
A GRANDE NOITE DE PELÉ 
   
Após muitos anos jogando todos os dias, Pelé finalmente acertou          

num palpite que lhe veio num sonho e ganhou dez mil reais no bicho. Mas,               
antes que haja algum mal-entendido, explique-se: o Pelé em foco não é            
Edson Arantes do Nascimento, ídolo dos gramados e considerado o maior           
jogador de futebol de todos os tempos, mas sim um popular garçom, que             
ganhou o apelido ainda guri, por que também era bom de bola. Tipo             
extrovertido, risonho e boa praça, originário do interior do Paraná,          
mostrando nas feições a ascendência indígena, o nosso Pelé tornou-se          
muito conhecido ao prestar serviços em bares e restaurantes da área do            
Mercado Público de Floripa.  

Deslumbrado, portanto, com o bafejo da deusa sorte, a primeira          
providência que tomou foi demitir-se do emprego. Mas o seu patrão, um            
bom sujeito, percebendo que o entusiasmo (ou o dinheiro) não duraria           
muito, lhe concedeu uma licença de três dias. Então, como havia recebido a             
bolada ao cair da noite (era uma quinta-feira), ele iniciou a merecida            
comemoração pedindo um chope no próprio bar em que trabalhava. E, ao            
sair, deixou uma gorjeta “graúda” para ser dividida entre os colegas.  

A partir daí baixou nele o complexo de milionário. Convocou Paulo           
de Porto, o seu melhor amigo entre os garçons, um porto-alegrense ruivo e             
baixinho, com fama de ser mais folgado do que bombachas de peão, e os              
dois iniciaram uma maratona alcoólica pelos bares do próprio Mercado.          
Pelé passou, em seguida, a pontificar, falando alto e oferecendo diversas           
rodadas de cerveja para os circunstantes, conhecidos ou não. O roteiro           
culminou no mais famoso e sofisticado de todos: o Box 3 Lá solicitou dois              
dos pratos mais caros do cardápio: frutos do mar com camarão e uma             
lagosta para o companheiro, que não gostou da pedida e acabou optando            
por triviais bolinhos de bacalhau. Como acompanhamento um Cloud bay,          
sauvignon blanc, de boa safra. Mas o parceiro mais uma vez contrariou-o e             
quis mesmo uma caninha especial do Box e muitos chopes. Ali a despesa já              
se mostrou considerável. Foi quando Paulo de Porto, num rompante de bom            
samaritano, advertiu-o, com o seu típico sotaque gaúcho: 

- Escuta aqui, Che. Já torraste uma grana alta. Não é melhor parar             
por aqui e levar o resto da grana pra tua mulher?  

- De jeito nenhuma! Agora é que o negócio tá esquentando. Vamos            
pro Bokarra, aquela casa noturna que os bacanas falam tanto. Lá           
escolhemos umas gatas e saímos por aí para uma festança. 

 Em vista das novas perspectivas, Paulo de Porto animou-se: 
- Sé é isto o que queres, topo a parada. O dinheiro é teu e tu é que                  

mandas na farra. 



Pegaram um táxi e dirigiram-se para o badalado point, onde se           
congregam as mais solicitadas garotas de programa da capital catarinense. 

  
Lá chegando, Pelé, no auge da euforia, logo botou banca. Pediu o            

melhor champanhe disponível e declarou, com a empáfia de um grã-fino,           
que possuía aquele apelido por que havia trabalhado com o “Rei” em            
Santos. Não demorou muito e os dois amigos estavam rodeados por um            
plantel de garotas dos mais variados quilates. As rodadas de bebidas           
sucederam-se e a gerência reverenciou-os com algumas “especialidades da         
casa”. Quando os ponteiros já se aproximavam da meia-noite, Paulo de           
Porto, com a voz enrolada, mas ainda mantendo resquícios de lucidez,           
abordou Pelé, numa das muitas idas ao banheiro: 

- Ô Pelé. Se continuares gastando assim, daqui a pouco vais estar            
completamente depenado. Vamos arrebanhar logo duas minas e se mandar          
daqui, Che. 

- Tá legal – concordou Pelé. – Mas duas é pouco. Quem sabe umas              
quatro. 

- Quatro é exagero. Vão acabar incomodando. Com três a gente já se             
diverte numa boa. 

- Positivo – concordou Pelé, um tanto quanto trôpego, a essa altura            
do campeonato. 

Só no Bokarra gastaram quase a metade do que havia sido ganho 
 

Meia-hora mais tarde, Pelé, Paulo de Porto e três garotas de           
programa instalavam-se no Nantai, o mais luxuoso (e o mais caro) motel da             
cidade. Eram elas: Melissa, “morena deliciosa, seios grandes, coxas grossas          
e muita sensualidade; Paola, “loira linda e cheirosa, olhos verdes, bumbum           
e seios médios” e Criss, “mulata sexy, carinhosa e safadinha”, de acordo            
com as suas “fichas”, publicadas em classificados.  

Durante algum tempo confraternizaram-se, inteiramente à vontade,       
na melhor “suíte” da casa. E liquidaram todos os vinhos e cervejas do             
frigobar; esparramaram-se na banheira de hidromassagem, lançando       
espuma para todos os lados; fizeram concurso de salto no colchão d´agua e             
deixaram o local em total polvorosa. Mas quando os jogos eróticos tiveram            
início para valer nem um nem outro encontravam-se em condições de           
cumprir com as funções preestabelecidas e tão almejadas. Mesmo assim,          
dormiram  como crianças felizes, após um dia de muitas peripécias.  

Por volta das seis da manhã, entretanto, foram despertados aos berros 
por Criss: 

- Acordem-se, seus vagabundos. O dia já está quase nascendo e eu            
preciso ir pra casa cuidar da minha filha. 



- O quê, o quê!? – reagiram os dois em uníssonos balbucios, sem             
saber onde estavam e o que acontecia 

Pouco a pouco a crua realidade foi descendo sobre as suas mentes,            
enquanto uma atordoante e brutal ressaca baixava sobre os seus corpos           
fatigados de tanta libação. 

Daí em diante, a atmosfera pesou e deu-se tremenda confusão: as           
mulheres gritavam, solicitando o pagamento; Pelé alegava que o “serviço”          
não fora completo e que não iria pagar “mais coisa nenhuma! ”; casais dos              
quartos vizinhos começavam a reclamar e a balbúrdia implantou-se com          
todo o furor a que tinha direito. 

Até que alguém da gerência veio saber “que esculhambação é essa           
aí? ” Mas, em meio a gritos, acusações e xingamentos, ninguém entendia            
ninguém. E foi chamada a radiopatrulha. 
 

      *** 
 

O sol já se aproximava do meio-dia, quando um combalido Pelé           
abriu a porta de sua modesta casa no bairro de Capoeiras, sendo recebido             
com alívio pela esposa e os três filhos, um garoto e duas meninas. 

- Onde andaste até agora, homem de Deus? – indagou a mulher,            
ainda apreensiva. 

- A noite foi complicada – justificou-se Pelé. – Aceitei um trabalho            
extra na casa de um magnata, a turma ficou muito doida e não queria              
acabar com a festa de jeito nenhum. Até que chegou a polícia. A boa              
notícia é que trouxe quinhentos reais pra casa. E ganhei três dias de folga. 
 
 
                                                          * 
 

(Baseado num acontecimento real, este relato recebeu um        
tratamento de ficção.)   
 

(Estação Aeroporto – 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


