20 degraus á sombra,
ou
“A verdadeira história dos Madafocas”
ou
“Adoro Todos”
Corria o ano de 2012 do Senhor ....
2011, ano em que fiz 40... um ano muito esgotante... tive um enfarte, tive a minha querida
filha Ana, perdi os meus pais... entrei em depressão...
2012 tinha que ser de mudança, as coisas tinham que melhorar ... estava a tentar mudar
os meus hábitos de sedentarismo, negativismo e outros ‘ismos’ ....
Duas coisas mudaram a minha vida: descobri o teatro e descobri as bikes... Arte e
Desporto.... Mente sã e Corpo são! Nesta crónica vou focar-me na parte do Desporto.
Nas primeiras voltas, os meus então 115kg e a falta de pulmão, faziam que não fizesse a
mais pequena subida... subir a rua do ginásio da MAIA tinha que ser á mão.
Aos poucos perdi peso (até agora uns bons 20 kg), adquiri hábitos saudáveis, ganhei
confiança, tornei-me melhor marido, melhor pai, enfim, melhor pessoa (na verdade eu
sempre fui boa pessoa, mas a depressão muda-nos por completo).
Libertei-me.... e voltei a ser o puto engraçado e feliz da Trafaria. Foi nessa altura que
conheci o Astrolábio.... era (e é) meu vizinho... conhecia-o das
reuniões de condomínio como pessoa austera, séria e malencarada .... um dia vinha a sair de bike e dirigiu-se a mim: “o
vizinho também anda de bike? Um dia destes temos que dar
um passeio”
“Fodasse... se eu for sair para o monte com este gajo ainda
me espeta com um tiro nas costas e vende os meus órgãos...”
Um dia lá fomos para o monte.... depois de uma meia-hora
quase em silêncio, um de nós começou a tratar o outro por tu
e começou a desgraça....”não é que este gajo é porreiro e tem
um sentido de humor parecido com o meu?.... mais fraco, mas
algo parecido...” , desde então somos inseparáveis, adoro este
gajo... lol (vou incluindo um ou outro “lol” para tornar o relato
mais “digital”).
Desafiei uns colegas de trabalho a juntarem-se a
nós... o Coolman e o Peter Pan.. este último desligava
o cérebro nas descidas e fez do grupo um grupo
radical... mais tarde apareceu o Flecha, sua alma
gémea (que saudades)... o Coolman, meu mano mais
novo, é a melhor pessoa do mundo... amo este gajo...
tal como eu, é um “grande” homem.... humor 5
estrelas, e uma força fora do normal.... amo mesmo
este gajo!

Numa altura em que descíamos umas merdices com os dois travões
encostados ao ferro e a fumegar, o Astrolábio gritava
“Motherfuckers”! Nasceram os “Madafocas” ... o Coolman até criou
um logo e tudo, para umas jerseys que nunca foram feitas....
O Astrolábio pertencia a um grupo de
BTT, os Dar ao Pedal (adiante designados por DP), e aos
poucos começou a levar-nos a passear com o grupo....
primeiro eu, depois o Coolman , o Peter Pan uma vez ou
outra.... e ultimamente só eu .... lol ...
Conheci malta interessante.... cada um com as suas
idiossincrasias...o primeiro foi o Tomé... ele também é o
melhor gajo do mundo.... mostrou-me a vertente
contemplativa e aventureira do BTT.... 90% do que tenho
aprendido, foi ele que me ensinou e motivou. O Presidente
Oliveira adoptou-me (chama-me carinhosamente Nelsinho)
e foi o responsável improvável pelo facto dos Madafocas
terem uma jersey... “eu quero uma jersey dos Madafocas...
quando é que encomendam.? ... eu quero uma , não se esqueçam “ ...
Ele consegue ser muito persistente... Levado por esta emoção criei, mesmo á bruta, uma
jersey... usei o logo feito pelo Coolman e mandei-me para a frente com um fabuloso
manto sagrado. Éramos só 4... mas hoje somos 25 os que possuem uma jersey
Madafoca.... quase 80% da Malta que ainda anda no Dar ao Pedal tem o manto Maldito...
Como alguém diria, criou-se a ala radical dos Dar ao Pedal.... nem todos gostam da ideia,
nem todos percebem que não temos qualquer pretensão de fazer uma OPA ao DP, nem
todos gostam de mim e do meu humor ácido e sarcástico ... temos pena.... eles é que
perdem porque eu sou um gajo fixe... lol .

Nos últimos tempos, por motivos diferentes, o Coolman e
o Peter Pan não têm andado.... o Astrolábio prefere o
ginásio e eu estava a começar a sentir-me sozinho....
felizmente aproximou-se o fabuloso El-Dorado (que
grande aquisição)... e eis que, quando menos esperava,
conheci o Fantástico Aquaman... foi a melhor coisa que
me aconteceu neste último ano... se o Coolman é o
mano mais novo, o Aquaman é o mano mais velho....
nasceu para ser meu compincha... um diz mata, outro diz
esfola... adoro este gajo.
E aqui ando eu... fazendo os domingueiros com a malta impecável do DP... adoro todos...
a simpatia do Mingos, a organização do Valdy.... a rebeldia dos primos rezingões Rui e
Pedro (corações enormes).... o humor de fino recorte do Nuno (este gajo também é o
melhor do mundo)... a coragem do Pires e do Carlos.... os atletas Hugo Rocha, Hugo
Alves e Eduardo (lol lol lol)... a sabedoria e simpatia do Armando/Alfredo (pan pan pan),
do Magalhães, do Mascarenhas (fotógrafo de serviço, o homem do tripé).... os excelentes
exemplos do Mário Dantas - eterno embaixador, atleta fora de série, boa onda... do Jorge
Bastos - o maior especialista de bikes do grupo, amante O’Nealson, fabuloso em cima
dela... (quero chegar á idade deles e ser jovem como eles.... adoro ambos).
E adoro todos os que não mencionei aqui.... se continuo a elogiar homens ainda tenho
que pedir ao Valdemar para editar o texto, colocar a fonte Book Antiqua, tamanho 12 bold
itálico e cor de rosa....
Hoje sou um Madafoca mais rico por pertencer aos Dar ao Pedal.... sou o gajo das roupas
largas e coloridas... somos dois, eu e o Jorge.... o que faz números de circo em cima da
bike é o Jorge... eu sou um gajo que procura descidas radicais, os melhores single
tracks.... ando a aprender.... sou o apenas o “Maior”.
“Maior” porque tenho o prazer de vos conhecer e de privar convosco ... venham os
Domingueiros, venham os NGPS’s e Epics, venha Tábua e os Single Track de Eiras,

venham os Passeios DP, venha a Zorra 3, venham os reforços, venha a parvoíce, venha a
aventura... e venha daí um grande abraço!
Cumprimentos,
Nelson
Maior, ou Gajo da Trafaria, ou Gajo dos balões, ou Realizador...
(Vês Valdemar? Consegui fazer um texto sem meter grandes caralhadas, desta vez
esforcei-me mais, oh caralho)
Os Madafocas: Astrolábio, Coolman, Peter Pan, Maior, Flecha, Pivot, El Dorado,
Aquaman, Asterix, Super-Mário, BatMan, He-Man, Valdy, Birdman, Xena, Ironman,
Trovador, Mamma Sumae, Puminha, Freddy, Messy, Mingos, Gadget, Rezongão,
Rezingão, Ratinho... e continua .... lol
Nota bibliográfica
Madafocas: Pessoal que gosta de pedalar pelos montes como se fossem cowboys
errantes... só que mais bonitos e sem o cheiro a bosta de cavalo.

