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APRESENTAÇÃO

Esta história toda começou em janeiro de 2009. Claro que, como
todo e qualquer motociclista, eu sempre imaginava uma coisa
assim, principalmente, quando subia na moto e me punha na
estrada, fosse para onde fosse.
Minha vida sempre foi ligada a motos, ou bicicleta, desde a minha
infância. Minha primeira moto eu ganhei tinha oito anos, depois
que meu pai, no Salão da Criança, no Pavilhão de São Cristóvão,
no RJ, hoje o espaço dos Nordestinos, comprou uma 'Graziella',
novidade naquela época e assim começou toda esta encrenca e
paixão pelas motos. Não curto motociclismo como esporte, curto
MOTOS!
Tive todos os modelos que eu desejei ter e a última, anterior a
'Guerreira', foi uma CB-450-II TR, 1986, TODA original, até os
retrovisores. Uma peça de colecionador, que eu comprei por
“três merréis” em 2004, depois de passar um tempo provocando
o ex-dono, até que um dia ele disse que se eu desse naquele exato
instante 3.000 Reais a ele a moto era minha. Se danou porque eu
estava com quase Cinco Mil, ali na mão. Perdeu a Moto.
Jornalista de profissão dei entrada na minha papelada de
aposentadoria em 2000, mas com a nova Lei, só se aposenta com
65 anos, não mais por tempo de serviço e eu já contabilizava
tempo para isso, pois na minha época se podia registrar com
qualquer idade, como foi meu caso aos 13 anos, pelo meu Pai.
A coisa rolou, ensebou, até que em janeiro de 2008 eu fui
apresentado a uma Advogada, especialista em Previdência e esta
pegou meu caso e em menos de um ano, conseguiu na Justiça
minha aposentadoria, notícia esta que me chegou em dezembro,
do mesmo ano e em janeiro, depois das Festas, resolvi começar a
procurar uma moto para viajar pelo 'Brasil', que fosse NOVA e no
estilo CRUISER.
Nosso mercado ainda é bem capenga no sentido de motos cruiser
ou chopper. Comparado aos Estados Unidos, que agora estou
conhecendo, é uma brincadeira, pois, aqui, ao contrário dos
Países aí de baixo e mesmo do México e América Central, raro é
você ver uma naked, trial, esportiva. As motos que 'comandam'
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aqui são as Choppers ou Cruiser's, como a lendária e tradicional
Harley Davison.
Havia três opções: Kasinski, Intruder e Kansas, esta última,
montada no Brasil e, dentro de sua categoria a mais barata.
Como eu tinha de atrasados para receber pouco mais de 5 mil, a
Kansas cabia exatamente dentro do meu bolso naquele momento,
uma vez que desde 2004 eu havia fechado meu Jornal e não tinha
assim, grandes rendimentos.
Nesse ínterim, eu morando no Centro, do Rio de Janeiro, um
vizinho de muro, me ligou perguntando se eu teria interesse em
vender minha casa, em Mangaratiba, (463 m2 de área construída
na Praia do Saco), e, se fosse o caso, por quanto, que ele teria
interesse em comprar já que muito pouco eu estava indo para lá
ficando 'aquele mausoléu', abandonado.
Retornei a ligação e disse a ele o que estava se passando e que
ele devia ter bola de cristal, pois me ligou no momento exato em
que eu pensava como iria me desfazer rápido da casa para poder
sair pelo 'BRasil, (até então).
Disse a ele que se me desse o valor do terreno, ou seja, R$ 35 mil,
(a construção e tudo que havia dentro era 'brinde'), a casa ela
dele, coisa que ele nem pestanejou e contra argumentou se eu
aceitaria um Fiat Pálio, 98, com 'trio-elétrico', no valor de 15 mil
e os outros 20 mil, negociados de forma que agradasse aos dois.
Disse a ele que sim, tudo bem, que ele me esperasse no fim-desemana, que eu iria a Mangaratiba para fecharmos e amarrarmos
tudo.
Sei que muitos vão falar que eu fui louco, mas só vivendo a vida
que eu vivi nos últimos dez anos, até aquela data para saber e,
também não vou entrar nesse mérito, pois o livro é de
Motociclismo e para Motociclistas. Minha biografia, (escrita e
não publicada), é outra coisa, pois bem.
Pensei com meus botões: Casa vendida, outro carro na mão, (eu
já tinha um e já havia vendido meses antes a CB, para o mesmo
cara que me vendeu, pelo mesmo valor), com ele, (o Pálio), faço
dinheiro, quito o empréstimo que eu havia feito para duas amigas
que não pagaram nenhum prestação ao Itaú, o restante,
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dependendo do que for e de como for eu equipo a moto nova e a
mim também de dou o foda-se para tudo.
Usei o resto da semana para ir em concessionárias da Dafra,
Suzuki e até Honda, mas a média de preço variava de 5.600,
(Dafra) a 7.200, (Honda), na categoria 150cc. Suzuki, a Intruder,
nem de graça, procurei nas concessionárias por alguma 250
usada, mas não encontrei nenhuma, até que na quinta-feira,
resolvi da uma olhada no Balcão OnLINE e dei de cara com a
'Guerreira'. Eu havia acabado de chegar da Dafra, da Rua das
Marrecas, no Centro, perto de onde eu morava e onde também
não teve acordo, uma vez que o vendedor não baixou nada além
de 100 Reais no preço de 5.600 Reais, mesmo comigo pagando
em 'cash-money'.
No anúncio, havia um ID de Nextel. Bipei e o vendedor de
imediato me retornou. Expliquei a ele minha intenção, elogiei 'pra
burro' a moto dele, uma vez que estava LINDA, inteiras, com
1.300 kms rodados, Bolha, Mata-Cachorro de Aço, e com
pedaleiras para descansar em viagens longas, 'descanso central',
as primeiras da série, não tinha um luxo.
Depois de quase uma hora e meia no rádio, agradeci a ele o
tempo e a atenção e me despedi com votos e ensejos de que sua
moto logo seria vendida, pois estava de fato uma pechincha por
5.500 Reais.
Ele então me perguntou por que eu, não comprava logo ela de
uma vez, e eu disse que o valor que eu tinha em mãos naquele
momento, não era o que ele pedia e eu também não ia depreciar,
uma vez que seria um absurdo fazê-lo numa moto como a
'Guerreira'.
José Tognarelli, (ainda isso, era xará), então me perguntou
quanto eu tinha e eu respondi que cinco mil, e ele me pediu um
tempo de uma meia-hora que me retornaria o rádio.
Não levou 10 minutos, no retorno ele me mandou ir a Vista
Alegre, onde morava, buscar a moto com o dinheiro na mão.
No fim de semana, fui para Mangaratiba, acertei tudo com meu
ex-vizinho e a casa foi vendida de porteira fechada pelo valor de
R$ 15 mil, na Avaliação do Palio e mais, 40 cheques de R$
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500,00, a serem resgatado no menor e mais curto espaço de
tempo que ele dispusesse, totalizando R$ 20 mil.
Com tudo resolvido, me dediquei então aos preparativos do
'FODA-SE'. Por ter alguns contatos na FioCRUZ, me internei
para um 'check-up' completo de saúde e se poderia me jogar
nessa nova vida e na semana do Carnaval, em fevereiro de 2009,
chamei por tel as beeshas que eu conhecia e que algumas tinham
a chave do meu apartamento, e mandei que fosse lá e pegassem o
que quisessem, pois já havia combinado a entrega das chaves a
imobiliária naquela semana, logo o apartamento teria de estar
vazio ou, do contrário ficaria tudo para eles, porque perder mais
tempo eu não iria. Havia previsão de minha saída da FioCRUZ,
naquela semana ainda.
Se bem eu disse, melhor foi feito. Em dois dias não havia nada
mais no apartamento e assim mandei o corretor da imobiliária
passar lá e pegar as chaves com o porteiro e que somasse se eu
tivesse que pagar algo que logo que eu saísse iria quitar o que
fosse devido. - Não havia nada.
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