
FESTA DO SEU JOÃO

Que manero,  pai  e mae me convidaram para ir  numa 
festa. No inicio, fiquei brabo, eu tava a fim de jogar no computador, não de 
sair. Depois achei massa; bem, nem tão massa assim. No inicio me botaram 
aquela roupa ridícula. Um chapéu de palha, um monte de paninho costurado 
na calça, desenharam um bigode horrível na minha boca, só eles achavam 
graça.  Uma  camisa  velha  que  tiraram  não  sei  de  onde,  cheia  de 
quadradinho, vermelha com amarelo. Ainda bem que deixaram eu ir com 
meus tênis, queriam botar uma sandália do Ben 10, tudo quebrada, não quis 
e bati o pé.

La em casa tava todo mundo horrível, umas cara cheia 
de pintinha e o pai de bigode falso, de voltinha pra cima, que feio, mas ele 
se achava bonitão, tadinho, tao feinho e se achando. As menina, com uns 
vestido que parecia da vó, nossa senhora, ate as meia eram compridas e 
cheias de furo, uns sapatos enormes, bem altao.

Bem, hora de sair e chegar, disseram que vamos na casa 
do Seu João, que ia ter fogueira e mais gente. Não conheço esse Seu Joao 
mas vamos lá, deve ser amigo do meu pai e bem pobrezinho para a gente 
ter que ir vestido desse jeito. 

Epa,  que lugar,  por  que não disseram que era aqui  a 
festa do Seu João? Já vim aqui antes, tava cheio de carro da lama, jipe, 
camioneta,  tudo  com rodão  de  barro  mas  hoje  ta  cheio  de  bandeirinha 
depindurada. Me disseram que a Tia bonita, aquela que fala estranho e tem 
uns olhao verde que nem os do Be, é que tinha organizado tudo, junto com 
outras  amigas dela,  umas alemoa.  No fundo do pátio..uauauauauuu..que 
fogueirãooo!!!! Nossa!!, Cara!!, Que Mara!!; isso deve queimar um montão. 
Fiquei sabendo que o tio Dotorzão tinha feito, uauauuuuu..só quero ver isso 
queimando.

Começou a chegar gente,  todo mundo vestido que nem 
nós, então o Seu João deve estar por ai também. Comilança,  tinha cricri, 
amendoim com açúcar bem bom, uns amedoim com sal, arghh, tava bom 
pros  grande pra  mim não era muito  bom não.  Pinhão cozido,  quentinho 
ainda, esse eu gosto muito, até fui numa caçada dias atrás, rapadurinha de 
amendoim,  refri  e  quentão,  ummm esse quentão é ruim,  tem cheiro de 
cachaça, não vou tomar, gosto quando a mãe faz com suco de uva. Eiii, tem 
ate carne assada e caldinho de feijão, diz que foi a Tia que fez, bommm, 
tem aquele de galinha, não gosto, gostei desse de feijão, trem bao memo 
como diz o Dotorzão. 

Hora  de  acender  a  fogueira,  quero  ver  se  queima 
mesmo. Todo mundo no pátio, uma guria fantasiada de Emilia, aquela do 
Sitio do Pica Pau, estava subindo num poste, levava um litrao de coca cola, 
era o poste da corda espichada que eu achei que era para segurar os paus 
da fogueira. Tem um troço lá encima, o que ela tá fazendo? Por que não 
acendem a fogueira de uma vez? O que essa guria quer?. Olha, tem uma 



latinha lá encima, ela coloca coisa dentro e depois joga o litro pro tio careca 
que ta embaixo..ummm...tem coisa.. Eiiiii, ela vai acender la encima. Aquela 
corda então é que vai acender a fogueira, Mara!!!!!!!!!!!!!!!. Palito aceso, a 
latinha pega fogo, a guria solta, desce a latinha correndo, fogo saindo dela, 
bate na fogueira, bummmm, explode tudo, que baita fogo ebaaaaaa!!!! Que 
fogo, nossa cara, tu viu só?!?!!. Um misto de espanto, alegria, extase, o guri 
quase decolou quando o fogo emergiu da corda, da lenha, da fogueira.

A gritaria foi geral, todo mundo faceiro, gritando: Viva o 
São João!!.. São João??? Não era SEU JOÃO??!! Tinham me falado, mas eu 
não sabia como era que legal. Estouros de bombinhas, falação, todo mundo 
querendo tirar retrato perto da fogueira, eu também quero. Que joia isso, 
adorei.

Tao  chamando  la  dentro,  vai  ter  casamento.  Não  vi 
padre, como será? Ou é de mentirinha tambem? Ahhhh, é de mentirinha, o 
tio  gordão,  aquele  bem  vermelho  casado  com  a  Tia  do  B  é  o  padre., 
hahahaha, aquilo de padre não tem nada, ele é bem legal, dá pra dar risada 
de montão dele. Que legal, um monte de gente se divertindo, uns brincando 
de casar, outros dando risada, até o cantor escondido no fundo da parede é 
legal  com aquele  chapeuzinho de palha,  só  não sei  porque ele  parou a 
musica no meio e saiu correndo pro banheiro, sera que esqueceu de alguma 
coisa lá dentro?? Ummmm., tenho que investigar isso.

Que festança legal, gostei, nunca tinha ido mas quando 
tem gente assim é bom de ir, tinha criança, tinha velho, tinha pai e mae, 
tinha  ate  nenê  debaixo  da  mesa  também,  será  que  esqueceram  o 
gurizinho?, mas foi bem legal mesmo, vou dizer pra tia que ano que vem se 
ela me convida eu volto pra brincar. 

Que bom que foi  legal,  as vezes tem festa chata mas 
esta foi boa demais. Tchau, é tarde e tá frio, inverno, dizem que hoje é o dia 
mais curto e a noite mais longa do ano e a gente tem que comemorar isso, 
vou aproveitar para dormir bastante de manhã, agora não da mais pra ficar 
na folia, ano que vem vou no Seu João de novo.....



 

               


