banda de sopros 
atacou as primeiras marchinhas, o salão se encheu de foliões dançando alegremente. Dispostos a pegar 
o sol com a mão, eu e Nei Parada Dura nos posicionamos estrategicamente nas proximidades do salão 
para conferir o mulherio. 

Nesse dia, eu estava fantasiado de metaleiro (camiseta, jeans e tênis Bamba, ambos negros). O Nei 
Parada Dura estava fantasiado de malandro de morro (camisa listrada, calça branca de cetim e sapato bi-
color). Com meia hora de baile, comecei a prestar atenção em uma bonita havaiana que dançava de mãos 
dadas com um sujeito fantasiado de palhaço Arrelia. Não deviam ser namorados. Os namorados entra-
vam naquela confusão abraçando-se pela cintura, nunca de mãos dadas. Quando ela passou por mim, 
estendi minha mão em sua direção. Ela segurou, apertou rapidamente, soltou e continuou dançando em 
círculo com o Arrelia. Aquilo era sinal de que ela havia ido com a minha cara.

Na terceira vez que ela passou, segurei sua mão e a puxei em minha direção. Ela soltou a mão do 
palhaço e veio rindo ao meu encontro. Nos abraçamos como velhos namorados. O palhaço veio atrás, 
me segurou pela camisa na altura do pescoço e se preparou para me dar um murro. Nei Parada Dura, que 
estava observando tudo, foi mais rápido. O murro desferido pelo malandro de morro passou raspando a 
minha cabeça e acertou no meio da cara do palhaço. O tempo fechou.

O palhaço Arrelia fazia parte de uma turma da Aparecida. Eles também haviam comprado umas 
dez mesas e uns 40 ingressos. Tudo índio, tudo parente. Uns três deles, fantasiados de arlequins, largaram 
as colombinas no meio do salão e avançaram em cima do Nei Parada Dura. A minha havaiana saiu cor-
rendo e sumiu no meio da multidão. Resolvi agir. A primeira cadeirada que dei acertou nas costelas de um 
pirata. Um tirolês me deu um chute na bunda, que quase me derruba. Mazinho quebrou uma garrafa de 
cerveja na cabeça do tirolês. Em questão de minutos, a pancadaria ficou fora de controle.

Sici Pirangy deu um chute violento em um Zorro e levou uma pernada por trás de um índio pele-
-vermelha. Arlindo Jorge deu um murro no meio da cara do índio pele-vermelha, enquanto era atacado 
por dois pierrôs. Ricardão e Sadok saíram cobrindo de porrada os dois pierrôs. Luiz Lobão agarrou um 
toureiro na gravata enquanto Chico Porrada se encarregava de socá-lo até a morte. Um Homem-Aranha 
tentou socorrer o toureiro. Recebeu uma voadora nas costas dada pelo Petrônio Alto.

Num momento de vacilo, em que fui cercado por três homens da caverna, Garibaldão, Ailton Santa 
Fé e Antídio Weil saíram distribuindo pernadas e socos nos vagabundos. O Jorge Andrade, que trabalhava 
comigo na Sharp, me segurou por trás tentando me tirar da confusão. Rubem Patinete, Erivam Cabocão 
e Airton Caju acharam que ele estava me agredindo, caíram em cima de nós dois e quase mataram o Jor-
ge Andrade de porrada. Foi um custo explicar que ele era meu amigo e que estava apenas tentando me 
proteger.

A confusão só terminou uns quinze minutos depois, com a chegada da polícia. O salão do Beasa 
havia se transformado em uma terra arrasada, com metade das mesas do clube de cabeça pra baixo, ca-
deiras, garrafas e copos quebrados a dar de pau, aqui e ali uma mancha de sangue e a rica decoração do 
baile em frangalhos. Ninguém foi preso.

Durante a confusão, Nei Parada Dura havia ficado sem a camisa e sua calça de malandro estava 
totalmente rasgada, parecia uma saia. Eu, ele e Jones Cunha entramos em seu carro e fomos para o Bar 
Dom Quichope, lá na Praça 14, para aguardar pelo resto da turma.

Puto da vida, Nei jogou fora o que restava de sua calça de malandro e entrou no boteco só de cueca 
e sapato bicolor. Como eu tinha sido o pivô involuntário da confusão, também tirei a calça e a camisa e 
entrei no boteco só de cueca e tênis. Jones Cunha começou a se preparar para uma nova confusão.

O garçom que nos atendeu não deu a mínima. Enquanto colocava as tulipas de chope na mesa e 
anotava os pedidos de tira-gosto, fez uma observação:

– Você dois é que estão certos. Com esse calor infernal que está fazendo em Manaus, só mesmo 
ficando de cueca...

O resto do nosso pessoal começou a chegar.
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Dali a pouco, o Dom Quichope havia se transformado em uma espécie de brincadeira na casa da 
Doroteia. Tudo índio, tudo parente. Ficamos lá até o dia amanhecer, cada um fazendo questão de contar 
sua participação heroica naquela batalha campal contra os homeboys da Aparecida. E tudo aquilo por 
quê?... Porque um palhaço Arrelia não quis perder sua bonita havaiana para um metaleiro cara de pau 
durante um baile de fantasias. Assim caminha a humanidade. Giants.

MARÇO de 1998. A diretoria do GRES Andanças de Ciganos está reunida na quadra da escola 
para avaliar o desfile. Discussões acirradas, todo mundo colocando a culpa em todo mundo por conta 
do desfile sofrível, que redundou em um desmoralizante 5º lugar. De repente, aparece o eterno beque 
central do Murrinhas do Egito, Petrônio Aguiar, fantasiado de oficial da SWAT: bota de cano alto, calça 
de camuflagem, colete à prova de bala, japona e capacete com viseira transparente. Nas mãos, um fuzil de 
uso exclusivo das Forças Armadas. 

Para quem não sabe, o grupo SWAT (sigla de “Special Weapons and Tactics”, “Armas e Táticas 
Especiais”) é uma unidade de elite da força policial usada em situações excepcionais, que exigem maior 
poder de fogo ou táticas especializadas. Os oficiais da SWAT passam por treinamentos especiais e têm 
acesso a um arsenal de armamentos, blindagem e aparelhos de vigilância muito mais potentes do que os 
equipamentos de policiais comuns. Petrônio Aguiar havia passado seis meses em Los Angeles (EUA) 
fazendo o curso de oficial em uma das unidades da cidade.

Petrônio explica que não quer participar das discussões, mas que vai esperar até o fim da reunião 
porque está ali por conta de uma missão específica. Um dos mestres de bateria, Adalberto (aka “Dadau”), 
começa a ficar nervoso. Petrônio Aguiar não tira os olhos dele. As discussões prosseguem, cada vez mais 
acirradas, com todo mundo colocando a culpa em todo mundo por conta do desfile sofrível. O presidente 
da escola, Vilson Benayon, resolve suspender a reunião para ser retomada no dia seguinte.

Aqui cabe mais outra explicação: uma das diferenças entre o grupo da SWAT e o de oficiais de pa-
trulhas regulares é o uso de equipamentos e armas avançadas. Os oficiais da SWAT usam coletes à prova 
de balas com blindagem cerâmica. O tronco e a cabeça são protegidos por capacetes e painéis balísticos 
de Kevlar. O típico arsenal de um oficial da SWAT inclui uma arma de mão confiável e potente, uma 
submetralhadora e uma escopeta. Oficiais treinados como atiradores de elite – caso do Petrônio Aguiar 
– possuem um fuzil com mira telescópica. Além do fuzil, Petrônio estava com algumas armas de mão 
(Sig Sauer P220, Glock de 9 mm e um Colt calibre .45). As armas de mão são colocadas em um coldre 
na parte de baixo da perna, para uma sacada rápida, diferentemente dos oficiais de patrulha, que usam o 
coldre na cintura. 

Assim que a reunião terminou, Petrônio tirou uma algema da cintura e avisou pro Dadau:
– Levante as mãos pra cima, coloque pra trás, espere eu lhe algemar e depois me acompanhe!
Dadau saiu correndo e entrou no banheiro da quadra da escola, onde se aquartelou. Petrônio, sem 

se abalar, deu um toque:
– É melhor você sair daí de mãos pra cima! Se eu tiver que entrar, vou meter uma azeitona no teu 

joelho e nunca mais você vai sambar aqui na quadra...
Um dos diretores dos Ciganos, Carlito Bezerra, partiu pra cima do oficial da SWAT:
– Êi, bicho, o que qui tu tá pensando, hein? Tu tá te achando Deus? Chega aqui, cheio de marra, 

frescando com todo mundo, armado igual ao Rambo! O Dadau é gente boa e é meu amigo, porra, ele é 
meu amigo!

Petrônio Aguiar, imperturbável, com o fuzil em posição de tiro:
– Carlito, fica na tua, que a gente já jogou muita pelada juntos e somos amigos até hoje! A parada 

não é contigo! No dia em que for contigo, eu vou esquecer que a gente já jogou no mesmo time e fazer 
o que tiver que ser feito. A parada aqui é com o Dadau, fica na tua!

Aí, pediu mais uma vez para o Dadau sair do banheiro com as mãos para cima. Depois de alguns 
minutos que pareceram horas, Dadau saiu do banheiro, com as mãos levantada, sem esconder o nervo-
sismo. 

Assim que algemou o diretor de bateria, Petrônio Aguiar o levou direto para o distrito policial, onde 
Dadau abriu o jogo: ele deu nome, codinome, telefone e endereço de todos os demais comparsas respon-
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sáveis pelo sumiço de 50 instrumentos, 40 mesas, 100 cadeiras e um freezer, ocorrido um mês antes, na 
quadra da escola. Parte dos objetos do furto foi recuperada. 

Carlito Bezerra ficou tão bestificado com o tamanho da roubalheira do seu amigo Dadau, que se 
tornou admirador incondicional do oficial da SWAT.

VEREADOR e presidente da CMM, Francisco Corrêa Lima era casado com dona Aldi, irmã de 
dona Mariles, mãe do Sidão Ribeiro, e morava em uma casa de dois andares localizada na Rua Borba canto 
com a Tefé. O casal não teve filhos naturais, mas adotou dois moleques que valiam por dez. O mais velho, 
Afrânio (aka “Eusébio”, porque era apaixonado pelo atacante português), era viciado em jogos de futebol 
de mesa. Ele possuía dezenas de times de Celotex e de caroços de tucumã. Com um agravante: quando 
seu time entrava em campo, ele fazia uma infernal queima de fogos de artifícios no pátio da casa, que 
assustava a vizinhança. O mais novo, Aldifran, assim que completou treze anos de idade, se transformou 
no maior fabricante de “cheirinho da loló” da Cachoeirinha. Vinha gente dos quatro cantos da cidade 
adquirir sua obra-prima (“É melhor do que o lança-perfume Rodouro”, asseguravam os cafungadores).

Quando, esporadicamente, eu encontrava o distinto vereador caminhando pelas ruas do bairro, o 
cumprimentava civilizadamente:

– Bom-dia, Dr. Corrêa Lima. Como vai a dona Aldi?...
– Bom-dia, meu rapaz. A Aldi vai bem, vai muito bem, obrigado! – ele devolvia, sempre sorridente, 

como todo bom político.
No carnaval de 1974, nós resolvemos furar a entrada do “Baile do Pierrô”, no Clube Municipal, 

cujo presidente era o referido vereador. Se desse alguma bronca, era só citar o nome do ilustre morador 
da Cachoeirinha.

Na modalidade “invasão de peito aberto”, que era a nossa favorita, era escolhido primeiro o “co-
elho”, ou seja, o cara que vai ser pego pelos seguranças (eles precisavam mostrar serviço!) pro resto da 
turma poder se escafeder no meio da multidão. Pelo grau de intimidade que eu suspeitava ter com Corrêa 
Lima, me escalei para a tarefa.

A gente se posicionou em um terreno baldio nos fundos da sede campestre. O truque era simples 
e ordinário: algum sangue-bom que já estivesse dentro do clube iria desligar a chave geral. Com aquela 
momentânea escuridão de breu, era só passar pela cerca de arame farpado que separava o terreno do clu-
be do terreno baldio e embicar em direção ao fuzuê. A operação toda tinha de ser realizada em menos de 
um minuto, que era o tempo máximo necessário para um segurança religar a chave geral.

Dito e feito. Assim que a luz voltou, iluminando nossa rota de fuga em direção ao clube, três se-
guranças me encaixotaram. O resto da moçada conseguiu desaparecer no meio do salão. Antes que os 
brutamontes começassem a me espancar, gritei as palavras mágicas:

– Se um de vocês me bater, vai ser demitido da Câmara Municipal de Manaus agora mesmo. Eu sou 
sobrinho do Dr. Corrêa Lima...

Eles se entreolharam, torceram um de meus braços para trás e resolveram confirmar a informação. 
O vereador estava em uma mesa do clube, cercado de seguranças e piriguetes de vários calibres, tomando 
todas. Já devia estar pra lá de Marrakesh. Entrei no recinto escoltado pelos seguranças. Diante da mesa, 
abri o verbo:

– Dr. Corrêa Lima, o senhor não é meu tio?...
Ele me encarou com seus olhos mortiços de um biriteiro em estado terminal e disparou:
– Não sou não... Aliás, eu nem lhe conheço...
Os seguranças me colocaram pra fora do clube na base do pescoção. Um ultraje!
É evidente que depois desse dia eu nunca mais cumprimentei o vereador Corrêa Lima nem quando 

o encontrava em velórios. E dois anos depois, quando votei pela primeira vez pra vereador, cravei o nome 
do Fábio Lucena na cédula eleitoral. A vingança é um prato que se come frio.

JANEIRO de 1988. Responsável pela confecção dos carros alegóricos do GRES Andanças de 
Ciganos, o engenheiro Chico Costa chamou um ajudante de ordem no barracão e foi peremptório:

– Zé Bernaldo, pega essa trena e vai lá na Djalma Batista medir a largura da avenida, que o nosso 
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último carro alegórico vai revolucionar o carnaval de Manaus...
O sujeito foi, fez a medição solicitada e retornou uma hora depois:
– Medi de ponta a ponta duas vezes. Tem 16 metros!
Chico Costa fez os cálculos:
– Deixando uma folga de dois metros para cada lado, dá para fazer um carro alegórico com 12 

metros de largura e 20 metros de extensão. Mãos à obra, moçada!
Em um mês, o carro alegórico estava pronto. Era um colosso inimaginável. Todo o lendário ama-

zônico (curupira, mapinguari, iara, boto tucuxi, juma, cobra grande, lagarta de fogo, etc.) estava presente 
no carro alegórico, em seu máximo esplendor, por meio de alegorias gigantescas executadas pessoalmente 
pelo mago Jair Mendes. Foi preciso duas carretas de três eixos para transportar o carro alegórico do bar-
racão para o início da Av. Djalma Batista, numa operação de guerra que envolveu o Corpo de Bombei-
ros, Detran, Polícia Militar, Defesa Civil, Médicos Sem Fronteiras, Greenpeace e o Exército da Salvação 
Nacional.

Na entrada da avenida, uma surpresa: a colocação de arquibancadas dos dois lados da pista haviam 
“encolhido” a passarela do samba em seis metros. É que o ajudante de ordens do Chico Costa, o famoso 
Zé Bernaldo, havia medido a avenida de ponta a ponta, isto é, de uma sarjeta a outra, sem se dar conta 
desse pequeno detalhe das arquibancadas. Pro gigantesco carro alegórico entrar na avenida seria necessá-
rio serrar dois metros de cada lado de sua base fixa.

Chico Costa refez os cálculos e explicou timidamente aos dirigentes da escola, que queriam comer 
seu fígado:

– A base do carro foi feita de pau de ferro. Mesmo que a gente arrume uma serra elétrica de última 
geração, nós vamos levar duas horas para serrar esses 20 metros de cada lado do carro e até lá a escola já 
desfilou. Melhor deixar essa porra aqui mesmo...

E assim foi feito. O gigantesco carro foi abandonado na área de concentração, deixando o mago 
Jair Mendes à beira de um ataque de nervos. A escola amargou um novo 4º lugar. Demitido sumariamen-
te, à base de pescoções, Zé Bernaldo nunca mais colocou os pés no barracão da escola.

FEVEREIRO de 1984. O poeta Jorginho Almeida foi o primeiro sujeito da turma a admitir pu-
blicamente que fazia uso recreativo do “cigarro de índio”. Ele comprava seu bagulho na Vila Mamão, na 
casa de duas índias sateré-mawé, Vilma e Regina, as únicas na cidade que vendiam uma erva autêntica, 
orgânica, sem mistura, e ainda ostentando o selo de qualidade da região do Rio Marau, em Maués. Os 
biriteiros do Top Bar só se referiam a ele pejorativamente como “Jorginho Maconheiro” e o preconceito 
inicial, com o passar dos tempos, se transformou em estigma. Ninguém queria ser visto na companhia 
de Jorginho, para também não ser rotulado de “maconheiro”. O poeta, entretanto, não dava a mínima 
para os comentários desairosos a seu respeito. Ele continuava curtindo seu bagulho sozinho como um 
autêntico Lone Ranger daqueles tempos fluviais.

Naquele mês de fevereiro, Jorginho resolveu desfilar em uma das alas do GRES Andanças de 
Ciganos. A concentração da escola, como sempre, foi no Boulevard Amazonas, nas proximidades do 
cemitério, porque o desfile ainda acontecia na Avenida Djalma Batista. Vários brincantes se acotovelaram 
em um barzinho existente naquela artéria e começaram a encher a cara de birita enquanto aguardavam o 
início do desfile. Jorginho sondou o ambiente e percebeu que o banheiro do boteco era um local estraté-
gico para detonar um beise.

Ele entrou no banheiro, enrolou um “guantanamera” (o charo do tamanho de um charuto habana 
cristal), colocou na boca e quando acendeu o fogaréu, alguém surrupiou, com violência, o beise de sua 
boca. Ele tentou reagir, mas foi imobilizado por um providencial “mata-leão”, enquanto uma alcateia 
de lobos famintos entrava no banheiro e detonava sem pena o robusto guantanamera: Afonso Libório, 
Ricardão, Luiz Lobão, Sici Pirangy, Antídio Weil, Arlindo Jorge, Lúcio Preto, Ailton Santa Fé et caterva. 
Não sobrou nem a cinza.

Injuriado, Jorginho limitou-se a comentar:
– Pois é... E ainda dizem que eu sou o único maconheiro da Cachoeirinha...
Teve “maconheiro” que passou mal de tanto rir. 
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NO TEMPO em que os bichos falavam (“e aí, bicho, tudo bem?”), só havia um tipo de pederasta: 
o que liberava o rodiscley. Esse negócio de bissexual, übersexual e pansexual, ou seja, de neguinho que 
corta dos dois lados feito uma gilete, é um modismo recente, coisa de uns 20 anos pra cá, já no período 
pós-aids. Naquela época, a moçada da Cachoeirinha enrabava os pederastas simplesmente em troca do 
vil metal, que servia para garantir o cinema, a merenda e o pagamento das quengas. Não havia laços de 
ternura. Era um ato físico, quase mecânico, do tipo “caixinha, obrigado!”.

No panteão dos super-heróis da nossa adolescência, Frank Moura, o carismático “Chico Porrada”, 
encarnou como ninguém o papel do diabólico Besouro Verde: ele simplesmente passou o rodo em todo 
pederasta que circulou pelo bairro. Eclético, corajoso e decidido, o nosso pau-pra-toda-obra enrabou 
colunistas sociais (Gil Barbosa, Little Box, Nogar), religiosos (Padre Nonato, Frei Camilo, Nazareno), 
estilistas estilosos (Roberto Carreira, Bernardo, Albuquerque), ícones televisivos (Achiles Barros, Licinho 
Lamê, Naldo Bocão), qualiras borrachos ainda cheirando a leite (Adrianinho, Cezinha, Raimundinho), 
qualiras veteranos já quase aposentados (Pelé, Astrid, Domingos), qualiras com jeito de mulher (Marcelly, 
Chiquinha, Preta), qualiras com jeito de homem (Tapioca, Dionísio, Maceta), qualiras subcelebridades 
(Vanusa, Kika, Serginho Xuxa), qualiras quituteiros (Bolota, Navarro, Ariosto), qualiras hortifrutigranjei-
ros (Arroz, Manteiga, Coentrão), qualiras mamíferos (Baleia, Porquinha, Mococa), qualiras répteis (Ma-
tá-matá, Dílson Cobra D’água, Lu Camaleão), e até qualiras insetos (Barata, Claudio Tanajura, Zé Pulga). 
O cara era desassombrado.

Em certa ocasião, Frank Moura estava executando a Chiquinha, em pé, numa construção abando-
nada, quando, subitamente, o baitola puxou a cabeça do Besouro Verde por cima de seu ombro e enfiou-
-lhe um palmo de língua no ouvido. Chico Porrada quase saiu do sério.

Dando os trâmites por findos, Chiquinha fez uma observação:
– Olha, Frank Moura, até que você faz um teretetê legal, mas da próxima vez, meu filho, passe pelo 

menos um cotonete no ouvido porque ele estava com cera até o tucupi...
Chico Porrada quase quebrou a cara do infeliz.
Outra vez, Luiz Lobão, Chico Porrada, Airton Caju e Marcos Pombão estavam fazendo hora no 

canto da rua, quando o Nego Mitu começou a descer a ladeira.
– E aí, meu querido, vamos pro rock? – perguntou Luiz Lobão.
– Só se for com o Frank Moura! – devolveu Nego Mitu, se requebrando mais do que de costume.
Frank Moura chiou:
– Esse aí eu não como mais não porque o cu dele fede pra caralho...
– Qualé, meu compadre? E a nossa merenda?... – insistiu Luiz Lobão.
Pressionado pelos demais vagabundos, Chico Porrada foi para o sacrifício e rebocou o viado para 

baixo de um pé de castanhola. Os outros três resolveram “brechar”. A cena era hilária.
Chico Porrada, em pé, com a mão esquerda segurava firmemente o ombro do Nego Mitu, com a 

mão direita tapava o nariz e com os quadris dava fortes estocadas no rabo do sujeito, enquanto recitava 
uma ladainha:

– Teu cu fede mas é gostoso pra caralho! Teu cu fede mas é gostoso pra caralho!

FEVEREIRO de 1980. Recém-formado pela Universidade do Amazonas, o advogado Francisco 
Santiago rebocou uma bela odalisca do Baile da Águia, no Cassam, e a levou para a suíte presidencial do 
Motel Cobra’s. Depois das preliminares, já ambos despidos na cama, o advogado comandou o embalo:

– Me faz uma chupetinha!
A odalisca segurou o bráulio com uma das mãos, passou a língua de leve na chapeleta e avisou, com 

uma voz extremamente aveludada:
– Olha, meu filho, eu bem que gostaria de te pagar um boquete legal, mas eu só vou chupar se você 

primeiro lambuzar o seu pinto com licor de cassis, chantilly, calda de morango, sorvete de creme holandês, 
pavê de coco com ameixa, pedaços de chocolate suíço, marshmallow e salpicar em cima canela em pó...

– Porra, minha filha, mas desse jeito até eu chupo!  – reagiu o advogado. – Quero ver é você chupar 
do jeito que está, sentindo gosto de mijo e sebo de pica na boca...

A odalisca caiu na gargalhada. Depois, cumpriu a tarefa.
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ABRIL de 1976. Fazia dez anos que o time do Maués não ganhava do time do Náutico, do Beco do 
Macedo, em partidas oficiais pelo campeonato amador, quando Áureo Petita e Luiz Lobão vestiram pela 
primeira vez a camisa do clube da Cachoeirinha, na época dirigido pelo técnico Luiz Calango. Jogando 
ao lado de Gilberto, Ernani, Vivaldo, Erasmo, Mário Rato e Alcides, os dois ex-craques do Murrinhas do 
Egito fizeram uma exibição de gala e o Maués enfiou 4 a zero no Náutico, com três gols de Luiz Lobão 
e um de Áureo Petita, que simplesmente driblou a zaga inteira da equipe adversária.

Assim que o jogo terminou, João Zaranza, dono do Náutico, chamou Luiz Lobão e Áureo Petita 
para uma conversa reservada. Se os dois topassem jogar pelo seu time, ele empregaria ambos na Fogás, 
onde exercia o cargo de gerente de Manutenção. Os dois toparam. Luiz Lobão foi trabalhar como esto-
quista e Áureo, como frentista da bomba de gasolina dos veículos da manutenção. Puto da vida, o técnico 
do Maués, Luiz Calango, passou uma semana inteira andando pelo bairro disposto a enfiar uma peixeira 
cega no bucho dos dois “traíras”.

Na véspera do jogo de estreia dos novos reforços do time, João Zaranza chamou Luiz Lobão e Áu-
reo Petita para uma nova conversa reservada. Os dois teriam de participar de uma sessão de descarrego 
no Centro de Umbanda Caboco Sete Flechas, em Petrópolis, que tinha como babalorixá um outro fun-
cionário da Fogás, João da Mata, empregado de João Zaranza e um dos mais fiéis torcedores do Náutico. 
Os dois toparam.

A pajelança transcorreu normalmente. Áureo Petita e Luiz Lobão ficaram apenas de cueca em um 
círculo de pólvora, próximo do congá. Depois de uma sequência de cânticos, o babalorixá João da Mata 
incorporou o exu Tranca Ruas, que retirou sete moedas de um alguidar e passou as moedas pelo corpo 
dos atletas. Depois, de um segundo alguidar, Tranca Ruas retirou uma mistura de mel de abelha, azeite 
de dendê e gergelim e “engraxou” os pés dos atletas. Finalmente, Tranca Ruas colocou fogo na pólvora 
e, enquanto recitava um “ponto”, despejou sobre a cabeça dos dois atletas uma cuia contendo “banho de 
cheiro”, à base de alfazema, erva doce e manjericão. Feito isso, Tranca Ruas foi embora. 

Na sequência, o babalorixá João da Mata deu um toque para João Zaranza, única testemunha ocular 
da sessão de descarrego, sem esconder a sensação de dever cumprido:

– Pronto, meu padrinho, tá tudo amarrado! Tá tudo amarrado! Só vai dar nóis!
João Zaranza se despediu do babalorixá, colocou os dois atletas no seu carro e foi deixa-los em 

casa.
No dia seguinte, durante o jogo de estreia dos novos reforços, nada parecia dar certo. Luiz Lobão 

perdeu quatro gols cara a cara com o goleiro, chutando a bola bisonhamente pra fora. Áureo Petita não 
conseguia dar um único drible, que tropeçava na bola e desabava de cara no chão. Não conseguiu fazer 
um lançamento decente nem se manter em pé em campo por mais de cinco minutos. Um vexame. O 
Náutico perdeu de 1 a zero. Puto da vida, João Zaranza foi tomar satisfações com o babalorixá:

– Que porra de feitiço foi aquele, João da Mata, que porra de feitiço foi aquele? O Áureo Petita e o 
Luiz Lobão apanharam da bola o tempo todo...

– Ué? Eles não são os fodões da Vila Mamão do time do Maués?... – reagiu o babalorixá. – Pois, 
o exu Tranca Ruas amarrou eles com um nó-de-cachorro da gota serena, que nunca mais aquelas duas 
pestes vão fazer porra nenhuma dentro de campo...

Foi um parto para João Zaranza desfazer o equívoco. Luiz Lobão e Áureo Petita tiveram que ser 
conduzidos às pressas para uma nova sessão de descarrego, a fim de reverter a pajelança anterior. Deu 
certo. Naquele ano, o Náutico se sagrou campeão, Luiz Lobão foi o artilheiro da competição com 27 gols 
e Áureo Petita foi eleito o craque do ano. O babalorixá João da Mata era danado.

FEVEREIRO de 1986. A quadra do GRES Andanças de Ciganos está botando gente pelo ladrão 
por conta do desfile no Sambódromo, que vai se realizar dali a duas horas. Para diminuir o nervosismo, 
Ailton Santa Fé convoca alguns brincantes para dar um rolê básico de carro pelas ruas da cidade, em bus-
ca de oxigênio puro. Luiz Lobão, Sici Pirangy, Arlindo Jorge, Kepelé, Airton Caju e Mazinho embarcam 
no veículo. Ailton Santa Fé pilota o Buggy, em alta velocidade, pela Rua Silves, em direção ao Distrito 
Industrial. O vento na cara dos ocupantes do carro é oxigênio puro.

Próximo da Bola da Suframa, Ailton Santa Fé para o carro, puxa do porta-luvas um “francês” (um 
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charo da grossura de um baguette), acende o charuto e começa a passar de mão em mão. Quando a sessão 
de descarrego termina, Ailton Santa Fé liga o Buggy e pega à direita, rumo ao Aeroporto de Ponta Pelada. 

Único neófito da turma, Kepelé é o primeiro a sentir o tapa da pantera. Ele tem um acesso de riso 
de perder o fôlego. Luiz Lobão fica preocupado:

– O que qui tá pegando, parceiro, o que qui tá pegando?...
Sem parar de rir, Kepelé, em novo surto de gagueira, não deixa por menos:
– Ki-ki-ki-quem diria: Kepelé maconheiro, Luiz! Kepelé maconheiro!
Ailton Santa Fé riu tanto da presepada que quase capotava o carro. Choses.

NO início dos anos 70, na Rua Codajás, entre as ruas Castelo Branco e General Glicério, havia 
um campinho de peladas no quintal da casa do seu Manuel Almeida, pai dos moleques Chico, Gerson e 
Fernando Almeida, o “Preto Fernando”, hoje professor aposentado da ETFA, apresentador televisivo de 
programas esportivos e cantor de boleros (“O inigualável Fernandinho Almeida”). Entre os participan-
tes dos animados “rachões” estavam Antônio Targino, Nego, Raimundinho Telles, Orlando Demétrio, 
Zeca Chibé, Bibiço, Moacir Curuçá, Firmino, Miracy, Antoneles, Neguinho, Massulo, Bebel, Zeca Magri, 
Miguel e Bastião. A diversão da molecada, depois da pelada, era tomar banho de cacimba nas imediações 
do igarapé do Mestre Chico.

Com tantos peladeiros na rua, era natural que se formasse uma equipe de futebol amador. Aliás, 
uma não: duas. Nascia o River FC, comandado por Chico Almeida, e o Campinas EC, comandado pelo 
lutador de vale tudo Leão da Amazônia. O objetivo dos dois times era realizar jogos amistosos pelo in-
terior do estado (Careiro, Curari, Iranduba, Manacapuru, Cambixe, etc). Com a sobra do bagaço dessas 
duas equipes surgiu um terceiro time, o Ameba FC, criado exclusivamente para brincar nos finais de 
semana em campeonatos de bairros. O Ameba chegou a disputar as primeiras edições do Peladão, mas 
jamais conseguiu ir além da primeira fase (basta dizer que o Preto Fernando disputava o Peladão jogando 
pelo Tuna Luso, do Edilson Freitas, da Praça 14). O primeiro título do Peladão conquistado pelo cantor 
de boleros, como jogador da Tuna Luso, veio na 8ª edição do torneio, em 1980, quando bateu por 2 a 0 
a equipe do Posto 5.

No início dos anos 80, os melhores jogadores do Ameba foram convocados para jogar em um 
novo time, o Zaire Atlético Clube, que tinha como sede a casa do seu Manuel Almeida. Vários peladeiros 
da cidade foram chamados para reforçar a nova agremiação, entre eles Junior Perturbado, Fernandinho 
Paraense, Jair Teófilo e o goleiro Washington, o “Ostinho”. O time mostrou serviço logo de cara, dispu-
tando e vencendo o concorrido campeonato do Japiim, realizado no campo do Real Madrid.

Na disputa do Peladão, entretanto, o Zaire foi despachado no “mata-mata” da terceira fase, durante 
um jogo épico contra o Movido a Álcool, da Cidade Nova, no campo da Companhia de Comando do 
Comando Militar da Amazônia (Ciacom), ali na Estrada da Ponta Negra. O time da Caxuxa fez 3 a 0 no 
primeiro tempo. No segundo tempo, a torcida do Movido a Álcool fez jus ao nome do time, se transfor-
mou no 12º jogador em campo e baixou a porrada pra valer (o goleiro do Zaire, Ostinho, saiu de campo 
direto para o hospital depois de receber uma pedrada na cabeça).

O jogo foi muito tumultuado. O Jair Teófilo driblava um zé mané na ponta, aí levava um catiripapo 
na nuca desfechado com violência por algum torcedor que o atirava no chão. O Junior Perturbado se in-
filtrava na área, um torcedor invadia o campo, lhe dava uma rasteira por trás e saía correndo. Uma zorra!

Nem a Polícia do Exército (PE) conseguiu controlar a fúria dos torcedores movidos a álcool fabri-
cado pelo capeta. Os soldados retiravam três torcedores de campo e outros cinco entravam de volta para 
continuar a confusão. Aproveitando a instabilidade emocional dos adversários, o Movido a Álcool fez 4 
gols em 15 minutos e despachou o Zaire.

Nesse campeonato no Peladão, Fernandinho Almeida ainda estava jogando no Tuna Luso, que havia 
passado para as semifinais do “mata-mata”, depois de vencer o Sport Brasil, do Coroado, por 6 a 0. No sábado 
seguinte, no jogo Tuna x Movido a Álcool, no Vivaldão, Fernandinho comandou a goleada da Tuna por 4 a 1 e 
vingou seus brothers da Caxuxa. Nesse mesmo ano, 1982, Fernandinho Almeida conquistaria seu segundo título 
pela Tuna Luso, dessa vez vencendo o Clube Atlético Chapada pelo placar de 3 a 2.

Em 1983, Fernandinho Almeida se transferiu para o Zaire e foi campeão pela terceira vez,  com o 
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time da Caxuxa derrotando o Estalo, de Santa Luzia, por 2 a 1. O Zaire foi a primeira equipe da Cacho-
eirinha a conquistar esse título. No ano seguinte, a Tuna Luso conquistaria seu tricampeonato vencendo 
o Zaire por 1 a 0. Nos três títulos da Tuna Luso (80, 82 e 84), brilhou a estrela do meu brother Luiz 
Gonzaga, craque do ano e artilheiros das três competições, que depois conquistaria mais sete títulos pelo 
Arsenal-Trigolar, da Colônia Oliveira Machado. Falo dele daqui a pouco.

Entre outras façanhas, Fernandinho Almeida se transformou no atleta mais longevo da história 
da competição, tendo disputado 35 campeonatos consecutivos na divisão principal do Peladão. Entre 
os craques que passaram pelo Zaire estão Jaime e Emanuel (goleiros), Arrepiado, Manuel Maravilha, 
Rômulo, Paulinho, Zé Ivaldo, Mauro, Sansão, Beto, Sirineu, Zé Carlos e Wilson Carrasco. Sem qualquer 
contestação, o Zaire AC foi o time de peladeiros mais vitorioso da história do bairro.

EM março de 1978, os dirigentes do Charlie Show Clube (Hiran Queiroz, Donga e Chicuta) deram 
um upgrade no time contratando novos jogadores: Marco Aurélio, o famoso “Louro do Pezão”, João 
Carlos, o brilhante ponta-esquerda da Escola de Datilografia Santa Rita, Gilberto, ex-parceiro do Giova-
ne “Falcão do Norte” no Cobral, os irmãos Ernandes e Eraldo, ex-cobrões do Canarinho, Luiz Gonzaga, 
Mário D10, Tobias e Pociano, entre outros. O novo time ficou invicto durante cinco anos e foi extinto 
no final dos anos 80, mas teve o prazer de contar com a lenda Luiz Gonzaga vestindo a camisa do clube.

Se o clube inglês Arsenal Futebol Clube é o terceiro time com maior título do Premier League (Liga 
de Futebol Profissional da Inglaterra), o Arsenal, de Luiz Gonzaga, é o time que mais brilhou no maior 
campeonato de peladas do mundo. Foram sete títulos em 37 participações das 39 edições do Peladão. E 
em cinco edições bateu na trave, ficando com o vice-campeonato. Uma delas foi em 2012. 

Formado por um grupo de amigos da Colônia Oliveira Machado, a equipe entrou pra história 
como o maior bicho-papão do Peladão por ter levado mais vezes o troféu para sua casa. De acordo com 
um dos fundadores e primeiro presidente do Arsenal, Ataíde Martins, o nome não tem ligação com o 
time da Inglaterra. “Foi apenas uma homenagem a uma rua do bairro com o nome de Arsenal da Mari-
nha, onde moravam vários jogadores”, explicou.

Ataíde conta a trajetória do time e recorda o início de tudo, até o prazer de ser o time com maior 
número de títulos da história. “Nós não tínhamos conhecimento um do outro aqui. Conhecia o Luiz 
Gonzaga apenas de vista, mas nós tínhamos uma pelada perto de casa. E comentei que se a comunidade 
aceitasse, eu dava o material e formávamos o time”, recorda. Em 39 edições do Peladão o time ficou fora 
em apenas duas edições. E a equipe que atualmente desfruta apenas da pelada do fim de semana, afirmou 
que na época todos os jogadores jogavam o campeonato por amor à camisa. “Uma cervejinha e um tira 
gosto era sempre bom após os jogos. Gostávamos tanto de futebol que as conquistas eram só uma con-
sequência dessa paixão”, afirma o ex-zagueiro Aristides Leão.

O centroavante Luiz Gonzaga, um dos fundadores da equipe, falou da emoção e do prazer de 
construir uma história de vitórias dentro da competição, nos tempos em que Manaus era uma cidade 
pacata e ainda não havia a verdadeira pré-profissionalização de atletas como ocorre nos dias de hoje. “A 
emoção era de um peladeiro que defendia uma comunidade onde havia muitas dificuldades e tentávamos 
mostrar o lado bom do bairro por meio do esporte. Conseguimos mudar o conceito do nosso bairro. 
Foi uma época de bastante união, com o apoio dos amigos e das famílias e de muito trabalho de todos”.

“A vida é como um jogo de futebol, cada lance pode definir sua trajetória”.  É com essa frase do 
pensador inglês Mikael Johnathan, um grande aficionado pelo esporte, que Luiz Gonzaga define sua 
história. Foram dez títulos na competição, o que faz dele o maior campeão individual do Peladão de que 
se tem notícia. Troféus e recordações de uma carreira vitoriosa são guardados na memória do jogador. 
Antes de montar o brilhante time do Arsenal em 1987, o atleta se aventurou em outros campos e atuou 
pelo Tuna Luso da Praça 14, sendo três vezes campeão em 80, 82 e 84. 

Com bagagem e o talento de um vencedor, o peladeiro levou toda sua experiência para a Colônia 
Oliveira Machado, onde levantou o troféu sete vezes. “Na época formávamos um time de comunidade, 
por amizade e amor à camisa. O Peladão era sinônimo de prazer e diversão, além de ver todos os seus fa-
miliares torcendo por você na beira na arquibancada. Isso não tinha preço. Tudo isso nos motivava a dar 
o nosso melhor”, recorda. O primeiro coordenador da competição, Messias Sampaio, conta que o espírito 
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do Peladão sempre foi o de celebrar a comunidade. “Em 1973, primeiro ano do Peladão, eu e o jornalista 
Umberto Calderaro descobrimos que a cidade toda estava tomada por campos de futebol. Até ao lado de 
lixeira tinha campo. E que o pessoal adorava jogar o futebol mais descontraído”, lembra Messias. 

Desde a década de 1970, a adesão das comunidades ao campeonato criado por Umberto Calderaro 
se mantém forte e faz da competição uma das mais democráticas do mundo. “Hoje em dia, o Peladão 
consegue manter essa tradição. Ainda mais depois que criou outras categorias (Peladinho, Master, Fe-
minino e Indígena), em que conseguiu atrair ainda mais o povo, a população dos bairros”, avalia Luiz 
Gonzaga, atual presidente do Arsenal. 

“O Peladão sempre foi uma competição que conseguiu fazer valer a tradição da camaradagem, 
do companheirismo, da participação da comunidade dando apoio às suas equipes. Eu vivi essa fase pela 
Tuna e pelo Arsenal. Até porque, hoje, muitas pessoas que vinham mantendo seus times através do poder 
financeiro, já reavaliaram um pouco seus conceitos e estão dando um maior apoio aos novos valores que 
surgem em escolinhas de futebol de bairro, de projetos comunitários”, resume o jogador.

JUNHO de 1985. Naquele ano, homenageando os bumbás Garantido e Caprichoso, de Parintins, 
o GRES Andanças de Ciganos havia conquistado o vice-campeonato da categoria especial. Empolgado, o 
presidente de honra da escola, Thomé Mestrinho, irmão do governador Gilberto Mestrinho, resolveu co-
meçar a preparar o campeonato do próximo ano imediatamente, já naquele segundo semestre. Para tanto, 
ele convidou seu sobrinho, o deputado João Thomé Mestrinho, para participar da Ala dos Compositores 
da escola e definir o enredo de 1986.

– Meu sobrinho é um profundo conhecedor da história do Amazonas, tem muita experiência cê-
nica em espetáculos teatrais e é um compositor de mão cheia. Com certeza, ele vai escolher um enredo 
bastante original pra gente arrebentar na avenida! – garantiu Thomezão, como era mais conhecido.

Dois meses depois, durante uma reunião na quadra da escola, o carnavalesco Jair Mendes chiou:
– Olha, gente, o meu pessoal já veio de Parintins e está alojado lá em casa, mas até agora eles estão 

apenas coçando o saco porque ninguém nos informou qual vai ser o enredo...
– Ainda estou pesquisando, porra! Isso aqui não é corrida de cavalo não! – vociferou João Thomé, 

visivelmente mordido.
Dois meses depois, durante uma reunião na quadra da escola, dona Maria Mubarak chiou:
– Olha, gente, as costureiras da escola estão pra me deixar louca porque ninguém nos informou 

qual vai ser o enredo do próximo ano e elas ainda não sabem que material precisam encomendar para 
elaborar as fantasias...

– Ainda estou pesquisando, porra! Isso aqui não é corrida de cavalo não! – vociferou João Thomé, 
visivelmente mordido.

Dois meses depois, durante uma reunião na quadra da escola, o compositor Saint Clair chiou:
– Olha, gente, o Carlinhos de Pilares me telefona todo dia para saber qual é o samba-enredo, mas 

estamos de mãos atadas porque ainda não sabemos nem qual vai ser o enredo...
– Ainda estou pesquisando, porra! Isso aqui não é corrida de cavalo não! – vociferou João Thomé, 

visivelmente mordido.
Finalmente, em janeiro de 1986, João Thomé resolveu divulgar o enredo original guardado a sete 

chaves: “Amazonas, sua história e suas lendas”. O manjado tema super rebarbativo rendeu à escola um 
desmoralizante 4º lugar. Deletado do GRES Andanças de Ciganos tão logo foi anunciado o resultado, 
João Thomé se transferiu com mala, cuia e papagaio para o GRES Reino Unido da Liberdade, tendo 
contribuído decisivamente para sua nova escola conquistar uma dezena de títulos. Acontece.

SETEMBRO de 1989. Diretor Executivo do jornal Diário do Amazonas, Cassianinho Anun-
ciação reunia os boleiros da Cachoeirinha todo sábado para participarem de um “rachão” no campo de 
futebol pertencente ao jornal, localizado na Av. Djalma Batista. Os times eram formados na hora, sabe-se 
lá por qual critério. 

Em uma determinada tarde, o time de camisa azul, de Cassianinho, Ailton Santa Fé e Luiz Lobão, 
enfrentava o time de camisa branca, de Sici Pirangy, Antídio Weil e Arlindo Jorge. Primeiro tempo, zero 
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a zero. Jogo amarrado, catimbado, pegado. O segundo tempo começou do mesmo jeito que o primeiro: 
catimbado, pegado, amarrado.

Lá pelas tantas, um atacante de camisa azul recebe uma bola na ponta direita e, assim que começa 
a correr pela lateral do campo com a bola dominada, o volante Ailton Santa Fé, postado na intermediária 
de seu próprio campo, começa a gritar, desesperado:

– Cruza na área, Cassianinho! Cruza na área, Cassianinho! Deixa de ser fominha, Cassianinho! 
Cruza na área, Cassianinho! Cruza na área, porra!

Uma voz metálica ecoa nas costas de Ailton Santa Fé
– O que qui tu fumou antes de vir pra cá, negão? Eu estou aqui perto de ti, carálio... Segura essa 

tua maconha vencida, porra!
Era Cassianinho, muito puto. 
Ailton Santa Fé se virou pra trás, arregalou os olhões vermelhos, percebeu a mancada e, na mesma 

hora, teve um acesso de riso da moléstia:
– Porra, parceiro, eu juro que te vi correndo na ponta direita com a bola dominada...
Ele repetia isso e caía na gargalhada, até ficar sem fôlego de tanto rir. Nunca mais participou dos 

“rachões” no campo do Diário do Amazonas. Maconha vencida é foda!

AGOSTO de 1983. Planejando abandonar aquela dura vida de rotista do bicheiro Sadok Pirangy, 
Vladimir Brother começou a decorar números de telefones, com o objetivo de figurar no Guiness Book e 
se transformar em uma nova celebridade mundial paga a peso de ouro por conta de sua memória prodi-
giosa. Levou uma semana para decorar 100 números. Com um mês, já sabia 200 números de cor e salte-
ado. Em toda e qualquer hora de folga na fortaleza do bicheiro, era somente nisso que Vladimir Brother 
se concentrava. Os outros rotistas começaram a desconfiar que ele havia colado o platinado.

Seis meses depois, Wladimir Brother já havia decorado 600 números de telefones, tanto de pessoas 
físicas quanto de jurídicas. Seu parceiro de rota, Mário Bocão, era o seu principal interlocutor. Quando os 
dois saíam para fazer uma rota, Brother pilotando, Bocão na garupa, o piloto soltava a senha:

– Pergunta, parente, pergunta!
– Hospital Adventista? – indagava Mário Bocão, consultando uma planilha.
– 2379815
– Correto. Credilar Teatro?
– 2569512
– Correto. Paulo Anastácio de Souza?
– 6474256
– Correto. Paulo Anastácio Corrêa?
– 6639087
Enfim, os dois passavam horas e horas testando a memória do piloto. O bicheiro Sadok Pirangy 

ficou sabendo da presepada e deu a maior força para o funcionário. Empolgado como nunca, Vladimir 
Brother atingiu a estonteante marca de 800 telefones decorados, após um ano de dedicação exclusiva ao 
assunto.

Um belo dia, quando os dois participavam de mais uma rota, Mário Bocão abriu um chiclete Ploc, 
deu uma olhada na figurinha que acompanhava a goma de mascar, guardou no bolso e não falou nada. Na 
verdade, ele continuou perguntando pelos telefones e conferindo as respostas. Quando os dois voltaram 
para a fortaleza do bicheiro, Mário Bocão foi até a sala do Sadok, tirou do bolso a figurinha do chiclete 
Ploc, entregou ao bicheiro e arrematou:

– Passa o pano no nosso bestão... – se referindo, evidentemente, ao Vladimir Brother.
Sadok leu a curiosidade estampada na figurinha do chiclete Ploc: “Dono de uma memória prodigio-

sa, o chinês Chun Tang Wu sabe de cor e salteado o número de 30 mil telefones da Província de Shizan. 
Ele quer atingir a marca de 40 mil telefones em três anos.”

O bicheiro chamou Vladimir Brother, entregou-lhe a figurinha do chiclete Ploc e foi sincero:
– Se depender disso, meu jovem, você só vai deixar de ser rotista daqui a 30 anos...
Vladimir Brother abandonou o hobby no mesmo dia. 
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NOS anos 70, o universitário Hiran Queiroz era fã de carteirinha do programa “Portugal Sem Pas-
saporte”, apresentado pelo luso-brasileiro José Saraiva, na TV Amazonas, porque ele sempre encerrava 
o programa com um convite inusitado: “Conheça primeiro Portugal e só depois visite a Europa propria-
mente dita”. Leitor compulsivo de livros de Geografia e História, Hiran acreditava piamente que Portugal 
fazia parte da Europa, mas o apresentador José Saraiva lhe deixara com uma pulga atrás da orelha. Em 
abril do ano passado, o então chefe de Fiscalização da Sefaz resolveu tirar essa história a limpo.

Depois de discutir exaustivamente, via Skype, o roteiro turístico com um agente de viagens portu-
guês, Hiran Queiroz foi contar a boa nova para seu chefe imediato, Ricardo Castro, na época Secretário 
Executivo de Tesouro da Sefaz.

– Porra, Ricardo, acertei com um gajo uma visita à cidade de Amarante, a 45 km de Guimarães, e 
o sujeito vai me levar até lá de Mercedes, com ar-condicionado, wi-fi e água gelada, por apenas 50 euros! 
De Mercedes, porra! De Mercedes!

Emérito conhecedor das quebradas de além-mar, Ricardo Castro não deu a mínima para a euforia 
do amigo:

– Olha, Hiran, convém você não ficar prosa desse jeito porque todo táxi português é Mercedes...
Foi o primeiro balde de água fria.
De qualquer forma, acompanhado de sua cara-metade, a contadora Eliete Medeiros, Hiran Queiroz 

se mandou para a terrinha.
O casal fez o circuito Elizabeth Arden tradicional de Portugal: Algarve-Alentejo-Vale do Tejo-Trás-

-os-Montes-Entre Douro-Minho, antes de visitarem Amarante e se mandarem para a Espanha.
Em Guimarães, Hiran Queiroz comunicou ao gajo que já estava na área e forneceu o endereço do 

hotel. O gajo foi apanha-lo numa van caindo aos pedaços. Da marca Mercedes, claro. Foi o segundo balde 
de água fria.

Ao ver o estado dos pneus – que teriam status de estrela em uma propaganda de Minoxidil –, Eliete 
desistiu da viagem.

Hiran Queiroz foi sozinho para Amarante. A van não tinha ar condicionado nem wi-fi. No meio 
da viagem, o gajo parou o veículo em uma quebrada, deu um assovio para um vendedor de água-de-bica, 
comprou uma garrafinha meio morna e deu para o ilustre passageiro que estava ao seu lado. Foi o terceiro 
balde de água fria.

Para quem não sabe, a cidade de Amarante é famosa por seus cenários pitorescos, seus habitantes 
profundamente religiosos e seus enormes doces em formato de pênis. Sim, a cidadezinha, com sua gran-
de arquitetura religiosa e povo agricultor, também faz uma boa linha de produtos obscenos de confeitaria. 
Visitando o lugar durante as festividades de junho em homenagem ao santo padroeiro da cidade, São 
Gonçalo, você não consegue dar um passo sem ver um morador local brandindo um falo confeitado na 
sua direção.

O certo é que Amarante se tornou tão famosa por seus doces fálicos, apropriadamente chamados 
de “caralhinhos de São Gonçalo”, que os fabricantes da cidade agora os vendem o ano todo. Os bolos 
saborosos, no formato de pau e bolas, levam uma cobertura de glacê branco (para deixar a referência bem 
clara, ora pois, pois!) e quase sempre são recheados com um creme bastante adocicado. Hiran Queiroz 
comprou uns 50 caralhinhos para presentear seus homeboys da Cachoeirinha e levou a encomenda de 
volta para o hotel em Guimarães.

Uma semana depois, já em Barcelona, na Espanha, se preparando para voltar pra Manaus, a sacola 
de mão onde estavam os caralhinhos de São Gonçalo não passou pelo teste de raio-xis do aeroporto 
basco.

Na pressa de fazer as malas, Hiran havia colocado na sacola dois saca-rolhas Winemaster que havia 
recebido de brinde de uma das 300 vinícolas que havia visitado em Portugal. Teve que mostrar o conte-
údo da sacola para provar que não era terrorista.

Os fiscais bascos começaram a tirar os caralhinhos e colocar na esteira. Aí, olhavam para o Hiran e 
cochichavam rindo entre eles alguma coisa, que mal traduzindo devia ser do tipo “porra, mas o garotão 
aí gosta mesmo da fruta, né não?...”

Sério que só cachorro andando de canoa, Hiran não movia um músculo do rosto e nem abria a 
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boca. Limitava-se a olhar, com uma perplexidade não dissimulada, para os seus caralhinhos sendo desem-
brulhados e exibidos ao vivo e a cores para dezenas de curiosos.

A essa altura do campeonato, a contadora Eliete Medeiros já havia se enfiado no meio da multidão 
de passageiros para não ser confundida com a acompanhante daquele “sujeito tarado por caralhinhos de 
São Gonçalo”, que havia virado o centro de atenções do aeroporto.

Meia hora depois, os fiscais liberaram os caralhinhos, mas confiscaram os saca-rolhas. Foi o quarto 
balde de água fria. Faltou pouco para Hiran Queiroz não pegar uma pneumonia de tanto balde de água 
fria que levou. Sim, aquele José Saraiva era um grande sacana, mas São Gonçalo também não ajudou em 
nada para evitar o vexame em terras espanholas de seu grande devoto brasileiro! Acontece. Cada uma.

EM meados de 1997, o delegado Oscar Cardoso, eterno presidente do campeoníssimo Real Ma-
drid, de São Francisco, reuniu um grupo de policiais civis e deu início a um trabalho em equipe, até então 
sem nome. Na época, eles ficaram conhecidos como “Homens de Preto”. Após dois anos dessa primeira 
formação, o delegado decidiu escolher um nome para o grupo, que estava ficando cada vez mais abusado 
e violento. Foi quando surgiu a Força Especial de Repressão a Assalto (Fera), que passou a tocar terror 
na periferia da cidade. O ex-zagueiro do Murrinhas do Egito, Petrônio Aguiar, era um dos 20 policiais 
voluntários do Grupo Fera.

Com treinamento diário envolvendo a prática de lutas como boxe, judô e jiu-jítsu, capacitação em 
técnicas de abordagem e revista e combate em ambientes confinados, conhecido internacionalmente pela 
sigla em inglês CQB, de Close Quarter Battle, os investigadores desse grupo de elite mantinham um ritmo 
constante de preparo físico e mental para atuar na repressão aos criminosos, sempre que solicitados. Nes-
sa época, o Grupo Fera era dividido em núcleos que atendiam assuntos específicos como roubos e tráfico 
de drogas. Dezenas de traficantes e ladrões de banco foram mortos pelos policiais em confrontos diretos.

A despeito de sua atividade profissional de caçar bandidos pelas quebradas da cidade, Petrônio 
Aguiar sempre foi um cristão temente a Deus e participante ativo das festividades da igreja de Santa Rita 
de Cássia, na Cachoeirinha. A paróquia dos agostinianos recoletos tem a santa italiana como padroeira. 
Todo dia 22 de maio, uma multidão de pessoas acompanha a procissão da santa pelas ruas do bairro e, 
depois da missa campal, participa de um grande arraial, que tem concurso de bonecas vivas e o tradicional 
bingão.

No dia 22 de maio de 2001, Petrônio Aguiar, como sempre, chegou de manhã cedo à igreja. Pela 
manhã aconteceu a missa das viúvas, celebrada pelo frei Manoel Silva, onde ele foi um dos coroinhas. Às 
17h, começou a procissão, com centenas de devotos vindos de toda a cidade acompanhando a imagem 
de Santa Rita. Compenetrado e sério que só cu de touro, Petrônio Aguiar era um dos quatro sujeitos 
encarregados de conduzir o andor da santa. Com a mão esquerda, ele segurava o andor sobre o ombro, 
enquanto com a mão direita ia retirando pétalas de rosas dos pés da santa e jogando sobre a multidão de 
fiéis. Havia muita gente pagando suas promessas, agradecendo por alguma graça alcançada, levando velas 
acesas, cantando e rezando, em um clima de grande fé e respeito.

A procissão percorreu as principais ruas da Cachoeirinha e, quando se aproximava do local da mis-
sa campal, um cidadão anônimo reconheceu o policial e desabafou bem alto:

– Porra, minha Santa Rita de Cássia, não faltava mais nada... A mão que atira pétalas de rosas ino-
centemente é a mesma que aperta o gatilho e tira a vida de centenas de inocentes... Fala sério, minha santa!

Petrônio só não meteu uma azeitona no meio da testa do coiote por que estava com as duas mãos 
ocupadas. Brincadeira tem hora.

AGOSTO de 1994. Por volta das 23 h de uma sexta-feira, Romito Bessa estaciona sua Brasília ama-
rela defronte à casa de Junior Malheiro, que havia acabado de chegar do Projeto Rondon, onde trabalhava, 
e canta a pedra, mais gago do que de costume:

– Me-me-meu parceiro, de-de-descobri um açougue só de ca-ca-carne de primeira... Va-va-vamos 
lá que é tudo 0800...

Junior Malheiro embarcou na Brasília amarela e os dois seguiram pela Av. Silves em direção ao Dis-
trito Industrial. Após contornar a Bola da Suframa, Romito estacionou o carro nos fundos de um posto 
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de gasolina existente na entrada do Distrito Industrial, que só funcionava durante o dia. O motorista 
desligou o veículo e deu dois sinais de luz alta. Na mesma hora, dois vultos femininos saíram da escuri-
dão reinante no posto de gasolina deserto e foram se dirigindo lentamente em direção à Brasília amarela. 
Romito deu nova dica:

– Eu vo-vo-vou pegar a mo-mo-morena, você pe-pe-pega a lo-lo-loura. Se quiser bo-bo-boquete, 
basta a-a-abrir a porta do carro. Se quiser cu-cu-cuzinho, vai ter que sair do carro e co-co-comer abaixado 
ali no meio do ma-ma-mato...

Junior Malheiro quieto. Quando as duas figuras femininas se aproximaram do carro, ele se assustou:
– Porra, Romito, mas são dois travecos! Pensei que fossem mulheres, carálio! Não quero essa porra não!
Romito, que já estava desabotoando a braguilha para receber o seu boquete, ficou nervoso:
– Qua-qua-qualé a tua, parceiro?... Q-q-qui eles só-só-só querem chu-chu-chupar... Num que-que-

-querem ca-ca-casar não...
Não teve acordo. Junior Malheiro estava irredutível e não baixou sequer o vidro da janela para falar 

com o seu traveco. Romito teve que dispensar as duas bibas e levar seu parceiro de volta pra Cachoeiri-
nha. Junior Malheiro está convencido até hoje de que a Brasília originalmente era branca, mas ficou ama-
rela de tanto passar vergonha com o motorista e seu açougue de travestis. Já não se fazem mais besouros 
como antigamente.

JANEIRO de 1984. O carnavalesco Roberto Carreira foi convidado para desenhar as fantasias e 
alegorias de uma das alas do GRES Andanças de Ciganos e se transformou em arroz-de-festa dos con-
corridos ensaios da escola de samba. Em um desses ensaios, ele ficou sabendo da existência de um crioulo 
sestroso, que comandava a bateria da escola com mão de ferro e estava tornando cada vez mais alegre as 
noitadas dos ruidosos rapazes alegres da escola. Ficou tão impressionado com os relatos da bicharada que 
fez questão de conhecer o sujeito. O diretor de Harmonia Helvécio Nogueira apresentou Mestre Carioca 
ao carnavalesco. 

Assim que terminou o ensaio da escola, Roberto Carreira convidou Mestre Carioca para tomar a 
“saideira” no seu (dele) apartamento e o crioulo sestroso não se fez de rogado. Roberto Carreira estava 
dirigindo o carro, com Mestre Carioca no banco do carona, quando resolveu inspecionar a mercadoria. 
Ele esticou a mão direita em direção ao crioulo, sem tirar os olhos da pista. Mestre Carioca desembainhou 
a espada e colocou na mão do sujeito. O carnavalesco percebeu a grossura da criança, alisou o taco de 
beisebol para calcular a extensão, aí, subitamente, parou o carro no acostamento e avisou:

– Maninho, me desculpa, mas estou com uma dor-de-cabeça terrível... Vamos deixar para uma 
próxima vez!

Sem dizer uma palavra, Mestre Carioca guardou a ferramenta, abriu a porta do carro, desceu e ficou 
observando o carro ir embora. O carnavalesco nunca mais apareceu nos ensaios dos ciganos.

NOVEMBRO de 1987. Cansado de comandar a bateria do GRES Vitória Régia, o abusado Mes-
tre Pajé procurou o bicheiro Ivan Chibata para conseguir um emprego de rotista (nome do sujeito que 
apanha as pules com os cambistas). Enquanto aguardava a chegada do bicheiro, Pajé pegou várias folhas 
de papel chamex, escreveu com pincel atômico “Mestre Pajé está na área. Derrubou é pênalti!” e afixou 
em todas as portas e paredes da fortaleza do bicheiro.

Ivan Chibata chegou no pedaço, viu aquela presepada, mas não disse nada. Depois de conversar 
dez minutos com o candidato a rotista, ele chamou Vladimir Brother e cantou a pedra:

– Ô, Brother, ensina a rota treze da Alvorada pro Pajé, que eu vou providenciar uma motocicleta 
nova e ele vai começar a trabalhar com a gente amanhã...

Vladimir Brother montou em sua Enduro 125, Pajé aboletou-se atrás e, debaixo de um temporal 
da moléstia, a dupla saiu na caçada aos cambistas. Na época, as ruas da Alvorada eram uma buraqueira 
só. Além disso, era preciso entrar em becos e ruelas enlameadas de tão difícil acesso, que nem a polícia 
entrava ali. Os dois levaram quase três horas pra completar a rota. Pajé já estava com a bunda doída de 
tanto a Enduro passar em buracos de todos os calibres.

De volta à fortaleza do bicheiro, Pajé foi conversar pessoalmente com Ivan Chibata:
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– Porra, meu chefe, não gostei dessa rota não. Parece até um campo de prova de motocross...
– Não gostou não, meu filho? – devolveu o bicheiro. – Pois então eu vou te dar uma rota que parece 

a pista de Interlagos, de tão plana...
Aí, enquanto arrancava um por um os cartazes pregados nas portas e paredes, detonou geral:
– Volta pra Vitória Régia, Pajé, que isso aqui não é pra ti. Teu negócio é soprar apito na frente da 

bateria verde e rosa...
Mestre Pajé foi dispensado na mesma hora.

NOVEMBRO de 1977. O time de futebol de campo da Sharp do Brasil havia causado furor no 
campeonato industriário daquele ano, vencendo 12 partidas, empatando uma (na semifinal, quando per-
demos nos pênaltis para o bizarro time da Brasiljuta) e terminando em um modestíssimo terceiro lugar. 
Aliás, a história daquele fatídico empate precisa ser relembrada.

O time da Brasiljuta tinha chegado até a semifinal sabe Deus como. Eles já haviam sido goleados 
pela Sanyo e pela Dismac, nas fases anteriores. A gente já havia goleado a Sanyo e a Dismac nas fases 
anteriores. O que que aqueles pés rapados estavam fazendo ali? Os times fuderoso eram a Reman e a 
Moto Honda, que estavam se pegando na outra semifinal. No lugar da Brasiljuta devia estar, no mínimo, o 
arrumado time da Semp-Toshiba, o único que havia perdido da gente por menos de três gols de diferença 
(o placar final foi 3 a 1).

A gente tinha a defesa menos vazada (o goleiro Moisés Passarão, os laterais Airton e Flávio Chula-
pa, e o miolo de zaga – eu e Marconi Jucá – mais estiloso do planeta), um meio de campo alucinado (Zé 
Wilkens, Ademir Amazonas e Luiz Carlos Areosa) e no ataque uma máquina de fazer gols (o endiabrado 
Zezé, o artilheiro Luiz Lobão e o velocista jamaicano Ratinho, que também era meu compadre). No 
banco, só cobras criadas como Jaques Castro, Anselmo, Nezinho, Guilherme, Pedro Paulo, Claudemir, 
Jaiminho e Lindomar. Em onze partidas, a gente havia feito 42 gols e sofrido três. Golear a Brasiljuta era 
conta de multiplicar, até porque o único craque deles era o engenheiro Cláudio Cestaro, um louro meio 
sardento e já entrando na casa dos trinta anos. A gente era tudo moleque de vinte e poucos anos.

O jogo foi num domingo de manhã, no saudoso Parque Amazonense. Com dois minutos de jogo, 
Zezé foi à linha de fundo e centrou na cabeça do Luiz Lobão. Sharp 1 a 0. Estava aberta a porteira. A 
Brasiljuta resolveu colocar o time inteiro dentro da área, pra se livrar do massacre anunciado. E haja bolas 
na trave, defesas espetaculares do goleiro deles e a gente perdendo um gol atrás do outro. Comecei a ficar 
irritado. No intervalo, já que era o capitão da equipe, paguei geral:

– Porra, bicho, no mínimo era pra gente estar ganhando de uns 6 a 0! O Luiz Lobão dribla o go-
leiro e, em vez de encher o pé, volta pra trás pra driblar mais um zagueiro e perde a bola. O Zezé entra 
cara a cara com o goleiro e, em vez de bater cruzado, inventa de dar um balãozinho por cima da trave. O 
Wilkens pega uma rebatida de cara pro gol e, no lugar de encher o pé, tenta colocar de trivela no ninho 
da coruja. Porra, desse jeito a gente vai se foder! Vocês estão querendo fazer gol bonito e os caras estão 
só se defendendo. Se eles armarem um contra-ataque e fizerem um gol, a gente está fora da final porque 
o nosso time nunca treinou cobrança de pênaltis! A gente tem que decidir essa merda no jogo normal!

A preleção deu resultado. O nosso time entrou no segundo tempo com o cão no couro. Em menos 
de quinze minutos, a gente já havia metido três bolas no travessão, uma na trave e o goleiro deles havia 
feito duas ou três defesas milagrosas. Continuamos aumentando a pressão e perdendo um gol atrás do 
outro. Faltando uns quinze minutos, o nosso time cansou em campo. Começamos a só tocar a bola pra 
um lado e pro outro, de pé em pé. Faltando uns cinco minutos, o Cláudio Cestaro roubou uma bola no 
meio do campo e meteu nas costas do Airton. Eu fui na cobertura e joguei o ponta-direita deles no alam-
brado. O juiz marcou falta. Eu fiquei embromando para evitar a cobrança, enquanto o nosso time voltava 
pra fazer a marcação. Cantei a jogada pra zaga:

– O Cestaro vai levantar a bola no meio da área. Quem sobe na disputa é o Marconi, que sabe ca-
becear de olho aberto. Onde a bola cair depois da cabeçada do Marconi, quem estiver mais próximo deve 
isolar. Eu vou ficar aqui na barreira por causa da minha altura. Se o Cestaro quiser me cobrir – e na hora 
da cobrança eu vou pular! –, ele vai ter que meter um chuveirinho!

Cláudio Cestaro, que sempre foi meu amigo e jogava utilizando uns óculos de grau especiais tipo 
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de jogador de basquete americano, ficou rindo das minhas provocações.
– Tenta me cobrir, lourinho cegueta, tenta me cobrir, lourinho cegueta! – eu dizia, pulando na 

frente dele. Com quase 1,78 cm e uma grande impulsão, eu cortaria qualquer bola a menos de 2,20 cm de 
altura. Era impossível ele tentar uma trivela em direção ao gol. O chute na bola, necessariamente, teria de 
ser cavando um chuveirinho. Foi o que ele fez.

A bola foi lançada na entrada da grande área. O Marconi, que estava na cabeça da pequena área e 
também tinha uma grande impulsão, saiu correndo para subir e enfiar a cabeça na bola. Sem mais nem 
menos, o goleiro Passarão, atabalhoadamente, saiu também em busca da bola, perdeu o ponto de impul-
so, trombou no Marconi, que nem chegou a subir, a bola cobriu os dois e foi cair no extremo direito de 
nossa área, onde estava o Julinho, um medíocre ponta-esquerda da Brasiljuta. Ele mergulhou de peixinho 
e enfiou a bola de cabeça no gol vazio. O jogo estava empatado. Fiquei tão puto com a presepada do 
nosso goleiro que nem esperei o jogo terminar pra sair de campo. A braçadeira de capitão de equipe ficou 
com o Marconi.

Entrei no vestiário, tomei banho, mudei de roupa e fui pro ônibus esperar o resto da turma. Quan-
do soube que a gente havia perdido de 5 a 4, nos pênaltis, porque o Marconi havia chutado o quinto pê-
nalti pra fora, não dei a mínima. Falei em alto e bom som que se eu estivesse jogando no ataque, naquela 
partida, teria feito pelo menos uns cinco gols. Os atacantes acharam que eu estava exagerando.

Uma semana depois, no estádio Vivaldo Lima, na disputa contra o time da Reman pelo terceiro 
lugar, eu próprio me escalei de centroavante e ninguém fez cara feia. Também, pudera. Fiz três gols (um 
deles, de calcanhar), dei passe para outros dois e a gente conquistou o terceiro lugar com uma sonora go-
leada de 6 a 0. A Moto Honda, com certa facilidade, enfiou 4 a 0 no bisonho time da Brasiljuta. O aguar-
dado confronto com o aguerrido time da Moto Honda (11 vitórias e duas derrotas) não aconteceu. Pior 
pra eles, que haviam levado de 5 a 1 da gente na fase anterior e não tiveram oportunidade de se vingar.

Em novembro daquele ano, o famoso Flamenguinho, da Ilha da Paciência, nos convidou para fazer 
um amistoso em seu campo, pra gente lhe entregar a faixa de campeão da zona rural de Manaus. Eles não 
quiseram convidar a Moto Honda porque consideravam o time deles muito fraco. Queriam enfrentar a 
Sharp do Brasil. O empresário Mário Garcia emprestou seu fabuloso barco regional e a gente se mandou 
pra lá. Desde a presepada diante da Brasiljuta, eu já havia decidido que nunca mais entraria em campo 
junto com o goleiro Moisés Passarão. Como ele continuava sendo o titular absoluto do time, viajei apenas 
na qualidade de torcedor.

Quando desembarcamos na Ilha da Paciência e nos dirigimos à bonita sede do Flamenguinho, onde 
depois do jogo ia rolar uma grande festa, cutuquei o Marconi.

– Olha aí a pressão psicológica dos caboquinhos! – e apontei para o placar do estádio.
Na tabuleta de compensado, estava marcado com giz: “Flamenguinho 5, Visitante 1”.
A gente foi muito bem tratada pelos dirigentes e jogadores do time. Parecia o galáctico time do Real 

Madrid se apresentando na comunidade. O jogo estava marcado para as duas horas da tarde. O churrasco 
(dois bois) começou a ser servido ao meio-dia. Fiz amizade com três cunhãs locais (Belina, Maninha e 
Soninha), que passaram a me tratar como um paxá. Traziam as melhores carnes, as cervejas mais geladas 
e, às escondidas, ainda me presenteavam com bitocos inesperados. Uma farra!

Por volta de duas da tarde, começou a ancorar um barco atrás do outro na praia da Ilha da Paciên-
cia e haja gente indo ocupar as arquibancadas de madeira do pequeno estádio. Quando o jogo começou, 
havia uns dois mil torcedores incentivando o Flamenguinho. Um moleque subiu no placar e apagou a 
marcação de giz do resultado, já que os nomes “Flamenguinho” e “Visitantes” eram pintados na tabuleta. 
O gramado era uma obra-prima. O toque de bola deles, simplesmente fenomenal. Eles envolviam o nos-
so time com tanta facilidade que comecei a acreditar que eles estavam com 22 jogadores em campo. Além 
do refinado toque de bola, o Flamenguinho desenvolvia uma correria infernal. Todo mundo atacava e 
todo mundo defendia. Parecia a seleção holandesa de 74, mas jogando em 45 rpm. Os gols foram saindo 
naturalmente. O primeiro tempo terminou 4 a 0 pra eles. O nosso time, com a língua no pescoço.

Eu estava pouco me lixando pro resultado da partida. As cunhãs haviam descoberto que era di-
vertido enfiar a língua na minha boca e eu estava me aproveitando daquela doce ingenuidade pra fazê-las 
também se sentarem no meu colo de vez em quando. A gente estava acampado embaixo de umas árvores 
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a uns 50 metros do campo de futebol, numa elevação privilegiada. O Marconi pediu pra sair de campo e 
foi se encontrar comigo pra beber cachaça (as cervejas haviam acabado) e ensinar as cunhatãs a fazerem 
imoralidade. Ficamos lá, curtindo as meninas – mas com todo respeito, claro! –, enquanto a partida trans-
corria na maior paz do mundo. Placar final: Flamenguinho 8, Visitantes 1.

Assim que acabou a partida e foram entregues as faixas de campeão do Flamenguinho, a festa na 
sede começou, com o saxofonista Teixeira de Manaus e sua banda. Também, na mesma hora, começou a 
matança de bois pra os convidados (acho que mais uns seis bois foram passados na faca) e haja churrasco. 
Por volta das seis horas da tarde, sob protestos das cunhãs (o Marconi já estava caindo de boca nos pei-
tinhos da Soninha, deixando a Belina e a Maninha alvoroçadíssimas), embarcamos de volta pra Manaus. 
Quando atravessávamos o campo, falei pro Marconi:

– Na próxima vez que um time vir jogar aqui, o capitão da equipe vai se virar para o craque do time, 
apontar para o placar (Flamenguinho 8, Visitantes 1) e explicar: “Não liga pra isso não! Essa porra aí não 
passa de pressão psicológica dos caboquinhos...” Mal eles sabem a pedreira que vão encontrar...

O Marconi riu tanto que se mijou.
O Flamenguinho da Ilha da Paciência era foda!

FEVEREIRO de 1979. No sábado magro de carnaval, Sici Pirangy dá uma passada no Top Bar 
e já fica cismado ao ver o boteco praticamente entregue às moscas. Em uma das mesas, confabulando 
discretamente, estavam Zeca Boy e Luiz Lobão, com aquela tristeza no rosto de quem saiu de casa sem 
um centavo no bolso. 

Sicy foi logo metendo bronca:
– Cadê o resto da turma, porra?
– Ah, foi todo mundo pro baile de carnaval no Clube Municipal! – devolveu Zeca Boy.
– E por que vocês dois não foram juntos? – insistiu.
– Porque se jogarem um gato em nós dois ele não se agarra de tão lisos que estamos – ironizou 

Luiz Lobão.
– A bronca é essa?! Seus problemas acabaram. Vêm comigo!
Dito isso, ele fez parada para um táxi que ia passando. O fusquinha – que como todo táxi daquela 

época não tinha o assento o banco do carona – estacionou. Os três entraram no táxi.
– Meu compadre, leve a gente até o Clube Municipal, ali na Torquato Tapajós – comandou Sici, 

com decisão.
O motorista sentou o pé no acelerador, que aquela corridinha iria render uma boa grana. A Tor-

quato Tapajós daquela época era praticamente uma estrada de piçarra, cercada de mato por todos os 
lados, imersa numa escuridão total. Na entrada da Estrada do Aeroclube, já nas proximidades do Clube 
Municipal, Sici deu uma batidinha no ombro do motorista e comandou, com decisão:

– Meu amigo, sem querer abusar da sua boa vontade, mas dá pro senhor dá uma paradinha aqui?...
O motorista não se fez de rogado e freou o carro. Sici bateu no ombro do Zeca Boy, avisou “daqui 

em diante é com vocês dois, bonitões!”, voou na maçaneta da porta de passageiros, abriu, e, rápido como 
uma bala de prata, saiu do veículo na maior correria, sumindo no meio da escuridão do matagal.

O motorista levou um minuto para perceber o que estava acontecendo, tempo suficiente para Zeca 
Boy e Luiz Lobão também picarem a mula pela porta aberta do táxi e se escafederem no meio da escu-
ridão do matagal. Munido de uma lanterna e um revólver, o sujeito ainda desceu do carro e deu alguns 
tiros na direção do matagal, mas o “xexo” já havia sido aplicado.

Dentro do clube, Zeca Boy e Luiz Lobão estavam possessos:
– Porra, bicho, quase que a gente leva uns tiros por tua causa...
–  Tá bom, bonitões, mas vocês queriam que eu fizesse o que? Também estou liso que nem muçum 

ensebado, carálio!
E foram curtir o seu carnaval sem dor de consciência ou ressentimento porque o que se leva da 

vida é a vida que a gente leva.
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MARÇO de 1985. O vagabundíssimo time do Estrela do Mar, do Paulo Cabeça, que trabalhava 
como supervisor técnico do CQ da Semp-Toshiba, arrumou um jogo contra o Flamenguinho da Ilha da 
Paciência e o sacana me convidou para reforçar seu esquadrão de aço na posição de cabeça de área.

Eu já conhecia o entrosado time do Flamenguinho. E também conhecia o elenco de pernas-de-pau 
do Estrela do Mar. Estava na cara que aquilo ia ser uma roubada. Dei uma desculpa qualquer e me livrei 
da encrenca.

Umas duas semanas depois, encontro casualmente o Paulo Cabeça no restaurante do Cecomiz.
– E aí, bicho, como é que foi a excursão pra Ilha da Paciência? – perguntei.
– Ah, foi legal! – devolveu Paulo Cabeça. – A gente empatou de 5 a 5.
– Foi mesmo? – reagi, surpreso. – E quem fez os gols de você?...
– Ninguém! – explicou Paulo Cabeça. – É que quando combinamos o jogo, eles nos deram cinco 

gols de vantagem...
O Flamenguinho da Ilha da Paciência era foda!

FEVEREIRO de 1982. Eu e Jones Cunha estávamos enfrentando os engenheiros Roberto Ama-
zonas e Chico Costa em uma animada partida de dominó no Bar do Aristides, quando começou um 
grande alvoroço em uma das mesas ao lado. Olhei discretamente para ver do que se tratava. O compo-
sitor Bebeto Araripe, da Ala de Compositores do bloco Andanças de Ciganos, estava apresentando para 
os presentes a sua nova namorada, simplesmente a recém-eleita Rainha do Carnaval amazonense. Bebeto 
estava em estado de graça porque a garota concordara em desfilar como madrinha de bateria do bloco. Na 
hora em que eu ia sentar uma carroça de terno e complicar o jogo de vez, o casal se aproximou da nossa 
mesa. Educadíssimo como sempre e todo pimpão, Bebeto fez as honras da casa:

– Meus manos, eu queria apresentar pra vocês a nova Rainha do Carnaval amazonense, que esse 
ano vai desfilar pela primeira vez com a gente, como madrinha da nossa bateria!

Sem parar de me concentrar no jogo de dominó e nem ao menos olhar para o casal, devolvi a 
gentileza:

– Parabéns, Jeanne, você merece esse título mais do que ninguém! Como é que estão a Jane, a Jane-
te, o James, o Jander e a dona Carol?...

Bebeto levou um susto. A Rainha do Carnaval limitou-se a dizer que todo mundo estava muito 
bem, obrigado.

– Você já conhece o nosso poeta? – indagou um incrédulo Bebeto.
– Conheço sim, mas de outros carnavais! – disse ela, rindo. 
O casal se afastou de nossa mesa e foi executar a formalidade de apresentação para outros brincan-

tes do bloco Andanças de Ciganos, que estavam chegando ao boteco. Só então levantei a vista da mesa de 
dominó para conferir a qualidade da mercadoria. O Bebeto tinha razão em estar todo pimpão. A Jeanne 
continuava exuberante. Minha memória elíptica engatou uma marcha-a-ré. A gente não devia ter nascido 
com memória RAM.

Eu havia conhecido a nova Rainha do Carnaval em 1975, ou seja, sete anos antes. Na época, ela era 
uma moleca de 14 anos. Sua irmã mais velha, Jane, trabalhava comigo na Sharp do Brasil. Além de ser 
uma blondie escultural, Jane era secretária executiva do economista Silvestre Belo, gerente de Recursos 
Humanos da empresa. Em uma das “domingueiras” do Bancrévea, a Jane me apresentou para sua irmã 
caçula chamada Jeanne, que possuía cabelos negros, e para sua irmã do meio, chamada Janete, outra blon-
die escultural. Os homens preferem as louras, diz um velho filme hollywoodiano. Eu prefiro as morenas. 
Além de dilacerantemente linda, com seu cabelo estilo “black power” e seu corpo esculpido por Fídias, 
a moreníssima Jeanne tinha umas mamonas assassinas de qualidade mundial. Seus quadris e sua bunda 
empinadinha tiravam qualquer um do sério. Seu riso fantástico, com covinhas de beleza nos cantos dos 
lábios, deveria ser tombado como patrimônio cultural da humanidade.

Aos 19 anos e com meia-dúzia de cubas-libres na cabeça, eu encarava qualquer parada. Na primeira 
oportunidade, tirei a Jeanne pra dançar e a conduzi para o olho do furacão, que é como chamávamos a 
pista de dança oval do Bancrévea. Acho que, naquele dia, a banda que estava tocando era “Os Embaixa-
dores”, com José Chain no vocal principal cantando “Everybodys’ Talkin”. Depois da segunda música 
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(“You’ve Got A Friend”, salvo engano, ou “Mrs. Robinson”, o que é mais provável), nós dois estávamos 
irremediavelmente apaixonados.  A Jeanne beijava maravilhosamente bem e tentou me convencer de 
que eu era o seu primeiro namorado. Nunca acreditei nessa lenda urbana. Jeanne era um gênio. Nas do-
mingueiras seguintes, sempre no Bancrévea, a gente nem dançava mais. Limitava-se a se “acochar” tão 
escandalosamente, em uma área a céu aberto na parte de cima do clube, que era comum os seguranças 
chegarem discretamente e darem um toque pra gente maneirar. Mas como maneirar, tendo uma deusa 
grega daquelas em meus braços? 

No ano seguinte, em seu aniversário de 15 anos, eu não pude comparecer à fuzarca, mesmo estando 
escalado para dançar a valsa da meia-noite, porque tinha uma prova fuderosa na Utam – e perder a prova 
significaria perder um período de faculdade. A dona Carol, mãe da deusa, ficou possessa com a desfeita. 
A Jeanne entendeu a situação e não ficou aborrecida. Alguns dias depois, lhe dei de presente uma caixinha 
de música. Era um casal de patinadores desfilando pelo espelho e que depois acabava se beijando no final 
da música “Danúbio Azul”. A Jeanne cismou que aquilo era a nossa história. Não discuti. Jeanne era um 
gênio. Eu morria de ciúmes dela.

Continuamos se encontrando e namorando nas “domingueiras” do Bancrévea até que um dia ela 
apareceu lá em casa, acompanhada de seus dois irmãos mais novos, James e Jander.  Era uma tarde de 
domingo. Eu estava capotado no quarto, por conta de uma bebedeira homérica no Bar do Caxuxa, no dia 
anterior. Nunca soube como ela descobriu o meu endereço.

– Tem uma moça te esperando aí na sala! – avisou minha mãe, dona Celeste, com um ar de quem 
não aceitaria contestação. – Ela me disse que você prometeu levá-la pro cinema. Levanta logo daí, toma 
um banho e vai cumprir o que você prometeu!

Saí do quarto ainda meio grogue, tomei um banho, me vesti rapidamente e levei a Jeanne e seus 
dois irmãos ao Cine Ypiranga, para a sessão das quatro. Aquela situação estava ficando complicada. 
Quando uma namorada conhece a sua mãe e as duas ficam amigas, você vai ser a bola da vez e se foder 
de verde-amarelo. Minha mãe estava impressionada com a beleza clássica da Jeanne, com seus gestos 
delicados, com sua atitude resoluta em evitar que os irmãos mais novos roubassem os bonequinhos do 
Forte Apache que encimavam a mesinha de centro da sala e, sobretudo, com seu carinho respeitoso ao 
falar a meu respeito.

– Dona Celeste, eu vou me casar com o Simãozinho. Ele é estudioso, carinhoso, educado, trabalha-
dor e vai ser um excelente pai dos meus filhos!

E ela falava essa merda toda exibindo o corpo sarado de uma formidável parideira em potencial. 
Charles Darwin teria achado o máximo. Claro que ninguém escuta uma merda dessas impunemente. Mi-
nha mãe, que até então me tinha como um cafajeste absolutamente irresponsável, provavelmente achou 
que estava diante do terceiro segredo de Fátima. Quando voltei do cinema, depois de ter despachado a 
Jeanne e meus cunhados de táxi, pago régia e previamente (eles moravam no centro, quero crer que na 
Rua Dr. Machado), minha mãe veio discutir a nossa relação.

– Se eu souber que você fez mal a essa mocinha, eu vou te matar pessoalmente! – explicou dona 
Celeste, com sua habitual psicologia feminina. – Ela é muito direita pra você querer apenas usá-la e abu-
sá-la...

Foi a gota d’água. Nunca mais procurei a Jeanne. Eu e mais alguns amigos da Sharp do Brasil ha-
víamos acabado de alugar uma quitinete em Educandos para utilizar como motel. Estava na cara que, na 
primeira oportunidade, eu levaria a Jeanne até o local e lhe “faria mal”, isto é, iria “usá-la e abusá-la” da 
melhor maneira possível. Mas mãe é mãe. 

Para evitar que a Jeanne fosse me procurar em casa, fui morar com o Jaques Castro no bairro da 
Glória. Nunca mais coloquei os pés no Bancrévea. E, na Sharp do Brasil, fugia da minha cunhada Jane 
como o diabo foge da cruz. Não sei se a Jeanne sofreu tanto quanto eu, mas aquilo era para o seu próprio 
bem. Ela estava com apenas 16 anos quando nasceram Marcelo e Marcel, meus filhos gêmeos. O que a 
Jeanne poderia esperar de bom de um vagabundo do meu quilate?...

Sei lá, mas agora a gente estava em 1982 e, aparentemente, as feridas estavam devidamente cica-
trizadas. Qual o que? Umas duas horas depois daquela aparição extemporânea no boteco, a Jeanne se 
aproximou de novo da minha mesa, trazendo o Bebeto pela mão, e abriu o coração. Ou melhor, vomitou 
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a bílis acumulada há tanto tempo. Abraçando o Bebeto como se quisesse reacender as cinzas do meu 
antigo ciúme, ela me apontou o dedo e vociferou:

– Meu amor, dá pra acreditar que eu fui apaixonada por um merda desses? Dá pra acreditar que eu 
quase me matei por causa desse cachorro? Dá pra acreditar que esse filho da puta quase desarrumou a 
minha vida?...

E a Jeanne dizia aquilo com um aparente riso de escárnio. Estranhei ela falar daquele jeito. Em 
quase um ano de namoro, eu nunca tinha escutado ela dizer um único palavrão. Foi a única vez em que 
levantei a vista do jogo de dominó e a encarei, olhos nos olhos:

– Você não sabe da missa um terço, menina! – disparei. 
E aí, plagiando o que o escritor Rubem Braga falou para sua ex-mulher Zora, quando ela se casou 

com o escritor Antônio Olinto, joguei a pau de cal:
– Você melhorou muito de namorado, mas piorou muito de estilo...
Bebeto Araripe não entendeu porra nenhuma. Ela, também, não. Mas, para felicidade geral da na-

ção, os dois deixaram o bar e se dirigiram à quadra do bloco Andanças de Ciganos. Eu aproveitei a deixa 
para entrar no meu carro e cair fora Foi a última vez em que a vi. Pelo tom agressivo, talvez a Jeanne ainda 
gostasse um pouquinho de mim. Mulher é um bicho complicado. Não sei se os dois continuam juntos até 
hoje. Acredito que não. Jeanne era um gênio. Gostaria muito de voltar a vê-la. Ou não.

EM 1974, o Murrinhas do Egito acabou entre os 64 melhores times  do 2º Peladão e conquistamos 
dois prêmios: minha irmã Silene foi a primeira Rainha do certame e Áureo Petita, o “Craque do Ano”. 
Com apenas 20 anos, Áureo recusou vários convites para se profissionalizar e disputar o campeonato 
amazonense de futebol. Continuou defendendo vários times no Peladão e participando do campeonato 
amador pela equipe do Náutico.

Em 1981, o Peñarol, de Itacoatiara, que desde o ano anterior disputava o campeonato profissional 
amazonense, recrutou alguns jogadores em Manaus para reforçar sua equipe. Entre os convocados, fo-
ram alguns ex-craques do Murrinhas do Egito e do Canarinho: Lúcio Preto, Nego Irineu, Tobias, Paulo 
César e Áureo Petita. Jogando de meia-esquerda, Áureo logo conquistou a torcida do município. Seu 
entendimento com o centroavante Índio lembrava a dupla Pelé-Coutinho. O Peñarol estava fazendo 
uma das melhores campanhas da história, quando os dirigentes dos times da capital resolveram melar a 
competição.

O Fast Clube, que havia perdido para o Peñarol, descobriu que Áureo ainda era jogador do Náutico 
e que, por ser amador, não poderia disputar o campeonato de profissionais. Os pontos perdidos em cam-
po foram reconquistados no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Áureo pegou 60 dias de suspensão. 
Os torcedores do Peñarol ficaram revoltados. Derrotado pelo Nacional, o Peñarol teria de vencer o Rio 
Negro, em Itacoatiara, ou seria eliminado do quadrangular do 1.º turno e o Fast, que estava fora, entraria 
por meio do “tapetão”. A Velha Serpa se preparou para a guerra.

Chefe da torcida do Rio Negro, o eterno chefe de Segurança da CMM, Enédio Negreiros, procurou 
o motorista Ronaldo Redman.

– Ô, negão, tu não quer ganhar um troco?
– Pra quê? – os olhos de Redman brilharam.
– Pra dirigir o ônibus do Rio Negro até Itacoatiara!
Depois de pensar um pouco, Redman aceitou a missão, cobrou um determinado valor pela tarefa, 

Enédio topou e ficou de lhe passar a grana quando a delegação chegasse na Velha Serpa. O ônibus era 
uma “lata velha”, comprido que nem vara de bater pecado, com câmbio do tipo “alavanca suporta-sova-
co”. Não desenvolvia mais de 60 km/h.

Em uma manhã de domingo, no horário combinado, Redman assumiu o cockpit da “lata velha”. 
Começaram a entrar no ônibus os jogadores, a comissão técnica, os dirigentes e nada do Enédio. Pelo re-
trovisor, Redman tentava localizar o amigo. Nada. Lá atrás, em um dos bancos, estava um galo gigantesco, 
de mais de dois metros de altura, usando o uniforme do clube.

Redman ficou apreensivo. Sem Enédio na parada, de quem ele iria cobrar pela viagem, já que não 
conhecia ninguém? Pensou em desistir. Depois, achou melhor fazer o serviço, e, quando retornasse a Ma-
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naus, se acertaria com o amigo. Os jogadores começaram a vestir o uniforme dentro do ônibus e Redman 
meteu o pé na estrada. Chegaram ao estádio Floro de Mendonça dez minutos antes da partida começar. 
Uma multidão de torcedores do Peñarol aguardava pelo time inimigo, do lado de fora do estádio, forman-
do um imenso corredor polonês na entrada do túnel destinado aos visitantes.

Os jogadores desceram do ônibus correndo e, enquanto atravessavam o corredor polonês, iam re-
cebendo pescoções, chutes na bunda, cusparadas, dedadas e xingamentos desmoralizantes. O gigantesco 
galo carijó, andando com as pernas meio abertas, por causa dos esporões de quase 20 centímetros, o que 
lhe dava um estranho gingado de urubu malandro, foi o último a sair. Quando ele colocou o bico pra fora 
da porta, um sujeito deu-lhe um murro no meio da fuça. Foi um soco tão violento que esbagaçou o bico 
do galináceo. Ele caiu de cu-trancado na escada do ônibus e embicou no chão. Alguém gritou:

– Pega o galo e pela e joga na panela...
A multidão enfurecida avançou em cima do infeliz. Em vez de entrar no ônibus e trancar a porta 

para se proteger, o galo, ainda grogue, se levantou do chão e desembestou a correr em direção à saída 
da cidade, sendo perseguido por mais de cem torcedores armados de mangarás de banana e galhos de 
cuieira. 

No estádio, a partida era interrompida a cada cinco minutos por causa de invasão de campo. Os 
torcedores do Peñarol quebraram mais de 200 ovos podres na cabeça dos jogadores rionegrinos e infer-
nizaram a vida do goleiro com morteiros de três tiros. O Peñarol ganhou de 2 a 1, gols do centroavante 
Índio e do ponta direita Erasmo para o time da casa, e Raulino para os visitantes.

No retorno do time, um dos dirigentes estranhou a ausência do mascote do clube, que sequer havia 
entrado em campo. Redman relatou o ocorrido. Pediram que ele metesse o pé na estrada, para resgatar o 
infeliz. O galo carijó foi encontrado correndo na rodovia AM-010, dessa vez sendo perseguido por ca-
chorros e crianças armadas de baladeiras, já cruzando o município do Rio Preto da Eva. Pelo buraco na 
cara do galináceo, onde antes havia um bico, Redman reconheceu Enédio Negreiros, pálido que nem um 
defunto e a ponto de colocar os bofes pela boca. O motorista ficou com tanta pena do galo maratonista 
que parou o ônibus, embarcou o galináceo, continuou dirigindo a “lata velha” até Manaus e nem cobrou 
pelo serviço. Enédio ficou lhe devendo essa cortesia pelo resto da vida.

MAIO de 2001. A convite da Secretaria Estadual de Cultura (SEC), eu e Mário Adolfo embarca-
mos para o Rio de Janeiro na noite de uma quarta-feira, para participar da 10.ª Bienal Internacional do 
Livro. Nós dois ficamos hospedados no Rio Othon Palace, em Copacabana, com todas as despesas cor-
rendo por conta da SEC – exceto biritas e eventuais vagabundas. A bienal iria rolar em um espaço de 48 
mil m², distribuídos em dois pavilhões do Riocentro. Somente para a Espanha, país homenageado, a área 
destinada era de 500 m². Argentina, China, Estados Unidos, França, Itália, Jamaica, Colômbia, Portugal, 
Cuba e México estavam confirmados no evento. Seriam mais de 800 expositores, entre eles a SEC/Edi-
tora Valer mostrando a literatura regional do Amazonas.

No referido stand, que ficava próximo do Café Literário, Mário Adolfo iria fazer uma noite de autó-
grafos do livro “A, E, I, Ópera”, na quinta-feira, em companhia da escritora Ana Maria Daou, que estava 
lançando o livro “A Belle Époque Amazônica”. Eu repetiria a dose na sexta-feira, com o livro “Folclore 
Político do Amazonas”, em companhia da poetisa Astrid Cabral, que estava lançando o livro “Alameda”. 
Na manhã de sábado, a gente retornaria para Manaus. Como nossos compromissos oficiais eram notur-
nos, a gente tinha dois dias inteiros pra vadiar. E foi o que fizemos, depois de Mário Adolfo contratar o 
motorista carioca Eduardo Cabeção pra ser nosso guia turístico particular.

Na quinta-feira, Mário Adolfo foi dar entrevistas para a rede Globo, jornal O Dia, Tribuna da 
Imprensa e Jornal do Brasil, enquanto eu fui bater pernas pelos sebos de Copacabana. Voltamos a nos 
encontrar na hora do almoço, no restaurante do hotel, localizado no 30.º andar. Extremamente charmo-
so, o Skylab Bar e Restaurante oferece uma bela visão panorâmica da praia de Copacabana e tem uma 
excelente infraestrutura, com serviço impecável, pessoal simpático e comida, quase sempre, deliciosa. O 
jornalista Mário Adolfo, com seu habitual espírito de monge franciscano fazendo voto de pobreza, pedia, 
invariavelmente, filé com fritas (R$ 30), com pequenas variações (“mal passado” ou “no ponto”). Como 
quem ia pagar era a SEC, eu escolhia o meu pedido consultando a lista da direita (dos preços), me fixando 
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sempre nos mais caros, mas cada vez escolhendo um prato diferente: lagosta à moda de Peniche (R$ 110), 
lagosta a Thermidor (R$ 108), lagosta a Belle Meunière (R$ 105), lagosta gratinada (R$ 102) e assim por 
diante. Quase enjoei de tanto comer lagosta.

À noite, depois do lançamento do livro do Mário Adolfo, fomos encher a cara no Bar Diagonal, no 
Leblon, na esperança de encontrarmos o músico Rui de Carvalho, que garantiu que ia aparecer, mas na 
última hora fez “forfait”. Soubemos depois que o Rui de Carvalho estava de namorada nova no pedaço e 
ficou com medo de a gente querer fazer alguma gracinha pra cima da moçoila. Pode?...

Na sexta-feira, ainda se recuperando da ressaca da noite anterior, Mário Adolfo acordou cedo e 
resolveu comprar dez pares de sapatilhas indianas existentes em uma exclusivíssima loja de Ipanema. Pra 
ganhar tempo ou reanimar seu autêntico espírito indígena, ele resolveu sair do hotel descalço. Fomos 
a pé de Copacabana até Ipanema, onde passamos umas duas horas caminhando pelas ruas do bairro e 
nada de encontrar a tal lojinha. Mário Adolfo estava cada vez mais puto porque, volta e meia, metia o pé 
descalço em cocô de cachorro, o que, convenhamos, é uma verdadeira merda. Quem via aquele sujeito 
descalço andando pelas ruas do bairro deduziria, obviamente, que ele morava por ali. Ninguém anda des-
calço impunemente na terra dos outros. A não ser que o tal sujeito descalço tivesse descido do morro do 
Cantagalo, o que, em qualquer circunstância, costuma ser sinônimo de encrenca.

Por volta do meio-dia, Mário Adolfo acatou minhas sábias ponderações, comprou uma simplória 
sandália havaiana no camelô da esquina, e nos aboletamos no Bar Bofetada, na Rua Farme de Amoedo, 
onde nos empanturramos de chope gelado e badofe (carne-seca desfiada com cebola e tutu de feijão). 
Chegamos a telefonar para o Antídio Weil, que estava labutando em Manaus, só pra lhe matar de inveja.

À noite, durante o lançamento do meu livro, encontrei casualmente o secretário de Cultura Robério 
Braga e cantei a pedra:

– Porra, secretário, domingo o Vasco decide o campeonato estadual com o Flamengo, no Mara-
canã, mas a diária do hotel vence no sábado e a gente vai ter de ir embora. Será que você não pode des-
colar mais duas diárias pra nós dois? Aí, eu poderia realizar um antigo sonho de ver o Vasco em uma final 
de campeonato em pleno Maracanã...

Vascaíno roxo, Robério Braga nem titubeou:
– É uma causa justa, meu poeta. Vou ligar pro hotel agora mesmo e resolver o problema!
Pra comemorar aqueles dois novos dias de lazer na Cidade Maravilhosa, assim que deixamos o 

Riocentro, nós fomos encher a cara no Sindicato do Chopp, em Ipanema, mas não convidamos o Rui 
de Carvalho. Nem a namorada dele. O Mário Adolfo também aproveitou a oportunidade para roubar, 
na maior cara dura, os imensos banners oficiais anunciando os nossos lançamentos literários na bienal.

No sábado, por volta das 9h de uma manhã luminosa, nos mandamos para a Barra da Tijuca e nos 
aboletamos nas proximidades da Barraca do Pepê, onde ficamos admirando, bestificados, as popozudas 
em flor. Na praia, conhecemos um sujeito apelidado de Magrão, supostamente líder comunitário na Ro-
cinha. Quando soube que a gente era de Manaus, ele se transformou voluntariamente em nosso guarda-
-costas e garçom preferencial porque tinha treinado jiu-jítsu com o Artur Neto na Academia Gracie. Era 
o Magrão que nos abastecia com caipiroscas de todos os tipos.

Pra mostrar que conhecia o pessoal do movimento, ele foi de carona conosco até o início da Roci-
nha – por volta das 7h da noite –, desceu do carro, falou alguma coisa com alguns sujeitos que estavam 
numa birosca, aí voltou a falar com a gente. Os sujeitos haviam nos autorizado a continuar a viagem pelo 
miolo da favela, mas sem parar nem pra mijar. Dito isso, Magrão se despediu e sumiu em uma das ruelas 
da Rocinha. 

O motorista do Mário Adolfo estava em pânico. Em trinta anos de profissão, Eduardo Cabeção 
nunca tinha andado por aquelas quebradas com medo de bala perdida ou de fuzilamento à queima-roupa 
sem aviso prévio. Eu devia estar muito bêbado, porque achei a Rocinha muito simpática. Havia tanta gen-
te andando animadamente pelas ruas, que parecia até que a gente estava subindo a Rua Leopoldo Neves, 
em Educandos, em dia de liquidação na Casa das Sedas. Hermosa, porém muy perigosa.

NO domingo, tomamos o café da manhã junto com os jogadores do Vasco da Gama, que estavam 
concentrados no hotel. Mário Adolfo insistiu para que eu tirasse uma foto junto com o baixinho Romá-
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rio ou com o marrento Viola, mas descartei a ideia. Eles não eram da minha época. Se fosse o Roberto 
Dinamite, vá lá... 

Por volta das 15h, o Eduardo Cabeção nos apanhou na portaria do hotel já com os ingressos 
comprados para a área central das arquibancadas e nos mandamos para o Maracanã. Durante o trajeto, o 
Mário Adolfo me presenteou com um chapéu e uma faixa de campeão comprada de um camelô. 

O Vasco havia vencido a primeira partida por 2 a 1 e, como havia feito a melhor campanha do 
campeonato, jogava por dois resultados iguais. Quer dizer, podia perder a segunda partida até por um gol 
de diferença. Durante o primeiro tempo, o jogo foi bem agitado. Nervoso e precisando do resultado, o 
Flamengo pressionava, enquanto o Vascão se mandava nos contra-ataques. Logo no início do jogo, Viola 
poderia ter aberto o placar para o Vasco da Gama, mas Júlio César salvou a urubuzada com uma defesa 
milagrosa. Como quem não faz, leva, aos 23, o Flamengo abriu o placar. O lateral esquerdo Cássio caiu 
sozinho dentro da área e o juiz ladrão marcou pênalti. Edílson bateu e marcou. 1 a 0 para a urubuzada, 
que precisava de mais um gol para conquistar o título.

No entanto, quem marcou em seguida foi o Vasco. Primeiro com Euller, em gol que foi anulado 
pelo bandeirinha, por conta de um suposto impedimento que só aquele corno safado viu. Depois, após 
tanto pressionar, e perder novas chances com Viola e Euller, Juninho Paulista empatou o jogo, após 
receber passe do atacante Viola, dentro da área. O próprio Juninho poderia ter decidido o jogo, em um 
novo contra-ataque do Vascão, mas o filho da puta do Júlio César salvou a urubuzada de novo, com outra 
defesa milagrosa. Fim do primeiro tempo, vantagem do Vasco, com o Flamengo precisando de dois gols 
para ser campeão.

Na volta do intervalo, o Vasco começou a fazer uma cagada atrás da outra. Aos 8 minutos, o seboso 
Petkovic fez um cruzamento para dentro da área, os zagueiros do Vasco ficaram parados e o baixinho 
Edílson completou de cabeça: 2 a 1 para a urubuzada. A partir daí, foi só emoção em alta velocidade. 
Juninho Paulista cobrou falta com perigo e acertou o travessão de Júlio César. Euller chegou a driblar o 
goleiro em outro lance perigoso a favor do Vascão, mas ficou sem ângulo e perdeu a chance. O Vasco era 
só pressão, mas todas as bolas paravam nas mãos do inspirado goleiro rubro-negro. O filho da puta deve 
ter entrado para o Guiness como o goleiro que mais fez defesas milagrosas (17) em uma única partida.

Até que, aos 43 minutos do segundo tempo, com a torcida vascaína já comemorando o título, veio 
o momento que não sai da cabeça de quem assistiu àquela decisão. Falta para o Flamengo, na entrada da 
área, em cima de Edílson. Adivinha quem vai bater? É o camisa 10 da Gávea... Sim, aquela música famo-
sa de Jorge Ben foi feita em homenagem a Zico. Mas dessa vez não foi bem aquele camisa 10 da Gávea 
quem bateu. Foi outro. O filho da puta do sérvio Petkovic.

Sentado ao meu lado, o botafoguense Mário Adolfo cantou a bola:
– Sei não, parceiro, mas isso está me cheirando a gol do Flamengo...
Ponderei, me lembrando dos tempos em que era quarto zagueiro do Murrinhas do Egito:
– Se não forem babacas, os jogadores da barreira vão correr pra bola assim que o árbitro apitar, 

abafar o lance e vai ter uma nova cobrança. Fazendo isso três vezes, eles quebram a concentração do 
Petkovic e ele vai ter de cruzar na área de qualquer jeito. Aí, é só chutar pro mato e correr pro abraço...

O técnico vascaíno Joel Santana, entretanto, preferiu ficar rezando no banco em vez de orientar os 
jogadores a impedirem a cobrança de falta. Um idiota!

O árbitro Léo Feldam apitou, Petkovic partiu para a bola, a barreira ficou estática, e, como se 
tivesse sido colocada com a mão, a bola foi parar no fundo das redes, no ângulo esquerdo do goleiro 
vascaíno Helton. Sem chances, indefensável, indescritível. Meus colhões foram parar nas amigdalas. Puta 
que pariu, mas esse Mário Adolfo tinha uma boca amaldiçoada! Saindo do estádio, verdadeiramente puto, 
tomei uma decisão radical: nunca mais colocar os pés no Maracanã. O mais chato, entretanto, foi atender 
várias ligações da urubuzada de Manaus querendo saber o que havia acontecido com o Vascão, quando a 
gente ainda estava esperando o Eduardo Cabeção diante da estátua do Bellini, em frente ao estádio. Uma 
infâmia para jamais ser esquecida. Ainda bem que já demoliram aquela merda.

SETEMBRO de 1968. Jogo entre Rio Negro e Nacional no Parque Amazonense. No começo do 
segundo tempo, o quarto-zagueiro Catita dá uma carrinho por trás no centroavante Pratinha e, na mesma 
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hora, é expulso de campo pelo juiz José Pereira Serra. O zagueiro diz cobras e lagartos para o juiz e depois 
deixa o gramado, puto da vida.

O repórter de pista Geraldo Viana se aproxima do jogador:
– Ô, Catita, dê uma palavrinha aqui com os ouvintes da rádio Difusora. Eles querem saber por que 

você foi expulso...
Catita, mordido:
– Eu não sei não! Tem de perguntar daquele juiz filho da puta!
Geraldo Viana, nervoso:
– Palavrão não, Catita, palavrão não! Vamos manter o respeito! Essa aqui é uma rádio de família...
Catita, se desculpando:
– É, mas eu falei juiz filho da puta no bom sentido...
Faltou muito pouco para Geraldo Viana perder o emprego.

AGOSTO de 2015. Na noite da terça-feira, 18, meu amigo Jorge Palheta resolveu virar um en-
cantado e atravessou o espelho de Alice. Ele vinha lutando contra a diabetes há cinco anos e, em 2014, 
começou a ter problemas renais. Três vezes por semana era submetido às dolorosas sessões de hemodi-
álise, o que o impedia de exercitar sua suprema arte e única razão de sua existência: o desenho, em suas 
múltiplas formas. Ele ter ido embora sem aviso prévio, confesso, foi uma porrada. Soube da notícia via 
sms enviada pelo Alcides Motorcycle, seu vizinho e um dos fundadores do clube de motoqueiros “Almas 
do Asfalto”, também meu amigo de infância. 

O artista plástico, cartunista, chargista, caricaturista, poeta e ilustrador Jorge da Silva Palheta, ou 
simplesmente Palheta, como era mais conhecido no meio artístico, nasceu em Manaus, em 8 setembro de 
1953. Tinha 61 anos e 45 anos de estrada nas artes plásticas. Autodidata, ele começou cedo os primeiros 
traços na segunda metade dos anos 60, desenhando gibis em parceria comigo e Mário Adolfo. Na década 
de 70, travou conhecimento com os intelectuais do Clube da Madrugada, tendo feito uma série de ilus-
trações para os livros de autores amazônicos, como Jorge Tufic, Anthístenes Pinto, Samuel Benchimol e 
Max Carphentier.

Ao longo desses 50 anos de amizade, fizemos alguns projetos juntos (dois livros em quadrinhos, 
“Caboré mostra Manaus”, em que uma corujinha guiava o turista pelos principais pontos turísticos da 
cidade, e “História do Amazonas”, que começava no encontro de Francisco Orellana com as icamiabas, 
em Nhamundá, e terminava na implantação do Centro de Biotecnologia da Amazônia, em Manaus) e 
adquiri algumas de suas obras (o fabuloso quadro “Briga de Galos” é uma das joias da coroa na galeria 
particular da minha ex-esposa Dinari Guimarães), mas o projeto de fazermos uma graphic novel sobre o 
herói Ajuricaba foi transferido para as calendas gregas.

Conversamos pessoalmente pela última vez em abril daquele ano. Era uma noite de terça-feira meio 
chuvosa. Eu estava no Bar da Kátia, junto com o meu irmão Simas Pessoa, esperando alguns amigos de 
um grupo de chorinho que se apresentaria no bar, ele passou no ônibus indo pra casa, me viu, desceu do 
ônibus e foi lá conversar comigo. Apesar dos problemas de saúde, continuava bem humorado. Contou 
vários causos dos seus parceiros de Clube da Madrugada e relembrou sua passagem pelo Instituto Nacio-
nal de Pesquisas da Amazônia (INPA), na função de desenhista botânico, de 1975 a 1980.

– Saí daquela porra antes que ficasse cego! – explicou. – Eu passava cinco dias desenhando uma 
“ova de jaraqui” (10 mil grãos de areia cobertos por uma capa de gel), com um olho no microscópio e 
outro na prancheta, aí aparecia um gringo fela-da-puta, olhava no microscópio, olhava na prancheta, dizia 
que eu havia desenhado um ovo a mais na coordenada x-y-não-sei-o-que e eu tinha que rasgar o desenho 
e começar tudo de novo! Vá pro caralho!

Eu e Simas quase nos acabamos de rir. Um de seus parceiros no INPA era o também artista plástico 
Edgard Alecrim, cuja diversão favorita era soltar gases fétidos (seu intestino era uma usina permanente 
de gás mostarda turbinado com gás lacrimogêneo) e segurar a porta do laboratório de desenho botânico 
para ninguém fugir do recinto.

Um belo dia, o diretor do INPA e presidente da SBPC Warwick Estevam Kerr estava mostrando 
as instalações da entidade para um grupo de pesquisadores do Smithsonian Institute, quando bateu na 
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porta do laboratório de desenho botânico, sem saber que Edgard Alecrim havia acabado de peidar no 
local. Palheta abriu a porta e a comitiva entrou. A lufada de gás mostarda atingiu o nariz dos gringos com 
a violência de uma bofetada. Eles não conseguiram permanecer aspirando aquele ar fétido de rato morto 
por 30 segundos e foram embora rapidamente. Kerr ficou tão constrangido que faltou muito pouco para 
o laboratório de desenho botânico não ser desativado no mesmo dia.

Foi ainda, em 1976, no INPA, que ele conheceu o professor Samuel Benchimol, autor do livro 
“Amazônia: um pouco antes e além depois”, que o convidou para criar a capa e 30 ilustrações para o livro. 
Desde então, Palheta não parou mais. Suas telas emolduram escritórios de advogados, médicos, políticos 
e empresários do Amazonas. Durante a visita do papa João Paulo II a Manaus, em 1980, Palheta fez a 
doação ao Vaticano da tela “Deus sobre a ecologia”, pela qual recebeu um agradecimento por escrito 
assinado pelo cardeal E. Martines, secretário papal. Assim como essa obra, outras pinturas de Palheta se 
encontram espalhadas pelo mundo inteiro.

Foi por meio do Jorge Palheta que conheci – e me tornei amigo querido pelo resto da vida! – duas 
das melhores pessoas que você poderia conhecer em uma única encarnação: os advogados Ary de Castro 
Filho e Sérgio Litaiff, outros dois sacanas que furaram a fila e atravessaram o espelho em 2014. Dois es-
crotos. Se os conheci suficientemente (e se o paraíso realmente existir, coisa que não creio!), eles devem 
ter feito uma festa de recepção de arromba. Basta contar o número de amigos do Palheta que já estavam 
brilhando no azul geral: Engels Medeiros, Antônio Paulo Graça, Anibal Beça, Alberto Simonetti, Or-
lando Farias, Crisanto Jobim, Rosendo Lima, Silvério Tundis, Armando Soares, Leomir Salignac, Nestor 
Nascimento, Walter Salgado, Anísio Mello, Anthístenes Pinto, Afrânio de Castro, Luiz Bacellar, Arthur 
Engrácio, Samuel Benchimol, Ernesto Penafort, Farias de Carvalho, Danilo Du Silvam, Chico da Baia, 
Wagner Cristiano, Narciso Lobo, Jorge Marques, etc, etc, etc. O Palhetão era benquisto.

Nos últimos anos, eu conversava com ele, por telefone, pelo menos a cada 20 dias. Às vezes, Palheta 
me contava que estava sem grana até para comprar os remédios, eu me virava nos trinta e ia lhe deixar 
400, 500 pilas, para ele ir segurando a onda até as coisas melhorarem. Outro amigo que o ajudou bastante 
foi o empresário Carbajal Gomes, dono do Bar Caldeira. Todo sábado e domingo, Carbajal pagava o táxi 
para o Palheta ir para o bar fazer suas caricaturas e defender uns trocados, garantia a alimentação do ar-
tista, pagava seu táxi de volta pra casa e ainda lhe adiantava alguma grana. Carbajal também vivia fazendo 
rifas e leilões dos quadros do Palheta para melhorar a situação financeira do caricaturista. Desconfio que 
se o Palheta tivesse uns dez amigos iguais a nós dois teria uma sobrevida de pelo menos mais dez anos. 
Sim, sei, sabemos, isso são apenas conjecturas. Bom, nós fizemos o que foi possível.

Em setembro de 2013, convenci o então vereador Bosco Saraiva, presidente da Câmara Municipal 
de Manaus (CMM), a realizar a exposição “Curvas do Tempo”, uma coletânea de onze obras do Palheta. 
Não sei quantos quadros ele vendeu, mas sei que o Bosco comprou dois quadros para a galeria da CMM 
e um para sua coleção particular. Era com essas vendas que ele custeava sua sobrevivência. No final de 
2014, Palheta me disse que estava com outra exposição no restaurante Tempero, mas não cheguei a vi-
sitar, e, salvo engano, realizou outra, no primeiro semestre de 2015, no Bar Caldeira. Ele frequentava o 
boteco desde os anos 70, antes mesmo de se tornar um freguês assíduo do Bar do Armando e do Bar do 
Cinco Estrelas, já nos anos 80 e 90, respectivamente. Aliás, a mais completa coleção gráfica de seu traba-
lho está exposta permanentemente nas paredes do Bar do Cinco Estrelas, na Av. Getúlio Vargas, ao lado 
do Cheik Clube. Vale a pena dar uma conferida.

TOMBADO como patrimônio imaterial da cidade por iniciativa do vereador Bosco Saraiva, no 
cruzamento das ruas Barcelos e Castelo Branco, na Cachoeirinha, existe um boteco no formato meia-á-
gua, que já estava no local quando eu nasci e provavelmente vai continuar lá depois que eu morrer. No 
meu tempo de criança ele se chamava “Boteco da Zeza”, apelido de dona Maria José, mãe do escritor 
Marcileudo Barros. Depois, cada vez que um dos filhos de dona Zeza começava a gerenciar o boteco, ele 
passava a incorporar o apelido do sujeito: “Boteco do Mundico” (aka Raimundo Arnaldo), “Boteco do 
Kid Márcio” (aka Márcio Barros), “Boteco do Leudo Brasinha” (aka Marcileudo Barros) e, atualmente, 
“Boteco da Lió” (aka Leonor Barros). Desde que me conheço por gente, o boteco sempre vendeu cacha-
ça, cervejas e refrigerantes. Só, somente só. 
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Nos anos 70, o boteco era ponto de encontro dos boêmios daquela parte do bairro. Os verdadeiros 
pés inchados começavam a chegar ao covil assim que ele abria as portas, por volta das 6h da manhã. E 
haja Brandicana, Cocal, Correinha, Januária, Oncinha, Praianinha, Serra Grande, Tatuzinho, Pitu, Koki-
nho, Lobatinha, Chora Rita e Jurubeba Leão do Norte pra fazer frente à demanda, que o boteco era bem 
sortido. As engraçadíssimas histórias ocorridas no local foram compiladas por Marcileudo Barros no 
best-seller “O Boteco”.

Conheci o Marcileudo quando ainda morava na Rua Waupés (atual Castelo Branco), nos anos 60, 
e, depois de um longo tempo sem notícias um do outro, voltamos a nos encontrar no início dos anos 
90, durante a fundação do Sindicato de Escritores do Amazonas. Nesse meio tempo, Marcileudo Barros 
já publicara vários livros de poesia em edições artesanais e possuía mais de cinco mil poemas inéditos. 
Parte deste material está sendo musicado pelo seu filho, Marcel Barros, um talentosíssimo instrumentista 
e também artista plástico.

Marcileudo Barros também era um exímio contador de causos hilariantes, mas se negou peremp-
toriamente a participar de um show no Teatro Amazonas, que eu pretendia produzir, colocando em cena 
ele, Paulo Paixão (um fantástico imitador do sotaque interiorano) e João Rodrigues (outro excelente imi-
tador de vozes, além de artista plástico de alto calibre).

Em 2011, Marcileudo e Celestino Neto participaram do projeto “Café com o Escritor”, no Vanilla 
Café, uma empresa de gastronomia de Manaus, que teve uma grande sacada em aproximar um poeta ou 
autor de relevância dos frequentadores do estabelecimento. Dos livros de poesia já lançados pelo Mar-
cileudo, o destaque vai para a trilogia “Meninas: poemas sobre o universo feminino” (2006), “Meninos: 
poemas sobre o universo masculino” (2008) e “Esquinas: poemas sobre meninos e meninas” (2010), 
todos eles incrivelmente bem escritos e de acentuado rigor poético. 

Marcileudo também era considerado um dos nossos mais inventivos criadores de haikais (o haikai é 
uma forma poética de origem japonesa, que valoriza a concisão e a objetividade), tendo especial predile-
ção pela vertente mais pornográfica e escrachada do estilo. Seu primeiro livro trilhando essa nova senda, 
“Cadernos pornográficos – Volume 1” (2012), se esgotou em poucos meses. Uma legião de fãs aguardava 
ansiosamente o lançamento de um novo trabalho, “Cadernos pornográficos – Volume 2”, previsto para 
dezembro de 2015. Um infarto fulminante do miocárdio, no dia 17 de setembro daquele mesmo ano, 
interrompeu esse sonho. No mesmo dia, o portal do jorna A Crítica publicou a seguinte matéria:

O poeta, músico e humorista Marcileudo Barros, 64, foi encontrado morto em seu quarto no pré-
dio onde morava na Avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. O corpo 
foi descoberto por volta das 19h desta quinta-feira (17) por familiares. Ainda não se sabe a causa da mor-
te, mas o escritor vinha sofrendo com alguns problemas de saúde.

“É uma grande perda para a poesia amazonense”, lamentou o também poeta Simão Pessoa. “Ele 
queria que eu fizesse a apresentação da 2ª edição do livro ‘O Boteco’, prevista para ser lançada em outu-
bro. Fiz uma exigência para ele: ‘Eu faço a apresentação, poeta, mas você tem que lançar aquele seu livro 
de poesia pornô que me atormenta desde que li os primeiros rascunhos, em 2001, e achei sensacional! Ele 
fazia poesias eróticas, bocageanas, que você não parava de rir”, acrescentou.

Amigo e parceiro de muitos projetos, o poeta Celestino Neto também lamentou a morte do escri-
tor. “Íamos lançar a segunda edição do ‘O Boteco’ no dia 4 de outubro. Agora desandou tudo. Vou sentir 
muita falta do meu amigo”, disse. Informações sobre o velório e enterro ainda não foram divulgadas.

Marcileudo Barros começou os primeiros rabiscos aos nove anos. Mesmo com pouca idade, a pre-
tensão de deixar ali registrado uma inquietude de uma realidade, já era latente na vida. Filho de família 
humilde, ele nasceu no bairro Educandos, mas foi criado ainda na Zona Sul, na Cachoeirinha. Além da 
poesia, Marcileudo também era músico e artista plástico.  Deixou quatro livros publicados, entre eles o 
livro de poesias pornôs “Meninas”. Ao todo, ele deixou mais de 30 obras prontas para serem publicadas, 
além de várias composições musicais. Dentre suas profissões, também foi gerente de várias lojas e impor-
tadoras na Zona Franca, mas foi pego pelas palavras.

OUTUBRO de 1969. Dois anos mais velho do que eu, Armando Nahmias morava ao lado da 
casa do seu Aluysio Silva e foi um dos primeiros moleques com que fiz amizade quando fui morar na Rua 
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Parintins. Fanático pelo futebol estiloso do ponta de lança Edson Piola, uma das glórias do futebol ama-
zonense de todos os tempos, Armandinho era um dos poucos peladeiros que participava de “rachas” no 
meio da rua irradiando o jogo, como se tivesse incorporado o próprio craque fastiano: “Bola com Edson 
Piola. Driblou o primeiro, driblou o segundo. Tocou para Fuinha. Recebeu de volta na entrada da área. 
Vai chutar. Chutou. É gol. Goooollll de Edson Piola! Ele vai pra Copa! Em 70!”. Acabou se tornando 
conhecido como Armandinho Edson Piola.

Nessa época, a imprensa amazonense estava forçando a barra para que Edson Piola fosse convo-
cado para a Seleção Brasileira, como reserva do Tostão. Não colou, apesar de ele ser melhor, na época, 
do que o Tostão. Sem bairrismos. De qualquer forma, o craque amazonense foi convidado para viajar ao 
México e ser comentarista esportivo de uma das rádios locais. Quer dizer, Edson Piola iria para a Copa do 
Mundo de qualquer jeito. Armandinho aproveitava o mote para ironizar uma família de ribeirinhos páli-
dos e magricelas, tangidos pela cheia do Rio Solimões, que estavam morando no bodozal da Rua Maués 
e, salvo engano, eram parentes do Rui Assunção. Sempre que via um deles caminhando pela rua, Arman-
dinho detonava: “Esse não vai ver o Edson Piola na Copa do México, em 70!”. E caía na gargalhada.

Artilheiro do campeonato amazonense de 1963, com 23 gols, quando tinha apenas 19 anos, Ed-
son Piola foi o grande craque de uma família de craques em que se destacaram seus irmãos Antonio e 
Zequinha Piola e seu pai Antônio Petrúcio, atacante do Fast Club no período 1936-1946, que ganhou o 
apelido de “Piola” porque seu futebol lembrava muito o do atacante Piola, um dos destaques da seleção 
italiana campeã do mundo em 1938. Campeão e artilheiro pelo Nacional, Paissandu e Fast Club, Edson 
Piola driblava maravilhosamente bem, chutava com precisão e suas cabeçadas eram quase sempre inde-
fensáveis. Ele é registrado na CBF como autor de um dos gols mais rápidos do Brasil, marcado aos 10 
segundos, num jogo entre Fast Club e Tuna Luso. Edson Piola largou o futebol em 1972, aos 28 anos, 
sendo posteriormente eleito presidente do Fast, cargo que exerceu por seis anos.

Primo da Fátima Loura e do Antônio José (aka “Anzol”), Antônio Aluísio era um moleque de 14 
anos que morava no final da Rua Borba e pilotava uma motocicleta Honda C-125 com a disposição sui-
cida de um praticante de “Freestyle” encharcado de anfetaminas. Saindo de sua casa na Rua Borba em 
direção à Rua Parintins, a 100 km/h, ele soltava as mãos do guidão e ficava em pé em cima da motocicleta, 
enquanto cortava todas as ruas transversais do bairro (Ajuricaba, Ipixuna, Santa Isabel, Silves, Manicoré, 
Itacoatiara e Tefé) sem dar confiança para os semáforos. Em frente ao Top Bar, ele se sentava de novo 
sobre a moto e sem tocar no guidão, apenas com o auxílio do corpo, dobrava à direita, na Rua Parintins, 
e ia até a Rua Urucará na mesma velocidade. Só então ele colocava as mãos no guidão, freava, fazia o 
retorno na Parintins, subia até a Borba, e embicava de novo em direção à sua casa em alta velocidade 
repetindo a mesma presepada.

Quando estava de bom humor, ele parava a moto em frente ao bar e convidava algum dos mole-
ques presentes para subir na garupa. Luiz Lobão, Chico Porrada, Rubens Patinete, Sidão Ribeiro, Kepelé, 
Fábio Costa, Petrônio Aguiar e eu próprio foram alguns dos suicidas que encararam aquela experiência 
kamikaze indescritível. O bailado que ele fazia sem tocar no guidão, apenas inclinando o corpo para um 
lado e para outro fazendo com que a motocicleta em alta velocidade quase roçasse o chão, era verdadei-
ramente de tirar o fôlego. Antônio Aluísio desafiava a morte umas 50 vezes por dia. Era um louco.

Morador da Cohab-Am do Parque Dez, Marcus Lima (aka “Markito”) tinha 15 anos, possuía uma 
motocicleta Honda C-90 e também fazia as mesmas lambanças de Antônio Aluísio – apenas em uma 
velocidade menor. Quando os dois se encontravam em frente ao Top Bar para se desafiarem mutuamen-
te sobre duas rodas, a molecada ia à loucura porque aquele era um duelo de titãs. Os dois eram exímios 
motoqueiros e, por incrível que pareça, jamais haviam se envolvido em acidentes.

No começo de uma noite de domingo daquele mês de outubro, entretanto, a ema gemeu no tron-
co da jurema. As cocotinhas Silene Pessoa e Noca Rodrigues pediram ao Antônio Aluísio para dar um 
passeio de moto até o aeroporto de Ponta Pelada. O motoqueiro concordou e colocou as duas na garu-
pa. Markito resolveu acompanhá-los no passeio e Armandinho Edson Piola, que estava de bobeira me 
esperando para irmos juntos ao cinema das 20h (a gente havia armado uma parada com duas molecas na 
sessão das 13h), se aboletou na garupa do Markito. Como a Honda C-90 estava com os faróis queimados, 
Markito sugeriu que Antônio Aluísio dirigisse um pouco mais devagar para ele aproveitar a iluminação da 
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Honda C-125, já que a iluminação pública das ruas de Manaus deixava muito a desejar.
Os dois motoqueiros seguiram pela Rua Borba, contornaram a Boca do Imboca, em Educandos, 

embicaram pela Leopoldo Peres e seguiram pela Presidente Kennedy até o aeroporto Ponta Pelada, sem 
sobressaltos. Na volta, fizeram o mesmo trajeto. Em frente à igrejinha do Pobre-Diabo, na Rua Borba, 
Antônio Aluísio percebeu que o semáforo da Rua Silves havia ficado no modo “laranja” e resolveu 
aproveitar o mesmo. Ele acelerou ao máximo e conseguiu passar pelo sinal na hora em que ele ficava 
“vermelho”.

Markito, que vinha um pouco mais atrás numa moto de menor potência e de faróis apagados, ten-
tou fazer o mesmo. Infelizmente, embaixo do semáforo, a sua motocicleta foi atingida por um ônibus que 
seguia pela Rua Borba e dobrara à esquerda, embaixo do farol, em direção ao centro da cidade. Markito 
foi cuspido a uns cinco metros de distância e fraturou as duas pernas. Armandinho ficou preso na moto-
cicleta embaixo do ônibus e foi arrastado por quase 50 metros, o tempo necessário para o ônibus parar. 

Apesar de ter sido socorrido na mesma hora, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu na mesa de 
operação da Beneficente Portuguesa. Seu corpo começou a ser velado na casa de seus pais na madrugada 
da segunda-feira. Minha mãe me acordou com o dia amanhecendo, perguntando se eu não ia velar o cor-
po do meu parceiro. Quase morri do coração. Armandinho não viu o Edson Piola em ação, na Copa do 
México, em 70. E pela primeira vez na vida eu percebi que a dama de negro não estava para brincadeiras. 
Até então, eu acreditava piamente que moleques da nossa idade eram imortais. Não eram.

OUTUBRO de 1986. Vivendo numa permanente pindaíba financeira que só era amenizada um 
pouco no período do carnaval, Mestre Carioca procurou o bicheiro Ivan Chibata para pedir um emprego 
de segurança na Banca do Chibata em tempo integral. Depois de ouvir pacientemente o relato angustiado 
do sambista, Ivan Chibata marcou uma entrevista com Mestre Carioca em seu escritório informal, no Bar 
do Sargento Garcia, numa noite de sábado, dali a duas semanas.

Crioulo alto e esguio, de cabeça seca do tipo sarará, encoberta permanentemente por um surrado 
quepe de diretor de cinema, sempre muito risonho e brincalhão, o sujeito se chamava Edir Pedro Batista e 
apareceu na Cachoeirinha, pela primeira vez, ao lado do advogado Vilson Benayon, presidente do GRES 
Andanças de Ciganos. Ele havia sido contratado para ser o novo mestre da bateria. Como havia nascido 
no morro de São Carlos, no Rio de Janeiro, passou a ser chamado de Mestre Carioca ou, simplesmente, 
de Carioca.

Mestre Carioca costumava comandar os ensaios da bateria na quadra dos Ciganos usando uma 
folgada calça de linho branco, camisa de seda abotoada nos punhos encimada por um colete de crochê na 
cor rubro-negra e sapatos brancos, munido de um apito e um inseparável pandeiro. Além disso, se gabava 
de suas habilidades no manejo da navalha e se dizia um experimentado capoeirista, iniciado nas quebradas 
dos morros pelo lendário Mestre Veludo.

Dotado de um talento sobrenatural para o suingue, Carioca era um exímio instrumentista de per-
cussão, capaz de fazer seu pandeiro soar como uma autêntica bateria de escola de samba. Foi ele quem 
ensinou aos batuqueiros ciganos o bê-á-bá do surdo de primeira, surdo de segunda, caixinha de guerra, 
tarol, frigideira, cuíca, tamborim, repique, cuíca, pandeiro e agogô. Um de seus melhores discípulos foi 
Mestre Pajé, que começou a ensaiar com ele quando tinha apenas oito anos.

Carioca também era um passista de alto coturno, fazendo malabarismos dignos de um mestre-sala 
que lhe valeram o título de “Senhor Samba 1982”, conquistado após uma primorosa exibição no ginásio 
Renê Monteiro, durante o carnaval daquele ano. Suas elegantes piruetas lembravam um pouco o estilo 
do inesquecível Delegado, o lendário mestre-sala da Mangueira que durante 47 anos seguidos recebeu 
nota 10 nas suas apresentações. Depois que entregou o comando da bateria cigana para Mestre Louro, 
Carioca passou a fazer parte da Ala Show da escola, levantando as arquibancadas do sambódromo com 
suas piruetas fantásticas.

No dia combinado para a entrevista, Carioca apareceu no bar vestido como um autêntico malandro 
da velha-guarda: chapéu de palha, camisa de seda, paletó de linho branco e sapato bicolor. Ivan Chibata 
já estava com a cabeça cheia de truaca. Sempre sorridente, Carioca ouviu com atenção as ponderações 
iniciais do bicheiro:
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– Você já sabe que eu trabalho na contravenção, não é mesmo? E nesse trabalho não tem vaga para 
bocoió nem pra vacilão, porque é um jogo pesado, muito pesado. Pra entrar no movimento o cabra tem 
de ser sujeito homem...

Carioca concordou.
– Vamos ver se você é sujeito homem! – insistiu o bicheiro. – Descalça um pé do sapato e coloca 

o pé aqui do meu lado!
Carioca não estava entendendo nada, mas obedeceu. A penúria financeira tem razões que a própria 

razão desconhece.
Ivan Chibata tirou um revólver 38 da cintura e deu um tiro à queima-roupa no meio do pé do infe-

liz. Carioca deu um grito. O pessoal que estava bebendo no boteco saiu correndo do lugar pensando tra-
tar-se de um assalto. Carioca segurava o tornozelo com as duas mãos e espinafrava a genitora do bicheiro, 
enquanto saía um rio de sangue do seu pé esburacado.

Impassível, Ivan Chibata chamou um dos seus seguranças e deu o toque:
– Leva esse crioulo folgado para uma clínica particular, paga as despesas médicas com dinheiro vivo 

e explica que ele se acidentou quando brincava com uma arma de fogo. Se ele não der com a língua nos 
dentes pra delatar o que realmente aconteceu, pode colocar ele na folha de pagamento a partir de hoje!

Dito e feito. Uma hora depois, Carioca estava de volta ao bar ostentando uma vistosa bota de gesso 
no pé baleado. No mesmo dia, ele entrou na folha de pagamento da Banca do Chibata e deu adeus ao 
tempo das vacas magras. Diz a lenda que até o dia em que Ivan Chibata foi finalmente derrotado pela 
cirrose hepática, Carioca recebeu da contravenção um salário mensal pago religiosamente.

Alguns anos depois da morte de seu preceptor, Carioca estava participando de uma roda de pagode 
em um bar-flutuante, nas imediações da Ponte de Ferro da Cachoeirinha, provavelmente em mais um 
“bico” para driblar a paúra financeira. Já era madrugada, com todo mundo cheio da manguaça, quando 
começou uma briga entre os pagodeiros.

No meio do fuzuê, um sujeito pegou o pandeiro do Carioca e jogou dentro d’água. Ele mergulhou 
no rio em busca de sua obra-prima, que supostamente afundara nas águas escuras. Dizem que ele conse-
guiu resgatar seu inseparável companheiro do fundo do rio, mas quando emergiu, saiu debaixo do asso-
alho do bar-flutuante – e não conseguiu ter fôlego suficiente para fugir da armadilha. Morreu afogado, 
agarrado ao pandeiro velho de guerra.

FEVEREIRO de 1988. A Comissão de Frente do GRES Andanças de Ciganos (Sadok Piran-
gy, Maurílio, Zé Alfaia, Ivan Chibata, Juarez Tavares, Almeida, Antídio Weil, Petroba, Nelito, Galúcio, 
Luluca, Ruizinho, etc.) está posicionada na área de concentração da Av. Djalma Batista. Todos estão 
elegantemente vestidos de coronéis de barranco: paletó de linho branco, colete de cetim negro e chapéu 
panamá. O que chama mais atenção é o fato de eles estarem descalços. É que o responsável pelos sapatos 
da turma, o desencanado Wilson Fernandes, ainda não deu o ar de sua graça.

Na semana anterior, durante uma reunião no Barraka’s Drinks, Wilson Fernandes anotou paciente-
mente o número do pé de cada um e se prontificou a doar pra escola os sapatos de verniz exigidos pelo 
carnavalesco para garantir a nota dez pra Comissão de Frente. Sem os sapatos de verniz, explicou o sujei-
to, o enredo “O Grande Baile” estaria seriamente comprometido. Como o Simona não costuma se atrasar 
e tem como característica principal sempre honrar seus compromissos, a turma está mais apreensiva do 
que de costume. Alguma coisa de muito grave deve ter acontecido.

O carro abre-alas começa a ser empurrado para a avenida para dar início ao desfile. A apreensão da 
Comissão de Frente se transforma em princípio de pânico. Desfilar descalço na passarela do samba não 
estava no script de “O Grande Baile”, mas parece que vai ser o jeito.

De repente, surge Wilson Fernandes, esbaforido, atravessando as alas já posicionadas para o desfile, 
trazendo um gigantesco saco pendurado nas costas:

– Porra, meus irmãos, desculpem o atraso, mas é que esse trânsito hoje estava de lascar!
Antes que alguém abrisse a boca, ele abre a boca do saco e descarrega a carga no chão: trinta pares 

de sapatos de verniz, tal como exigira o carnavalesco.
O problema é que os sapatos estavam soltos e, evidentemente, acabaram se misturando dentro 
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do saco. Foi um salve-se quem puder. Na pressa para calçar o sapato e correr pra começar o desfile, 
aconteceu de tudo: neguinho com sapato dois números menor do que o pé, neguinho calçando dois pés 
esquerdos, neguinho com um número maior do que o outro, uma zorra total. 

Apesar de a Comissão de Frente ter desfilado como um cortejo de pinguins-imperiais (tinha com-
ponente que simplesmente arrastava os pés na avenida, como Antídio Weil, por conta das bolhas de calo 
surgidas instantaneamente nos pés em virtude dos sapatos de verniz extra-apertados), ela conquistou 
nota dez. Naquele ano, o GRES Andanças de Ciganos terminou em quarto lugar. Vítima de complicações 
decorrentes da diabetes, Wilson Fernandes faleceu em outubro de 2008. Era um guerreiro!

FEVEREIRO de 1984. A Philco resolveu compensar a segunda-feira gorda de carnaval dos men-
salistas nos fazendo trabalhar em regime de hora extra no sábado magro. Ninguém protestou. Por volta 
das 18h do referido sábado, depois que deixei a fábrica, resolvi passar no Top Bar para beber umas cerve-
jas antes de ir pra casa, lá em Adrianópolis. A cachorrada toda estava reunida no boteco: Lúcio Preto, Nei 
Parada Dura, Frank Cavalcante, Luiz Lobão, Chico Porrada, Áureo Petita, Rubens Bentes, Nego Walter, 
Mestre Louro, Chico Costa, Arlindo Jorge, Jones Cunha, etc. Me aboletei na mesa do Ivan Chibata e fica-
mos conversando. Estranhei o fato de ele estar de smoking branco, mas não disse nada. Devia ser alguma 
moda entre os chefões do “jogo do bicho” da cidade.

Por volta das 21h, quando me preparava pra ir embora, Ivan Chibata jogou a isca:
– Poeta, estou com uma mesa para o carnaval no Clube da Caixa, que vai começar daqui a pouco. 

Vou levar duas potrancas de parar o trânsito, uma loura e outra morena. Estou precisando de um parceiro. 
Você não topa ir comigo nessa parada? Não se preocupe com as despesas porque será tudo por minha 
conta...

Apesar de já estar com a moringa cheia de álcool, tentei uma saída honrosa:
– Bicho, eu agradeço o convite, mas fica pra outra oportunidade. Passei o dia inteiro trabalhando, 

estou morto de cansado. Vou sair daqui direto pra casa porque estou querendo mesmo é dormir...
Ele meteu a mão no bolso do smoking, retirou uma minúscula pílula vermelha de um pequeno 

estojo plástico e me passou:
– Isso aí é um novo complexo de vitaminas e sais minerais, importado dos States. Acaba na hora 

com qualquer cansaço, estresse ou mal estar. Experimenta...
Engoli a pílula com um gole de cerveja e, alguns minutos depois, o cansaço realmente havia passa-

do. Desconfio que era anfetamina.
Ivan Chibata sugeriu que eu deixasse meu Corcel II estacionado em frente da casa do Simas, ali 

perto, e que fôssemos para o baile de carnaval no seu jipe Gurgel Carajás (“igualzinho ao do coronel 
Khadaffi”, ele gostava de repetir, orgulhoso). Foi o que fiz.

Algumas horas depois, duas garotas fantasiadas de odaliscas desceram de um táxi em frente ao Top 
Bar e se sentaram conosco. Elas eram realmente deslumbrantes. A loura era uma espécie de Carla Perez 
no auge de sua forma física. O corpo sinuoso da morena lembrava muito o da Suzana Alves (aka “Tiazi-
nha”). Nem preciso dizer que os machos do pedaço ficaram babando no colarinho.

Depois de detonarmos mais meia dúzia de cervejas, embarcamos as duas meninas no jipe do Kha-
daffi e nos mandamos para o Clube da Caixa. Em estado de graça, Ivan Chibata começou a distribuir 
gorjetas cabulosas a começar pelos porteiros. Para sermos tratados como verdadeiros marajás dentro do 
clube foi conta de multiplicar. Um garçom e três seguranças ficaram permanentemente à nossa dispo-
sição. E haja baldes de champanhe, doses generosas de uísque, caipifrutas de todos os tipos e canapés 
variados sendo despejados a cada 15 minutos em nossa mesa. Quando as duas odaliscas começaram a re-
bolar ao lado da mesa, acompanhando as marchinhas de carnaval, me senti um autêntico califa de Bagdá.

Só que algo de muito estranho estava acontecendo. Eu já havia detonado quase uma garrafa de 
uísque e dezenas de caipifrutas, mas permanecia completamente lúcido. Aquela anfetamina tinha parte 
com o cão. Por volta da 3h da madrugada, dei um toque para o meu parceiro:

– Vamos rebocar as meninas para um motel e seja o que Deus quiser...
Ivan Chibata pediu a conta e, enquanto aguardava o retorno do garçom com a dolorosa, as duas 

odaliscas foram ao banheiro. Ele me segredou:
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– Não vamos gastar dinheiro com motel não, poeta. Nós vamos pra casa da loura. A casa tem dois 
quartos com ar-condicionado. Além disso, sou eu que banco o aluguel e a despesa das duas. Você fica 
com a morena no primeiro quarto, depois da sala de visitas, que eu vou pro segundo, lá perto da sala de 
jantar. Quando o dia estiver amanhecendo, a gente se manda...

Não discuti. As odaliscas voltaram pra mesa exatamente na hora em que Ivan Chibata havia reti-
rado uma bolada de dinheiro do bolso (em valores de hoje, talvez uns R$ 15 mil) e começado a fazer o 
pagamento das despesas, em torno de R$ 3 mil. Sim, os sujeitos do bar haviam metido a mão. Ivan Chi-
bata nem ligou. Vai ver que naquele dia tinha dado avestruz na cabeça e a banca dele havia lavado a égua. 
Na sequência, ele colocou o resto da grana em um dos bolsos internos do smoking, pegou delicadamente 
a loura pela mão, eu abracei a morena pela cintura e saímos do clube, com os seguranças indo na frente 
abrindo caminho (a festa de carnaval estava colocando gente pelo ladrão). Cada um deles recebeu R$ 500. 
O Ivan Chibata estava mesmo em estado de graça.

Chegando à casa da loura, ali na Rua Borba, nas proximidades do Terminal da Cachoeirinha, o Ivan 
Chibata foi até a cozinha e voltou com duas latinhas de Heineken. Fizemos um brinde rápido. Ele foi para 
um dos quartos com a loura e eu entrei em outro com a morena. Eu já estava apenas de cueca e a morena 
só de calcinha, no começo das preliminares, quando escutei um barulho de espelho sendo quebrado e 
alguns gritos de pânico vindos dos fundos da residência.

De repente, o Ivan Chibata dá duas batidas na porta do nosso quarto, que quase jogaram a porta 
no chão, e dá um berro aterrorizante do corredor:

– Vamos embora, poeta, que aquela vagabunda tentou me roubar. Eu estou indo ali no carro pegar 
minha arma pra acabar com a folga dessas duas muquiranas...

Vesti minha calça rapidamente, apanhei o tênis e a camisa com uma das mãos e fui ver que merda 
era aquela. A morena saiu correndo só de calcinha para o quarto da loura, que chorava copiosamente.

Ivan Chibata estava transtornado, procurando freneticamente sua arma dentro do jipe do Khadaffi. 
Enquanto eu acabava de me vestir na frente da casa da loura, questionei:

– Porra, bicho, que onda foi essa? Eu já estava quase faturando a menina...
– Rapaz, eu fui pro banheiro urinar e quando saí vi a loura com o meu smoking na mão. Ela só 

podia estar querendo me roubar. Vou matar as duas muquiranas!
Entrei no jipe do Khadaffi e me sentei no banco do carona. Ivan Chibata, depois de mais alguns minutos 

procurando inutilmente pela arma, deu partida no veículo e saiu dirigindo em direção à Praça 14, até encontra-
mos um bar aberto. Aparentemente, seu ímpeto homicida estava de novo sob controle. Começamos a beber e a 
conversar sobre a presepada. Eu não escondia o meu desapontamento: a Tiazinha havia escapado entre os meus 
dedos por causa de uma simples paranoia do meu parceiro. Aquilo era o fim do mundo.

Por volta das 5h da manhã, o dono do bar avisou que estava fechando. Ivan Chibata pagou a des-
pesa e voltamos para a Cachoeirinha. Depois de muito rodar pelas ruas desertas, resolvemos nos instalar 
em uma mesa no Bar da Dolores, que agora estava instalado no cruzamento da Rua Tefé com a Castelo 
Branco, e só fechava as portas com mandado judicial.

Eu continuava puto. “Foda adiada é foda perdida”, já dizia Nei Parada Dura, filosofando sobre a 
impossibilidade real de se recuperar aquele momento perdido. Ivan Chibata não estava nem aí. Era difícil 
de entender como alguém cheio da grana e com um carango nos trinques preferia amanhecer o dia num 
boteco sórdido em vez de na cama de uma vadia.

Continuamos enchendo a cara e conversando sobre futilidades, incluindo antigas partidas de fu-
tebol da seleção brasileira. Meus pensamentos ainda focados na Tiazinha. Por volta das 8h da manhã 
de domingo, com o sol já a pino, ele meteu a mão no smoking, tirou duas cápsulas de “vitamina” e me 
ofereceu uma. Recusei. Ele tomou as duas. Aí, como se estivesse lendo meus pensamentos, argumentou:

– Meu poeta, eu sei que você ficou fissurado por aquela morena, mas, pô, a parceira dela tentou me 
roubar... São duas muquiranas... Mas daqui a pouco, eu vou te levar na casa da Mercinha, lá na Vila Felici-
dade, ali perto da Ceasa, pra te apresentar umas comadres... Você vai ficar amarradão na Nara Bebezinha, 
uma mulata de bunda de tanajura que é passista da Sem Compromisso...

– Bom, se a gente se apressar talvez ainda dê tempo de pegar o motel Beira-rio com a promoção 
de sábado... – ironizei.
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– Calma, poeta, você é muito apressado! – explicou ele, enquanto pedia mais uma cerveja pra 
mesa. – Nós vamos pegar a Mercinha e a Nara Bebezinha em casa e aí vamos comer uma caldeirada de 
tambaqui no Bar da Loura, ali no Tarumã, pra recuperar as energias. De lá, a gente vai tomar um banho 
na Praia Dourada e beber uísque com água de coco, acompanhado de isca de camarão sete-barbas cozi-
nhado no vapor. Por volta das quatro da tarde, a gente vai curtir o show do Reginaldo Rossi no balneário 
Meu Xodó...

Comecei a achar que o bicheiro havia enlouquecido. Meu único interesse imediato era rechear um 
pastel de pelo, mas o cabra queria continuar farreando. Aquilo era programa de índio. Me levantei da 
mesa, lhe dei um aperto de mão e um abraço, agradeci pela noitada magnífica e fui embora, a pé, até a 
casa do Simas. Chegando lá, encharcado de suor, entrei no carro e me mandei.

Na segunda-feira à noite, relatando o ocorrido para a galera do Top Bar, Ivan Chibata não perdoou:
– Além de me abandonar em pleno tiroteio, o poeta é um incompetente. No lugar de chamar um 

táxi pra eu pagar a corrida até a casa do Simas, ele preferiu subir a pé essa ladeira da Tefé, debaixo de um 
sol senegalês. É um incompetente! O poeta é um incompetente!

Uns dois anos depois, eu encontrei casualmente a odalisca loura na quadra do GRES Andanças de 
Ciganos e relembrei o quiproquó. Ela me explicou o ocorrido.

– Sempre que o Ivan Chibata mistura “bolinha” com birita, ele cola o platinado. Naquela noite, ele 
estava todo amoroso e gentil, dizendo que ia casar comigo, essas coisas. Aí tirou o smoking, jogou no 
chão e entrou no banheiro para urinar. Eu apanhei o smoking pra colocar no encosto de uma cadeira. Ele 
saiu do banheiro, me viu colocando o smoking na cadeira e ficou doido! O sacana atirou com violência a 
lata de cerveja no espelho da penteadeira, me deu uma tapa no pé do ouvido e começou a me chamar de 
ladra... Depois, disse que ia pegar o revólver no carro pra me matar... Coisa de louco, de doido varrido!... 
Ainda bem que você levou ele embora...

Como eu sempre havia suspeitado, deixei de finalizar a Tiazinha por uma simples paranoia do meu 
parceiro. E como foda adiada é foda perdida, nunca mais tive uma segunda chance. Rei das vitaminas 
importadas, o inesquecível Ivan Chibata faleceu em abril de 1994, vítima de cirrose hepática. Era um 
figuraço!

OUTUBRO de 1988. Eu ainda estava meio de ressaca, numa manhã de sábado, quando recebi 
um telefonema da minha irmã Simone. Ela queria saber se eu conhecia algum médico ortopedista que 
pudesse emprestar seus pensos cirúrgicos para uma emergência. Eu sequer sabia que diabo eram “pensos 
cirúrgicos”, e, ainda por cima, “ortopédicos”. 

– São uns equipamentos que servem para tracionar e esticar os ossos de uma perna quebrada! – ela 
tentou explicar. 

Continuei boiando. 
– É que o irmão de uma amiga minha sofreu um acidente de carro nesta madrugada e precisa ser 

operado com urgência, mas os pensos cirúrgicos ortopédicos do Hospital Getúlio Vargas estão todos 
sendo usados – insistiu. 

Expliquei a ela que iria falar com Rogelio Casado, Manuel Galvão e Eugênia Turenko, os únicos 
médicos com que eu mantinha uma estreita relação de amizade. Apesar de todos eles serem psiquiatras 
e, portanto, sem nenhuma relação com cirurgias ortopédicas, talvez pudessem me dar alguma dica sobre 
onde obter o empréstimo dos referidos equipamentos. Só no começo da tarde, ainda sem localizar os 
tais pensos cirúrgicos ortopédicos, é que fiquei sabendo que o irmão da amiga da Simone que havia se 
acidentado era o Nei Parada Dura. Foi um choque.

Há alguns anos, o boêmio Nei Parada Dura tinha um novo amigo de gandaia chamado José de 
Arimatéia, que a gente, lá no Bar do Aristides, chamava simplesmente de “Cabeludo” (porque ele parecia 
um hippie tardio ostentando uma vistosa cabeleira na altura dos ombros) ou de “Maria Bonita” (porque 
o sacana era bonito como um travesti imitando a Raquel Welch, apesar de ser espada matador registrado 
em cartório). Cabeludo era um bom jogador de sinuca, bebia como gente grande e tinha uma conversa 
envolvente de derrubar avião. Tive pouco contato com ele, mas a lembrança que tenho ainda hoje é a de 
que o sacana só vivia rindo – o que confirma que o sujeito era realmente muito divertido.
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Em agosto daquele ano, Nei Parada Dura e Cabeludo estava participando de um canavial no Bar 
do Valdroné, no Conjunto Ayapuá, na Estrada da Ponta Negra, se preparando para uma caçada de lebres. 
De repente, durante umas dessas típicas conversas miolo de pote que surgem na mesa de bar, um sujeito 
desafiou Cabeludo para participar de um “racha” e descobrir qual dos dois tinha o carro mais potente. 
Cabeludo aceitou o desafio. Nei Parada Dura ficou esperando pelo parceiro no boteco. Pilotando a 140 
km/h, Cabeludo perdeu a direção do carro em uma das curvas da estrada e se esborrachou num poste. 
Morte instantânea. Nei Parada Dura ficou transtornado com a perda do amigo e, a partir daquele dia, 
começou a beber mais do que de costume para afastar a tristeza que lhe consumia a alma.

Dois meses depois, numa noite de sexta-feira, Nei Parada Dura e alguns amigos foram farrear lá 
pras bandas do Bar Xorimã, com uma meninas que haviam conhecido na Cidade Nova. Por volta das 5h 
de sábado, já com o dia quase amanhecendo, resolveram tomar a saideira em um boteco no início da Ave-
nida Noel Nutels, na Cidade Nova. De repente, se queixando do adiantado da hora, as meninas pediram 
pra ir pra casa. Em vez de chamar um táxi e despachar as garotas, Nei Parada Dura, um eterno cavalheiro 
de fina estampa, resolveu levá-las em casa, no Núcleo 23 da Cidade Nova, no seu próprio carro. Seus 
amigos ficaram esperando pelo parceiro no boteco.

Quando estava voltando pro boteco – provavelmente em alta velocidade, imagino, já que o sacana 
gostava de correr –, Nei Parada Dura, morto de bêbado, aparentemente dormiu na direção do carro e 
entrou na traseira de um caminhão da Brahma, que estava parado na frente de um bar, com os operários 
descarregando os vasilhames de cerveja para um boteco. Com o impacto da colisão, os ossos das pernas 
se quebraram e foram parar em seus quadris, provocando uma hemorragia interna. Foi retirado do veí-
culo pelo Corpo de Bombeiros.

Nei Parada Dura foi levado para o Hospital Universitário Getúlio Vargas, onde os médicos conse-
guiram estancar a hemorragia, mas o hospital não possuía os tais pensos cirúrgicos para realizar a cirurgia. 
Salvo engano, ele foi removido do HUGV para uma clínica particular, onde também não havia os tais 
pensos cirúrgicos. Na tarde de domingo, sem ainda ter sido operado, Nei Parada Dura resolveu sair de 
campo e atravessou o espelho. Ele e Cabeludo devem ter se reencontrado no Paraíso e continuado a gan-
daia interrompida em agosto, já que nunca foram mesmo de ficar parados. Saudade miserável de vocês, 
homeboys!

JANEIRO de 2015. Tinha tudo para ser um jogaço. Pela primeira vez na história, o Murrinhas do 
Egito iria enfrentar o Charlie Show Clube no campo de futebol-society da Assefaz, ali no Aleixo. O jogo 
era tão importante que foi convocado o juiz Paulo Jorge, o “Paulinho”, para apitar a partida. Paulinho tem 
um currículo cascudo: apita no Peladão há 44 anos e já apitou doze decisões do campeonato. Por volta 
das 18h, o Murrinhas do Egito entrou em campo: 18 jogadores titulares e dez reservas, para um jogo que 
pedia seis na linha e um no gol, durante dois tempos de vinte minutos. 

Por volta das 18h30, o Charlie Show Clube entrou em campo: oito jogadores titulares, mas nenhum 
reserva. A maioria dos atletas havia faltado. O treinador Donga foi lá com a nossa diretoria pedir arreglo: 

– Porra, assim a gente vai ser goleado... – reclamou. 
O ingênuo treinador Áureo Petita concordou em ceder três jogadores para reforçar o time adver-

sário: Vicente, Jacó Fernandes e Mário Buriti. 
Aí, foi a vez do ponta-de-lança Hiran Queiroz pedir uma nova colher de chá: 
– Escala o time somente com a primeira geração do Murrinhas, que a gente vai fazer o mesmo. 
O ingênuo Áureo Petita concordou.
O Charlie Show Clube montou o melhor meio de campo da história do Peladão: a lenda Luiz Gon-

zaga (sete vezes campeão do Peladão pelo Arsenal, de Santa Luzia, três vezes campeão pela Tuna Luso, 
da Praça 14, cinco vezes vice-campeão pelo Arsenal, oito vezes artilheiro do campeonato), Vicente (o 
maior craque da história do Santos, de São Francisco) e Ernâni (o maior craque da história do Canarinho, 
de Petrópolis). 

Na zaga, reinando absoluto, Jacó Fernandes (o melhor quarto-zagueiro da história do Murrinhas, 
depois de Lucio Preto e Petrônio Aguiar) e Junior, filho do treinador Donga. De centroavante, o endia-
brado Chicuta (o melhor maratonista da corrida pedestre Henrique Archer Pinto nos anos 70). No gol, 
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Glauber (que foi campeão comigo, em 1972, pelo Holanda, no campeonato do Oratório, e continua 
simplesmente fantástico). Estava na cara que ia ser uma pedreira.

O Murrinhas entrou em campo com Juarezinho Tavares no gol (o sacana quebrou o úmero direito 
numa prova de motocross, passou por uma cirurgia fodida e, hoje em dia, não se joga pro lado direito 
pra defender uma bola nem pelo caralho), Careca Selvagem no meio da zaga (meu irmão Simas Pessoa 
é um cracaço, mas tem a mania de cair sozinho nas horas mais inconvenientes), fazendo dupla com Car-
los Sandália (que era, na real, ponta direita), e um meio de campo com um craque (Paulo César) e duas 
malas-sem-alça (Val Wilkens e Nelsinho Torres). No ataque, apanhando da bola como se apanha de uma 
quenga safada armada de chicote e salto agulha, o centroavante Sici Pirangy. 

Primeiro tempo: Charlie 5 a 1 (três gols do Chicuta e dois do Gonzaga, contra um do Romildo 
Maués, que só entrou em campo depois que eu ameacei quebrar a cabeça do Áureo Petita com uma gar-
rafa de cerveja). Eu ainda não sabia que o nosso treinador havia se vendido pro time adversário por trinta 
dinheiros. Comecei a desconfiar quando o Hiran deu um “drible da vaca” no Carlos Sandália e o Áureo 
só faltou entrar em campo pra comemorar.

No segundo tempo, o Charlie fez 6 a 1 (gol do Ernâni), o Romildo Maués meteu mais uma bola 
na rede (6 a 2), o Charlie marcou de novo (7 a 2, gol do Chicuta) e, de repente, o Áureo tira o Romildo 
Maués de campo depois de ele meter uma bola no travessão. A ficha caiu. O treinador estava vendido. 
Aquilo que parecia ingenuidade, na verdade, era trairagem braba à custa do vil metal. Nós, os cartolas 
(eu, Arlindo Jorge, Carlos Henrique, Luiz Lobão, Jairo Carramanho e Argemiro Carneiro), demitimos o 
treinador ad hoc e nomeamos o Careca Selvagem para tomar conta do time. 

Ele colocou o Xireia no gol, pôs o Juarezinho e o Mika de Manaus na zaga, colocou o Ivancy 
Wilkens de volante, meteu o Mário Saúba e o Canon no meio de campo e recolocou o Romildo Maués 
no ataque. Em cinco minutos, o Murrinhas fez quatro gols (dois do Maués, um do Ivancy e um do Mário 
Saúba). Faltando três minutos, o Ivancy Wilkens fez outro golaço e empatou o jogo em 7 a 7. 

Assim que o Charlie Show Clube deu nova saída de bola, o juiz encerrou o jogo. Demorasse mais 
dois minutos, o Murrinhas teria vencido a partida. Ficou pra próxima. O panavueiro que aconteceu de-
pois do clássico futebolístico reuniu quase 50 amigos de infância em torno de dez grades de cerveja e 50 
quilos de assados variados (picanha, alcatra, calabresa, contrafilé e maminha), tudo por conta do Hiran 
Queiroz. Ou seja, a Cachoeirinha é mesmo sinônimo de festança, confraternização e amizade. E quem 
quiser que conte outra.
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Simão Pessoa e Arlindo Jorge celebrando os 45 anos do Bloco do Macacão

Bloco do Macacão no Cais do Porto. Na primeira fi la: Mário 
Adolfo, Maria da Glória, Maria Edna, Petrônio, Heddy Lamar, 
Suelyzinha, Mary Jane, Silane e Gracinha. Em pé: Fernando, Sici, 
Batoré, Arlindo Jorge, Manuel Augusto, Nilton e Walmir Torres. 
Atrás: Simão Pessoa (de perfi l) e Mazinho, em cima do ferro de 
amarração do navio Jaceguay. Ao lado, as cocotinhas do bloco. 
Em pé: Maria Edna, Suelyzinha, Silane e Heddy Lamar. Sentadas: 
Gracinha, Maria da Glória e Mary Jane
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Selmo Nogueira e o garçom Marcha Lenta

Desfile do Murrinhas do Egito, em 1974. No primeiro plano, Erivam Cabocão e Fábio Costa
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Uma scooter Vespa estacionada no Bar do Caxuxa Áureo Petita, Luiz Lobão, Kepelé e Mazinho na Praça da Matriz, 
em 1974

Mazinho, Simão Pessoa, Luiz Lobão e Áureo Petita no Bar do Jacó, em 2014
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Alguns sobreviventes do famigerado Murrinhas do Egito

Desfi le da Silene Pessoa na Av. Eduardo Ribeiro e a prova defi nitiva de que Áureo Petita foi 
mesmo o Craque do Ano
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A rainha Silene e as princesas Irecê, Edna, Ana Sara e Amazoneide

MURRINHAS 75. Em pé: Júlio Almeida, Kepelé, Petrônio Aguiar, Almir Portu-
guês, Walter Doido, Heraldo Cacau, Gilmar Velhote, Simão Pessoa, Chico Por-
rada e Mestre Louro. Agachados: Gilson Cabocão, Nilton Torres, Marco Aurélio, 
Luiz Lobão, Azamor Bobô e Carlito Bezerra

INÚTIL 75. Em pé: Simão Pessoa, Olíbio Trindade, Zé Carlos, Erivam Cabocão, Sargento Roberto, Cache-
to, Boanerges, Jones, Chico Cavalinho, Áureo Petita e Petrônio Aguiar. Agachados: Mazinho, Zeca Boy, 
Bebeto, Zezinho, Roberto, Dinho e Rubens Bentes
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AEROMAR 74. Em pé: Lauro Goiaba, Wolney, Manuel Augusto, Rubinho, Sadok Pirangy, Orlando 
Almeida e Ceará. Agachados: Epitacinho, Valtinho, Beto Folha Seca, Jorge Almeida, Antídio Weil e 
Rubem Moraes

ROSA COM AMOR 74. Em pé: Tonico, Rubem Amazonas, Marcus, Evandro, Souzinha, Jaime, Sabará 
e Tinoco. Agachados: Sabazinho, Álvaro, Nazon, Azamor Bobô, Jones Cunha e Zé Rico.

AREAL 74. Apesar de ter um ataque arrasador – Chapoca, Mário Gordinho, Tom e Ironilson – o time 
de Santa Luzia perdeu para o Bulbol na partida mais eletrizante do Peladão de 1974
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ARRANCA TOCO 74. Em pé, Didi, Waldir Corrêa, Enedino Major, Henrique, Waldirzinho, Tião, 
Catita e Julce. Agachados: Leleu, Folhinha, João Cará, Mário Jorge, Piquixito, Fernando Xaxado e 
Mazinho

BULBOL 74. Formado por ex-profi ssionais do Fast Club, campeão amazonense de 1972, o time da 
Praça 14 tinha como destaques os irmãos Antônio e Edson Piola

ATLÂNTICA 77. Em pé: Roberto Amazonas (todo de branco), Sici Pirangy, 
Petroba, Luiz Lobão, Erivam Cabocão, Pompeu, Arquimedes, Silva, Lucio 
Preto, Pompéia, Orlando Almeida e Irineu. Agachados: Paulo César, Manuel 
Augusto, Zeca Boy, Kepelé, Áureo Petita, Dorval, Cassianinho e Odivaldo 
Guerra.
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CHARLIE SHOW CLUBE 77. Em pé: Paulinho Caçador, Glauber, Donga, Paulo Pacu, Caboqui-
nho e Petrônio. Agachados: Couteiro, Chicuta, Zé da Castanheira, Zé Almecy, Hiran Queiroz e 
Pinto.

COBRAL 75. O time de Giovani Bandeira e Carioca era o “papão” de São Francisco, mas levou 
um sufoco do Murrinhas

NÁUTICO 78. Sici Pirangy, Luiz Lobão, Manuel Augusto e Marco Aurélio ganharam vários 
títulos pelo time do Beco do Macedo
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ESTRELA. O time do ex-goleiro Amaury foi campeão graças ao trio de atacantes formado por 
Torrado, Th ompson e Paulinho

TUNA LUSO. Bosco Oliveira, de cabelo black power, é o quinto dos que estão em pé, enquanto 
Preto Fernando é o último. Entre os agachados, o fabuloso colored Manuel Maravilha

ESTALO: O brilhante time do goleiro Akel Antônio Akel quis fazer graça com o Murrinhas e 
acabou pagando caro pela gaiatice
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FUC. Em pé: Marlon, Elson, Luiz Lobão, Jacó Fernandes, Dinho Garcia, 
Nego Gel, Simas Pessoa, Romualdo e Junior. Agachados: Ivaldo, Cid 
Lopes, Belmiro, Bó, Juarez Tavares, Deucimar e Amarildo Moura. Senta-
dos: Jorginho e Júlio Almeida.

Galúcio Farias, Sidão Soares e Arlindo Jorge agitando na avenida

Mestre Carioca comandando uma roda de pagode no Barraka’s Drinks
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Edinês, Afonso, Luiz Lobão, Lucio Preto e Maurílio no Jacundá Clube de Campo

Evandro, João Garcia, Kepelé, Jorginho Poeta e Gilson Cabocão

Jairo Carramanho, Sici, Marlon, Jacó, Luiz Lobão, Selmo Caxuxa e Simas Pessoa
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Acima, Sadok Pirangy e Ivan Chibata. 
Ao lado, Hiran Queiroz tirando onda em 
Portugal. 
Abaixo, mais um canavial da moçada no 
Solarium Fest. Em pé: Celestino Neto, Aloisio 
Silva, Paulo César Dó, Simas Pessoa, Jones 
Cunha, Zeca Boy, Mário Dantas, Arlindo 
Jorge, José Alfredo, Luiz Lobão, Vladimir Bro-
ther, Hiran Queiroz e Mestre Pajé. Sentados: 
Wolney, Odivaldo Guerra, Sadok Pirangy, 
Antídio Weil e Sici Pirangy
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O eterno quarto-zagueiro Lúcio Preto no Penarol Masters

Acima: Ivancy e Xireia Wilkens. 
Ao lado, Paulo César Dó.
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Ivancy, Simão, Simas e Xireia iniciando um canavial

Ademar Arruda, o “Gato” Gonzaga do Arsenal e Simão Pessoa
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Betinho e Roberto Amazonas no Canto do Fuxico

Ao lado, Olibio Trindade. 
Acima, Zeca Boy, Romito Bessa, Jairo Carramanho 
e Sici Pirangy na Ponta Negra
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Ailton Santa Fé e Simão Pessoa no Solarium Fest

Antônio Diniz e Silene Pessoa em Copacabana
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José Roberto Pinheiro em frente da sede do Orion Esporte Clube

Manuel Augusto e Sadok Pirangy comandando um canavial básico

José Alberto Régis Batista, o “Cazuza”, e Simão Pessoa
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O investigador da Swat Petrônio Aguiar

O hoje evangélico Chico Porrada e Paulo César Dó

O sempre descolado Arlindo Jorge Mubarac
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Marco Aurélio, o famoso “Louro do Pezão” O fotógrafo Sici Pirangy e o invocado Walter Meio-quilo

Vladimir Brother, Antídio Weil e Antônio Moura
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Simão Pessoa, Paulo César, Ari Rodrigues e Luiz Lobão

A dupla de carniceiros do Murrinhas: Petrônio Aguiar e Simão Pessoa

Mário Arruda, Simão Pessoa e Mário Adolfo no Araguaia
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Mário Adolfo e Simão Pessoa na Barra da Tijuca

Áureo Petita e Waldemar Bahia na Sala de Troféus do ABC

Pai Simão e Caramuru Borges durante uma festa da família
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Giovani Bandeira, o “Falcão do Norte” Luiz Lobão e o fabuloso Ronaldo Redman

Giovani Bandeira, Simão Pessoa, Luiz Lobão e Zeca Boy
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Áureo Petita, Mário Gordinho e Lúcio Preto

Cassianinho Anunciação, Simão Pessoa e Ricardão Pinheiro

Tartarugada da galera no famoso Canto do Fuxico
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Os irmãos Ivan Kabassovski e Ivaldo Gama Barros

Simão Pessoa saindo frustrado do Maracanã

Celestino Neto, Aloisio Silva e Paulo César Dó
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Acima, Ailton Santa Fé, Marco Aurélio e Luiz Lobão. 
Ao lado, Zé Roberto, Jair Mendes e Jairzinho no barracão do 
GRES Andanças de Ciganos. 
Abaixo, João Orelhinha e Hilário Prado
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Simão Pessoa e Selmo Nogueira na 1ª edição da Banda da Caxuxa

De costas, Ely Cafuringa e Petroba. De frente, Vilson Benayon, Antídio Weil, Maurílio, 
Biziu e Nego Walter

Sici Pirangy, Diogo, Sadok Pirangy, Betinha e Milka Albuquerque
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O artista plástico Inácio Evangelista e Simão Pessoa no Bar do Caldeira

Reunião sabatina da cachorrada no Canto do Fuxico

Simão Pessoa e Preto Fernando, o único tricampeão do Peladão da Caxuxa
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O fantástico time Amigos do Áureo Petita (ex-Murrinhas do Egito)

O fantástico time Amigos do Simão Pessoa (ex-Setembro Negro)

O fantástico time Amigos do Hiran Queiroz (ex-Charlie Show Clube)




