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No dia que a França descobrir o “Leite de Rosas 

(100 ml)”,  a Bastilha cairá novamente !!! 

 

OITAVO GIORNO: GRENOBLE e amigos definitivos! 

Danusa Leão e eu temos algo em comum, por razões diferentes. Danusa declarou que “Paris 
não é mais a mesma”! Enquanto a ex-gostosa Danusa perde sua classe justificando sua teoria 
com o argumento de que “agora TODO mundo vai a Paris”, eu, reles terráqueo, digo que “Paris 
não é mais a mesma” porque não testemunhou o  grande amor da minha vida ... comme 
d´habitude! É, descobri que ELA não é o amor da minha vida. Como disse Camões, “Quem ama 
cuida”. E ficou mais claro quando o espinhaço ardeu  quando  vi em Lyon um meu ex-AMOR. 
 
Em Lyon, território francês, senti-me mais em casa. Pelo mesmo até o momento em que fui na 
TAP (Transporte  Aéreos Portugueses) tentar mudar o bilhete: 
- POIS, pois, senhor Oliveira, o senhor não existe em nossos registros electronicos, POIS! 
- Mas tenho aqui o meu bilhete e o senhor está me vendo. 
- POIS, pois, estou lhe ver, mas o computador  diz que o senhor não existe, senhor  Oliveira. 
- Mas tou aqui falando com você, “ Ai caralho”. Você confia mais em você ou no computador? 
- POIS, estou a passar momentos difíceis. Estou mais a acreditar mais no computador. Ah! O      
senhor “Caralho” também não esta em nosso registros  electronicos.  Está a viajar consigo? 
- Ô “filho de rapariga”, eu estou aqui falando com vc. Tá me vendo não? 
- Grato por saudar minha mãe,  mas tudo pode ser sonho. Acordo e o senhor não tá mais aí! 
- Vai te lascar gajo lusitano ... 
- Já não posso dizer o mesmo com o senhor. O senhor não existe. É o que diz a computadora! 
 
Acho que fui grosseiro com o lusitano da TAP devido ao stress. Não havia razão pois (POIS), 
essa é a região onde se concentram os meus melhores amigos, depois de Fortaleza. Grenoble é 
a terra do Impereur Serre Rouveyol et da princesa GFisele, de Zicou et Nicole Chantail (la 
maman de mês enfants em 1989), de Phillipe et Martine Mahey (meus padrinhos na França), 
de Jaqueliiiiiiiiiine Donnou, Monsieu Lulu, l´homme des biches, e de Tony,  L´homme des fleurs. 
Grenoble é o lugar de amigos, diferentes do amor, DEFINITIVOS. È gente que não contabiliza o 
que recebe e o que dá. São, simplesmente, gente que gosta de gente. E eu sou um destes 
privilegiados. São amigos DEFINITIVOS. Nada que disserem ou que souberem de mim vai 
anular a história que temos. Isso é FANTÁTICO. Isso eu aprendo com eles. 
 
Ah, mas voltando ao mundo que dá muitas voltas! Estou diante de um perdão que se constrói 
nas entrelinhas. Ela (perceberam que ELA está em MINÚSCULO?) exala um feremônio por mim 
conhecido. Como é perdoando que se perdoa, estou aberto ao que der e vier. ...HUM, mas a 
OUTRA (perceberam o MAIÚSCULO na outra?) veio com toda a força. Aquela vontade de 
colocar o carro na pista. FANTÁSTICO, estou sendo prospectado por 2 BELAS e ... NADA... 
ainda! 
 

Não esqueça, eu só tinha uma “bala e a onça avançando”. Era tudo ou nada. A fome e 
vontade de comer. Mas antes qualquer decisão, resolvi consultar o VARÂO da família, 
meu herdeiro, um REI, simplesmente REInaldo.  
 
Pense num cabra bom! Quem teria a coragem, único caso no MUNDO, de colocar 
como título da tese de doutorado o nome da sogra preferida: LIDU. Ele é demais, ele é, 
simplesmente,  ... O REI DA MINHA RAINHA 



O REI DA MINHA RAINHA 

 

 

Vai meu Rei, 

invada mares adentro 

lado a lado de minha Rainha! 

Cruza mares que vierem 

deixa o vento embolar teus soltos cabelos 

desdenha do chuvisco fresco das ondas malucas 

sorria pras gaivotas em bando sem rumo incerto 

olha bem firme o horizonte quase assim, tão próximo 

proteja com teu peito o rosto da minha Rainha! 

 Vai meu Rei... 

lado a lado de minha Rainha! 

Grita ordens em todas as direções 

Aponta teu dedo na direção que o leme segue 

avista piratas imaginários entre esparsas névoas 

prepara a abordagem do navio corsário! 

Conquista todo o tesouro escolhido 

distribui moedas de ouro entre as focas 

acende 28 castiçais no velho convés 

ordena toques dos clarins de Veneza 

ajoelha-te na partida do deus sol! 

beija a aliança da minha Rainha! 

 

Vai meu Rei... 

Entrega ao mar desejos esquecidos 

permita todas as mil aventuras 

inveja as estrelas lúcidas 

navega em teus sonhos avatares! 

  

E pra lá de Jupiter ... 

Ah!...quando estiveres pra lá de Jupiter 

olha em seus olhos ternos 

e antes de beijar a minha Rainha 

com a realeza que distingue um Rei 

prometa-lhe o impensável ... 

depois gargalha sem parar . 

transborda inexoravelmente  essa tua graça  ... 

  

que faz dela menina, 

que te faz uma criança, 

o Rei da minha Rainha! 
 

 

 

 

FINAL do SEXTO GIORNO! 

 

ENTÃO, você acha que eu devo ficar com ela (minúsculo) ou com a OUTRA ?  

Mande um email e concorra a um chapéu italiano (made in China) que eu trouxe pro Plínio. 


