CINCO COROAS MARISTAS
Em outubro do ano 2000, reencontraram-se na
Internet cinco senhores, outrora amigos de
adolescência. Umas 2.500 mensagens depois,
finalmente os cinco se encontraram num Bar em
Sampa.
27/05/2003 Paulo escreve aos 4 amigos
caros amigos
devo estar ai na quarta à tarde. Pode ser que tenha que adiar a chegada para
quinta. Vou saber ainda hoje.
No final de semana, incluindo a sexta, talvez esteja fora de SP. Fico ai até
terça ou quarta.
Faço contato assim que chegar
As 12h zero responde
Resumindo:
"Amigos, vou praí mas não vou estar aí!"
as 12:40 bel explica
Ele estará aqui na quinta à noite e depois na segunda e na terça.
As 23h Paulo rebate
Bel só vc mesmo. Explicar para o Zero quando eu vou estar ai...
...
Chego quarta à noite. Ligo na quinta de manhã para o Charles. Também costumo
ligar para o Land no IPT, mas ele nunca está. O cara que atende sempre diz que ele
vai voltar mais tarde.
Mas Bel me diga uma coisa. Como vc faz pra desviar os olhos (ou pelo menos tentar
disfarçar o indisfarçável) das tetas daquelas alunas que vão à aula em decotes, em
decotes, sei lá... Vc sabe o que quero dizer. E a blusinha curta e a calça de cintura
baixa que mostram o umbiguinho e a barriguinha?
Só falta me dizer que o jaleco tudo esconde ou, pior, que vc não repara nessas coisas.
PS: Deixe a resposta para a ocasião da cerveja com tremoços na casa do Zero.
28/05 fernando
estou numa retomada do assunto da mulher com os pés sobre a lua.
Zero: vc disse que vcs têm uma imagem da NSAparecida sem o manto?
parece ser uma boa réplica? Mostra bem os chifres da lua?
preciso fotografar isso, pois essa imagem não está disponível na rede

(já olhei 150 imagens do google),
e é parte importante de meu argumento "nossa matriz é americana" .
28/05 zero rebate
pode vir.
29/05 Bel informa:
Ora, hoje estou com o carro do rodízio prá quebrar o galho da
Ruth; tenho de chegar em casa cedo; eu moro longe, lá perto do
Jaçanã, se eu perder o rodízio... Daí sobraram segunda e terça,
pelos meus cálculos anteriores. De segunda dou plantão; terça eu
poderia matar a mãe mais uma vez... Quarta à noite também é
bom, mas aí o Paulim já deverá ter partido.
29/05, quinta
Chá, se o Pá estiver disposto, a partir das 20 horas será uma honra
poder usufruir da sempre excelsa companhia dessa dupla dinâmica.
Cês vão bebendo que eu já chego, só não esqueça de me dizer aonde vão.
30/05 carlos
ok doc
bai de uei
onde estavas ontem, à noite ?
ligamos diversas (4) vezes para sua casa para arrastá-lo ao Pirajá onde Paul, Land end
me xopamos um bocadito e marcamos ida chez toi na terça para posarmos para foto
mariana
+ bjkas
30/05 Zero rebate as 16:35
No way, em termos.
Estou fazendo um curso de MPB com Zuza Homem de Melo às 3ªs feiras, das
20:30 às 23:00, na Sociedade Cultura Artística. Como já paguei o curso, não posso
dar-me ao luxo de faltar, até porque é imperdível.
Podemos nos encontrar sim, mas não aqui (nesse dia). Se puder ser
cedo, eu fugiria às 20hs. Ou se for mais tarde e a coisa se alongar, eu apareceria às 23,
ok também...
30/05 16;45 carlos tenta
ok doc again
então é + cedo pq o Paul se pirulita na quarta
sugiro algum bar perto da S.C.Artística p.ex. aquele que fica debaixo do Minhocão, na
amaral gurgel (amigo leal ?)
2/6 as 8:15 carlos recomeça
amanhã, terça, 3/junho, temos de estar todos os cinco (5) no
Amigo Leal, xoperia da Amaral Gurgel para uma confraternização-zinha seguida
de foto histórica com os cinco (5) juntos
Sacrifícios exigidos de cada :
Bel, jantará com a mãe em outro dia

Zero, vai chegar atrasado no curso de MPB com o ZHM no TCA
Eu, vou tomar uma bronca imensa da minha mulher que anda fula com meus
compromissos sociais
Paulo, vai ficar só com vontade de visitar bares putíferos da região
Land, vai carregar a máquina fotográfica.
Carlos
2/6 as 11h
Negócio fechado.
Horário? Eu chego as 18, 19, o que quiser.
Amigo Leal.
Simbólico.
não sei em que altura, ou melhor, a altura sei (debaixo do minhocão) mas não sei o
comprimento. Acho que eu levo o paulo, se ele quiser. ligarei chez Diva.
fernando
2/6, segunda, as 13h
tentem Amaral Gurgel 165
mais detalhes (muitos mais ) no site http://www.amigoleal.com.br/
carlos

versão sem óculos

4/6, quarta, 17h
A ressaca pode ter sido brava. Ninguém escreveu nada hoje...
bel

