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Nadar no mar é diferente de nadar com o mar.   

O mar calmo  acalma o espírito! 

TERCERO GIORNO: L’ étè à VENISE! 

Uma das PICOs (Piadas Idiotas do Cesar Olavo) mais chatas do marido da Simone é:  “De manhã ele 

nada e de noite... NADA”. Tem problema não! Foi um 0X0 com gosto de vitória moral: atacamos 

bem, bola na trave, cabeça erguida (é isso mesmo que você está pensando), mas ...  GOL mesmo 

que é bom, NADA! No entanto, aprendi com o LF (na época que ele era pobre e só bebia Forestier 

ouvindo a Marron): jogo que é Jogo não se ganha no primeiro tempo.  Temos que conhecer melhor 

o adversário, recuar pra pegar (no quê?) no contra-ataque, não entrar em campo de tênis alto. Ôh 

Geovanni, eu disse Tênis (pensou, pensou, pensou...rsrsrsr). 

O mar é companheiro. Um bom companheiro, basta dar-lhe alma. Nadar no mar é diferente de 

nadar com o mar. O mar calmo acalma o espírito. Além disso, no mar não funciona celular, não se 

ouve reclamações de ninguém, não se pensa que alguém não tá pensando no que eu não se está 

pensando. Enfim, foi boiando no meio do mar, gritando aos céus “RAIMUUUUNDO, RAIMUNDO de 

CHIQUIIIIIINHA, que nasceu a ideia da BARCA. Além da livraria aberta ao público com agua, chá e 

café “de grátis”, La BARCA tem uma suíte exclusiva para os convidados “the PHodas”. Esta é uma 

ideia antiga do Lenz: trazer uns caras “the PHodas” para passar uma temporada na praia. Em 

contrapartida o “the PHodas” conviveria com os alunos, ajudando-os a refletir um pouco sobre a 

missão holística dos terráqueos (esta besteira de informativa os alunos aprendem sozinhos).  

Como meus amigos são todos “the PHodas”, vamos começar o uso da suíte por eles. As exigências 

são poucas: às 7h, banho de mar em Canoa e, se for macho, nada 2.000 m (e de noite NADA, ???);  

pas de mobile, pas d´ordinateur, pas d’Internet até o meio dia (foda-se o que NÃO PODE 

ESPERAR!); só pode tirar o calção, colocar uma bermuda (sem cueca) e uma sandália de rabicho na 

hora de almoçar. Quanto aos critérios de seleção: quem toca algum instrumento musical, canta, 

conta piada ou gosta de fofocar, já parte na frente. Por outro lado, quanto mais paper o “The 

PHodas” tiver publicado por aí, pior sua pontuação. Journal com Qualis A, nem pensar. ARMARIA! 

ELA também gostou quando soube que havia outra suíte na BARCA, além da minha (ÔPA, será que 

ela quer trazer o namorado? ARMARIA, NEM!). O que importa é que neste 0X0, continuamos o jogo 

com a moral alta;  jamais ficar cabisbaixo quando o bicho tá pra cima. Li isso no manual do Macedo,  

capitulo 2, que tem o clássico título “Il Calça del Veludo sinon la Bunda de Fuera”.   

Veneza no verão tem uma atmosfera afrodisíaca, uma mistura de Mangueira na Sapucaí com 

Flamengo no Maraca e Zé Pagodinho na Lapa. Veneza era a minha chance de 1X0. E já que o 

possível não resolveu a parada (passeio na Toscana), vamos de impossível: CASAR. É, cara. Mesmo 

sabendo que me arrependeria depois que passasse o impulso do Prosecco (“mas quem não gosta”),  

parti para o ataque feito um goleiro na grande área do adversário: ajoelhei-me na frente dela na 

catedral de Veneza e, à beira de um rio fedorento, declarei-me ao grande amor da minha vida... 

POR UM ANO, com direito a renovação por interesse das partes. E FOSSE o que Deus QUISESSE.   

ARMARIA! Foi bonito que só. ELA, então, deu uma olhada pro infinito. Segundos depois olhou-me 

como um toureiro quando abate o touro. Seus olhos ofuscavam mais do que farol de milha 

desregulado. ELA ajudou-me a levantar (só então eu percebi a minha situação ridícula) e disse:  

Antes dela dizer, não esqueçam, eu só tinha uma “bala e a onça avançando”. Era tudo ou nada. 

Então, saquei uma poesia do coldre e perguntei se ... PODE SER (a preferida do Geovani). 



PODE SER ? 

Com você, sempre pode ser! 

É a magia do encontro. 

Com você pode ser agora,  

pode ser amanhã, ontem, 

pode ser sem hora.’ 

Com você pode ser sempre! 

pode ser sem igual 

pode ser sem início 

pode ser sem final. 

Com você pode ser durante 

pode ser só teu sorriso 

pode ser só minha paixão 

Até um fato omisso. 

Com você... Ah, com você 

Pode ser flor o espinho em mim 

Meu corpo o teu campo de pouso 

Que eu em me sendo assim 

Sem você eu não me ouso. 

Com você, sou o teu “Pode Ser” 

Pode ser um amor sem fim 

Todo assim como sempre sou 

 “Eu caçador você de mim!” 

 

FINALMENTE, o que ela será que ela me disse em Veneza? 

FINAL do TERCERO GIORNO! 

ENTÃO, você acha que ELA aceitou ou não a minha proposta?  

Mande um email e concorra ao Johnnie Walk  Bleu Label que eu trouxe para o Paulo Cunha. 


