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As turmas de antigos amigos costumam se reencontrar e isso já 
resultou em livros, filmes e, recentemente, até uma minissérie de 

TV, mas não sabemos se existe caso semelhante ao deste livro, 
totalmente feito por amadores. Este livro foi escrito por nós, que 
na década de 70 formávamos uma grande e divertida turma em 
Uberlândia, MG. Ele servirá para que recordemos uma época em 
que juntos mergulhamos numa juventude divertida e cheia de 

estórias, as quais aqui queremos compartilhar. 

Esta obra é em homenagem a todos que viveram naquela época 
que poderão ou não estar aqui nestas páginas e em especial a 
Nelson Luiz Buzi que não está mais entre nós e que teve uma 

participação enorme em nossas vidas 

 

Este pequeno blog de memórias contado por cada um dos 
companheiros daqueles anos 70, sem papas na língua, com muita 
liberdade e convicção de que cada momento foi construído com a 

pureza da alma e muitas vezes a inocência, mas sempre com o 
espírito de desbravador e conquistador de cada um do grupo. 

A idéia de se escrever esta pequena obra, se deu a partir do 
reencontro de alguns que ao longo de bate papo ficou bem claro 

que as lembranças realmente são inesquecíveis! 

O blog esta publicado em forma de links contendo crônicas, 
poemas, filosofias e fotos, sendo que cada crônica foi uma história 

contada por alguém da turma, independente de ordem 
cronológica, pois o que interessa aqui são apenas os 

acontecimentos. 

Não há preconceito, barreiras, ou seja, lá o que for, pois se o 
sentimento foi de um jeito, não deve ser lembrado de outro, pois 

acima de tudo o mais importante é tentar manter a realidade 
como ela aconteceu. 

DEDICATÓRIA 

Dedicamos este blog a nossos pais, parentes, vizinhos e a todos 
que enfim conseguiram nos dar um pouco de juízo: 

A Seo Nelson e Dona Noêmia ,a Natan e Dona Mariinha, a Seo 
Minervino e Dona Maria da Glória, a Dona Maria Helena, a Dr. 

Duarte e Dona Nádua 

A Seo Hélvio e Dona Eurídice, a Seo Moacir e Dona Vera, a Tia 
Esmeralda e Tia Lila, a Seo Claude e Dona Gunvor, a Seo Alaor e 

Dona Eurídes, a Seo Carrano e Dona Aparecida 

A Vadinho, pelo bom papo e pelas inesquecíveis coxinhas de 
galinha, a Seo Antônio pelos baurus e pelas cervejas geladas. 

 

 



1- Grande susto 

(zezé) 

cordeiro_freitas@netsite.com.br 

 
 

Como sempre aquela turma do bairro lidice sabia como se 
organizar para criar motivos para estarem juntos e divertindo, e 
num sábado de sol ela se reuniu e fomos a pé para o outro lado do 
rio Uberabinha em uma chácara se não me falha a memória do pai 
do Kóli e nos fartamos de alegria, diversão e muita cerveja, na 
volta próximos da ponte sobre o rio, o Nelson resolveu dar uma de 
Tarzan, queria de qualquer maneira nadar bem ali debaixo dela, 
correndo um risco sem tamanho, pois as compotas estavam 
abertas e a correnteza muito forte. 

Nosso herói daquela tarde precisava demonstrar seus dotes de 
nadador e assumiu consciente ou não o risco correndo na direção 
da água e nem deu ouvidos para os gritos de: 

- “Para com isso Nelson”. 

- “Fique aqui com a gente vamos embora...” 

- “Larga de ser louco doido” 

E nada conseguiu parar o nosso peixe louco por água, ai dando 
uma de sujeito metido a herói, fui atrás tentando segurar o nosso 
Tarzan, e insistentemente pedia e avisava sobre o perigo, e de 
nada adiantou. 

O Nelson pulou e o eu também!  
Mas quando percebi que a coisa tava ficando preta o comecei a 
nadar para debaixo da pilastra da ponte, enquanto o Nelson 
gritando como um vencedor ia à direção da barragem da ponte e 
de repente sumiu, e eu desesperadamente conseguiu chegar na 
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pilastra e me segurei, mas fiquei pedindo socorro, pois o Nelson 
havia desaparecido. 

Mas como mágica o Nelson aparece depois da barragem rolando e 
escorregando sobre as pedras do leito do rio gritando de alegria e 
dando gargalhadas me chamando para descer também, nossa que 
loucura, ele estava protegido por um bom anjo, e continuava lá 
em pé de peito aberto olhando para cima como um vencedor. 

Ai o problema ficou para mim que teria que voltar, e a nado, mas 
a turma cooperou arrumando uma corda em uma oficina e a 
lançando para que eu a amarrasse na cintura, então pulei no rio na 
direção da sede do Praia Clube dando fortes braçadas mesmo 
assim descendo na correnteza, mas como estava sendo puxado 
pelos amigos, consegui sair dali e o Nelson ficou por um bom 
tempo se gabando da coragem e do sucesso da empreitada nas 
águas do rio Uberabinha. 

Que susto... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- A casa dos tomates 

(Sérgio) 

caraazul3@gmail.com 

 

Eram 24h30min de um dia do mês e ano que não me lembro, acho 
que eu tinha 15 anos, era um molecão de pelada de rua. 

O meu apelido era o "minhocão voador", pois era muito magro e 
desajeitado e errava muitos gols. 

Em frente á nossa casa na Johan carneiro morava a dona Ziná e 
sua filha Mariza. Pois bem, ás vezes a mariza tinha o costume de 

fazer festas que duravam até mais tarde e o som ficava ligado 
meio alto e com muita conversação... 

Foi aí que num desses dias de insônia tive a infeliz idéia de atirar 
um objeto do nosso quintal lá no portão deles, mas apenas para 

chamar atenção.. ok ! idéia besta em execução, achei uma laranja 
velha, vai isso mesmo...e lá vai !.. 

Mas que azar e pontaria ruim!...Meu Deus... A laranja acertou bem 
na vidraça da casa dela e foi aquele alvoroço, correria imediata 

daqui e dali, procuravam quem foi, cadê?  
Voltei para o meu quarto arrependido e deitei torcendo para que 
nada de grave acontecesse, pensei um pouco levantei e apaguei 

uma das luzes da nossa sala, foi a gota d'água, chegaram todos da 
festa em nossa calçada, perto das grades e começaram a 

xingar,...foram muitas palavras ruins....chegamos até a varanda 
para tentar acalmá-los...inclusive minha mãe. Lembro-me dela 

tentando me defender. Olha, foi sem querer...ele não viu o 
vidro...agente concerta...mas sei lá!... foi em vão... 

Nosso pai não estava no dia, pois estava viajando a negócios, 
depois de muito bate boca terminou a discussão e também a minha 
tentativa de negar o ato impensado e foram-se todos embora, mas 
daí à uma hora, acho que no final da festa e talvez depois de umas 
e outras voltaram todos armados com tomates, kathichups, ovos e 
mostarda...estávamos já dormindo e não vimos nada, só vimos na 
manhã seguinte a nossa casa toda lambrecada e suja do chão ao 
teto. O que é que eu fui arrumar... meu Deus!..E nesta manhã o 
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father chegou...subiu a rampa e estacionou o galaxi. Desceu do 
carro e testemunhou aquela sujeira toda... e logo foi informado 

sobre o que havia acontecido. 

Ele foi á casa da vizinha para tirar satisfações. Sei lá o que rolou... 

Eles não quiseram compreender que aquilo era coisa de menino e 
não justificava aquele revide “criativo” com a lambança toda e 

encher a casa com tomates e etc... 

A Vidraça do portão não era tão grande assim, talvez uns 50 cm eu 
acho...mas, na noite de festa aquilo foi um susto, e assustou sim. 

Acho que foi feito até uma ocorrência policial, mas depois a poeira 
baixou. 

Este episódio não repercutiu bem na vizinhança e a Marisa e sua 
família rompeu o relacionamento conosco, passava e nunca 

cumprimentava.  
Por isto é que sempre devemos manter a política da boa 

vizinhança e nunca atirar coisas nos vizinhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 



3- MOLEQUES DE RUA ( SÉRGIO ) 
 

 

Era de costume na época fazermos campeonatos de peladas de 
rua. Haviam quatro turmas, a turma da Johan Carneiro, a turma da 

Carajás, Portugal e a turma da vila.  
A rivalidade era muito grande e sempre tinha os craques de cada 
rua. Pois bem, um dia o Faustinho, muito inteligente, tomou a 

iniciativa de fazer um grande campeonato, com medalhas e tudo 
mais. 

A notícia correu logo e todos ficaram na expectativa, as inscrições 
foram abertas e a tabela ficou pronta. Eu era reserva na turma da 

Johan. Seni e Vaguinho eram os craques no futebol de rua e de 
salão, cada time tinha seis jogadores, as traves eram de pedras e o 

campo de asfalto ocupava quase toda a rua. 

Pois bem, o primeiro jogo estava previsto para as 16:00 hs de 
sábado na rua Portugal. Tudo estava certo e muito bem 

organizado, os vizinhos eram a platéia, pois sempre ficavam nas 
varandas assistindo as peladas. Tinha até juiz para apitar e o 
primeiro jogo começou clássico, turma da Johan X Portugal. 

Mas uma coisa inesperada de repente começou a atrapalhar 
tudo... Vejam só:  

Moravam na rua Portugal um velho casal de Judeus e eles nunca 
foram muito simpáticos conosco, costumavam esconder e dar 

sumiço nas bolas, e por infelicidade nossa um chute mal dado fez 
com que a bola alcançasse o seu quintal. Xiii... e agora? 

Esperamos, esperamos e nada da bola voltar, os judeus foram até 
o passeio e reclamaram do jogo e também disseram que não iriam 

devolver a bola. 

Foi aquela decepção... o campeonato mal começara e já 
estávamos com problemas.  



A rua estava lotada de moleques jogadores, um grupo se reuniu 
em um canto e combinaram alguma coisa... O Musula da vila era o 

mais irado da turma, era o Pelé goleador. 

De repente num ato espontâneo todos foram subindo para o teto 
de uma construção, um prédio de quatro andares mal acabado e 

que dava de frente para a residência dos judeus, e aí 
aconteceu...Quem não tiver um pecado que atire a primeira 

pedra....dessa vez foi... foi pedra e mais pedra, uma verdadeira 
chuva de pedras. 

A casa dos judeus foi literalmente apedrejada, quebraram muitas 
telhas e janelas, os outros vizinhos se escondiam dentro de suas 

casas e ficavam quietos. 

Não demorou muito e a "rapa" chegou, duas viaturas pararam na 
porta e chegaram com a sirene ligada á toda altura, foi um 

desespero e correria geral, pula muro daqui, pula muro dali, 
escoriações e ferimentos em alguns e até fraturas de pé. Acho que 

a polícia catou alguns... 

A partir deste dia as peladas foram se acabando e sendo muito 
vigiadas e "quando" aconteciam. 

Moleques de rua agente tem que conversar e levar numa boa, por 
que senão dá nisto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-UM TOMBO INESQUECÍVEL! 

(Madalena) 

madahferreira@hotmail.com 

 

Imagina só, esta não esqueço até hoje..rio de chorar lembrando da 
cena como se fosse aqueles filmes do Charlie Chaplin... 

Pois é... não sei se vocês lembram, mas tive aquela apaixonite 
aguda pelo Lucas...rsrs. Todas as tardes o mesmo ia comprar pão 
lá no Vadim e eu ficava lá de casa vendo ele passar pra pegar a 

bicicleta e ir fingir um encontro casual..rsrs e ir para casa da Sônia 
a tardezinha, lembram que nós íamos todos pra lá depois das 

aulas.. 
Pois é, neste dia lá vou eu toda toda...Ele já tinha voltado com os 

pães na mão 
já estava conversando com a mãe da Sônia, ela no muro do lado de 

dentro ele na beirada da calçada, nisto vem eu toda loca na 
bicicleta achando que era a maioral. 

Pensei vou frear junto dele e fazer bonito..mas quando vi o freio 
quebrou..eu gritando falando que o freio tinha quebrado....eles 

olhando espantados...mas a minha imaginação foi mais louca 
ainda... se eu agarrasse o poste ia me esfolar toda..então que 

aconteceu? Fui passando ao lado do Lucas, peguei no pescoço dele 
imagina o que aconteceu? 

Nós fomos pelos ares, eu ele e a bicicleta juntos, os pães todos 
esparramaram juntos com a gente a camisa dele rasgou, uma 
camisa novinha que ele tinha ganhado aqueles dias, eu bati a 

cabeça no chão, virou aquele galo, agora imagina a cara da mãe da 
Sônia, nunca tinha visto ela ri daquele jeito, eu chorava o Lucas 
bravo comigo querendo outra camisa outros pães, eu chorando a 
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dona Euridice rindo sem saber o que fazer com nós dois, olha se a 
cena fosse filmada ganharia um Oscar...  

Ficamos um tempão sem conversar e ele pedindo uma camisa 
nova. Outro dia nos encontramos e ele falou na camisa que eu 

devo para ele... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5- GRASNAR AO AMANHECER. 

(Beto) 

h.rpa@terra.com.br 

 

Tá certo, segunda-feira já é um dia que ninguém gosta muito. 
Quando se tem dezessete anos e a primeira aula, ás sete horas da 
manhã, é de educação física, as coisas pioram um pouco. Agora, 

junte a isso ser acordado às cinco, com o dia ainda escuro, 
levando uma enorme bronca do pai, e sem entender porque...  

Ao mesmo tempo em que escutava os gritos – “levanta Humberto”- 
escutava também todos os cachorros do Bairro Lídice latindo e um 

outro barulho vindo do quintal de minha 

casa, alto, muito alto, esquisito, parecia que a besta fugira do 
inferno. 

Na medida em que aos poucos ia acordando, também ia me 
lembrando...  

Sexta-feira anterior, à noite, fomos - boa parte da turma - em uma 
festa no Bairro Saraiva. Estávamos naquela fase em que havíamos 
nos especializado em pequenos furtos. Roubávamos caqui no bar 
do Seu Antônio, perfume em festa de aniversário, lingüiça pela 

porta de grades do açougue usando uma engenhoca que 
construímos com pau de vassoura e arame... Enfim, roubávamos 

tudo que se apresentasse com alguma facilidade. 

Não sei de quem foi a idéia, provavelmente do Nelson, mas 
resolvemos roubar um dos gansos que habitavam a praça Tubal 
Vilela, a mais central de Uberlândia. Seria um belo prato para a 

noite de sábado.  
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Assim fizemos, afanamos o bicho que era grande, o maior da 
praça. Todos revezavam em carregá-lo enquanto descíamos a 
Duque de Caxias, menos eu que, confesso, morria de medo de 

levar uma bicada.  
Pelo caminho discutíamos... Onde deixar o ganso até a noite 

posterior, quando então iríamos comê-lo? Idéia... nenhuma, até 
que chegamos na altura de minha casa e todos foram unânimes, 

aquele quintal de terra totalmente isolado por um muro era o local 
ideal. Da rua mesmo levantamos a ave e jogamos do outro lado e 

fomos cada um para sua casa, bêbados, sonolentos, irresponsáveis 
e felizes como se é aos dezessete anos.  

Até hoje não sei que estranha amnésia foi aquela: efeito do álcool 
ou coisas mais interessantes aconteceram no sábado e domingo? O 
fato é que esquecemos o pobre do ganso... sem comer, sem beber 

água ... até na segunda de manhã. 

Levantei antes que meu pai ficasse ainda mais furioso. Pela janela 
do meu quarto que dava para a rua observei... O guarda-noite 

apitando, vários vizinhos de pijama, um de cueca mesmo. Todos 
querendo saber de onde vinham aqueles grunhidos, latidos, ou ... 
qual o nome do som emitido pelos gansos? ... GRASNAR ... (só hoje 

descobri pela Internet). 

Sob as ordens de meu pai, fui até o quintal e tive que apanhar 
aquele bicho que calado já me metia medo, imaginem andando de 

um lado para o outro berrando, berrando... 

Meu pai abriu a porta que dava para a garagem e entrei escondido 
no carro, um galaxie azul, um verdadeiro navio. O ganso 

merecia... 

Não sei como pudemos imaginar que os vizinhos não perceberiam 
que éramos nós os portadores da besta enfurecida, mas o fato que 

assim, escondendo o ganso, fomos até as imediações da praça 
onde o deixamos e, imagino, logo tenha voltado para os seus pares 

que já deviam estar com saudades do quase finado parente. 

 

 

 

 

 

 

 

- 



6- IDOS DE 70... 

(Renilde) 

Renilde.freitas@gmail.com 
 

 
 

Fins de semana, na cidade de Uberlândia, um bando de 
adolescentes, sem muito que fazer, e, detalhe, sem um tostão no 
bolso. O que fazer?... Botar a imaginação e a criatividade, para 

funcionar. 

Tarde da noite, lá pelas tantas... aqueles rapazes, um deles o meu 
irmão mais velho, o tão famoso, na época, Zezé, e mais, o Beto, o 
Kolly, o Nelson (nosso querido amigo, que já não está mais entre 
nós, mas sempre lembrado com carinho), e outros que não me 

lembro agora. Todos eles, sentados à beira da calçada, a falar um 
monte de coisas, que eu não podia ouvir de onde eu estava dentro 

de casa, olhando pela janela, escondida, é claro! Aliás, muito 
aborrecida, pois me sentia incomodada com o barulho feito por 

eles, que não estava me deixando dormir, ufa! 

Foi então que eu assisti a cena, que na hora me deixou irritada, 
mas que, hoje, me faz rir e muito! 

Os meninos arrotavam falando frases. Aquele que pronunciasse a 
frase maior, seria o vencedor. Eu me lembro somente da frase do 
Zezé: - ‘I LOVE YOU”. E, ficaram nessa palhaçada, até que um deu 
a idéia do “lança-chamas”. Eles acendiam fósforos e colocavam na 

trajetória do “pum”. Aí era aquele fogaréu. E riam muito”. 

Nesse momento eu comecei a ficar com medo. Ao mesmo tempo a 
nossa tia, a Esmeralda, que ainda está aí pra confirmar tudo, 
acordou e chegando no meu quarto, me mandou ir dormir. E 

mandou o Zezé entrar. 

Aí acabou a brincadeira, que para eles parecia muito divertida, 
pois eles ficavam ali, juntos, tagarelando e rindo muito! 

Que tempo bom! Aqueles, nos quais, os jovens gastavam tempo em 
turmas, tendo um contato humano, muito mais amoroso e feliz, do 

que nos tempos de hoje.  
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Mas, o que é melhor de tudo isso, é que estamos aqui, tendo as 
melhores lembranças da nossa juventude. Uma juventude, de uma 
década cheia de alegria, energia e amor, apesar dos probleminhas, 

que cada um podia estar vivenciando, mas sem deixar que isso 
atrapalhasse o seu viver diário.  

È preciso estar atento, hoje em dia, para não deixar o nosso 
amor ao próximo esfriar, pois o mundo virtual está afastando as 

pessoas, umas das outras. O relacionamento entre as pessoas, está 
ficando cada vez mais complicado. Vamos fazer a nossa parte, 

ensinando aos jovens de hoje, que para ser feliz, basta ser 
simples, esquecendo o passado, vivendo intensamente e da melhor 
forma possível, o presente, sem se preocupar com futuro, porque 

o futuro é construído com o presente e a Deus pertence.  
E, como cantava o nosso poeta, músico e cantor, Gonzaguinha: “A 

VIDA, É BONITA, É BONITA E É BONITA!!!” 

Adendo do Zezé. 

Jamais alguém conseguiu derrotar o Nelson nos arrotos, Pavaroti 
se o tivesse conhecido aplaudiria, ele gritava o nome de uma 

pessoa na distância que fosse na maior altura, tipo 
Zezééééééééééééééééé, num arroton só, chamando garçon 

então.... ô Garçonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn, nossa que peito ele 
tinha, chupava o ar umas 03 ou 4 vezes e soltava tipo 

Renildeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 
Betooooooooooooooooooooooooooooooooo, demais, o cara 

chamava a atenção, sem dúvida neste quesito ele sempre foi nota 
1000. 

Quanto ao lança-chamas-peidorreiros, meu Deus, saia cada um, e 
acreditem isto servia de demonstração às vezes para algumas 

garotas, como se isso fosse uma obra prima de artista, mas 
inesquecíveis quando feitos à noite parecia mesmo um lança-

chamas!  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 - UMA ABERRAÇÃO DA NATUREZA? 

(ZEZÉ) 

cordeiro_freitas@netsite.com.br  

 

A festa estava uma delicia como sempre nossas reuniões eram 
animadíssimas, e mais uma vez na casa do Kóli, a bebida corria 
solta, vivíamos como no paraíso desfrutando daquele momento 

como se fosse o último. 

Tudo parecia normal, mas sempre alguém aparecia com uma nova 
idéia, essas idéias sempre traziam grande alvoroço e tudo se 

transformava, nós tínhamos parceiros muito criativos ou 
interessados em descobrir coisas que talvez nem acreditavam, e 
naquele momento surgiu um assunto que corria pela cidade, se 

tratando de (uma aberração da natureza?) uma pessoa 
conhecidíssima de todos, com sua rica capacidade intelectual e 

artística, como musico tocava em bares e restaurantes de 
Uberlândia, e uma das casas onde o víamos com mais freqüência 
era no KIB ASSADO, na Afonso Pena quase na esquina da Santos 

Dumont. 

Era o JOINHA, alguém muito simpático doce e educado, mas 
carregava o peso de ser BICHA, e ao longo do tempo foi 

escrevendo sua história com muito peso e brilho, mas para nós sua 
vida criou brilho de interesse quando ali naquela festa alguém 

citou o que se dizia pela cidade que o Joelha possuía dois buracos 
no Bumbum.  
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E o pai da idéia criou naquele momento um alvoroço, todo mundo 
já tocado pelo embalo do liquido amarelo ou sei lá o que mais, 

resolveram ir à caça do dito cujo, pois de qualquer maneira 
naquela noite mesmo que ainda não se conhecia definitivamente, 

queríamos conhecer os buracos negros do céu do bumbum do 
Jóinha. 

E os mais afoitos saíram à caça do artista, um dos pontos de 
referência seria o Kib Assado, ou o porta aberta do seu Antônio, 

mas creiam alguém conseguiu achá-lo e trazer para a festa. 

Meu Deus do Céu aquilo aconteceu mesmo, arriaram a calça do 
sujeito e comprovaram o que muitos desejavam saber verdade ou 

mentira sobre os dois buracos?  
O coitado não precisava passar por aquilo, mas aos poucos percebi 

que ele tava adorando, fazia sucesso entre tantos rapazes, a 
estrela brilhando com seu corpinho garboso, mas perdendo ali o 
único segredo que poderia manter para todos nós, era mentira, 

mesmo sendo bicha tudo nele era igualzinho a nós. 

E a festa acabou e cada um seguiu seu caminho, mas o futuro 
reservou para mim uma vingança desse Jóinha! 

Uma bela noite já bem no avançado da hora, todos se lembram, eu 
dormia no primeiro quarto da janela de frente para a Duque de 

Caxias, e nossa casa possuía apenas uma grade baixa separando o 
pequeno jardim gramado para o passeio de pedras pretas e 

brancas tipo os famosos de Copacabana do Rio de Janeiro, e meus 
primos do Rio de Janeiro Sérgio e Cid estavam em nossa casa e o 

Sérgio dormia no meu quarto e nem sei como o Jóinha ficou 
sabendo que ele estava lá, acho que alguém provocou este 

acontecimento. 

Já no avançado da hora dormíamos e acordamos com alguém 
batendo levemente na janela, acordei assustado e perguntei quem 

era, e lá de fora ouvimos: 

-Zezé abre essa janela, me deixa entrar, ta frio e estou sabendo 
que você está com seu primo lindo e gostoso do Rio, vai deixa 

sempre cabe mais um depois eu acerto com você! 

Meu Deus o Sérgio ficou puto de raiva, espantou o Jóinha e quase 
me deu uma surra, dizendo: 

-Puta merda tanta mulher nesse mundo e você fica recebendo 
bicha pela janela da casa da vó? 

Até hoje não descobri qual foi o querido colega que me aprontou 
esta, na hora pegou mal, mas ao longo do tempo como muitos 

acontecimentos, ficou verdadeiramente muito engraçado! 

 
 



8- APOSTAS. 

(Zezé) 

Quando lembro de como tínhamos uma paixão louca por apostas, 
fico me perguntando quem era o mais corajoso, o mais 

determinado, o mais cara de pau, na verdade tínhamos grandes 
jogadores, não pessoas voltadas para o jogo da sorte no baralho ou 

qualquer jogo, apenas brincadeiras momentâneas. 

Dentre tantas peripécias de cada um vou contar algumas: 

DE CUECA 

 

O Marlon desafiou a turma que no término da missa das 10 no 
domingo, aguardaria as pessoas descendo a Duque de Caxias 

chegando a Rio Branco e ele iria até o bar porta aberta ( do Sr. 
Antônio ), comprar cigarro, de cueca apenas e voltaria fumando no 
meio das pessoas, da esquina da minha casa até lá 01 quarteirão, e 

aconteceu, o sujeito era mesmo corajoso, vendo as pessoas 
descendo a Duque de Caxias, antes de chegarem à Rio Branco, 
seguiu na direção contrária, entrou no bar, comprou o maço de 

cigarros, e desceu no meio de muitas pessoas fumando e 
despreocupadamente de cueca. 

Inesquecível, ele ganhou a aposta e ficou por um bom tempo se 
gabando!. 

 
 



DESMAIOS.  

 

A casa do Sr. Nataniel ficava na esquina e possuía uma garagem 
com uma rampa em declive sinuosa, eu ficava lá em cima no nível 
do automóvel estacionado, o Magela e mais uma ou duas pessoas 

ficavam no pé da rampa, quando se aproximava alguém mais 
velho, principalmente velhinhas me avisavam, e quando elas 

chegavam ali na cara da garagem, eu descia estrebuchando lá de 
cima, E era um Deus nos acuda, essas velhas largavam as 

sombrinhas e me acudia, nossa era um tandepá. 

O negócio cresceu, o espetáculo precisava de um palco maior, foi 
quando desafiei a turma numa aposta de que estrebucharia na 

Praça Tubal Vilela ao término da missa das nove, e não deu outra, 
foi um show, aglomeraram ao meu redor e eu ali tremendo, 

batendo os dentes e repuxando os olhos, sucesso! 

No domingo seguinte seria a coroação, apostava todas as minhas 
fichas no espetáculo, ai quando estava apresentando com a maior 
crença de sucesso, 03 ou 04 adultos que perceberam e viram no 

domingo anterior, logo me arrumaram um belo remédio, me 
agarraram e disseram que cosquinha me sararia, e quase me 
mataram de tanto rir, acho que Deus me perdoou bem ali na 
frente de sua casa, pois paguei um preço alto, mas dei o meu 

espetáculo e ganhei a aposta!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9- CEBOLA E COCA-COLA. 

(Zezé) 

 

Ficávamos ali na porta da casa do Kóli, nossa como inventávamos 
coisa para fazer, uma de nossas invenções era competir comendo 
e bebendo, quem comia uma cebola crua em tempo recorde, nossa 
como chorávamos, e que bafo ficava, mas éramos competidores, e 
todos queriam vencer. 

Quem conseguia tomar uma Coca-Cola litro em menos goladas, 
ainda bem que ninguém morreu sufocado, mas tínhamos 
verdadeiros rostos avermelhados, todos queriam vencer, e o 
melhor vinha depois o arrotão! 

Estas competições aconteciam sem medalhas ou prêmios apenas 
queríamos mostrar o quanto éramos capazes de vencer desafios, e 
tudo era muito bom!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10- SOLTAR PAPAGAIO 

(Zezé) 

 
 
 

 

Quem conseguia fazer subir o papagaio maior, quem conseguia 
fazê-lo ir mais longe ou mais alto, enfim cada um inventava um 
papagaio para ser o maioral, e tínhamos mestres nesta arte, raias, 
cartolas, rabudos soltados de latinha ou maquineta e os craques 
usavam linha 24 ou de sapateiro etc. 

O grande mico eu paguei, levantava o papagaio ao entardecer ali 
na Rua Portugal ao lado da minha casa, quando ele estava lá em 
cima, jogava a latinha com a linha por cima dos fios no quintal de 
minha casa e depois para o alto na área de serviços, e o amarrava 
na pilastra deixando-o passar a noite lá no céu solitário entre as 
estrelas, e dormia torcendo para acordar e vê-lo lá em cima, fiz 
isto umas 03 vezes e desisti, cansei de ser gozado pela turma, nas 
03 vezes acordei e só tinha uma linha caída e o papagaio já tinha 
desaparecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11- DUPLA QUE TROUXESSE MAIS... 

(Zezé) 

 

Numa noite daquelas que a criatividade florescia como mágica, 
estávamos como sempre assentados na esquina da Duque de 
Caxias com Portugal, cigarros nas bocas, piadas e estórias 
maravilhosas, e alguém propôs que formássemos duplas e 
fossemos até o Sr. Antônio ( Porta aberta) e usando a japona verde 
do Beto traríamos o máximo de guloseimas sem pagamento.  
Formamos umas três duplas, mas não me lembro com quem fui, 
mas a nossa foi a ultima e já tínhamos em mente que deveríamos 
ser mais corajosos para vencermos a aposta, lá entrávamos por 
uma porta e saiamos por outra, e na saída tinha a direita antes da 
porta cocos em uma banca uns sobre os outros, e depois da saída 
combinei ir à frente e com os pés na calçada meu parceiro 
rapidamente jogaria o coco na minha direção. 

Procedemos perfeitamente como combinado, mas quando o coco 
caiu nas minhas duas mãos eu estava de frente para a esquina e o 
Sr. Antônio a virou, imediatamente joguei o coco sobre os outros 
cocos da banca e o Sr. Antônio me deu boa noite e entrou, como 
milagre o coco caiu entre outros e não fez nenhum barulho, não 
me lembro quem venceu aquela aposta, mas foi possível 
comermos caquis, chupar balas etc.  

 
 
 
 
 
 
 



12- FIBUZEMA. 

(Zezé) 

 

Este nome foi dado ao time de futebol que participava de 
competições na Rua Portugal contra várias outras equipes, Físico, 
Buzi, Zezé e Magela, guerreiros, campeões, que com certeza ficou 
marcado como grande vencedor, quem não se lembra dos 
golzinhos de tijolos, tudo acontecia ali na porta do Kóli e do Sr. 
Alaor. 

Dia de jogo as meninas ficavam assentadas no muro e torcendo, as 
equipes adversárias também traziam torcidas, jogávamos como se 
fosse no Mineirão (que pretensão). 

Até no futebol formávamos equipes para disputarmos alguma 
coisa, éramos competidores, e não me lembro de que alguém 
derrotado tenha se mutilado, ou vencedor se tornado um metido! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13- SOCORRO- O FOGO APAGOU! 

(Beto) 

h.rpa@terra.com.br 

 

 

No cruzamento das ruas Johen Carneiro e Duque de Caxias, como 
em todo cruzamento que se preze, haviam quatro lotes – num 
deles minha casa, noutro a do Sr. Hélvio Felice (pai do Ricardo), 
em outro a casa da Marisa e o último era um lote vago. Acho que 
todos se lembram. Era um lote muito grande, todo murado, com 
apenas um barracão de área construída, ao lado do qual todo dia o 
Nelson descia com aquela sua maneira habitual de andar com a 
cabeça pendida para o lado. Digo “todo murado”, por um breve 
tempo, pois nos especializamos em quebrar aquele muro. Havia 
um verdadeiro concurso de que conseguia derrubar, com um 
pontapé, o maior número de tijolos. Bem, mas quando esse caso 
aconteceu ainda restava uma boa porção daquele muro.  
Imagino que foi num final de semana ou durante as férias, só sei 
que não era dia de aula, descia a Duque de Caxias quando notei 
um aglomerado de pessoas e muita agitação na referida esquina. 
Chegando mais perto... o matagal que tomava conta do lote estava 
em chamas. Não era uma situação de tanto perigo, afinal era só 
um terreno desocupado. Entretanto, logo que cheguei o Zezé se 
aproximou aos gritos – “ Beto chame os bombeiros! ”. Fiquei 
pensando um pouco... Se ligar vão anotar meu nome e esse fogo 
na verdade está bem ridículo. Pensei mais um pouco...está 
pequeno mas existe, isso ninguém pode negar ... Vou ligar... 
Liguei. 
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Puxa vida, como demoraram os bombeiros! Demoraram tanto, 
tanto, que o fogo se apagou – assim... sem ninguém fazer nada... 
depersí. 

E agora Zezé? Meu nome ta lá nos bombeiros! Cadê o fogo? O que 
é que eu vou falar quando eles chegarem? 

Meu querido amigo não se apertou com a situação – “ Já sei, vou lá 
e boto fogo de novo! ”. E assim fez : escolheu um bom local (mato 
mais sequinho) e riscou o fósforo. 

Não demorou muito o fogo veio. Desta vez bonito, alto... Tanto 
que logo ameaçava não só o barracão, mas também a casa do 
vizinho. 

Foi um corre-corre, cada um tendo uma idéia... busquem água ... 
liga novamente pros bombeiros... Demoraram mas chegaram. 
Chegaram mas sem água. Imaginem só : de que serve um carro de 
bombeiro sem água? Tentaram um hidrante e... nada (sem água 
também). Chamaram por uma outra viatura e enquanto 
esperávamos, sabem o que aconteceu? O fogo foi diminuindo, 
diminuindo, e... Se acabou. 

Um pouco queimados no episódio ficaram apenas o matagal 
vizinho e a imagem da então ilustre corporação da Polícia Militar 
de Minas Gerais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14- SALTO ALTO NA LADEIRA DE OURO PRETO. 

( Beatriz ) 

beatrizportilho@gmail.com 

 

Eu e a Carmela sempre estivemos juntas em vários episódios, é 
difícil agora lembrar do mais marcante, mas posso citar sem ter 
que puxar pela memória, um dos mais engraçados. 

Sempre íamos pra Belo Horizonte passar alguns dias de férias. A 
preparação pra viagem já era uma odisséia, leva isso, leva aquilo, 
isso vai na minha mala, mas isso não cabe mais, vai na sua e por aí 
vai! A aventura continuava quando procurávamos banana da terra 
pra levar, porque o Seu Natanael sempre pedia pra fazer uma 
bacalhoada. 

Chegando lá, tínhamos que carregar toda a bagagem, que o Seu 
Natanael sempre dizia que era pra uma estadia de um mês, e 
todas as pencas da célebre banana. Acredito que podíamos 
esquecer em algum canto a bagagem, mas jamais as bananas. 

Pois bem, numa dessas viagens resolvemos conhecer as cidades 
históricas de Minas e lá fomos nós pra Ouro Preto. Acho que 
ninguém nos alertou sobre o que era a cidade, porque nós duas, 
eu e Carmela, fomos todas chiques e de salto alto, AGULHA. 

Visitamos museus, igrejas, a Casa dos Contos, onde há uma senzala 
e onde se fundia o ouro. Alguém falou que a nobreza, fazia coco 
nuns buracos que havia num determinado cômodo e a Carmela 
enfiou o nariz no tal lugar e saiu fungando, foi uma risada só. 

Depois de muito andar, demos de cara com uma ladeira super 
íngreme. O Sérgio, querubim, tornou-se o fiel escudeiro da 
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Carmela e lá foram eles, descendo a ladeira, eu fiquei pra trás. De 
repente, já lá embaixo, a Carmela olha pra mim e grita: 
“Bêeeeeeeeee, cuidado que essa ladeira escorrega pra danar” e 
tbum no chão, sem quê nem por que, ela levou o maior tombo. 
Lembro de ver isso em câmera lenta, ela gritando, imediatamente 
depois caindo, o Sérgio ainda tentando segurar e não conseguiu. 

Acho que desci essa ladeira descalça e meio de bunda. 

Agora, há pouco tempo, ela me contou que foi a Ouro Preto e 
também levou um tombo em alguma ladeira, só falta ser a mesma 
de antes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 –FUMANDO ESCONDIDO... 

( Marta ) 

martamarques12@yahoo.com.br 
 

 

Eu e Sonia éramos iniciantes no tabagismo, então não 
comprávamos cigarro, pedíamos para todos os fumantes da turma 

e íamos juntando. Em uma determinada noite tínhamos 
conseguido uns 30 cigarros, de várias marcas, com filtro e sem 

filtro. Para nós qualquer um servia. Nesta noite ficamos até mais 
ou menos às 4 da manhã conversando e fumando. Imagina o quarto 
como ficou!? No outro dia como era de hábito, depois do Sr. Alaor 

ter esmurrado a porta umas 500 vezes, levantamos. Então ele 
chegou na porta do quarto, deu uma cheirada e falou bem bravo: 

esse quarto ta cheirando inhaca. Com que cara nós ficamos??? Com 
cara de taxo e sem nenhuma resposta plausível pra dar. 
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6 – COMO SURGIRAM GRANDES AMIZADES! 

( Beatriz ) 

 

Lá pra meados da década de 70, já conhecia superficialmente a 
Lígia e o Humberto, porque o Humberto foi colega de sala no 

Colégio Estadual que tinha um anexo funcionando onde hoje é a 
Escola Bueno Brandão. Não sei se o Humberto foi colega da Silvia 
minha irmã, mas o fato é que era realmente um conhecimento de 

oi-oi. 

Via sempre a Carmela na Avenida Afonso Pena, cruzava sempre 
com ela; eu, indo para o Bueno Brandão e ela, descendo para o 
Colégio Nossa Senhora. O máximo de contato que tínhamos, era 

uma levantadinha de sobrancelha que ela dava quando nos 
cruzávamos e eu achava aquela figurinha uma cacetada de chata. 

De repente uma gincana começou a ser organizada na cidade e 
mobilizou muita gente, jovens e adultos e não sei por que cargas 

d’água, a Silvia entrou numa equipe que foi crescendo. Nesta 
mesma equipe entraram a Lígia, Humberto, eu, Laura e Carmela. 

Não me lembro das provas, mas me lembro bem de uma 
leitoazinha que acho que meu pai ganhou de um cliente, a Laura 
acha que a leitoa apareceu por lá porque fazia parte de alguma 
prova (Lígia, Humberto ou Carmela podem dizer isso com mais 

certeza). 

De uma coisa desorganizada e meio sem integração, nossa equipe 
foi ganhando as provas. A participação da Carmela foi importante, 

ela também tem que dizer o que se lembra dessa equipe, mas 
acho que nas provas que exigiam mais palhaçada, ela entrava, 



inclusive numa prova que exigia que os participantes usassem um 
traje específico. 

Pois bem, empatamos no primeiro lugar com uma outra equipe. 
Não sei qual foi o prêmio dividido, mas a partir daí estreitamos o 
relacionamento com a família Paulino e com a Carmela Augusta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 -ONDE ESTÁ A PASTA?????? 

( Fausto ) 

 

Num belo dia com muito sol fomos para mais um dia de aula no 
Colégio Estadual de Uberlândia, também conhecido por nós como 
“Museu”. A memória já não anda muito precisa, mas acredito que 
estava no primeiro ano de ginásio, pois estudava à tarde. Na noite 

anterior, o Sérgio me ofereceu carona, pois o Seu Nataniel iria 
levá-lo. Claro que aceitei. 

Após o almoço, me preparei com a devida antecedência para não 
perder a carona e fui para a casa dos meus amigos que estavam 
terminando o almoço. Um pouco depois, saímos no Ford Galaxi 

azul. Ainda me lembro como se fosse hoje do Seu Nataniel subindo 
a rampa da garagem quando chegava do trabalho. 

Pois bem, entramos no carro e lá fomos nós. Seu Nataniel era uma 
figura! Ouvir as suas histórias era diversão pura. Sem falar no seu 
senso crítico e nas suas tiradas, sempre acompanhadas de um Hã? 

História vai, história vem e logo chegamos à porta do colégio. 
Quando já nos despedíamos, Seu Nataniel olha para o Sérgio e, 

atônito, lança a pergunta: Sérgio, onde está a sua pasta?! 

Ao que o Sérgio responde: Xi! Acho que esqueci em casa. Claro 
que a réplica era previsível. Nas situações em que estava nervoso, 
Seu Nataniel ficava rubro e logo vinha um palavrão daqueles. Não 

deu outra: 

“P.Q.P. Sérgio, onde você está com a cabeça?” Foi nesse momento 
que agradeci a carona e desci o mais rápido que pude do carro. 

Gostaria de ter socorrido o meu amigo, mas naquela situação nem 
o mais notável advogado de defesa conseguiria reverter àquela 
situação. Apenas escutei a porta se fechando e carro saindo em 

disparada com Seu Nataniel e Sérgio voltando para casa... Imagino 
o que o Sérgio não escutou naquele dia. 



18- TREINANDO A MIRA 

( Sérgio ) 

 

O Moisés irmão do Marlon era o capeta... vejam só !.. 

Num sábado de manhã a turminha dos moleques estava sem o que 
fazer. Então ele teve a bela idéia de irmos para as cercanias do 
cajubá clube treinar mira com espingardas de chumbinho. Era a 

moda na época e cada um tinha a sua, mas a dele era a mais 
sofisticada e certeira e foi também o primeiro a adquirir este tipo 

de “brinquedo” por lá.  
Fomos eu, o Seni, Moises, Vaguinho, Hudson e outros que não me 
lembro bem para o tal treino de pontaria... a disputa era grande e 

a rivalidade também. Caçar passarinhos!...nem pensar, isto não 
era o nosso costume. 

Tampinhas no chão, moedas, frutinhas nas árvores mais distantes, 
aranhas na teia, palitos de picolé, pedaços de vidro e etc.. Enfim 

passamos a manhã inteira com os rifles pendurados nos ombros, os 
bolsos cheios de saquinhos de chumbo e andando pelo matagal... 

aquilo já estava ficando meio monótono e cansativo e então passei 
a observar que a turma estava se dispersando muito. Já não 

caminhávamos juntos e alguns se escondiam... de repente um 
clima de perseguição começou a se formar... Quem era o John 

Wayne ?Quem era o zorro? Quem era o Índio? Quem era o 
bandido? Sei lá... 

Alguns tiros começaram a passar de casquinha em mim e zuniam 
no chão. Que brincadeira é essa meu Deus... 

Aos poucos fui notando que os colegas estavam todos se 
escondendo por detrás das árvores e uns mirando contra os 

outros. Tratei logo de me esconder também e fui gradativamente 
respondendo aos ataques. Ah é!.. toma aí!  



Chummmm...chummmm...zummmm...zummmm zimmm...acho 
que acertei um...gritaram aí!..  

O tiro de chumbinho dizia que não doía muito mas, se pegasse de 
mau jeito!.. 

De repente fez-se um silêncio e os tiros cessaram. Dei uma 
vacilada e afastei um pouco da árvore achando que a brincadeira 

tinha acabado e que todos retomaram o juízo. Foi quando fui 
atingido...acho que foi o Moisés, o rei do gatilho, pois ele estava 

rindo muito. Um tiro pegou bem na minha bunda e o outro no 
braço. Como queimava aquilo. Abanei as mãos para cima pedindo 

para parar... 

Chega...parem com isso, eu to machucado..chega. Ta bom...vamos 
parar. E aí a guerra foi acabando e todos começaram a surgir 
lentamente...graças a Deus !...que sufoco. No final todos se 
olhavam orgulhosos e imaginando-se heróis de faroeste. Que 
paranóia. Uns diziam....eu não tomei nenhum...eu também 

não...ah eu tomei um, olha aqui. 

Cheguei em casa caladinho e fui direto para banheiro passar um 
metiolate e retirar os chumbinhos com as unhas. Espremi os dois, 
meio desajeitado, e consegui retira-los. Ficaram encravados na 

pele e não entraram muito. Mas ficou bem roxo... 

Bem que dizem que cabeça vazia é oficina do diabo...e é mesmo!.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19- MINEIRO NÃO PERDE TREM, MAS TOMA ÔNIBUS ERRADO! 

( Zezé -Freitas ) 

 

Nos anos 70 em minhas idas a Ribeirão Preto, tive a oportunidade 
de ir a bailes em Sertãozinho cidade próxima, e conheci uma 

garota chamada Edna, essas paixões distantes eram duras, e nem 
sempre era possível viajar para rever quem a gente desejasse. 

Um belo dia, o Lucas sabendo das minhas andanças por aqueles 
lados me procurou e perguntou se não queria ir com ele até 

Ribeirão Preto, pois seus pais iriam bem cedo para fazer exames 
médicos com um especialista, lógico que aceitei. 

Foi uma viagem tranqüila e já tínhamos definido que quando 
chegássemos a Ribeirão tomaríamos um ônibus para Sertãozinho 

cidade próxima uns 30 km, e tudo correu normalmente. 

Como sempre os encontros eram memoráveis, a saudade corria 
nos pensamentos como uma névoa cinzenta entristecendo os dias, 
e passamos momentos agradáveis, e o dia passou como uma bala, 
voando, e sabíamos do término das consultas dos pais do Lucas e 

precisávamos correr para pegarmos o ônibus do horário mais 
próximo. 

Foi uma correria só para a estação rodoviária, pequena e quando 
nos aproximávamos correndo vimos um ônibus saindo e quase 

cheio, demos uma de moradores e conhecedores daquela região e 
dos horários de ônibus. 

Entramos esbaforidos com as línguas para fora e vagarosamente 
nos sentamos no fundo sem dar papo para ninguém e nem nos 

demos ao trabalho de perguntar se aquele ônibus ia para Ribeirão 
Preto. 

Sem saber se a volta seria pelo mesmo caminho dentro da cidade 
seguimos sem nos preocupar e dando risadas e comentando sobre 

as gracinhas de Sertãozinho. 

Depois de algum tempo já na estrada resolvemos perguntar para o 
cobrador se o ônibus ia para Ribeirão Preto, e para nossa surpresa 

a resposta foi NÃO!. 

Pedimos em gritaria para parar, o motorista foi gentil e nada nos 
cobrou, mas tivemos que voltar andando mais ou menos l km, 

pedindo carona e somente conseguimos no trevo de Sertãozinho e 
mesmo com este apuro, conseguimos chegar ainda que um pouco 



atrasados para reencontrarmos os pais do Lucas e voltarmos para 
Uberlândia. 

Duro não? Essa foi demaisssssssssssssssss!!!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20- SEGUNDA ÉPOCA SEM FÉRIAS? JAMAIS! 

( Zezé ) 

 

Estudávamos no Liceu de Uberlândia, eu Nelson e Mário Gil, na 
mesma sala imaginem... 

Na prova final de matemática com o professor Eudócio Casassanta, 
precisávamos de notas e já viram o quanto éramos estudiosos, até 

que nas outras matérias estávamos tranqüilos, mas na 
matemática... 

Esforçamos-nos, enfiamos a cara nos estudos, talvez uns três dias 
antes, mas a coisa tava preta mesmo, já imaginávamos que uma 

bomba estava para acontecer, mas metemos a cara e estudamos o 
máximo. 

Final de ano, a turma toda na maior, e a gente ter que trocar 
horas de lazer (bota lazer nisso), para ficar olhando para os livros 

e os livros para nós, nem pensar, tinha que acontecer alguma 
coisa. 

Como sempre estávamos juntos para o que der e vier, nossas 
mentes cientificas quero dizer maléficas, arquitetaram um plano 
que mesmo parecendo impossível, seria nossa ultima esperança.  

Combinamos que se não fossemos bem na prova, somente existiria 
uma chance para não ficarmos na segunda época, seria copiarmos 
as questões da prova e ao término dela tentaríamos resolvê-la e 

trocar as provas o mais rápido possível acreditando que o 
professor Eudócio as deixaria em seu escaninho na ala dos 

professores, talvez voltando à tarde para corrigi-las. 

Meu Deus, estávamos em nossas carteiras como sempre cheios de 
gracinhas e piadinhas, imagino que os outros colegas acreditassem 

que iríamos tirar 10, pois demonstrávamos uma segurança... 

Não deu outra por mais que tenhamos feito as questões, o medo 
estava dentro de nós, e para não dependermos da correção, 

terminamos a prova e fomos correndo para a livraria para comprar 
algumas folhas de papel almaço, pois naquela época as provas 

eram respondidas nelas. 



Depois fomos para a minha casa e ali na porta assentados no 
passeio iniciamos o mais rápido possível a análise das questões, 

com certeza entre nós o Gil era mais fera e mais sério, bem 
suamos para responder, mas como éramos malandrinhos não 

poderíamos tirar 10 e as provas serem iguais né? 

Entramos para dentro de casa e passamos a limpo, cada um 
fazendo de forma diferente ao máximo para não parecer cola e 

pronto a arte estava perfeita, só faltava passar pela dona Dalva a 
Secretária antiga e esperta e fazermos a troca, bota risco nisso. 

Como planejamos, eu como sempre fui muito conversador, ficaria 
ali distraindo a dona Dalva e o Gil e o Nelson iriam para o banheiro 

lógico que de mentirinha, mas sim para a sala dos professores, 
pois por sorte não tinha ninguém lá. 

Com as provas em um envelope e dentro da camisa o Nelson e o 
Gil entraram meu Deus minhas conversas tinham que durar e 

serem interessantes, e passado algum tempo apareceu o Gil me 
dizendo para ir lá dentro que o Nelson queria falar comigo... 

Logo vi que a coisa tava dando errado e me apressei, encontrei o 
Nelson dentro da sala abrindo escaninhos, pegamos toda papelada 
do escaninho do professor Eudócio e deu no que deu as provas não 

estavam lá ele tinha levado para conferir em casa que merda... 

Saímos fudidos da vida, como se tivéssemos perdido tudo, pois 
arriscamos e não conseguimos nada, despedimos da dona Dalva e 

fomos para casa. Bem tristeza, xô! Vamos aproveitar dissemos 
ainda não recebemos as notas e quem sabe a sorte nos ajudaria 

né? 

Mas uma coisa ficou bem acertada entre nós, se não tirássemos as 
notas necessárias, iríamos estudar para passar na segunda época, 
mas começaríamos a estudar uns 15 dias antes das provas, pois 
férias são férias com a turma, nem pensar a regra era divertir. 

Não passamos, divertimos demais e quando chegou perto da prova, 
nós podíamos se quiséssemos então dito e feito estudamos e 
passamos, mas não perdemos um dia sequer longe da nossa 

querida turma, e que férias maravilhosas! 

 

 
 
 
 
 
 
 



21- O ACORDO 

( Fausto ) 

 

As preocupações de um pré-adolescente podem parecer 
insignificantes quando as vemos com nossa referência de adultos. 

No entanto, naquele tempo, várias questões existenciais 
preenchiam nossas cabeças quando estávamos sentados na mureta 
da casa do Ricardo Felice, que ficava na esquina da Rua Duque de 

Caxias com a Johen Carneiro. Ali, passamos um bom tempo das 
nossas vidas. Digamos que haviam também as preocupações do 
cotidiano. A rotina, quase que invariavelmente era ir à escola 

(normalmente no período da manhã), fazer a lição o mais rápido 
possível para garantir o bate bola do final da tarde. 

O nosso “campo” era na Johen Carneiro em frente a minha casa. 
De certo modo, nessa área não tínhamos muitos problemas, por 

razões óbvias. Algumas vezes, chegamos a ter algumas 
dificuldades com os vizinhos de frente mas, de um modo geral, 

todos os que passaram por ali não nos incomodavam muito quando 
o assunto era bater uma bolinha. Fora destes limites não havia 

muito o que fazer. O gol tinha que ser colocado em local que não 
invadisse a área dos vizinhos laterais. E haviam dois, um de cada 

lado, inflexíveis.  
De um lado, a casa do seu José Moraes, que apelidamos Zé Butina 

ou, se preferirem, Zé Mateira. A divisa da casa dele, uma linha 
imaginaria, porém um terreno intransponível. De certo modo, para 
nós era até prudente não colocar o gol nesse território pois havia 

uma janela enorme, de vidro, e havia um risco grande de um 
chute involuntário acertá-la e, o pior, quebrá-la.  

A outra linha de fundo ficava nos limites da casa de outro durão, o 
Seu Benjamin, cuja esposa se chamava Dona Bébé. A cada início 

de partida lá estava ele, do alto de seu alpendre, para verificar se 



não havíamos colocado a linha de fundo nos seu domínios. Sempre 
que podíamos, avançávamos um ou dois metros, mas logo vinha 
ele corrigir a marcação (que fazíamos com tijolo) reduzindo as 

dimensões do nosso campo.  
Seu Benjamin fez várias tentativas para nos desencorajar a 

praticar a nossa diversão preferida. Alegava que era perigoso, pois 
podíamos ser atropelados, ou nos machucar jogando em um 

“campo” de paralelepípedos. Nada nos convencia. Durante as 
férias, as rusgas com ele eram mais freqüentes, pois tínhamos 

mais tempo livre, ou seja, mais tempo jogando bola na rua. Até 
que um dia ele nos fez uma proposta, um acordo de paz. Ele nos 
compraria uma bola nova, com a condição de parar de jogar na 

rua. Pesamos bastante a oferta e finalmente aceitamos. Ganhamos 
uma bola de futebol de salão, novinha em folha, comprada na loja 

Esportes Imperial. Por outro lado, perdemos nosso campo. 

A preocupação maior passou a ser onde poderíamos jogar o nosso 
futebol de quase todos os dias. Não tardou, o pai do Amilson 

Júnior deu uma sugestão: a quadra da faculdade de medicina. Uma 
maravilha de quadra com traves de verdade, tela na linha de 

fundo, mureta nas laterais e marcação oficial. Poderíamos jogar 
sem problemas, pois não era cercada e ocupada somente à noite. 

Mas ainda tinha uma questão, como ir até lá. Era longe, muito 
longe, do outro lado da BR101. Mas não desistíamos facilmente e, 

depois de muita conversa, o Dr. Amilson nos levou, em seu 
Landau, até a quadra. Foi o máximo. Jogamos uma manhã inteira 

e próximo do horário do almoço ele foi nos pegar.  
Assim foi, durante vários dias nesse período de férias. Sempre 
havia um pai caridoso para nos levar até lá. Tempos depois, 

descobrimos que era possível ir de ônibus e continuamos as nossas 
viagens pela Transcol até o Campus Umuarama.  

Mas nem tudo que é bom dura sempre. Com o tempo, a bola 
começou a se desgastar até que um dia ela não suportou. A 

costura do couro abriu deixando à mostra a câmara de ar que, 
para nossa infelicidade, logo estourou. Não tinha conserto.  

Sem a bola, findo o acordo. Claro que conseguimos outra, não do 
mesmo nível daquela, mas dava para a diversão. Voltamos para o 
nosso tradicional campo de paralelepípedos e gols de tijolos. No 

primeiro jogo do retorno, logo que começamos, lá vem o Seu 
Benjamin esbravejando que estávamos quebrando o acordo. Para 
sua surpresa, ficou sabendo que o tempo de vida da bola havia se 

esgotado. Prontamente sugerimos uma extensão do acordo em 
troca de mais uma bola... 

Para o seu Benjamin, consumir uma bola como aquela em tão 
pouco tempo era inadmissível. Não ganhamos uma bola nova, mas 



continuamos as nossas peladas na Johen Carneiro, com os nossos 
próprios meios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22- BANCADA DEMOCRÁTICA 

(Magela) 03/10/2008 

gera.mag@terra.com.br  
 

 

Mais uma noite estávamos jogando botão na sala lá de casa, como 
sempre fazíamos quando meu pai chegava do trabalho. Já chegava 
agitando! - Magela arruma logo a mesa aí que hoje vou ganhar de 
goleada de todo mundo! E ganhava mesmo, mas não de goleada! 

Ele era bom! Não só no futebol de botão, mas em tudo que fazia, e 
com todas as pessoas... 

Nesse dia, que eu me lembro estavam jogando também o Fausto, o 
Robertinho, Mussum, Seni, Vaguinho. Lá fora estavam outros da 
turma aguardando a hora de jogar, quando de repente entra o 
Sérgio chorando! Praticamente juntos todos perguntamos... 

O que aconteceu Sérgio? - Ah... O Ernane me bateu!!!  
O Natan logo sai da sala vai até a cozinha e pega uma "banqueta" 

de madeira (pesada) que utilizávamos junto à mesa de café. 

Toma, vai lá e joga nele. É porque com o Ernane só desse jeito, já 
que no braço ninguém se atrevia! Ele era o mais forte da turma e 
andava com uma cobra jibóia de 3 metros enrolada no pescoço. 

Não pai, não posso fazer isso! - Pode sim, não pode é chegar aqui 
chorando porque levou uma porrada! – Não pai, não!!! Vai lá e 

joga, que assim nunca mais ele vai mexer com você! 

Sai então o Sérgio com a "banqueta" na mão e um misto de 
sentimentos de raiva e receio, aproxima-se do Ernane que estava 

na porta da casa do Marlon, e coitado, só teve tempo de levantar o 
braço para se proteger. POHH... Aí! Que pancada! Ou seria que 

bancada!!! 

Doeu até em mim! O Ernane se sentou e ficou por ali chorando 
também, e com o braço roxo. 

Anos depois, já morando em Belo Horizonte, eu voltava a 
Uberlândia para rever os amigos e quando me encontrava com o 

mailto:gera.mag@terra.com.br?subject=OL%C3%81..SOU%20O%20MAGELA
mailto:gera.mag@terra.com.br?subject=OL%C3%81..SOU%20O%20MAGELA


Ernane, ele fazia questão de nos lembrar esse caso, e quase 
“morria" de tanto r i r... 

O que uma verdadeira amizade não perdoa? 

Para eles que estão sempre comigo, Natan, Seni, Ernane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23- DEPORTADOS 

( Zezé ) 

 

Viajamos para Ribeirão Preto, como sempre para novas aventuras 
e diversões não me lembro muito bem em quanto fomos, mas não 
me esqueço de que o Sacha, o Koly estavam desta vez.  
O Paulinho nos acomodava sempre com muita atenção, conforto e 
carinho, sempre foi um amigo e tanto, e com certeza no sábado 
estaríamos em um baile maravilhoso na cidade de Sertãozinho. 

Na sexta-feira já em Ribeirão, fomos a uma casa maravilhosa à 
beira de um grande Rio, dentro de Ribeirão Preto, levados por um 
amigo do Paulinho, este lugar encantador era do pai dele, mas ele 
morava com a mãe. 

Estando lá, ele nos deixou e voltou para a cidade, e nos permitiu 
usufruir de todo aquele lugar e poderíamos nos divertir com o 
máximo de liberdade como se ele estivesse ali. 

Não tinha ninguém naquele lugar, um deserto, mas era 
encantador, piscina, o rio ali do lado largo e caudaloso, um 
delicioso e encantador lugar perfeito para divertirmos. 

Existia uma casa que estava fechada aonde dentro vimos pela 
janela, mesa de sinuca, pimbolim, dama etc., mas não poderíamos 
entrar a porta estava fechada, e mais que depressa nosso faixa 
preta o Sacha com toda agilidade do mundo, se prontificou em 
subir ao telhado e pular para dentro da casa para abrir a porta. 

Dito e feito, quem duvidaria do sucesso da empreitada? Ninguém, 
todos conhecíamos o Sacha, e conto agora uma aposta que o vi 
ganhar em Uberlândia, onde ele conseguiu estacionar um carro, 
derrapando os pneus e entrando na vaga apertadíssima de lado, é 
isso mesmo de lado! 



Estando dentro da casa, encontrou um pouco de dificuldade para 
abrir aquela porta, e depois de algumas tentativas usou de seus 
conhecimentos caratecas, abrindo-a na marra, causando um 
pequeno estrago na mesma. 

Divertíamos para valer, quando aparece sem que tivéssemos sido 
avisados, o zelador daquele lugar de carro e com uma cara 
daquelas, como se estivesse vendo invasores. 

Quando percebi, todos que estavam ali na diversão saíram 
correndo, correndo de verdade catando suas roupas e mochilas, 
como que estivessem ali sem terem sido convidados e fazendo 
alguma coisa errado, eu não corri, pois tinha sido levado até ali 
pelo filho do dono, mas o zelador daquele lugar não pensava 
assim, e achou que fossemos uns sem chácaras.  
Quando o Kóly percebeu que eu tinha ficado, voltou para me fazer 
companhia, e juntos teríamos que passar por uma experiência não 
muito agradável... 

Fomos levados até a presença do proprietário, e não adiantaram as 
explicações, de quem éramos e por que estávamos ali justamente 
na propriedade dele e sem a presença do filho, e me pareceu que 
por ele morar com a mãe de quem o pai era separado piorava 
ainda mais a situação, e não adiantaram as explicações, pois ele 
queria que pagássemos pelo concerto da porta da casa de jogos, 
de um poste caído no meio daquele lugar, telhas quebradas e uma 
lista maior de coisas que não tínhamos nem tocado, mas o que 
fazer se com eles não tinha diálogo, e imagine éramos caroneiros e 
com a grana curta. 

Fomos levados para uma delegacia, mas como éramos menores de 
idade nos levaram para um juizado de menores, e a conversa não 
mudava de ritmo, e desta vez fomos interrogados por uma espécie 
de escrivão, um moreno forte, mas um pouco sarcástico e 
gozador, me lembro bem que ao falar com o Kóly de cabelos loiros 
e longos disse: 

-Se vestir um vestido fica igual a uma mulherzinha, e o Kóly 
sempre muito espirituoso respondeu: 

-Se ti visse num galho de árvore pensaria que fosse um macaco. 

Achei que a coisa iria ficar preta, mas a sorte nos ajudou muito, o 
juiz de plantão havia morado em Uberlândia fora diretor do 
Uberlândia esporte e como conhecíamos muito desta cidade o 
diálogo ficou fácil. 

Ele resolveu nossa situação de uma forma um pouco doida, pois 
teríamos que deixar Ribeirão, mas não fomos fichados e nem foi 
preciso pagar nada, mas fomos levados até a casa do Paulinho, 
tivemos que arrumar as malas e levados para a Rodoviária, onde 
acompanhados até a porta do ônibus voltamos para Uberlândia. 



Lembro-me que não estávamos devidamente documentados, mas 
de qualquer forma foi um alivio, mas o que iríamos fazer 
verdadeiramente seria no dia seguinte no sábado, o grande baile 
em Sertãozinho e não me dei por vencido não consigo me lembrar 
bem, mas não dormi naquela noite, fiquei zanzando por ai 
tomando uns birinaites e apostava que logo ao amanhecer iria até 
a casa do André Teles, pois o pai dele era do cartório e conseguiria 
um documento que sempre tinha que era uma autorização 
registrada em cartório como menor poder viajar para qualquer 
parte do pais só por qualquer meio de transporte, sendo que o 
antigo o perdera. 

E não deu outra o André conseguiu o documento e mais que 
depressa voltei para o trevo da morte lá no fim da Floriano 
Peixoto e fiz a viagem de volta. Consegui ir ao baile, com certeza 
nem me passava pela cabeça encontrar quem fosse que pudesse 
me reconhecer e me deportar novamente para Uberlândia, foi 
uma noite maravilhosa, um baile inesquecível!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24- PARALAMA CHEIO DE LAMA... 

( Sérgio ) 

 
 

E chegou a moda de motocicletas na turma dos moleques. Só que 
agora nós já estávamos bem grandinhos. A moto do Vaguinho era a 

mais linda da cidade. Toda azul metálica e super bem cuidada, 
acho que era uma Honda de 125 cilindradas... Sei lá, mas era uma 

beleza. 

Os assédios de alguns da turma eram enormes em torno da linda 
moto do amigo. Mas ele nunca emprestava, dizia que era do seu 
irmão mais velho. Sempre que a moto e o seu piloto apareciam 

logo vinham as brincadeiras... “Vaguinho amarradinho...olha lá o 
Vaguinho amarradinho”.  

Um dia ele resolveu emprestar a sua máquina para o Seni e o 
Magela, os autores do seu apelido. Provavelmente ele já estava se 

cansando daquela chata perseguição. 

Tudo bem, de tardezinha montaram na moto os dois e foram para 
o tal lugar onde o Judas perdeu as botas...sumiram e demoraram 

muito tempo para voltar. 

Eu estava na varanda de casa por volta de cinco ou seis horas da 
tarde quando vi os dois chegarem. Olhei para a moto e fiquei 

indignado...mas que sujeira ! Onde vocês foram ! 

A linda moto azul do nosso amigo Vagner estava coberta de 
lama...imunda. Eles não disseram nada, somente estacionaram a 

moto em frente de casa e depois entraram para beber água. 

Não demorou muito e quem chegou !... O Vaguinho. Ele estava 
vermelho de raiva, cabisbaixo e sem entender aquilo. Subiu a 

rampa de casa apressado, de cara amarrada e logo se entendeu 
com os dois... Exigiu que lavassem a sua moto e que a deixassem 

limpinha. E logo estavam os dois lá, lavando a moto. Mas que 
mistério!.. Onde será que os dois se enfiaram com esta moto! 
Escutei uns dias depois que eles foram para um local ermo se 
encontrarem com duas garotas e que choveu forte na hora do 

encontro, xiiiii!..Que falta de juízo e irresponsabilidade! 



Isto rendeu alguns meses sem eles conversarem. A amizade ficou 
abalada e o Vaguinho só passava de cara amarrada em frente de 

casa. Mas algum tempo depois, felizmente, tudo voltou ao normal 
e isto foi esquecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25-UMA VIAGEM INESQUECÍVEL! 

(Zezé) 

 

Julho de 1972 havíamos programado, e muito, uma viagem para 
Ouro Preto. Participaríamos do festival de inverno, Arnaldo, 

Marlon e eu. 

Férias, liberdade, um mundo todo para conhecermos ali naquela 
região. O tão conhecido e badalado festival... Desta vez, iríamos. 

Estávamos, se não me engano, depois de algumas caronas, no 
trevo da entrada de Sacramento, quando pedíamos carona para 

um carro e nem percebemos quem estava dirigindo. E que susto!  
Era o pai do Marlon que fora atrás de nós para resolver um assunto 
sério: fomos acusados pelo sumiço de um cofrinho de moedas da 

casa de um amigo vizinho. 

Voltamos para Uberlândia e fomos diretos para o Banco onde o pai 
do amigo trabalhava. Seo Minervino, pai do Marlon, parou o carro 

no quarteirão acima do Banco, chamou o pai do amigo e fomos 
todos para a casa dele. Meu Deus, a sala ficou lotada! Fizeram que 

abríssemos nossas mochilas. Elas foram vasculhadas e nada 
encontraram. Situação horrível, mas que se encerrou ali. 

Nosso objetivo era seguir para Ouro Preto, mas o Marlon estava 
com vontade de passar em Araxá e visitar um padre conhecido e o 
colégio de lá. Não perdemos tempo, seguimos, dali mesmo, direto 

para o trevo da morte.  
Logo, estávamos no trevo de Uberaba para Araxá e, não demorou 

muito, conseguimos uma carona em um Dodge Dart, com dois 
rapazes, irmãos. Um deles nunca me esquecerei, Luiz Sávio. Eram 

filhos de um empresário da cidade.  
Chegamos a Araxá, quase ao anoitecer, e fomos deixados na porta 
do colégio. Recebemos um convite para irmos a casa do Luiz Sávio 
para, no dia seguinte, almoçarmos. Haveria uma festa e o que não 

faltaria seria bebida e mulheres. 

O padre conhecido do Marlon estava realizando um retiro 
espiritual e não conseguimos falar com ele. Era uma sexta-feira, o 

que poderíamos fazer? Já não tínhamos como ir para o trevo e 



seguir viagem para Ouro Preto. Resolvemos ficar por ali mesmo e, 
no dia seguinte, seguiríamos para nosso tão esperado Festival de 

Inverno.  
Anoitecera e precisávamos encontrar um lugar para dormir. 

Caroneiros, éramos duros e hotel... nem pensar. Resolvemos ir 
para uma praça no centro da cidade. Era, naquele mês, realizada 
uma mini-copa de futebol, com as melhores seleções do mundo, 
uma preliminar da copa de 1974. Quem sabe poderíamos assistir 

ao jogo do Brasil naquela noite... 

Como éramos cara de pau, conseguimos com algumas meninas 
bons momentos de conversa e, podem não acreditar, elas nos 
levaram para casa, conseguiram camas de campanha, fizeram 

janta. Assistimos ao jogo do Brasil e depois dormimos. Nossa, isso 
foi demais e não gastamos nem um tostão! 

Acordamos no dia seguinte, nos serviram um café maravilhoso, e 
já que tínhamos resolvido aceitar o convite para o almoço na casa 

do Luiz Sávio, fomos para lá. 

Minha nossa, a casa estava cheia, tinha uma mulherada que só 
vendo! Acertamos em ter adiado a viagem, o negócio então era 
aproveitar... comida, bebida em fartura, e gente maravilhosa!  

Que festa, o pessoal era demais! Durante todo tempo não faltaram 
convites para que ficássemos em Araxá, pois lá as ferias de julho 

eram maravilhosas. Aquilo foi crescendo de tal forma que já 
acreditava que seria muito melhor ficar ali do que seguir viagem. 

Tinha achado um pote de ouro, meu Deus! 

O Luiz Sávio insistia para que ficássemos, a casa era grande com 
muitos quartos e conforto. Em frente, moravam, salvo engano, 05 

irmãs e a mãe. Algumas se prontificaram a lavar nossas roupas. 
Outras vizinhas garantiram convites para bailes no Clube Araxá e 

no Grande Hotel. Aquilo estava parecendo que tinha caído do céu, 
e eu me empolguei.  

No dia seguinte o Marlon e o Arnaldo seguiram viagem e eu fiquei. 
Apostei minhas fichas naquele paraíso, e não deu outra. Foi 

sensacional! Tudo acontecia maravilhosamente, festas, passeios, 
namoricos, muita bebida, e hospedagem de primeira classe na casa 

do Luiz Sávio. 

Estive com pessoas maravilhosas. Uma amiga ficou marcada, era 
de Araguari e sempre me apanhava com seu Dodge Dart verde e 
saíamos com outras amigas para passear. Quatro anos depois, 

conheci uma vizinha desta amiga. Foi com quem, seis anos mais 
tarde, me casei. Mundo pequeno não? 

Fiz bons relacionamentos, tinha tudo a minha disposição, as 
pessoas muito hospitaleiras e Araxá um encanto de cidade. 

Lembro de um baile, o Arnaldo havia voltado para lá e estávamos 



duros, como sempre. Tive que exercer uma prática comum em 
nossa turma: dobrar o porteiro e entrar de graça. E outra – sair do 
baile, após uma desculpa qualquer, vender o ingresso recebido e 
entrar novamente na bicaria. Isso rendia uma grana para gastar 

com a turma. 

Neste dia foi demais, com medo de ser reconhecido, pois havia 
dado por duas vezes esse golpe, comecei a entrar de ré no meio 
de algumas pessoas. O porteiro, mesmo com dúvidas, me brecou. 
Logo, bem espertinho, pedi a ele que me desse o ingresso. Ele me 
questionou, mas tentei convence-lo que não estava entrando, mas 
saindo. Eu insisti que era uma pessoa de bem, de boa família de 
Uberlândia. Enfim o convenci e consegui vender dois ingressos, o 

que foi o bastante para beber até o fim do baile.  
Ainda fiquei mais alguns dias na cidade. O Arnaldo voltara para 
Uberlândia, e quando parti, parti para somente voltar na minha 

lua de mel. 

A volta para Uberlândia foi uma loucura. Estava no trevo em Araxá 
quando parou um fusca de um representante, se não me engano 
do Martins e me deu carona. Paramos entre Araxá e Sacramento 

em um posto chamado Nova Era e, logo, ele pediu uma cerveja no 
bar. Depois de alguns copos, ele disse que iria até o escritório para 

comprar óleo e abastecer. Fui ao seu encontro e ele estava 
assentado com o dono tomando pinga. 

Pegamos o carro e seguimos viagem. Logo ele resolveu parar no 
Motel Zote, ali próximo ao trevo de Uberaba. E tome cerveja... 

mais umas duas, seguimos viagem. Aí a coisa se danou. 

Logo anoiteceu e, num posto da Policia Rodoviária Federal, um 
policial acenou para que ele parasse. Meu Deus, ele não parou e 
quase atropelou o guarda. Veio uma veraneio atrás e, com armas 

apontadas, os policiais pediam que ele parasse o carro, se não 
atirariam. Eu nunca tinha sentido tanto medo assim. Foi apenas o 

cara encostar e, mais que depressa, apareceram sei lá de onde 
vários policiais. Nem me lembro como, mas saí pelo vidro, tomei 

tapas na cabeça e no pescoço. 

Gritava dizendo que era menor, que estava de carona e que 
olhassem meus documentos. Foi aí que o policial parou de me 

bater. O cara, meu Deus, como apanhou! Fomos levados de volta 
até o posto e fui interrogado. Resumindo, por volta das 9 h da 

noite, fui apresentado a um motorista que levava uma 
caminhonete para Ituiutaba e ele foi incumbido de me levar até 

em casa em Uberlândia. 

Na segunda feira, estava assistindo televisão quando bateram na 
porta. Quando abri... Que susto! Era o cara que me dera carona. 

Num tom sério, me disse que ia me acertar, pois eu o havia 



delatado. Mas foi só uma brincadeira... Ele fora liberado no dia 
seguinte e, coincidentemente, por conhecer minha prima 

Altamira, voltara a minha casa para levar peças de roupa que 
haviam ficado no seu carro. 

Com certeza se fosse contar todos os detalhes desta viagem, 
precisaria escrever muitas páginas, acho que daria um livro, mas 
deixo apenas este registro de um mês em minha vida, que posso 

afirmar: foi maravilhoso, inesquecível! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26- A CARONA MALDITA 

( Sérgio ) 

 

Final de ano, época de férias. Era de costume nos finais de ano 
passarmos férias na praia de Jacaraípe em Vitória no espírito 
santo. Meus país e mais três iam no grande galaxie azul e eu ia de 
ônibus mesmo. 

Cheguei a Vitória, Tinha 16 anos de idade. No segundo dia de praia 
tivemos a idéia de irmos a uma boate que ficava á cerca de 6 km 
de nossa casa. Eu, Magela e os primos Luiz Felipe e Bernardo. A 
boate era um show e as músicas incríveis.... Donna Summer, 
Andrea true Connection, Silver Convention, George Moroder, K&C 
and sunshine band e etc.. 

Chegamos na boite às 9 horas da noite e tudo corria bem... 
cervejinha, danças no salão, gatinhas e alguma maresia(não era do 
mar !..) 

Tudo bem, mas comecei a sentir uma certa dor de cabeça e resolvi 
partir mais cedo. Despedi da turma e disse que ia embora. 

Fui até a beira da estrada e pedi uma carona, como era de 
costume. Dava para ir a pé mesmo, mas já era tarde e resolvi 
arriscar a carona mesmo. 

Não demorou muito e um corcel preto parou para mim... beleza 
foi fácil. 

Um coroa meio sério, sisudo, de camiseta e bermuda.  
O primeiro diálogo começa: - Onde você estava jovem!.. 

- Na boate. – Qual é a sua idade ! – 18 anos. 

- Aonde você quer ir – Ah..logo ali, pra lá do posto. 

No meio do caminho ele começa a me olhar demais...parecia que 
estava com problemas e queria manifestar alguma coisa. Cheguei a 
sentir um cheiro de bebida. Ele reduziu a velocidade, foi 
reduzindo, reduzindo e de repente veio a pergunta...foi uma 
consulta. 

Sabe amigo, eu estou com um problema... Eu disse: - o que foi ! 



Estou armado aqui e estou prestes a matar a minha esposa... 

Aí !.....que fria !.. 

E disse: - mas o que isto! Por que! 

- Ela está me traindo... 

- Abre o porta-luvas aí.. 

Eu disse na hora: - Já está bom aqui senhor, deixe-me descer. 

Abra o porta-luvas...vamos!.. e gritou..abreee. 

Abri o porta-luvas e encontrei um 38 enorme lá.. 

Agora pega ele...vamos ! 

-Aqui já está bom ...minha casa é logo ali..deixe-me descer, 
tremia de medo. 

- Você não serviu o exército? está com medo do revólver ?.. 

- O que eu faço com a minha mulher ? 

Bem... aí tive que ser inconscientemente um psicólogo, um padre 
ou até mesmo um anjo . 

- Olha senhor, eu acho melhor você esquecer isto. Não vai fazer 
mal para sua esposa não..deixa isto pra lá. Meu coração batia a 
mil por hora.. 

- Olha, esfria a cabeça e pensa melhor..você está nervoso á toa. 
Pense nos seu filhos. 

E ele de repente deu uma porrada no porta-luvas e freou o 
carro... 

- Pode descer... 

Ufa...que alívio. Desci depressa e olhando para trás preocupado 
em ele sacar a arma e me dar um tiro. Arrancou o corcel e 
acelerou... No caminho fui pensando...nunca mais pego carona na 
estrada. Eu não devia ter saído sozinho da boate. Tomara que ele 
tenha desistido da sua idéia.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27- PESCARIA 

( Paulinho ) 

gatofreitas@netsite.com.br 
 

 

Em uma sexta feira no buteco eu, Beto e o Nelson, tomando umas 
e outras, “digo” algumas e todas, inventamos uma pescaria no fim 
de semana, no sábado levantamos cedo e fomos organizar a traia. 

Primeiras coisas que lembramos de comprar foram produtos do 
gênero alcoólico, varias cervejas e 02 litros de cortezano, aquele 
que matou o guarda, pois a grana era curta para comprar coisa 
melhor. Para fazer a comida precisávamos de panelas, bem o 
Nelson resolveu o problema, o nosso grande amigo foi nas panelas 
da sua mãe dona Noemia e subtraiu de seu acervo, algumas. 

O Nelson pegou emprestado o corcel (carro dos anos 60 que não 
encontramos hoje nem no ferro-velho) do seu tio, fomos felizes 
para a pescaria chegamos armamos uma lona de plástico sabe qual 
aquela igualzinha dos andarilhos de estrada e a chamávamos 
amorosamente de barraca, chegamos na parte da tarde e logo foi 
anoitecendo... Inacreditável o que tinha de mosquitos, demos 
graças a Deus quando anoiteceu, mas ai apareceram os 
pernilongos. Tomamos todas que tínhamos direito, aliás tomamos 
o que tínhamos levado. Peixe pegamos alguns bagres que o Nelson 
fritou, também a cachaça era tanta que não sei se ele os limpou, 
de madrugada dormimos digo apagamos, acordamos na manha 
seguinte numa ressaca, meu Deus, bem o desanimo nos pegou e 
resolvemos vir embora. 

Era hora de arrumar a bagunça, desamarrar a lona, dobrar as 
roupas, sobrou para o Beto lavar as panelas aquelas subtraídas do 
acervo da dona Noemia, para a nossa surpresa o nosso amigo Beto 
começou a jogar no rio sobre os lamentos do nosso amigo Nelson 
que falava Beto você é doido jogando as panelas da minha mãe no 
rio.. 
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28- PESCANDO PEIXE OU LEITÃO? 

( Paulinho ) 

 

Eu, Beto e Nelson, na pingaiada de sempre e a historia parecida 
com a da pescaria, pois também era sexta feira no buteco 
tomando todas e o assunto era pescaria, inventamos de ir 
novamente. Bem, ai não conseguimos veiculo mas a vontade era 
muita e recorremos ao pai do Beto o seu Nataniel, que pessoa 
maravilhosa pois estávamos sempre aprontando alguma e ele 
tolerava, que alma abençoada, bem alem de nos levar na ponte do 
rio das velhas na estrada que liga a cidade de Romaria o seu 
Nataniel para nos ajudar, fez uma molho de macarronada para a 
gente levar, isso para facilitar a nossa vida e colocou o molho em 
uma garrafa de champanhe. 

Chegamos no sábado a tarde pescamos e bebemos só não lembro 
se pegamos peixes, perto aonde acampamos a mais ou menos uns 
cem metros tinha uma casa e o morador uma quantidade enorme 
de porcos que ficavam nos rodeando o tempo todo e perto na 
beira do rio tinha um poço de lama e ali eles ficavam se 
refrescando e lambiscando alguns restos de nossa comida. 

No domingo lá estavam eles nos rodeando, bem a garrafa de 
champanhe daquelas que o fundo é bem grosso, garrafa bem 
pesada o nosso amigo Nelson não se conteve, pegou a garrafa 
vazia, os porcos se refrescando na beira do rio, e ele atirou a 
garrafa, mas não diretamente nos porcos, mas a jogou para cima 
no rumo deles a garrafa subiu, subiu e na decida caiu na cabeça de 
um leitão, o bicho desmaiou ai pronto achamos que estava morto, 
que vamos fazer e se o dono chegar, graças a Deus o leitão 
acordou andando meio que bêbado mas logo se recuperou. 

 

 

 

 



29- USANDO O LANDAU ESCONDIDO. 

( Paulinho ) 

 

Eu, Beto (filho do dono do Landau) e Nelson, tudo começa na sexta 
feira, aquela cachaçada, bem desta vez extrapolamos não 
conseguimos veiculo para a pescaria resolvemos subtrair um dos 
mais novos Landau (veiculo de luxo dos anos 70) de Uberlândia, o 
pai do Beto estava viajando só voltaria na outra semana, o tiramos 
da garagem sorrateiramente, escolhemos o rio Tejuco para ir, 
acredite fomos pela estrada municipal de Miraporanga (distrito de 
Uberlândia), a estrada de terra em torno de 50 km, não me lembro 
mais o mês só sei que fazia tempo que não chovia. 

O veiculo Landau era um dos carros mais luxuosos, a traseira era 
bem extensa tipo rabo de peixe. O Nelson era o piloto, a traseira 
ficou grossa de terra, passamos na ida e na volta em 02 pontes de 
madeira caindo aos pedaços, rio douradinho e panga, que loucura 
me arrepio hoje só de pensar. 

Chegamos ao distrito de Miraporanga, fomos na venda do Gastão, 
ele é dono até hoje, agora pequeno mercado, tomamos todas na 
venda e seguimos para a beira do rio onde passamos a noite e 
voltamos no domingo. Bem na volta o Beto falou, gente fiquem 
tranqüilos que a gente lava o carro e eu acalmo minha mãe, dona 
Mariinha, (excelente pessoa mãe maravilhosa). 

Bem graças a Deus chegamos sem esbarrar o carro, naquela época 
a Rua Duque de Caxias era o inverso de hoje só descia, bem íamos 
descendo a rua na rua anterior a casa do Beto onde eu morava, de 
longe eu vi seu Natanael de bermuda impaciente na calçada, e eu 
falei, gente pare o carro que eu vou descer. 

Que parar que nada, quando fomos chegando o Beto falou meu 
Deus meu pai chegou, os três na maior cara de pau, o seu Natanael 
falou:- muito bonito seu Beto descemos do carro, Beto quero falar 
com você lá dentro e quanto a vocês dois me esperem no 
alpendre. 

Tinha uma mesa de ferro fundido com cadeiras e eu e Nelson 



sentamos numa tremenda vergonha, bem dali a pouco vem seu 
Nataniel, achávamos que ele ia dar uma puta bronca, ai ele chegou 
com aquela cara de quando o time do cruzeiro perdia com uma 
garrafa de coca cola de litro aquela de vidro e falou: 

- Muito bonito... Vocês não tem responsabilidade, e se tivesse 
acontecido alguma coisa grave, aposto que estão morrendo de 
sede com este calor. 

A garrafa de coca só tinha um resto de um liquido preto que a 
gente acreditava ser refrigerante, dividiu em 02 copos e nos 
entregou, ai a surpresa, saímos cuspindo... Era café velho e ele 
morrendo de rir da peça que nos tinha pregado, que pessoa 
maravilhosa que Deus o tenha em um bom lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30-ALEGRIA, PESADELO E EXPLOSÃO! 

 

( ZEZÉ ) 

Passei por bons bocados, mas este jamais sairá da lembrança! 

Como sempre uma noitada e tanto, a turma bem humorada, 
brincadeira dançante, muita bebida e na casa onde sempre fomos 
muito bem recebidos, a do Kóli, e a musica deliciosa, quem não se 
lembra o quanto adorávamos estar juntos para comemorar alguma 
coisa. 

A noite avançou a energia de todos incansável esta nunca acabava, 
mas lá pelas tantas avançando a madrugada alguma coisa teria que 
acabar e foi a bebida, mas naquele tempo tudo fechava bem cedo, 
e onde iríamos comprar alguma bebida para continuarmos a 
embalar a festa ou o espírito?  
Esgotadas as possibilidades, alguém teve a idéia de irmos até o bar 
da esquina, mas ele estava fechado disse alguém, mas alguém 
disse, gente estamos na época de natal, se não me engano 
estávamos no inicio de dezembro e lá tinha no cômodo que a porta 
era aquela de açougue tipo sanfona, e depositado aqueles 
garrafões de sangue de boi, e o Nelson se prontificou em entrar e 
tomar emprestado um para continuarmos a embalar o espírito 
naquela festa. 

Alguns dos colegas seguiram e cada um tomou sua posição, uns de 
um lado e outros do outro abrindo a sanfona da porta para que o 
Nelson entrasse meu Deus que loucura, mas a coisa seguiu e logo 
todos estavam bebericando do vinho. 

Muita música, conversa de tudo quanto é naipe, o espírito já 
correndo as mil maravilhas, e surge mais uma idéia, e o Nelson 
resolveu voltar ao bar e tomar emprestado um maço de cigarro, 
minha nossa e lá foi e logo voltou, mas além do cigarro umas 
cervejas.  



Tomando e curtindo boa musica, contando piadas, era um tempo 
maravilhoso, éramos muito ricos em buscarmos colorir nossas 
vidas e fazíamos de tudo para tornar a vida alegre e cheia de 
emoções. 

Já estava na madrugada, vi a luz da sala de minha casa acender, 
minha tia chegou na janela e me chamou para entrar, logo que me 
despedi da turma fui na direção do portão para entrar e me 
deparei com o guarda-noite, tínhamos ali alguém que fazia a ronda 
para a proteção do bairro, o cumprimentei e dei boa noite e 
entrei. 

A janela do meu quarto ficava de frente para a Rua Duque de 
Caxias, bem em frente ao bar, já me preparando para dormir ouço 
vozes, era o Nelson e mais alguém caminhando na direção do bar, 
pensei comigo nossa senhora isso ta ficando perigoso, o guarda-
noite por perto, abri a janela e chamei a atenção deles, tomem 
cuidado gente larga disso, mas nada. 

O Nelson entrou novamente, e o resto parece que cada um foi 
para sua casa, e ficou ali em pé dentro do bar atrás da porta 
sanfona tomando uma cerveja e fumando um cigarro, e eu da 
janela morrendo de medo dele ser pego pelo guarda-noite, 
fazendo sinal e dando pequenos assobios pedindo a ele para que 
saísse, mas nada! 

Pouca desgraça seria um sonho, e deu no que deu, o guarda-noite 
estava subindo a Duque de Caxias se aproximando do bar e 
coincidentemente descendo vinha o camburão da policia, o 
guarda-noite viu o Nelson e parou a policia e foi uma merda! 

O Nelson foi preso, e não adiantou aquela correria toda de um 
monte de gente tentando abafar a situação, o proprietário que era 
nosso vizinho e conhecido nada fez, talvez para pregar uma lição 
para todos nós, mas para nós não tinha sentido, aquilo não tinha 
sido feito com o sentimento do mal, apenas de diversão, mas sem 
desculpas era cana mesmo.  
Só o Nelson foi levado, que noite, não conseguia dormir, cada 
carro que passava na rua pensava que era o camburão vindo para 
buscar cada um de nós, o medo parecia algo preso dentro de mim, 
e o pensamento desesperado pensando em como estava o Nelson, 
a rua ficara vazia, todo mundo sumiu. 

Foi uma das piores noites de minha vida, meu Deus que amargura, 
medo e desespero, um pesadelo, e tremia cada vez que parava um 
carro ou passava, o dia demorou a chegar, mas naturalmente sem 
se preocupar comigo chegou. 

E com que cara sair na rua, e todos nós nos encontramos para 
acompanhar o desenrolar de tudo aquilo, evidentemente que 
muitos já estavam providenciando a solução do ocorrido, o Nelson 



teria que sair, as horas foram como correntes apertando nossas 
gargantas, estávamos ali na Rua Portugal juntos e esperando o 
desfecho de tudo aquilo. 

Estávamos todos assentados no meio fio do passeio do outro lado 
em frente a casa do Sr. Alaor, se não me engano por volta das 2 ou 
3 horas da tarde, quando surgiu na esquina da Duque de Caxias o 
Nelson, puxa vida, como se tivéssemos ensaiado, todos juntos 
levantamos e corremos na direção dele, com certeza choramos, 
rimos e nos abraçamos, e não faltaram brincadeiras é lógico, 
como, Nelson você é nosso herói, não dedou ninguém agüentou 
tudo sozinho, você é louco nunca mais faça isso, enfim o pesadelo 
acabara e continuaríamos nossa rotina com certeza. 

 

Passados alguns meses, estávamos ali no avançado da hora 
assentados na esquina da Duque de Caxias em frente a minha casa, 
aquela turma de sempre, fumando, contando piada e cada um 
apresentando uma idéia nova para movimentarmos nossas vidas e 
eis que alguém com olhos de gavião consegue enxergar no outro 
lado da rua ao lado do bar onde aconteceu a triste história 
encostado na parede do bar na Rua Portugal uma cristaleira velha 
acredito esperando não sei o que mas a disposição de um ladrão 
talvez e logo surgiu uma daquelas idéias horripilantes. 

Se não me engano estávamos ali no mês de junho, tempo de fogos 
e comemorações de santos, era tempo de festas juninas, e o gênio 
daquela idéia propôs que comprássemos um foguete daqueles de 
03 tiros e colocássemos um quimba de cigarro evidentemente 
tragado por todos, pois seriamos cúmplices da idéia e colocasse 
dentro da cristaleira pois o barulho seria sensacional. 

Meu Deus, não me lembro de que esta idéia tenha surgido por 
vingança pela prisão do Nelson, mas a coisa foi adiante, alguns 
saíram e conseguiram o tal do foguete, o de 03 tiros, minha nossa 
já imaginava o barulho que seria, a rua já estava silenciosa, todos 
dormindo, e a coisa foi adiante, cada um deu um trago no cigarro 
e criaram a tal bomba retardada, e alguém, sempre tinha o mais 
corajoso, não me lembro quem ou quais foram até o alvo e 



abriram a porta da tal cristaleira e depositaram o instrumento de 
destruição. 

Não sobrou ninguém cada um zarpou na direção de sua casa, eu 
falo por mim, entrei silenciosamente e me tranquei no quarto, 
lembro-me claramente de ver alguns descerem na direção da casa 
do Kóli e outros pela Duque de Caxias, e ai sim aquele lugar ficou 
solitário e triste. 

Da janela do meu quarto acompanhei tudo, foi um estrondo, vidro 
voando pra tudo quanto é lado, pude ver a cena de tanta gente 
saindo na rua, vejo o Rolando cabeleireiro nem sei se de calça 
curta de pijama, sem camisa e com algum objeto na mão, seria 
uma espingarda? Meu Deus que merda, não sobrou nada dos vidros 
da cristaleira, ela tinha dois andares, talvez até hoje acreditem 
que quem tenha feito isso foi a nossa turma, mas desta vez saímos 
ilesos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31-MARISA, BEIJINHOS ! 

(Beto) 

 

Se perguntassem para qualquer um da turma do bairro: quem é a 
pessoa mais brava daqui? Sem dúvida responderia – Dona Ziná. 

Dona Ziná morava na Rua Johen Carneiro e tinha um ciúme sem 
limites de sua filha Marisa a quem não permitia nem mesmo 
conversar conosco. Imaginem só namorar...Mas a Marisa era muito 
bonita e não faltavam pretendentes. Um deles era o Marlon. 

Numa dessas tardes em que não tínhamos nada para fazer, 
subimos, eu e o Marlon, no telhado lá de casa, mais precisamente 
na laje do barracão que ficava ao fundo do quintal. Estávamos ali 
observando quem passava pela rua quando, de repente, quem 
vinha pela rua... Marisa, mas acompanhada pela sua mãe. Eu, 
protegido pela posição estratégica onde não poderia ser visto, 
gritei: Marisa, beijinhos!  
Ah, pra que... Dona Ziná olhava para os lados tentando descobrir 
quem havia pronunciado a heresia. Procurava, procurava e nada. 
Mas como havia percebido o rumo aproximado de onde veio o 
grito, foi para a porta de minha casa e iniciou uma grande gritaria. 

O Marlon, certamente por saber que seria o primeiro suspeito, 
ficou apavorado e, por mais que eu insistisse que ficássemos ali 
escondidos, resolveu sair escalando muros e telhados parta 
alcançar a rua. Minha casa era de esquina e como a Dona Ziná 
estava na frente, que dava para a rua Duque de Caxias, foi pelo 
beiral até um muro todo de tijolos aparentes assentados 
intercalando com vazios, a que chamávamos muro de tijolos 
furadinhos e separava da rua um pequeno jardim de inverno que 
havia lá em casa. 

Seu plano parecia muito bom, pois esse muro dava para a rua ao 
lado, a Johen Carneiro e, além disso, os tijolos furadinhos 
serviriam para que descesse até o passeio e zarpasse dali. 

Tudo perfeito se não topasse bem de frente coma Dona Ziná que 
contornou a esquina e lhe desferiu um tapasso no rosto que ficou 
muito vermelho, pela dor, pela vergonha e provavelmente pela 
revolta de ser castigado mesmo que inocente, enquanto o 



verdadeiro culpado, eu, permaneci como um gato... furtivo... por 
sobre o telhado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32-Pretinho paquerador 

                                        (LAURA) 

 

A minha historia é pequenininha, mas na época foi muito 
engraçado!! 

Eu, Beatriz, Ligia e Carmela saíamos muito no Galaxi da Ligia pra 
fazer o "footing" (olha que chique, rsrsrs). Um dia passamos na 
casa de um cara que era um grande paquerador, e já era muito 
tarde (tipo nove horas de noite), a rua vazia, um paradão só. Não 
sei quem tirou a cabeça pra fora do carro e gritou: "ôh pretinho 
(era o apelido do cara), ôh pretinho, pé de buc.. teiro", e demos 
no pé, rindo, gargalhando, igual quatro molecas, que não tinham 
nada pra fazer na vida, só zonear.  
Foi esse fato que mais me lembro de bagunça que fizemos.  
lembro bem também, que Ligia arrasava corações, principalmente 
de professores do Galileu. tinha o Petrônio, professor de biologia, 
babava colorido por causa dela, nós temos até uma foto de Ligia e 
Petrônio num baile que teve no Cajuba, tinha um outro professor, 
Cláudio, dava aula de química, também arrastava uma asa grande 
pra Ligia. o pior, é que Petrônio era uma cabeça mais baixo que a 
Ligia, tinha o cabelo comprido, tipo jovem guarda, hoje ele é 
prefeito de Coromandel, a Beatriz o viu ha pouco tempo e disse q 
ele se parece com bicheiro, o Cláudio encontrei outro dia na feira, 
continua o mesmo, ele sempre foi meio bobinho. mas essas 
historias, acho que Ligia pode contar melhor do que eu.  
tem outro fato, mas não sei se esse vale pra essa turma: um dia, 
estávamos na frente do Galileu, sentadas num muro que era o 
lugar preferido por todos nós, e daí fomos ao apartamento do 
Peninha, que até hoje é um grande amigo, mas não fazia parte da 
turma da rua Portugal, a Beatriz colocou uma peruca da mãe dele, 
dessas perucas Canecalon, que usava no século passado (cruz 
credo, tudo isso se passou no século passado), um óculos branco, 
enorme, e foi desfilar pela avenida floriano peixoto, me lembro 
que ríamos de chorar, eu, Ligia e Carmela.  
 

 



33-Olha a cabeleira do Zezé? 

( ZEZÉ - FREITAS ) 

 

Como aproveitávamos os carnavais em Uberlândia, o forte era 
brincar nos clubes, Uberlândia Clube, Praia Clube, e fazíamos da 

festa uma alegria sem fim, curtíamos sempre como se fosse o 
ultimo carnaval. 

Não me lembro bem em que ano foi, 70, 71... não estávamos 
sentindo que naquele ano a festa seria maravilhosa, parecia que 
aos poucos ia morrendo, sem animação, e como não ficávamos 

quietos diante de alguma coisa que não fosse nos agradar, 
reunimos para tentar reverter o quadro. 

Na casa do Beto reunimos, e depois de muitas idéias uma saiu 
vencedora, no embalo da música famosa dos carnavais “Olha a 

cabeleira do Zezé”, aceitei o desafio de me fantasiar de mulher! 

Foi no terceiro dia de carnaval, concluímos que com a cara e a 
coragem eu iria para a terceira noite de carnaval no Uberlândia 

clube vestido de mulher, mas não uma rampeira, mas com o trato 
fino da Ligia, Carmela e Renilde. 

Uma peruca bem tratada, uma blusa de crochê branca, seios 
postiço com azeitonas como mamilos, saia rendada azul, lógico 

que não fui de calcinha, mas de cueca, e meu tamanco de madeira 
com tira branca e fivela prateada, este tamanco naquela época era 

muito usado pelos boys. 

Santa mãe! O trato foi dez, dona Mariinha dando todo apoio 
técnico e logístico, blusa e saia emprestadas pelas meninas a coisa 

foi ficando séria demais, e a coragem foi estremecendo com o 
avançar das horas. Tinha que ser muito louco para subir aquela 
rampa do Uberlândia clube com todos me olhando, eu conhecia 

muita gente e como ficaria minha imagem, mas deixei pra lá 
acreditando que todos levariam na brincadeira, e sendo apoiado 

pela turma e seu Nataniel, teria que dar certo. 



Pronto e as brincadeiras já estavam correndo, realmente as 
meninas capricharam, e a coisa era pra valer, e chegara a hora, 
seu Nataniel tomou a frente e fez questão de me levar naquele 
carrão, nossa que chegada triunfal, a porta do clube já estava 
cheia, seu Nataniel fez questão de parar o Galaxie na porta, só 

pelo carro todos já começaram a olhar, seu Nataniel desceu deu a 
volta e abriu a porta para mim, era um gozador, minha cara nem 

imagino como estava, mas por dentro tremia todo, pegou na minha 
mão e me fez descer. 

Que vergonha, aquele pessoal todo ali na portaria me olhando de 
cima em baixo, logo tomei a frente e comecei a brincar com um e 
outro, entrei na cara e na coragem, subi aquela rampa como se 

estivesse fora do chão, morrendo de vergonha, mas jamais dando 
o braço a torcer, rindo e gozando tudo. 

Com certeza a coisa esquentou, o carnaval que parecia morno 
explodiu, muita farra passei a conhecer muito mais gente, 

principalmente meninas e senhoras que queriam me conhecer, 
lógico que sempre elogiando Ligia, Carmela e a Renilde, nunca me 
esqueço do Zé Baguinho o dono do Real expresso, por várias vezes 

tive que ir até a sua mesa onde se encontrava a esposa dona 
Conceição e os filhos, e ele me pedia para dar uma requebrada e 

se deliciava, mas eu saia com um copão cheio de uísque. 

Sem participar do concurso de fantasias fui chamado para desfilar 
e me apresentaram como originalidade masculina “A boneca 

deslumbrada Zezé”, ganhei um pequeno prêmio de participação, 
meu Deus como tive tanta coragem. 

Lembro-me de estar lá pelas tantas com uma menina em qualquer 
canto do clube e todos ficavam olhando, que absurdo duas 

mulheres, em Uberlândia e no Uberlândia clube local de sociedade 
fechada? 

Bem, reanimamos nosso carnaval, tirei muito proveito, e jamais 
me esquecerei da coragem que tive para fazer isso dentro da 

sociedade de Uberlândia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



34-O CIRCO 

( Laura ) 

lauraportilho@gmail.com 

 

Há anos atrás, veio para Uberlândia um circo, o Circo Robattini. 
não sei porque cargas d´agua, fomos todos para o circo: eu, 

Beatriz, Ligia, Carmela, Fernanda (minha irmã), a Kakinha (uma 
amiga que morava perto de sua casa, mas não era tão da turma), o 

Paulinho (Pena), e nem me lembro quem mais foi, mas foi uma 
turma grande. lá chegando, surpresa!! O pessoal do circo, os 

artistas, eram muito bonitos, também não sei como, começou uma 
paquera do trapezista (o nome dele: Alexandre Robatini) com uma 
da turma. Me lembro que o domador também era muito bonito, e 
se engraçou por outra da turma (vichhhhh), ele, com o leão na 

frente, dava aquelas chicotadas, SCHHILLEPP, e olhava pro nosso 
lado, pra paquera dele!!! As moças do circo eram lindas, enfim, 

era um pessoal muito bonito.  
Mas não acabou ai, não!! Passado um tempo, o trapezista, (não sei 

como) conseguiu entrar em contato com essa paquera que ele 
deixou aqui, e marcaram um encontro em Uberaba, que era onde 

eles iam se apresentar em seguida. E lá foi parte da turma pra 
Uberaba continuar a paquera. Ontem, quando comentei com 

Beatriz esse caso do circo, caímos na gargalhada!! Realmente nós 
aproveitamos muito nossa juventude, acho que nós fomos uma 

turma de vanguarda aqui de Uberlândia, tanto que não nos 
dávamos com ninguém, éramos só nós e pronto, a gente se 

bastava.  
Há uns tempos atrás, esse circo voltou aqui, só eu tive coragem de 

ir ver e conferir essa loucura toda. levei meus sobrinhos, tenho 
ate uma fotinha deles no circo comigo, mas é uma foto daquelas 
antigas num binoclinho, lembra desse tipo de foto? Eu até queria 

saber se dá para eu levar num fotografo essa foto e ver se 
recupera de um jeito legal.  
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A historia foi essa, na época você nem imagina como nos 
divertimos. Já até entrei no google uma vez, pra ver se achava 
esse circo (e nem lembro qual foi o resultado, se achei ou não). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35-Benzeção perigosa 

( Beatriz ) 

 

Eu e a Lígia estudávamos no Galileu, colégio ali na Floriano 
Peixoto e a Carmela no Colégio Nossa Senhora, não sei por que e 

como a Carmela ia várias vezes pro Galileu, ou ela estudou lá 
também e não me lembro. Bem, as três viviam com o coração 

partido por paixões não correspondidas. 

Lá no colégio trabalhava um rapaz, o Zé, com quem fizemos 
amizade, sei lá. O fato é que através dele ficamos sabendo de um 

pai de santo que poderia nos ajudar, e lá fomos nós. Não me 
lembro da Lígia ter ido, mas eu e Carmela fomos, pegamos um 

ônibus e andamos pra danar, até que chegamos num descampado 
onde não se via alma nenhuma, num casebre tinha um cômodo 
onde um pai de santo fazia "benzeção", a Carmela entrou no tal 

quartinho e saiu de lá horrorizada, dissse que tava cheio de 
capetinha. Lembro que entrei também e o quartinho era 

realmente um caos, vela pra todo lado, parafina queimada, cheiro 
de pinga e incenso. 

Quando saíamos do quarto era feito um círculo de pólvora em 
volta de nós e o cara "tacava" fogo. Saímos de lá com os corações 

tão destroçados como antes, mas alguns dias depois, 
pouquíssimos, vimos na TV a prisão de um pai de santo que era 

estuprador, e não é que era o tal cara????????? 

Mas teve um lance também engraçadissimo. Eu e Lígia fomos num 
benzedor, um velhinho pretinho, esse acho que era gente boa. 

Quando ele foi benzer a Lígia, ele, de costas pra ela, batia a mão 



direita no ombro esquerdo dela e vice-versa, e dizia: " tá cum 
Deus, cum Deus tá, tá cum Deus, cum Deus tá", a Lígia teve um 
acesso de riso que não parava, e começou a sair lágrima do olho 

dela. A lágrima saia, escorria pelo rosto e caia da ponta do nariz. A 
cena foi tão hilária que o benzedor também teve acesso de riso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36- A todo gás 

( Teotonio ) 

 

teotoniofonseca@gmail.com  

 

Nossa turma era uma amostra bastante razoável da vizinhança, 
existiam aqueles que o dia todo estavam juntos, fumando, 

conversando, caminhando e passando o tempo. Ainda hoje me 
pergunto se isto era normal ou se nós éramos exagerados neste 

ponto. 

Na maior parte das vezes ou estávamos no buteco do Wadinho, na 
esquina do Zezé, no muro da Sônia – nas noites, ou casa da 

Gunivor na Rua Portugal. Ela tinha uma paciência enorme acredito 
mesmo que a perturbávamos muito com a excessiva presença em 

sua casa, mas nunca reclamava ao menos que eu saiba. 

O Beto tinha o hábito de deitar na cama para soltar gases 
intestinais e queimá-los com o isqueiro como se fosse um lança 

chamas, confesso que ele era muito bom nisso e despertava inveja 
nos portadores de intestino menos eficientes na produção de 

gases. 

Naquele dia o Kolly, estava tomando banho de banheira, com 
sabão em pó, para branquear segundo ele. Eu estava aguardando a 

conclusão do banho para sairmos quando chegaram o Beto, o 
Paulinho e seu bigode (tio da Sônia), e o Nelson (que andava com a 
cabeça torta para um lado). Deitaram na cama e o papo começou o 

Kolly brincando de fazer espuma na banheira e tudo mais.  
O Beto então foi se preparando para mais um lança chamas, 

anunciou que este ia ser um dos melhores e se posiciona como o 
de sempre, deitado de costas e olhando entre as pernas e enfiando 

a mão com o isqueiro por debaixo e aproximando o isqueiro da 
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saída dos gases. Ele por vezes o fazia em pé também tamanha a 
sua destreza e prática. 

De repente sai uma chama flamejante, de cor azulada na saída e 
vermelha na extremidade, com uma intensidade que deu a 

entender que não acabaria mais, e ele saiu pulando e gritando. Eu 
pensei que ele estava decolando. O Kolly chegou a sair da 

banheira para ver o que era. Quando o Beto parou e abaixou as 
calças para ver o que havia acontecido descobriu porque daquela 

vez a saída ficou toda queimada. A calça que ele usava era de 
Nylon e ao derreter com o calor da chama, colou nas bordas da 

saída, queimando as bordas. 

Este foi de fato a maior queima de gases que o Beto promoveu até 
a data, acredito que depois deste episódio ele tenha deixado de 

utilizar calças de tergal para estes eventos. 

( Nota: Teotonio fique com Deus aonde você estiver, você ainda está vivo na memória de 
todos nós ) 

--------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOLADA NA CARA 

( sérgio ) 

 

Beto e Magela frequentavam o UTC, sigla de Uberlândia Tênis 
Clube e com o tempo tornaram-se atletas de voleibol. 

Foi assim... Mário Gil morava perto do nosso bairro e era colega do 
Beto. Mário era um exemplar jogador de voleibol e uma grande 

revelação do clube. Com o tempo o Mário foi influenciando o Beto 
para a prática de voleibol e o Magela foi atrás...Ambos foram 

jogadores da equipe juvenil do UTC, uma equipe que disputava 
grandes torneios e campeonatos no Brasil e no estado. 

Mário Gil tinha grande influência e prestígio no UTC e foi 
designado para treinar uma turma para a categoria infanto-juvenil. 

Muitos caras da turma lá da minha rua foram recrutados e eu fui 
no meio. Os treinos eram sempre á noite e o Gil era o nosso 
treinador...tínhamos toda a estrutura do clube, uniformes, 

joelheiras, dezenas de bolas, educação física e tudo. 

Com o tempo fui aprendendo a dominar bem as regras do jogo e 
fui me adaptando.  

O Gil era o nosso mestre e sempre nos ensinava as grandes táticas 
e jogadas principais daquele esporte. 

Após dois anos de treinamentos eu já estava bem no esporte e já 
me misturava aos principais jogadores da minha categoria. 

O nosso mestre Mário Gil era também responsável pelos 
treinamentos de vôlei no exercito da cidade e compunha aquela 

equipe. 

Um dia começou a circular a notícia de que haveria uma partida 
amistosa entre o batalhão do exército e o UTC, acho que era um 
treinamento e o fera Mário Gil era um dos titulares da equipe do 
batalhão. Para dizer a verdade fomos quase que sparring para o 

time do batalhão. 



A equipe do clube era composta de grandes jogadores, mas era 
muito nova ainda e o brother Magela já era um veterano por lá... 

Não sei como, mas fui escalado como reserva para este jogo, acho 
que tinha quinze anos, mas já era bem alto. 

Pois bem...o dia do jogo chegou..pegamos o ônibus do clube e 
fomos no horário combinado até o batalhão do exército. 

A partida estava quente e o Gil fazia o seu show...saltava como um 
canguro, fazia bloqueios e dava cortadas que quase estouravam a 
bola quando ela quicava no chão. Nossa!...o clube vai tomar um 

chocolate... 

Eu estava de fora, nas laterais da quadra e já fazia um 
aquecimento para entrar no jogo...foi quando em um dado 

momento, o Mário Gil saltou bem alto, passou o peito por cima da 
rede quase meio metro e deu uma famosa cravada na bola...ele 
era expert nesta jogada...Paulinho entrou por baixo, pôs o seu 
braço e deu uma manchete torta...e a bola se dirigiu ao meu 

encontro...Pohhhhhhhh....aihhhhhhhhhhh...a bola pegou bem na 
minha cara, entre o olho esquerdo e o nariz... 

Nem o céu tinha tanta estrela como naquela hora...e o meu nariz 
sangrava..sangrava e sangrava. Fui socorrido pelos colegas que ali 
estavam...me deram gelo e uma toalha, sentei no banco com dores 

ainda e pude observar o prosseguimento da partida.. 

Mas o Gil...nem ligou e continuou o seu show...pois para ele aquilo 
parecia que era normal... 

Fiquei três dias com o olho roxo e o meu nariz é meio torto até 
hoje...desvio de septo parece que adquirido. 

- Sérgio 17-04-2010 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TUDO É LENDA 

( Beto ) 

 
 

Certa vez, anunciaram que haveria um festival da canção em 
Uberlândia. Não me lembro de quem foi a idéia, mas resolvemos 

concorrer. Como? Com que música? Não nos apertávamos com 
nada mesmo. Rapidamente veio parte da solução: claro, um 

plágio... 

Algumas pessoas, entre elas o Nelson e o Kolly, foram até o Seu 
Claude, que se lembrou de um livro sueco que tinha em casa. 

Claro que ninguém em Uberlândia reconheceria... Traduziram e 
adaptaram um dos poemas. Entusiasmado, peguei no pé da Sônia, 
para que compusesse a melodia. Afinal, ela era pianista... quem 

mais indicada?  
Obra pronta, Dona Gunvor ficou encarregada de ensaiar o coro. 
Fiquei impressionado com a capacidade que ela tinha em criar o 
arranjo e nos ensinar as vozes. Como, ela própria, tinha uma voz 

tão bonita! 

Ensaiamos, ensaiamos e ... perdemos o prazo de inscrição. Mas, 
até hoje, me lembro da música e, espero não duvidem, sou capaz 

de cantá-la.  

TUDO É LENDA 

Toca agora, eu vou dançar 

o ar e o mar me carregam 

tudo é lenda que me segura 

tudo é lenda que me segura 



Voando contra o sol 
sobre telhados e tetos 

brincando com as nuvens  
até pisar, até pisar na lua 

Será piada de mal gosto 

que os outros vêm me contar 

não quero saber 

não quero saber, tudo é lenda 

 


