um belo dia, o nosso amigo carlan disse que ia ter a abertura da
exposição do guto lacaz, na galeria circo bonfim. disse também que seria
muito legal e que lá teria até manobrista.
como não tínhamos carro resolvemos confeccionar as nossas
egüinhas para podermos, também, utilizar esse serviço e nos divertir um pouco.

suzana e bebete, 2003
egüinhas adquirem maior valor quando expostas. as obras de arte também.

logo depois vieram suas lindas filhinhas: a marlee, a cistite, a pocotó, a tetine e a
josileine. essas potrancas já nasceram prometidas para uma conceituada
exposição que o paulo schmidt chamou a gente para participar.
foi muito divertido, e depois dessa exposição, entusiasmadas, resolvemos
experimentar trabalhar neste ramo. estamos esperançosas e com a impressão que
este negócio pode ser bastante lucrativo, pois nossas éguas são muito bonitas, e as
reproduzimos com facilidade.
cada egüinha foi exposta junto com seu certificado, que garantia a qualidade de

CERTIFICADO

uma criação fabriquinha

A fabriquinha CERTIFICA que, no dia 28 de novembro de 2003,
em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, Terra, veio ao mundo

Nome: Marlee
Sexo: Feminino
Filha de: Suzana e Bebete
Avós: Inexistentes
Registrado em: 29 de novembro de 2003

e
O referido é verdade, do que damos fé. Belo horizonte, 29 de novembro de 2003

CERTIFICADO

A fabriquinha CERTIFICA que, no dia 28 de novembro de 2003, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil, Terra, veio ao mundo esta linda potranca.

pensando nisso, confeccionamos mais 24 egüinhas e fizemos o 1º leilão da
fabriquinha no bedonga (bdmg) em março de 2004. lá exibimos a nossa criação e

Nome: Tetine
Sexo: Feminino
Filha de: Suzana e Bebete
Avós: Inexistentes
Registrado em: 29 de novembro de 2003
As oficiais:

CERTIFICADO

As oficiais:

e

O referido é verdade, do que damos fé. Belo horizonte, 29 de novembro de 2003

foram arrematadas 16 egüinhas e as pessoas também puderam adquirir pinturas,
adesivos, enfeites de lápis, chaveiros... tudo, tudinho de égua.

monta na égua boba! é só r$1,00, 10 minutos!
realmente imperdível.

as egüinhas feitas por encomenda,
chamamos de embrião.
assim nasceu jeane.

as garanhonas

as eguinhas no leilão, 2004

eu sonhei que tu estavas tão linda
numa festa de raro esplendor
teu vestido de baile, lembro ainda
era branco, todo branco, meu amor
a orquestra tocou uma valsa dolente
tomei-te aos braços , fomos dançando, ambos silentes
e os pares que rodeavam entre nós
diziam coisas trocavam juras a meia voz
violinos enchiam o ar de emoções, de mil desejos uma centena de corações
pra despertar teu ciúme
tentei flertar alguém, mas tu não flertaste ninguém
olhavas só para mim
vitórias de amor cantei
mas foi tudo um sonho... Acordei
Eu sonhei que tu estavas tão linda - Lamartine babo e francisco matoso

