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“Baleiro, jornaleiro, 

motorneiro, condutor e passageiro, 

prestamista e o vigarista, 

e o bonde que parece uma carroça...”

Noel Rosa 
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Apresentação

As crônicas deste livro podem ser lidas 

como bulas antigas de remédios fortificantes

Os textos deste livro formam uma espécie de roteiro sentimental de 

uma cidade que talvez nunca tenha existido, mas que certamente vive 

em mim. Algumas foram publicadas na coluna que mantive durante 

quase dois anos no jornal O Dia, outras circularam em sites e redes 

sociais. Há ainda material inédito. Todas elas, de certa forma, falam 

a partir da fronteira entre a crônica e a História sobre a vida que 

acontece nas ruas, entre festas, folguedos, brincadeiras, celebrações 

e miudezas. Muitas coisas foram inventadas, sobretudo aquelas que, 

convictamente, tenho certeza que ocorreram. 
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O nosso rei

Momo, o filho da Noite, é um deus da mitologia grega. Em algumas 

versões — como em Hesíodo e Luciano de Samósata, dois sabichões 

das antigas — a divindade seria feminina. Chegado numa galhofa, 

atazanou a paciência dos outros deuses até conseguir ser expulso do 

Olimpo pelo próprio Zeus. Como diria minha avó, o malandro (ou a 

malandra) era fogo na roupa. 

Na Roma antiga, à época das saturnálias (festa marcada, como o 

nosso carnaval, por ritos de inversão social), escolhia-se alguém para 

representar Momo. O eleito dava ordens, comia, brincava e enchia a 

moringa. No final do furdunço, completamente de porre, o Momo da 

vez era sacrificado.

Entre os brasileiros, a tradição de um Rei Momo soberano do carna-

val surgiu na década de 1930 e é carioca. Repórteres gaiatos do jornal  

A Noite escolheram Francisco Moraes Cardoso, um cronista de turfe, 

para personificar o monarca. Cardoso era um balofo clássico, apeli-

dado, em tempos politicamente incorretos, de chupeta do Vesúvio. 

Dotado de apetite insaciável, exerceu a função até 1948, quando bateu 

a caçoleta e o Rei Momo passou a ser escolhido por concurso.

Por causa de Moraes Cardoso, a imagem de Momo ligou-se, por aqui, 

a personagens imensos, verdadeiros cachalotes coroados entre chuvas 

de serpentinas e confetes. 

Nos meus tempos de moleque, o concurso para Momo rolava no 

Largo da Carioca. Exigia-se que os candidatos, debaixo de um sol da 

marchinha Alalaô, devorassem quantidades inacreditáveis de frangos 

de padaria e travessas de macarrão. Após o rega-bofe, era hora de 
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mostrar o samba no pé, ao lado das candidatas a rainha e princesa 

do carnaval. Sempre achei que alguém fosse cair mortinho da silva 

durante o evento.

Mais recentemente, em nome da saúde, algumas cidades têm esco-

lhido soberanos magricelas, no melhor estilo Olívia Palito. Os defen-

sores dos magros evocam ainda o fato de que, na Antiguidade, Momo 

não era rechonchudo. 

Eu prefiro louvar a memória de Moraes Cardoso e o espírito ga-

lhofeiro da fuzarca. Há quem se engaje na luta pela preservação da 

ararinha-azul e do mico-leão. Vou nessa onda e lanço uma campanha 

pela preservação dos reis Momos gordos no carnaval; tradição criada 

aqui, como o samba, a prontidão e outras bossas cantadas no samba 

do Noel.
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Coisa da antiga

Outro dia, ao conversar com um jovem que devia ter lá os seus 16 

anos, terminei o bate-papo com uma expressão que me pareceu óbvia: 

chuchu beleza. O garoto, todavia, me olhou como se eu fosse uma 

pintura rupestre do Parque Nacional Serra da Capivara; verdadeiro 

registro ambulante das origens do Homem Americano. 

Admito que uso mesmo algumas expressões mais fora de moda que 

o sapato cavalo de aço, o terno linho S-120, o corte de cabelo Príncipe 

Valente, o Conga azul, o Bamba branco e o Kichute; calçados que 

marcaram a infância de muitos garotos da minha geração.

Sou daqueles que ainda falam isso é mamão com açúcar, para defi-

nir as coisas fáceis; virou coqueluche, para dizer que algo virou moda; 

cafundó do Judas e beleléu, como referências a um lugar distante; e 

passar a batata quente, como o ato de jogar o problema nas mãos de 

outra pessoa. Homem bonito é um pão, moça bonita é um pitéu e 

jovens cheios de borogodó são brotos. Exclamo barbaridade quando 

me espanto, chamo minha turma de patota e costumo dizer não a 

alguns pedidos com a sentença inapelável: nem que a vaca tussa!

As expressões hoje me parecem menos inventivas. Gosto das sono-

ridades da minha infância, cheia de exclamações retumbantes para 

definir atos simples. Lembro-me do meu avô falando do fulano, cheio 

dos salamaleques, que deu uma de Mandrake, botou dez no veado 

e ficou com a cor de burro quando foge ao ser flagrado com a boca 

na botija. 

Mas esse arrazoado serve para que eu divida com os amigos uma 

revelação. Lendo o Dicionário da hinterlândia carioca, livro do mestre Nei 
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Lopes sobre as coisas do subúrbio, deparei-me com um verbete sobre 

bola de gude. Qualquer um que já carambolou bolas cacarecadas sabe 

que o grito de guerra que caracteriza o jogo é o “marraio, feridô, sou 

rei”. O que eu nunca soube é que diabos significa exatamente este 

feridô.

Pois Nei Lopes diz, para me deixar maravilhado, que uma das hipó-

teses para a expressão é a seguinte: ela se refere a certo “Phillidor”, 

famoso enxadrista francês que, no século XVIII, era especialista em 

matar as partidas com xeques-mates fulminantes. Ainda que a ver-

são não seja comprovada como pule de dez, a simples hipótese de o 

francês designar um grito de guerra dos meninos que jogam bola de 

gude me leva a imaginar coisas do arco da velha.

Ando até pensando em tirar as bolas de gude do fundo da gaveta para 

gritar, às antigas, o lema que na minha infância foi mais relevante 

que qualquer independência ou morte. 
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Chave de Ouro

Gosto de escrever sobre carnaval no meio do ano. De certa forma, é 

uma maneira de curar o banzo da festa que passou e esquentar os 

tamborins para a que virá. Permitam-me, então, mandar o inverno 

às favas e falar sobre o antigo e suburbano Bloco da Chave de Ouro, 

que durante pelo menos trinta anos foi a mais subversiva agremiação 

do carnaval carioca.

A versão mais famosa (existem várias) sobre a criação do bloco é fa-

bulosa. Dizem que tudo começou por causa de um tumulto, nos anos 

de 1940, numa sessão de cinema no Engenho de Dentro. Espectadores 

apavorados com um alarme de incêndio durante um filme deixaram 

o cinema às carreiras e, constatada a falsidade da ameaça, resolveram 

percorrer as ruas próximas cantando e tocando latas. Daí teria surgido 

a ideia de se criar um bloco na região.

O que deu ao Chave de Ouro uma fama irresistível foi o fato de o 

bloco desfilar sempre na Quarta-Feira de Cinzas, em um período em 

que a igreja católica condenava os foliões com exortações ao inferno 

e a polícia reprimia o fuzuê no dia do recolhimento para a Quares-

ma. Normalmente o cacete comia entre os membros do bloco e os 

meganhas, com direito a público, louco para ver o circo pegar fogo, 

lotando as calçadas da rua Borja Reis para acompanhar a confusão.

Há quem diga que vários foliões do bloco eram arruaceiros que pa-

ravam na cadeia durante o reinado de Momo e só eram liberados nas 

Cinzas. Resolviam, então, brincar no Chave de Ouro para descontar 

os dias trancafiados no xilindró enquanto a cidade se divertia. 

O líder do Chave de Ouro, Luiz Macaco, tinha a tese de que a graça 

do bloco, e o que dava a ele o apoio de centenas de foliões, era exata-
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mente o desafio aos homens da lei e da fé. Quanto maior a repressão 

e o conflito generalizado, mais divertido era o desfile. 

Os homens do poder público cortaram um dobrado para lidar com 

os malucos do Chave de Ouro e não perceberam que a solução era 

fácil: a graça para os foliões era exatamente a subversão da ordem, o 

drible na proibição e o enfrentamento entre os cassetetes dos policiais 

e as baquetas dos bumbos. Bastou o bloco, na segunda metade dos 

anos de 1970, deixar de ser proibido para que a alegria murchasse e 

o ziriguidum perdesse o molho. 

O carnaval, afinal de contas, é o tempo necessário da subversão, na 

fresta, dos dissabores do cotidiano pelas alegrias da festa; a maneira 

mais eficaz que conheço de reinventar, sorrindo nos infernos, a vida
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