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“Mais cedo ou mais tarde elas perdoam os ousados, 

jamais os omissos!”  LF  

QUARTO GIORNO: Florença e ... NADA ? 

Pois é, galera, ainda não foi dessa vez. Quando ela levantou a mão pra cima de mim, assim 

como quem derruba um calango com a toalha, eu me encolhi feito um cristão de meia tigela 

numa arena romana. MAS NÃO CHOREI ... (pense num cabra macho!).  Na verdade, “O jogo só 

acaba quando termina” (Chacrinha), “a eleição só tá ganha na última urna” (Jorge Bush), “a 

esperança é a última que morre” (mensaleiros do PT) são mantras que ninguém aguenta ouvir, 

a menos que “enquanto há vida, há esperança” (Atlético campeão da Libertadores).  

Ainda bem que eu nado todo dia. Quando estou centenas de metros da costa, paro e converso 

com a minha boia, fiel companheira voluntaria que me compreende... acho eu. A imensidão do 

oceano, vista lá de longe, sempre me leva a refletir sobre o quanto somos pequenos... e 

vaidosos. “Vaidade das vaidades, tudo é vaidade”. Quantas vezes nos esquecemos de que é 

melhor ser feliz do que ter razão, simplesmente pela vaidade do TER.  Ter mais, Ter razão, Ter 

o melhor, Ter o outro, TER...! Melhor seria... Ser mais, Ser razão, Ser melhor, Ser o outro, SER!   

Nadar no mar dá uma sensação de banhar-se. Nadar com o mar é encontrar-se consigo 

mesmo, deitar nas ondas e gritar pro céu, falar com os seus, confidenciar-se. Nadar no mar é 

legal. Nadar com o mar refina hábitos e orações. Faz-se projetos, refaz-se promessas. E se você 

se permitir, mas é preciso nadar no mar primeiro, o mar te protege o resto do dia, como quem 

venceu um Leão. Experimente! Nadando com o mar reaprendi que o tempo é o nosso maior 

tesouro. Usar bem o tempo é o nosso maior desafio. Daí os amigos! Ah, os amigos! Nada há de 

melhor. Nem um grande amor de verdade?  Amigos de verdade são eternos...  

Na BARCA, além da Livraria e da suíte PH (The PHodas), tem um espaço reservado para o 

Aracati Digital. Trata-se de uma extensão do Pirambu Digital, considerado o melhor programa 

de inclusão de jovens do Ceará, com prêmios e reportagens nacionais e... MUITA vaidade! 

Tudo é vaidade. Tenho me esforçado, mas não tem sido fácil, de fazer o Aracati Digital sem 

dar-lhe a publicidade do Pirambu Digital. 

ELA já conhecia o projeto Pirambu Digital e acha que o Aracati Digital seguirá o mesmo 

caminho. Enquanto isso, eu começava a ficar preocupado com o tempo do jogo: 0x0 aos 45 do 

segundo tempo, só os acréscimos. Na verdade, tava faltando a ousadia de avançar o time todo. 

Lembrei-me dos conselhos do meu velho amigo e orientador da PUC-RJ, do tempo que 

moramos na Rua Santa Efigênia no Humaitá, semi-pobres à época, dignos da Bolsa Família: 

“Mais cedo ou mais tarde elas perdoam os ousados,  jamais os omissos!”   

Mas qual tática utilizar? A do Macedo só funciona com o autor. A do LF é uma teoria com 

fracassos no teatro Rival, na Lapa, quando ele me obrigou (orientador é osso) a subir no palco 

e entregar 144 rosas para a co-adjuvante do Colé (duvido que alguém desta lista saiba quem é 

o Colé).  Finalmente decidi dar uma de Maradona e tentei  fazer o “GOL com a MÂO”. 

Não esqueça, eu só tinha uma “bala e a onça avançando”. Era tudo ou nada. Então, para 

ganhar tempo, saquei do coldre ... UM COMETA NO CÉU



UM COMETA NO CÉU 

 

Não há pressa, meu amor...Não há pressa, meu amor...Não há pressa, meu amor...Não há pressa, meu amor...    

Nossa espera ... É MINHA GRAÇANossa espera ... É MINHA GRAÇANossa espera ... É MINHA GRAÇANossa espera ... É MINHA GRAÇA    

Decoro a salaDecoro a salaDecoro a salaDecoro a sala    

Perfumo o quartoPerfumo o quartoPerfumo o quartoPerfumo o quarto    

Desperto meu coração.Desperto meu coração.Desperto meu coração.Desperto meu coração.    

    

Não há pressa, ...Não há pressa, ...Não há pressa, ...Não há pressa, ...    

Nossa história ... É DE GRAÇANossa história ... É DE GRAÇANossa história ... É DE GRAÇANossa história ... É DE GRAÇA    

Descubro folhas Descubro folhas Descubro folhas Descubro folhas     

Limpo Limpo Limpo Limpo quadrosquadrosquadrosquadros    

Alegro meu coração.Alegro meu coração.Alegro meu coração.Alegro meu coração.    

    

Não há pressa, ...Não há pressa, ...Não há pressa, ...Não há pressa, ...    

Nosso tempo ... É UMA GARÇANosso tempo ... É UMA GARÇANosso tempo ... É UMA GARÇANosso tempo ... É UMA GARÇA    

Desfolho livrosDesfolho livrosDesfolho livrosDesfolho livros    

Esqueço fatosEsqueço fatosEsqueço fatosEsqueço fatos    

Provoco meu coração.Provoco meu coração.Provoco meu coração.Provoco meu coração.    

    

Não há mais pressa, meu amor...Não há mais pressa, meu amor...Não há mais pressa, meu amor...Não há mais pressa, meu amor...    

Nossa Nossa Nossa Nossa fé foram fé foram fé foram fé foram 3 GRAÇAS3 GRAÇAS3 GRAÇAS3 GRAÇAS    

Decorei o céuDecorei o céuDecorei o céuDecorei o céu    

Perfumei a noitePerfumei a noitePerfumei a noitePerfumei a noite    

Desafiei meu coração!Desafiei meu coração!Desafiei meu coração!Desafiei meu coração!    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Uma paz de mansinho 

Chegando, sem alarde 

Antes cedo do que tarde 

Pôr-do-sol cor de vinho 

 

Uma paz que está vindo 

Sem abraço cosmético 

Nem beijo anticéptico 

Uma paz invadindo 

 

Paz assim que nem mel 

Que uma chance mereça 

Desde que nos (a)pareça 

Um cometa no céu! 

    

FINALMENTE, como será que ela reagiu, em Florença, ao “GOL com a MÂO”? 

FINAL do QUARTO GIORNO! 

 

ENTÃO, você acha que ELA reagiu a minha iniciativa? 

Mande um email e concorra ao Saint Joseph, Grand Cru, que o Mahey mandou para o LF. 

 


