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Apresentação da EdUFF
Mauro Romero Leal Passos*

O Prêmio UFF de Literatura entra em seu quinto ano e,
como tem acontecido desde o lançamento, mobilizou autores de
todo o Brasil. No total, chegaram à editora cerca de 200 textos.
Poemas, contos, crônicas, escritos por jovens aspirantes à carreira literária, bem como por escritores já experientes, que nos têm
honrado com sua participação.
Este ano, o prêmio adquire um caráter especial, pois faz
parte das comemorações do “Momento Itália-Brasil”. Até julho
de 2012, uma série de atividades acontecerá em todo o país,
com o objetivo de divulgar aspectos da cultura italiana. Iniciado com
o belo espetáculo “Ensaio sobre a beleza”, que emocionou um
grande público na Cinelândia, no Rio, em outubro, o Momento
Itália-Brasil é festejado em Niterói com o lançamento da antologia do Prêmio UFF de Literatura 2011, que teve como tema
“Viagem à Itália”.
A Itália histórica, romântica, de tão belas paisagens aparece de forma variada e criativa nos textos aqui reunidos. Cada
autor soube captar um aspecto desse país tão sedutor, fazendo
desta antologia uma seleção saborosa e requintada de textos.
Como sempre, o sucesso deste concurso se deve à cumplicidade daqueles que também se entusiasmam com a ideia de divulgar o trabalho de artistas que ainda não encontraram espaço
nas grandes editoras. De modo especial, o nosso muito obrigado a Cândida Leite Georgopoulos, Luis Maffei e Opázia Chain
Feres, jurados de poesia; Elza de Uzeda Deker Rachid, Lygia
Maria Gonçalves Trouche e Paulo Roberto Checchetti, jurados de
* Diretor da Editora da Universidade Federal Fluminense.

14

Prêmio UFF de Literatura

crônica; Lúcia Helena de Oliveira Vianna, Miriam Mambrini e Saint-Clair Mello, jurados de contos. Professores e escritores respeitados,
como atestam os currículos ao final deste exemplar, eles honraram
nosso concurso com a leitura atenta e dedicada dos textos enviados.
Reiteramos também nossos agradecimentos à Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez responsável pela edição desta antologia, à Universidade Federal Fluminense e aos companheiros da Editora da UFF que são o esteio de nossas atividades.
Por fim, nosso muito obrigado àqueles que são o motivo desta
festa: os escritores que aceitaram o desafio e confiaram a nós seus
textos. Parabéns a todos. Aos leitores, que degustem essa boa safra
de nossa literatura.

Apresentação
da Imprensa Oficial
Haroldo Zager*

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro tem o orgulho
de apoiar desde a primeira edição, em 2007, o “Prêmio UFF de
Literatura”. Mais do que um concurso, trata-se de uma oportunidade
para escritores de diferentes gerações mostrarem seu trabalho e da
chance de se revelar talentos.
A publicação de uma obra é o maior estímulo para o escritor,
por ser a garantia da perenidade de sua paixão. Para os leitores, é
a oportunidade de descobrir em cada livro um diferente olhar sobre
o mundo.
A Imprensa Oficial, hoje, tem um compromisso com o incentivo à cultura e à literatura. Missão, atribuída pelo Governador Sérgio
Cabral, cumprida com seriedade, determinação e alegria.

*		Diretor-presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Roteiro
Sônia Peçanha*

Aqueles que tiveram a graça de conviver com Clarice Lispector
contam que, vez e outra, ela os procurava torturada pela angústia
de achar que não sabia mais escrever. A mesma Clarice que, quando perguntada se pararia um dia de escrever, respondia, algo irritada: “Você deixaria de beber água?” Pois é esta inevitável mistura
de sofrimento e prazer saciado que enfrentam todos aqueles que um
dia escolheram a escrita. Por mais que sejam muitas as vezes em
que nos sentimos derrotados pelo silêncio solene das palavras; por
mais que tantas vezes a sede de criar nos torture, há sempre a volta.
A alegria de ver, pouco a pouco, a ideia se formando. O prazer de
lamber a cria quando o texto se revela pronto (ou quase). E a magia
deste instante vale as noites de angústia, o tempo roubado a outras
atividades, a insegurança, a questão inevitável: vale a pena? Sim,
vale a pena, respondem em coro os 60 escritores aqui reunidos.
Escrever é destino. Não há como se fazer surdo ao chamado
da vocação. Ainda que a vida nos leve por caminhos tantos, encontramos sempre o atalho que nos traz de volta ao texto. Escrever
é sina. Por mais que o tempo nos atropele com a voracidade de
seus segundos, haverá sempre o instante mágico em que teremos a
vivência de um sem tempo, o pleno instante em que nos entregamos
à silenciosa luta com as palavras. Escrever é roteiro. Não há como
fugir a este caminho. E é para celebrar a alegria de criar que lançamos mais uma edição dos selecionados do Prêmio UFF de Literatura.
*		Revisora da EdUFF, coordenadora do Prêmio UFF de Literatura, é autora de Traição e outros desejos (contos, Objetiva, 2003). Redigiu o texto final do romance
Buarque, uma família brasileira (Casa da Palavra, 2007). Participa das antologias 30 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (Record, 2005)
e Contos de escritoras brasileiras (Martins Fontes, 2003), e do projeto Estilingues
(www.estilingues@wordpress.com.br).
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Nesta quinta edição do Prêmio UFF, mais uma vez, autores
de todo o Brasil atenderam ao chamado da vocação e enfrentaram
o desafio. Professores, médicos, estudantes, funcionários públicos,
morando em cidades pequenas do interior do país ou nas grandes
capitais, jovens iniciando-se nos caminhos da literatura, autores já
editados, são todos cúmplices na inefável magia de criar.
A literatura começa no misterioso sortilégio da criação e se
completa no instante não menos mágico em que o leitor encontra o
texto. Aqui estão poemas, crônicas e contos, que, com certeza, levarão cada leitor a descobrir uma nova e bela Itália.

POESIA
Viagem à Itália
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1o lugar

Gondoleiro
Eduardo de Paula Nascimento*

Cupido dos amores estrangeiros
Remando sob as pontes do canal
Prossigo, confidente gondoleiro,
Ouvinte de um amor quase imortal.
Regendo corações aventureiros
Em cantigas que embalam minha nau
Eu sofro, solitário seresteiro,
Eles se amam, ouvindo o madrigal.
Um beijo sob a ponte dos suspiros
Afiança em meu peito uma certeza
Que enquanto me enamoro da tristeza
Carrego nesta gôndola delírios
Sortilégio das águas de Veneza
Dá-lhes amor, a mim, dá-me martírio.

* Mora em Franca (SP). É engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras. Poeta, contista, cronista e compositor, iniciou sua participação em
concursos literários em 2009 e já acumulou mais de 40 prêmios.
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2º Lugar

Bach (San Gimignano)
Carlos Pessoa Rosa*

teclam
o cravo no vácuo
Bach
levita em nuvens
homens
aluam em flauta
medieval
a poesia respira
a música
que sai da praça
e vaza
em desoras e estranhezas

*		Mora em Atibaia (SP). É autor de Destinos de vidro (contos, Editora Meiotom,
1992), A cor e a textura de uma folha de papel em branco (prêmio CEPE/UBE,
Editora CEPE, 1998), Histórias que o povo conta, mas de meu jeito de contar e
Sobre o nome dado, Coletivo Dulcinéia Catadora, 2008, Prêmio Literatura para
Todos, novela, 2010.
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3º Lugar

Vinhedo
Isabel Furini*

Oscila o pêndulo do passado entre cachos de uvas e cantos.
O som da concertina sacode a casa,
a avó viaja até o velho povoado
contemplando as fotografias desbotadas
do álbum.
Do manto das lembranças colhe risos,
beijos, abraços,
o gosto das uvas e o Sol italiano.

* Mora em Curitiba (PR). Escritora, palestrante, poeta e educadora, orienta a oficina
“Como escrever um livro” desde 1999. Lançou o Livro do escritor (Instituto Memória,
2009), resultado destes 10 anos de trabalho. Escreve a coluna “Livros de Negócios”, do Jornal JCNews (Curitiba). Obteve várias premiações em concursos literários: Poesia da Academia de Letras Itapemense (SC), 1º lugar, em 2010; Revista
Katharsis (Espanha), 2º lugar em 2009; Concurso Internacional Missões, Roque
Gonzáles (RS), 1º lugar em 2005; Concurso Estadual de Poesia de São José dos
Pinhais (PR), 1° lugar em 2002.
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A bota
Vanessa Della Peruta*

Deixei minha Bota,
do outro lado do oceano.
Sem minha Bota,
não posso andar.
Sem minha Bota,
não posso seguir em frente.
Sem minha Bota,
não sei caminhar.
Deixei minha Bota,
Aldelà, mas não a esqueci.
Deixei nela um par de sonhos,
sonhos que ainda não vivi.
Deixei também parte de mim,
a parte que me faz ir em frente;
talvez tenha deixado o melhor de mim
junto com sua gente.
Talvez n’outro verão eu volte.
Talvez volte a caminhar,
talvez volte a me ver,
talvez possa me encontrar.
Deixei minha Bota,
deixei, mas não esqueci,
deixei por paúra, medo,
mas não foi sonho, vivi.
* Mora em Niterói. Aluna da UFF, já trabalhou como secretária e tradutora.
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Brasiliano
Sebastião Bonifácio Junior*

Não lhe bastaram
o tremor da poltrona
e o vômito preso
à garganta.
Ele jaz agora
sob a Torre de Pisa

(com o tronco caído
na haste ilusória
de uma quase vida).

* Mora em Muriaé (MG). Obteve premiação em vários concursos literários, tais
como: Concurso Francisco Beltrão/2009 (2º lugar); XXV Concurso de Poesia Brasil dos Reis (5º lugar); XIII Prêmio Cidadão de Poesia (2º lugar); Prêmio UFF de
Literatura/2010 (3º lugar). Foi selecionado para a antologia do Concurso Poético
Infanto-juvenil de Língua Portuguesa – Cancioneiro, Portugal.
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Coração italiano
Simone Alves Pedersen*

Na Itália, crio asas,
viro anjo,
sinto o paraíso.
De cima, avisto
o verde de Toscana
e sinto o amarelo dos girassóis.
Nas sombras das parreiras,
refresco-me.
Sonho em salgar a alma
em Grado,
onde o mar é raso
e a felicidade profunda.
Das gôndolas, pensam que sou pomba,
de tão alto que voo,
em Veneza.
Gosto de olhar
os turistas da Praça San Marco,
através das nuvens.
Anjo, anjo mesmo, sou apenas
quando sobrevoo a cidade sagrada.
Os museus do Vaticano são o coração do mundo,
que suspira a cada passagem do Santo Padre
sobre a pedra fundamental de São Pedro.
*		Mora em Vinhedo (SP). Formada em Direito, tem premiações em vários concursos literários no Brasil e no exterior. Em 2010, lançou diversos livros, sendo seis
infantis. Para adultos, publicou Fragmentos & estilhaços (poemas, contos e crônicas premiados em concursos literários) e Colcha de retalhos (poemas). Em breve publicará Fronteiras (crônicas) e outras obras infantis, que já estão no prelo.
Blog: simonealvespedersen.blogspot.com
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As cantorias, as trattorias, as quermesses,
a música do Andrea Bocelli
ecoando por planícies e abismos...
um bálsamo para a humanidade.
Quando me canso de voar,
sigo em frente.
Encontro o topo de uma montanha
coberto com um manto de neve.
Ali, eu, anjo, branco,
misturo as brancas asas
no leite da neve.
Quem sobe os Alpes
não entende a cachoeira
que nasce nos meus olhos.
É porque a Itália não se vê,
senão,
com olhos marejados.
É porque a Itália não se experiencia
sem a alma transformar-se.
Viramos anjos,
que enxergam o mundo
com um coração
Italiano.
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Do muito viajar-te
Alfredo Dolcino Motta*

Viajar-te,
Itália,
é mais do que descobrir-te
em teus monumentos e praças,
igrejas, palácios e museus,
cantos, danças e canções;
é mais do que percorrer-te
em teu passado de histórias
tão presente;
é em teu povo e nas tuas gentes
conhecer-te.
Viajar-te
é saber-te una
no plural de tuas múltiplas faces
e saber-te plúrima
na unidade do teu inteiro revelar-te.
Viajar-te
é buscar-te
e novamente procurar-te
porque em cada encontro
mais e mais
estás sempre a revelar-te.
Viajar-te
é explorar o mais além,
é propor-me perguntas
* Mora em Niterói. Formado em Direito e Letras (UFF) e Jornalismo (UFRJ). Procurador federal aposentado da Procuradoria Federal junto à UFF, é professor da Faculdade de Direito (UFF). Finalista de todas as edições do Prêmio UFF de Literatura.
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a que nunca responderei.
Viajar-te
é saber-te caminhos,
direções
e um qualquer ponto/porto/destino
a que nunca chegarei.
Viajar-te,
Itália,
é um lembrar-te sempre
como forma fosse
de a mim mesmo
não esquecer-me.
Viajar-te,
Itália,
é ouvir-te
até mesmo em teu silêncio,
é fechar os olhos,
e, ainda assim,
não deixar de ver-te.
Viajar-te
é também viajar-me,
é tentar –
mas tão difícil –
algo conhecer-me.
Viajar-te
é sonhar um sonho
que, acordado embora,
para sempre sonharei.
Viajar-te,
Itália,
é para sempre guardar-te
na lembrança
com que te trago comigo,
na inteira saudade
que por ti bate
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meu coração.
Viajar-te
é saber-te, enfim,
tão em mim,
que, mesmo ausente,
sempre estás
e estarás
em mim presente.
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À espera
Roberta da Costa*

Qualquer espera angustia
Lança às feras no Coliseu
Você é o pão
Eu sou o circo
Minhas lágrimas
se alimentam
do seu sorriso
Das garras afiadas
para a crucificação
Ao não cidadão romano
a pena máxima
Em segundos
longa viagem à Roma Antiga
Enquanto aguardo os seus lábios...
Hoje com você só queria
uma gôndola sob a ponte em Veneza
Ultraclichê romântico
E o que mais um apaixonado quer
além de todos os clichês?
Você!
Minha Doce Vida, de Fellini
Meu Inferno, de Dante
*		Mora no Rio. Formada em Jornalismo (UFRJ) e Letras (UERJ), mestra em Teoria Literária (UFRJ), é professora do ensino médio e nível superior. Obteve o 1º lugar no
I Festival Intergeracional de Contos e Poesias da UERJ (2005) na categoria conto
(até 25 anos) e participou da antologia do Prêmio UFF de Literatura 2009 (conto).

32

Prêmio UFF de Literatura
Latim clássico e vulgar
no mesmo Império
Não tema as invasões bárbaras
Diga sim.
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Fado italiano
Gloria Leão*

Vejo a Itália em terracota.
Sinto-a em tons de ocre
ao olhá-la, ao tocá-la
pela primeira vez
como se a ela pertencesse
como se dela eu fosse
há milênios.
Já conhecia suas ruas.
Imaginava ali
debaixo dos meus pés
séculos em camadas
sobrepostas.
E eu, pisando neles
como quem pisa
em nuvens,
sonho de antigas eras
sonhado.
A Itália é da cor
da terra úmida.
Tem o perfume
dos limoncellos,
dos muros acastanhados.
Tem o tom dos mármores
*		Mora em Niterói. Formada em Publicidade e Propaganda pela ECO, mantém os
blogs “Café com Bolo” e “Café com Bolo & Poesia”. Autora de poemas, contos
e romances, participou da antologia do Prêmio UFF 2010 (crônica). Em abril de
2011, lançou seu primeiro livro de contos, Na esquina do tempo nº 50 (Editora
Multifoco).
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descascados.
Como se despida deles
mostrasse a sua cor
legítima,
cor original da terra
dos meus ancestrais.
Pisei nela
como se já a conhecesse
e certamente a sabia em mim.
Ela habitava em mim
desde antes de eu nascer.
Trago a Itália comigo.
Trago as cores de seu solo,
de suas gentes misturadas
em tons
de toda a humanidade.
Trago a guerra
em meu sangue
quente e apimentado.
Trago a Calábria e o Chianti,
e a Toscana, terra encantada.
Tenho os ciprestes altivos,
tenho a arrogância dos Césares.
Trago a plebe.
Trago o Arno.
Trago o Tibre
em minhas veias
correndo
como correm os rios
em direção ao meu mar.
A mar.
Amo esta terra
de oliveiras e vinhedos.
Sou terracota e etrusca,
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grega e celta,
devota e pagã.
Trago o fogo
e a raiva em meu peito.
Sou feita dessa mistura
de terra e colinas,
ruínas, conquistas.
Sou rude e amorosa
como as mamas
amassando a pastaciutta,
arando a terra prenhe
em sementes.
Sou da cor da terra,
veramente italiana.
Nasci lá,
ainda que lá
não tenha nascido.
Trago a Itália em
minha essência,
no perfume rosmarinum
no cheiro da sálvia e do óregano
e no amarelo girassol.
Que ninguém duvide
ao olhar para mim,
sou terracota.
Embora minha pele o negue,
tenho o seu mapa traçado,
desenhado em minhas veias.
Italiana é minh’alma,
embora minha certidão
diga que não.
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Fragmentos
Jeane Gislon de Menezes*

De salto desperto
com um Feliz buongiorno!
Estou na Itália!
De mãos com meu nonno,
contemplo a balbúrdia
alegre do dia;
em companhia saudosa
de rude colono.
Longas ruelas,
conspícuas histórias,
mistérios nas fendas,
vielas e sendas
e no véu vetusto do tempo;
chego a tocar
nos ecos das lendas.
Com alma onírica
em mundos paralelos
vejo a imponência
das catedrais e castelos;
visito Roma, Milão e Udine,
a bela Veneza
de gôndolas sublimes.

* Mora em Rio Grande (RS). Cursa Serviço Social. Membro do Recanto das Letras,
tem prêmios literários nacionais e internacionais.
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Ante as termas de Caracalla
faltam-me palavras.
Fico estupefata,
sob a infuência de
Módema, Gênova e Parma;
chego a Budoia,
província Pordenone,
e desse seio carrego
meu sobrenome.
Buonasera, me diz
o sábio ancião,
de volta ao meu leito
finda-se a projeção;
na memória fragmentos
da viagem astral;
e no âmago entendo
a mensagem ancestral;
embora forasteira
entre dois Chãos,
sou italiana de coração!
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Giro d’Italia
Joab Nass*
o
meu norte
é
a
saudade de ti Italia. o branco
d’alma, o despenhadeiro do espírito; o sangue tinto
ferve gélido na fumaça na água na paz há guerra há lutA.
o labor de tanta gente !até tu Romeo! é lindo.
Pracinhas me libertem. Piazzas me divertem.
Soltem as amarras! do ouvido ao estômago
serei
conduzido por ti, Italia.
e tu
mestre? não descansas?
			
Il Palio sacode poeira e mar
o sol salta do solo aos olhos
bela
cresce verde, bianco e rosso
a vida, queda d’água na areia			
Deus está cá a cada canto da bota.
Eterna, foi dona do mundo um
dia
perdeu o próprio nariz uma noite.
da liberdade,
o fogo selvagem, gentil adriático
nada apático.
Avalanche passada. ilumina-me
disputa-me
és tu a história
vem
com toda
a face
de
tua força,
escreve
agora o
pretérito.
						
hoje
					
o
ontem
			
não tem fim. colhe pra ti o
que
			
semeaste; a Terra dorme
				
em tuas terras,
		
ó
Italia.

* Mora no Rio. Analista de sistemas, obteve premiação em vários concursos literários, destacando-se o 1º lugar no XVIII Concurso de Poesia e Prosa da Academia de Letras de São
João da Boa Vista e no XII Prêmio Cidade de Conselheiro Lafaiete, ambos em 2010.
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Italiorum
Thiago Luz*

Somos todos romanos
concidadãos de arte por entre
os marinheiros e as meretrizes,
trazendo um Caravaggio no peito
sem a proteção de um Medici
ou a bênção do Vaticano.
Somos gladiadores do tempo...
Em todo coração um templo,
um Coliseu,
onde luz e sombra duelam
em barroco eterno,
onde cada Dante, um infante,
escreve seu drama divino.
Somos todos viajantes,
forasteiros ou imigrantes
sobre a nau da vida...
E todo olhar d’além mar
um dia sonha em voltar
e matar de vez esta quimera:
saudade da nostra terra.

* Mora no Rio. Foi finalista do Prêmio UFF de Literatura em 2008 (conto) e 2009 (crônica),
obtendo o 2º lugar em 2010 (poesia). Conquistou menção honrosa no Prêmio Lila Ripoll
de Poesia em 2011 e foi finalista do Festival de Poesia Falada do Rio de Janeiro em
2007 e 2009. Site: www.thiagoluz.com.br
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A mesma lua em Roma
Cássia Rosso*

Na noite cálida, no baixo mundo
olho para o céu mudo e distante,
apenas brilhoso, doce, ardente.
A lua é cheia, sustentada pelos fios da minha saudade.
Queria poder ter asas
para alcançar a primeira estrela.
O brilho que dela cai
inunda meu mundo
e abre-se em Roma
para onde você se perdeu.
Seguro a lua pelas mãos,
estampo minhas digitais
num grito mundano,
galáctico,
universal.
Quero tatuar meus beijos no espaço
para que os bons ventos
carreguem em seus braços fugidios
a minha dor da saudade
na Roma, que um dia foi minha
e de que só restaram fractais de sonho.
Por isso peço:
suba no nosso Coliseu,
abrace a lua
e imprima seu perfume

* Mora em Brasília. Premiada em vários concursos literários em prosa e poesia, seu
primeiro conto infantil já está no prelo.
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para que eu, ainda que distante,
possa sentir
neste dia,
nesta noite,
Roma e você.
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No jardim dos Capuletos
Maria Apparecida S. Coquemala*

Entre miados
dos gatos se buscando
no velho telhado,
surge a lua prateada...
No jardim enluarado
recendem os jasmins...
		
Grilos cricrilam
		
chamando pares perfeitos...
		
Coaxam sapos inflamados
		
conclamando belas fêmeas
		
de olhos amarelados...
De Romeu,
entre galhos escondido;
de Julieta,
enluarada no balcão,
ecoam no jardim
suspiros e gemidos...
		
Cúmplice,
		
se esconde a lua,
		
atrás das nuvens
		
de bordas douradas.
* Mora em Itararé (SP). Professora de Língua e Literatura Portuguesa, é colunista de
O Guarani, jornal de Itararé. Autora de Naná e o beija-flor (infanto-juvenil, selecionado para projeto de incentivo à leitura em Barra Bonita); Círculo vicioso, O último
desejo, Além dos sentidos e Flashes, coletâneas de contos e crônicas. A gruta azul
(contos) foi premiado pela UBE-Rio em 2007, e À espera (contos), pelo Correio das
Artes, Governo do Estado da Paraíba. Participa de antologias no Brasil, Uruguai,
Portugal e Itália. Email: maria-13@uol.com.br

43

Poesia
Noite de miados,
de cri-cris e coaxares...
Noite de jasmins...
Noite de Romeu e Julieta
namorando no jardim...
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Renascimento
Célio Diniz*

na capela de Santa Sistina
céu de Michelangelo

afresco de Rafael

e o ar fresco que parece soltar-se
das paredes como um respiro
vida tatuada em minhas retinas

* Mora em Cordeiro (RJ). É formado em Letras pela UERJ e em Pedagogia pela
UNIRIO, com mestrado em Ciência da Literatura pela UFRJ. Cursa doutorado em
Literatura Brasileira na UFF. É professor da rede estadual de ensino e técnico em
assuntos educacionais no CEFET de Nova Friburgo.
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Revoada
José Antônio Zulian*

Acomodei na bagagem as imagens da infância remota,
quando escapava solerte da vigilância materna,
para deliciar-me até não mais poder
com a intensidade infinita do amor plácido,
sempre à minha espera na casa do nonno e da nonna.
Reservei um considerável espaço para as memórias recorrentes
dos sabores, dos odores, dos sons em dialeto,
e até de um orgulho inculcado desde muito cedo,
por ser um “legítimo”, na formação, nos hábitos, na própria visão de mundo.
Carregando essas vivências intensas e densas,
ansiosas ao ponto de turvar a visão e acelerar o coração,
em um final de outono pisei no solo onde tudo principiou.
E mergulhei no bucólico cenário dos nascimentos, dos conhecimentos e das uniões
dos homens e mulheres que amalgamaram a minha família paterna,
que se fragmentou inexoravelmente quando alguns foram embora para nunca
mais retornar.
Perscrutei a planície até a visão alcançar o horizonte
emoldurado por contornos montanhosos,
berço de uma neve alheia aos humores das estações,
e baixei o olhar, defrontando-me com uma terra castigada pelas intempéries.
Frio.
Fome.
Falsas promessas.
Ânsia inadiável de uma sobrevivência mais digna.
* Mora em Viamão (RS). Jornalista, é mestre em Comunicação e Informação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi repórter do Zero Hora e de O Globo,
e chefe de reportagem da rádio Guaíba. Atuou também como coordenador de
imprensa da Assembleia Legislativa e professor da Universidade de Caxias do Sul.
Atualmente é editor-chefe da revista eletrônica Oriundi.
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Quão poderosos e inequívocos teriam sido os motivos
capazes de afastar Domenico e sua mulher, anna, meus bisavós,
com dois filhos, um com três e outro com um ano de idade,
da intimidade de sua rotina,
empurrando-os para um destino sem volta?
Vítimas perfeitas para a persuasão oficial,
estômagos ludibriados pela cantilena institucional,
mentes iludidas pela esperança da realização,
perdidas em meio a outras tantas e tantas,
contabilizadas por um talvez disfarçado programa de expulsão-pátria pacífica.
Mas tudo isso passou.
As dores das feridas físicas e da alma já foram amainadas,
solapadas pela própria história.
A vida seguiu: filhos, netos, bisnetos e assim até quando Deus quiser;
todos enlaçados por um sobrenome, por uma origem comum, única.
Sangue.
Por isso, eu, Domenico, e eu, Anna, nesse dia qualquer de um final de outono,
estamos felizes.
Demorou.
Passaram-se 131 anos.
E aqui estamos nós novamente!
Os nossos espíritos mais uma vez
fluem ao embalo do ar que lhes deu a vida.
E aqui estamos novamente,
assistindo extasiados a uma inesperada revoada de pombos
por sobre o telhado da antiga capela.
Onde há muito tempo nossas mãos, trêmulas de alegria,
entrelaçaram-se para sempre.
E aqui estamos novamente,
reavivando o cotidiano dos nossos dias mais jovens,
sentindo os cheiros de uma terra que nunca deixou de ser nossa,
como tão nossa se tornou a nova terra,
fertilizada por nossos suores,
enraizada por nossa tenacidade,
vicejada por nossas sementes.
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Ritorno
Tatiana Alves*

“. . . Deixarás tudo aquilo que te agrada
mais profundamente; é esta seta a tal
logo no arco do exílio disparada.”
(Canto XVII – Paraíso – A divina comédia)
A cada vez que deixo a minha Itália,
percebo logo que caio no vazio.
E outra terra parece-me tão falha
qual uma chuva que não cessa o estio.
Sinto-me morto, envolto na mortalha;
sinto-me louco, buscando algum juízo;
e a saudade, que a mim me estraçalha,
é como a lágrima que me mata o sorriso.
Não me conformo com este longo exílio
que se afigura a mim como um degredo.
Minha Itália, acolhe este teu filho
que do amor não faz nenhum segredo.
Retorno a ti, terra de puro brilho:
o Paraíso que agora me concedo.

* Mora no Rio. Poeta, contista e ensaísta premiada, possui cinco livros publicados. É
colaboradora dos sites Cronópios, Anjos de Prata, Germina Literatura e Escritoras
Suicidas. É filiada à APPERJ e à Academia Cachoeirense de Letras. Doutora em
Letras, é professora do CEFET/RJ.
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Terra de minha vida
Ingrid Camargo da Motta*

Doce Itália!
terra romana
da ciência,
da política
e da história.
Terra humana,
terra árabe,
terra bizantina
que renasce,
que transpira,
que transborda pelas encostas.
Terra seca e ensolarada
em que tão pouco neva
mas às vezes se esfria.
Terra de fé,
terra de crença,
terra de credos,
desde a renascença.

* Mora em Campo Grande (RJ). Cursa Relações Internacionais na UFF e estagia
em uma rede de hotéis. Foi premiada em concurso literário com artigo sobre a
época dos Tudor.
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Terra de Dante,
Michelangelo
e Da Vinci.
Ah, doce Itália!
Terra de minha vida.
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Viagem à roda da Itália
Flávia Amparo*

Viajo à roda do desejo
estática e extática
qual Teresa de Bernini:
espero que a seta me alucine
e transporte pelos ares meu anseio
e me entregue ao anjo sorridente
ou ao delírio de flanar em tuas vias.
Michelangelo faz sorrir minhas retinas,
passeio os olhos nos afrescos da parede
e contemplo, em dorso e traços, sopro do divino.
Se não posso tocar na realidade,
quero em meu corpo tal contorno de Carrara,
e para contemplar-te quero
repetir aqui teu verso absoluto
“fa’ del mio corpo tutto un occhio solo”
para meu olhar, assim, romper teu velo.
Posso ver e contemplar terrena Itália
que, em Dante, é também pátria divina
que confere ao artista o dom do canto
em terza via, a língua-mãe se aprimo-rima.

*		Mora no Rio. Doutora em Letras (UFRJ), com a tese Sob o véu dos versos: o lugar
da poesia na obra de Machado de Assis, em que analisa a importância de autores
italianos, na construção da obra machadiana. É professora adjunta de Literatura
Brasileira da UFF.
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Na selva escura do pensamento inquieto
encontro o mesmo antigo entrave e suporto:
o lamento de nunca poder vê-la tão de perto
e só, solitariamente, admirá-la pela foto.
Viaja em meus sonhos, clandestina,
e na retina dessa estrada agora avisto
talvez a pedra bem no meio do caminho.
Entre “vedere” e “ovrare”, sigo o fiorentino
que é meu guia nessa Itália imaginária
que nas selvas dos meus sonhos peregrina.
Oh, Divina! Não pude pisar em tuas calçadas!
Roma puro amor, Roma puro mar das vestes
da Pietá, que me embala em berço esplêndido:
meus pés aqui, além e lá, ainda os sinto nesta via
entre o sonho e a maresia de meu corpo de limites
margeando o ilimitado de teus cursos:
assim viajo no eflúvio de um sogno...
Quando tudo silencia no meu quarto
e fecho os olhos para ver aquela imagem,
com que abri a estrofe de Bernini,
engendro agora mesmo outra viagem:
navego à roda do moinho de Teresa
e sou a Sonâmbula de Bellini.
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Viver e morrer de amor!
Cris Dakinis*

Há sonhos de romance na bagagem
dos que seguem em viagem à Itália,
onde desabrocha Verona:
cidade dos amantes na pátria dos amores...
Há mosaicos multicores
nas paredes da Villa de Giulietta
com declarações apaixonadas
aos milhares e únicas
orquestradas por sinos...
A aura veronesa envolve os enamorados
que buscam o seio da dama bem-amada!
Há nomes de Romeu, Eros, de apaixonados
gravados em cadeados nos portões
que levam à sacada consagrada por juras
de amor eternizadas nas cartas
afixadas aos portais por casais
Ternos – eternos!
Há casamentos nos arredores!
Há um poço para receber as moedas!
Desejos ecoam no tilintar de beijos d’água...
São segredos que jazem junto
à urna onde repousa Giulietta,
*		Mora em São Pedro da Aldeia (RJ). Cris Dakinis é o nome artístico de Ana Cristina
Mendes Gomes, premiada em diversos concursos literários no Brasil e no exterior.
Lançou Por arte da magia (2008) e Aos distraídos (2010). A menina do vestido
de plástico e Ciranda, originais inéditos, foram premiados respectivamente na
Argentina (2009) e em Portugal (2010). Correspondente da ACLAC de Arraial do
Cabo/RJ, escreve para sua página www.crisdakinis.com.
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selando os desejos mais secretos e notórios:
VIVER E MORRER DE AMOR!
Fascinante, no mundo inteiro;
especial, quando na Itália;
autêntico, quando em solo veronês...
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CRÔNICA
Viagem à Itália
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1º LUGAR

A linguagem das mãos
Nilson Lattari*

Foram as mãos sempre inquietas, eloquentes, o motivo do meu
fascínio. Fã incontestável do cinema, observei no enquadramento
dos filmes a posição da câmera sempre postada da cintura para
cima, sempre dando o espaço e a conveniência de falar com as
mãos. É um povo que fala com as mãos. E isso tudo começou quando a família se reunia aos domingos e não poderia ser diferente
quando eu chegava, ainda pequeno, e passando pelo portão da
casa da nonna, mãos vinham me receber. Ainda nos braços da minha mãe, via chegar aquele povo risonho, de perfil arredondado,
vermelho, as mulheres a se esbofetearem alegremente, batendo as
mãos, batendo na lateral da cintura. E ali mesmo meu nome mudava:
“Vieni qua, ragazzo!”; “Ma che bel bambino!”.
Sempre gostei de ser chamado assim. Adorava esse nome:
Bambino. Imaginava que meu nome completo poderia ser Giacomo
Santoro Bambino. Por que não? Eu, o primogênito, filho do primogênito da família Santoro, o preferido da nonna, que tinha no meu
pai o seu preferido, herdeiro do relógio Omega que meu pai trazia
preso na algibeira, e que ao chegar a casa suas mãos o retiravam
para colocá-lo em minhas mãos, como um objeto de desejo, cheio
de histórias, trazido no navio de imigrantes pelo bisnonno.

* Mora em Juiz de Fora (MG). Pós-graduado em Estudos Literários. Premiado nas
edições de 2008 (menção honrosa em conto), 2010 (menção honrosa em poesia)
e 2009 (3º colocado em conto) do Prêmio UFF de Literatura. Menção honrosa em
concurso da Fundação Banco do Brasil (2010, crônica).
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Os tios, as tias, o nonno, já aboletados na mesa posta no
quintal, enchiam os copos com a tintura escura do bom vinho, que
ajudava a descer a macarronada disposta com elegância glutona
sobre a mesa.
Praticamente, alguns minutos, talvez horas, o chão não via
meus pés. Andava de colo em colo, servindo de motivo de alegria,
brigas fingidas, falsos ciúmes, e meu pai, legítimo descendente daqueles avermelhados, possuidores de falatório interminável, de conversas atravessadas, se divertia com o meu sorriso e o dedo apontado para a bainha da camiseta da anziata zia, a tia mais velha,
depositada e se ensopando de molho de tomate, as mãos estendidas
com o prato na tentativa vã de ser a primeira a me servir.
Sempre as mãos me dirigindo calorosamente um beijo, um
afago, um apertão cheio de desejos na minha bochecha, dando
início a um acalorado debate quando meus olhos se enchiam de
lágrimas pela dor. O que fazia a culpada se sentir humilhada e de
repente esconder as mãos criminosas nos bolsos generosos da saia,
de onde saíam, magicamente, alguns doces escondidos só para mim.
Minha mãe, sua tez morena, completamente diferente daqueles seres, se encolhia no canto e era logo retirada por diversas mãos
para seu lugar à mesa. Meu nonno, na tentativa de provocar ciúmes
em meu pai, enchia de afagos, com a sua mão gorda e enorme, as
mãos da minha mãe. Mãos poderosas que me levantavam assustadoramente sobre as guloseimas, os vinhos, os pratos, de onde com
um riso nervoso eu sobrevoava as vozes, risos e aquela quantidade
de mãos prontas para me aparar, caso caísse.
A nonna das nonnas, que a todo instante era repreendida
pela minha nonna, sua filha, porque teimava falar na língua da terra
e não aquela da terra que os acolheu, se contentava em ficar explicando qualquer coisa para minha mãe na sua língua enrolada, e
minha mãe ficava ali tentando entendê-la.
Quando voltávamos, ela comentava com meu pai que entendera mais alguma coisa. Meu pai fazia cara de cético. Ela, triunfante, comemorava que com as suas aulas de francês conseguira identificar o mangiare da anziani nonna com o manger de suas aulas. E
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brincava que a todo tempo aquelas mãos estavam sempre tão perto
da comida! Eu imaginava que ninguém poderia comer tanto e falar
ao mesmo tempo, se não tivesse a ajuda das mãos.
Mas tudo chegou ao fim, a casa, com a plantação de abiu,
as mangueiras, a folha de zinco com as roupas a secar no sol e o
chiqueiro do porco sempre limpinho, foi vendida para a construção
de um edifício. O construtor, depois de várias tentativas em realizar
o negócio, resolveu pedir a minha ajuda. Sugeri que homenageasse
um dos moradores, membros da família Santoro. Diante daquela
proposta, os rostos se calaram, as lembranças assumiram o lugar
do vozerio, e as mãos ainda permaneceram falantes e evoluindo
perdidas no ar, como a procurar na história, nos pensamentos, o
nome que mais conviesse. E não mais que subitamente as palavras
vieram nas bocas e nas mãos na tentativa do convencimento, e com
elas as lágrimas.
Não chegaram a nenhum acordo. Eu ouvi com delícias aquela última briga. Desistiram dos nomes e ficou acordado, apesar de
nenhum deles ser provenienti da lì, que se chamaria Torre de Pisa (o
que quase desandou quando o construtor grafou com dois Zs). Mas
eu pedi que duas mãos fossem colocadas embaixo do nome. Eles
não entenderam o porquê, mas acharam bonito. Eu achei belíssimo!
A suspender no ar um beijo ajuntado pelas pontas das minhas mãos.
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Entre mares
Afonso Caramano*

O retrato do avô ficava na sala, numa parede lateral, não
muito acima de um antigo aparador, preso a uma moldura larga e
já bem gasta – olhava de viés para a sala, com indevassáveis olhos
azuis, como o oceano que o separava de sua terra natal, uma figura
austera e pesada como o silêncio que se podia adivinhar em sua
boca, apenas um rasgo frio, pouco afeita a palavras ou ao beijo,
embora patriarca de uma prole de sete homens e uma mulher.
Dizia-se que não contava mais de sete anos quando embarcara com a família rumo ao novo mundo – aqui crescera, talvez nem
brasileiro nem estrangeiro, mão de obra no campo com os irmãos,
e pouco ou nada mais se sabia, muito menos por sua boca, da própria infância ou adolescência. Apenas reproduzira o que aprendera,
nem outros horizontes que fazer família a capinar o mato, colher
café, sulcar o chão, ano após ano, com os meninos já crescidos, até
os tempos mudarem e não haver mais recurso que virem todos para
a pequena cidade.
Cada um dos filhos é outra história – e não parece que guardaram mais mágoas que podia o braço severo de meu avô em suas
*		Mora em Jaú (SP). Formado em Letras, é funcionário público. Autor de poemas,
contos e crônicas, recebeu as seguintes premiações: Mapa Cultural Paulista
(2009/2010 – crônica); Prêmio UFF de Literatura 2010 (1º lugar em crônica);
“Conte o conto sem aumentar um ponto”, concurso promovido pela Academia Brasileira de Letras em 2010 (2º lugar); Prêmio Cecília Meireles da 8ª Feira Nacional
do Livro de Ribeirão Preto/SP (2008), 1º lugar em crônica; publicação de conto
pelo Museu Imperial de Petrópolis, no concurso “Museus, mundos imaginários”
(2003). Tem poemas publicados no meio eletrônico, além de textos de mídia no
Observatório da Imprensa e artigos no Jornal Comércio do Jahu.
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ordens e não poucos castigos, senão as lembranças do duro trabalho,
mas também das traquinagens e liberdades de se viver na fazenda.
Também nunca possuíram terras, fizeram-se na cidade, diversos os
ramos de trabalho, mais brasileiros, embora nos resquícios ficasse a
ascendência, denotada nas macarronadas em família aos domingos,
nos causos contados à noite, nos gestos de quem fala muito alto e ri
e chora junto. Tudo mais uma vasta lembrança.
E o retrato sempre lá, na velha casa, uma incógnita aos olhos
do menino que cresceria meio assombrado diante de seu amarelado
tempo, diante daquele homem que não viria a conhecer senão pelos
olhos muito azuis, os cabelos negros, a boca rasgada e um bigodinho a conferir-lhe rigidez ao rosto impávido. Nada além do mistério
crescendo nas lacunas, nos lacônicos silêncios do que ficara para
trás. As botas, o chicote que diziam sempre trazer consigo, mesmo
morando na cidade, a destreza com que dominava o cavalo, tão
arredio quanto ele. Depois o longo e penoso definhar, entrevado
numa cama, sob os cuidados de minha conformada avó, e a ajuda
de minha mãe, a esse tempo já casada com meu pai, que se responsabilizara por eles.
Sete anos, como sete filhos homens, o tempo que passara,
implacável, lúcido e entrevado, até esgotar-se deixando não mais
que os poucos pertences de um doente, um maço de notas velhas de
dinheiro sob o avaro colchão e o retrato dependurado na sala.
Morrera seis meses depois do nascimento de minha irmã
mais velha, meu irmão nasceria quatro anos depois e eu somente
nove anos mais tarde – e cresceríamos na mesma antiga casa, até
minha avó adoecer, perder a lucidez, falecer, e decidirem vender
a casa.
O retrato de meu avô se perdera, ou ficara com algum dos
tios, na partilha – não saberia dizer muito mais sobre os anos que
se seguiram, meio tumultuados, entre mudanças de casa e outras
dificuldades, a necessidade de amadurecimento e a primeira consciência das coisas. No mais a lembrança do retrato flutuando naquela parede lateral, o olhar indecifrável e uma história sem detalhes,
encoberta por uma sombra fria.
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O que sou, meu nome e o sobrenome a indicar uma incerta
porção de terra estrangeira – uma viagem ao contrário, no próprio
tempo, quando decidi ver o futuro no passado, talvez resgatar o
que nem mesmo eu saberia dizer, do pouco ouvido, de outro tanto
recolhido no esparso da vida, no que não podia dizer o velho retrato
do avô.
Meu rosto herdado, no instante preciso em que piso um porto
qualquer em meio do Mediterrâneo, a olhar o horizonte de frente ao
mar Jônico, talvez com os mesmos olhos de meu avô, ao menos em
certo espanto, ao imaginar um menino de não mais de sete anos, de
mão dada com a mãe ou um irmão maior, sem outras explicações,
só o mar e a incerteza diante de si, e o nunca mais regressar – e não
ter nem palavras para expressar essa súbita e definitiva ausência, a
não ser o choro por todo o tempo que durara a viagem, segundo o
relato de um tio-avô, muitos anos mais tarde –, choro mal interrompido enquanto engolia alguma comida entre soluços ou quando era
vencido pelo sono e cansaço. E tudo mais que viria depois, além do
silêncio de sempre que traria consigo. Nunca pude imaginar se fora
feliz ou não.
O tempo também é um espaço, mais que o retrato na parede
ou o desenho de estreita península num mapa – começo, agora, de
costas para o mar, a dissipar velhas sombras, o início de outra viagem.
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Destino: o paraíso
Sérgio Bernardo*

A Itália, aquela bota quase à deriva no Mediterrâneo vista
nos mapas da Europa, é muito mais do que cabe em nossos clichês
estrangeiros.
Viajar à Itália deixará bem claro que Parma é mais que o
queijo parmesão da nossa macarronada. Nápoles, bem mais que
sorvete napolitano. Milão, muito mais que bife à milanesa. E as gôndolas de Veneza, incontáveis vezes mais do que os vinhos e azeites
caros nas gôndolas dos supermercados.
Por ter sido durante séculos dividida em pequenos reinos e
cidades-estados, guarda tanta diversidade cultural, que um louro
camponês do alto Adige e um pescador calabrês, embora muito
italianos, com certeza!, são tão diferentes (em aparências, hábitos,
falares) quanto um nórdico e um marroquino.
Se a nossa língua portuguesa, na avaliação oitocentista de
Bilac, é a “última flor do Lácio, inculta e bela”, a cidade eterna dessa
província é Roma, hoje nem um pouco inculta, mas ainda e sempre
bela.
Indo à península italiana ou a suas ilhas, não procure sardentos na Sardenha, nem flores em Florença, nem resquícios de milenares etnias no sopé do Etna. Mas contente-se de ser um turista
em Turim, esquadrinhando cada pedra do chão, cada cantaria das
*		Mora em Nova Friburgo (RJ). Com várias premiações em concursos literários no
Brasil e no exterior, publicou, em 2005, Caverna dos signos (poesia e narrativa),
a convite da Secretaria Cultural de Nova Friburgo. Em 2010, lançou Asfalto (poesia) pelo selo OFF Flip, em Paraty/RJ. Membro da Academia de Letras do Rio de
Janeiro, assina a coluna “Sem poesia não dá”, no jornal virtual Sobrecapa Literal.
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paredes, cada cumeeira dos telhados, não deixando de trazer essas
imagens bem nítidas nas duas espécies de memória: a do cérebro e
a do cartão da câmera digital.
Nada (ou muito pouco) do velho carcamano, trouxa no ombro, atracando no porto de Santos há mais de um século. O que
se encontra, fácil, é um europeu enfiado num Armani, cheirando a
Dolce & Gabbana, fissurado em tecnologia de ponta como qualquer
representante do mundo geek sobre o globo terrestre.
Seja pela primeira vez pisando o solo de Pisa, passando o
verão em Verona, assistindo à Tosca na Toscana, ou indo a uma rave
em Ravena, não importa o lugar ou o que nele fará, o visitante é
tocado como um Stradivarius nas mãos de um virtuose: divinamente.
Porque uma viagem à Itália é igual ao primeiro beijo: tem
sapore speciale e a gente nunca esquece.
Se você gostará do lago de Como? E como!
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Aconteceu em Florença
Sandra Magaldi*

Era abril em Florença. A manhã, nublada e úmida, não convidava a passeios a pé. Mas foi o que escolhemos fazer naquele
último dia na cidade. Logo ao chegar, havíamos mergulhado de
cabeça nos museus e galerias, extasiados com a arte à disposição.
Como despedida, queríamos sentir as ruas e a gente local. Éramos
jovens, enamorados, e tudo se fazia mágico então.
Dentro de mim, uma carioca oriunda por parte de pai, a sensibilidade viajava alerta como corda esticada, pronta para vibrar
ao menor toque. Podia ser um detalhe qualquer, singelo, corriqueiro
para outro observador. Que experiência deliciosa não precisar soletrar o sobrenome, uma vez que, milagre!, todos o compreendiam de
primeira! Bastava uma canzoneta conhecida, chegada com carinho
ao ouvido e sabe-se lá de onde, ou o cheiro familiar do ragù pela
vizinhança, e pronto. Eu imediatamente me reconectava com os sons
da minha infância ou com o aroma da cozinha da zia Rosa nos domingos de casa. Quantas vezes na viagem recordei a figura dessa
tia, vigiando o ponto al dente da massa e cantarolando, saudosa, o
Anema e core... Sim, era mesmo muito jovem, essas reminiscências
me surpreendiam.
Naquela manhã saímos sem rumo, com a disposição de curtir
cada momento, levando sapatos confortáveis e roupa quente. Caminhamos bastante por ruas calmas e pitorescas, dentro e fora dos
circuitos turísticos habituais. À beira do Arno, um artista de rua captou minha alegria numa caricatura implacável e divertida. Nunca o

* Mora no Rio. Pedagoga, atuou nas áreas de educação não formal, cultura e meios
de comunicação. Cofundadora do grupo Amigos de Xochipilli, formado por escritores amadores.
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perdoei pelos dentes enormes que me colocou, mas fiquei-lhe grata
por ter eternizado um momento especial de minha vida.
Cansados, afinal, chegamos a um pequeno largo. Três ou
quatro ruas estreitas vinham dar ali. A quietude dominava o cenário
de pedra molhada e escurecida. Tinha começado a chover fininho,
o frio aumentara, mas já não assustava naquela época do ano. A
hora e a circunstância pediam uma parada e o reforço de um bom
cappuccino. O bar à frente nos convidava, com mesas internas. Entramos, sentamos próximos à porta, fizemos o pedido e desfrutamos
o calor ambiente. O local era simples, um sujeito simpático no balcão, poucos fregueses na casa. Nas paredes, um mapa e fotos de
regiões da Itália e um cartaz daqueles que brincam com os fregueses,
avisando que ali não se vendia fiado.
De repente, começamos a ouvir ao longe, vinda da rua, uma
voz forte e máscula. Mas só lhe demos atenção porque o homem
do balcão sorria para a porta, divertindo-se por antecipação e demonstrando conhecer de quem e do que se tratava. Parecia-nos uma
espécie de discurso ou recitativo, uma cantilena qualquer de alguém
que evidentemente se aproximava mais e mais da praça. E que vinha
agora, percebia-se, direto para o bar. Logo ele pisava com força o
degrau da entrada para, abrindo largamente os braços e dirigindo-se a todos, despejar uma declaração surpreendente:
– Quando piove la mattina, la corna si avvicina! – e calou-se,
correndo a plateia com olhos marotos, para conferir o efeito causado.
Todos caímos na risada, eu traduzindo livremente para o meu
companheiro: “Quando chove de manhãzinha, o chifre se avizinha”.
Os conhecidos presentes saudaram o recém-chegado e se juntaram
à caçoada. O homem do bar providenciou bebida para todos, regando o bom espírito reinante. Enquanto os fregueses provocavam
o poeta, para puxar novas rimas e ditos, meu namorado e eu comentávamos a máxima que ele jogara ao entrar. Contei-lhe que, ao
ouvir os versos, me tinha vindo à mente uma resposta, também em
rima bem-humorada. Fora uma reação instantânea. Meu companheiro achou graça e me encorajou a entrar na brincadeira e responder.
Seria um desses momentos pitorescos de viagem, que a gente guar-
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daria para sempre. Hesitei. Os versos estavam na ponta da língua,
quase caindo de tanta vontade de acontecer. Mas eu não tinha ousadia suficiente para desafiar o poeta.
Quando, enfim, me decidi a falar, o menestrel florentino já
devolvia o copo ao balcão e soltava mais uma:
– L’uomo cornuto è sempre piaciuto!
Eu tornei a versejar uma tradução livre: “O homem traído é
sempre querido”. Mas embatuquei.
Assim, naquele dia em Florença, morrendo de rir, eu perdi a
minha rima. Mas ainda é tempo de dizê-la aqui, entre nós. Pois se
“quando piove la mattina, la corna si avvicina”, pode-se concluir que
“quando piove la serata, la corna è arrivata”. Meu companheiro não
esquece que isto quer dizer algo como “Quando chove ao anoitecer,
o chifre acaba de acontecer”. E ele também aprendeu a rebater à
italiana:
– Ecco!
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Baile de máscaras
Maria Apparecida S. Coquemala*

Sou Júlia, mas no baile de máscaras daquela noite em Veneza,
sentia-me Julieta à espera de Romeu, meu sonho de consumo, no
dizer das amigas brincalhonas. Que baile! Prometia...
Estava com um grupo de estudantes, todos da minha turma na
faculdade, participando de uma viagem à Itália, presente de meus
pais pela excelência das notas que eu sempre lhes apresentava. Fernando, meu colega de turma, participante também, era meu volátil
namorado. Fernando, apelidado de Romeu pelas colegas, para combinar com Julieta, meu apelido. E por conta desse namoro, eu alternava momentos de grande alegria com outros de profunda frustração.
Naqueles dias, estávamos em Veneza. Que cidade! Ambiente
coerente com minha delirante paixão: as antigas vivendas, os românticos gondoleiros e suas histórias de amor, as serenatas, os pombos
da Praça São Marcos, a beleza natural da paisagem aliada à criada
pelo homem, lembranças em toda parte, de livros lidos, de filmes
vistos, do infeliz compositor Gustave, morto na cidade em consequência da atração por um adolescente; de Otelo e Desdêmona, da
tragédia de Shakespeare, vítimas ambos da traição e do ciúme...
Mas haveria de ser outro meu destino, eu pensava otimista. No baile
de máscaras daquela noite a que iríamos todos, pressentia que Fernando me falaria de compromissos mais sérios. Eu sabia, ai de mim,
de suas muitas outras paqueras, compreendia, perdoava, era de sua
*		Mora em Itararé (SP). Professora de Língua e Literatura Portuguesa, é colunista de
O Guarani, jornal de Itararé. Autora de Naná e o beija-flor (infanto-juvenil, selecionado para projeto de incentivo à leitura em Barra Bonita); Círculo vicioso, O último
desejo, Além dos sentidos e Flashes, coletâneas de contos e crônicas. A gruta azul
(contos) foi premiado pela UBE-Rio em 2007, e À espera (contos), pelo Correio das
Artes, Governo do Estado da Paraíba. Participa de antologias no Brasil, Uruguai,
Portugal e Itália. Email: maria-13@uol.com.br
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natureza exibir-se com mulheres, próprio da sua masculinidade. Assim racionalizava. Haveria de tê-lo só para mim, privatizando o bem
comum, a propriedade coletiva, o bem público, como diziam dele
as amigas, rindo divertidas. Sem maldade. Sabiam dos atrevimentos
dele querendo namorar todas as colegas da escola. Amigas queridas. Eu compreendia. Desejavam com suas brincadeiras alertar-me
contra suas traições. O amor é cego, diz sabiamente o povo. Além
de cego, o meu – me parece agora – era surdo.
E naquela noite, lá estávamos no baile, animadíssimos. Compráramos nossas máscaras, estavam à venda por toda parte. Não
hesitei, comprei uma que supus fosse Julieta, tinha um ar apaixonado. Em momento algum, duvidei que Fernando não comprasse a de
Romeu. E no baile, enfim, ouviria o que aguardava ansiosa, que me
dissesse que eu era a única, apesar das aparências em contrário,
desfazendo assim as fofocas de que ele era de todas.
Mas, tanta gente no salão, todos mascarados, acabei me perdendo das amigas, na verdade, nos perdemos todos, desacostumados de tais bailes, daí que cada um de nós foi se ajeitando como
pôde, tentando fazer-se entender com poucas e mal pronunciadas
palavras italianas, o que acabaria gerando histórias e mais histórias,
todas hilárias, que não cansávamos de repetir na viagem de volta
ao Brasil.
Atenta, eu tudo observava, porém, por mais que observasse,
não distinguia Fernando, meu Romeu, entre tantos outros Romeus.
Até que, a certa altura, percebi um Romeu magnífico, imponente,
destacando-se. Era ele, eu tinha certeza. Algo o denunciava, talvez
o perfume se evolando, se confundindo com o outro, o que vem
através dos poros dos homens que se sabem másculos, atraentes. À
sua passagem, mulheres se agitavam para a batalha da conquista,
salivando como o cão de Pavlov, pensava eu tomada pelo ciúme.
Ah... Como se vê o que não existe e existe o que não se vê quando estamos apaixonados... Mas, em momento algum, veio a mim,
pobre Julieta...
Frustrada, me recusava a dançar, até com um altivo Arlequim,
antes mesmo que ele dissesse alguma coisa, enquanto o belo Romeu
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seguia dançando com mulheres de variadas caras. Por fim, perdida
a esperança, acabei por me consolar com um humilde Pierrô.
Pierrô falava italiano, mas para minha surpresa, português
também. Era brasileiro, em férias na Itália na casa dos avós italianos.
Conversando, fomos descobrindo afinidades, falando de artes, de
literatura em especial, eu, das minhas predileções literárias brasileiras; ele, me apresentando autores italianos, cujas obras vinha lendo,
indicadas pelo avô, Pirandello, Umberto Eco, Ítalo Calvino, detendo-se neste último, descrevendo o personagem Agilulfo, do romance O
cavaleiro inexistente, que tanto o fizera rir por conta das trapalhadas
resultantes da invisibilidade, e fazendo-me rir muito também. E foi
nesse momento que comecei a perceber que mais interessante que
um Romeu infiel podia ser um Pierrô discorrendo sobre as façanhas
de um cavaleiro que nem existia materialmente.
No dia seguinte, a meu pedido, Pierrô, ou melhor, Giovanni,
acompanhou-nos nas visitas a outros pontos turísticos, um cicerone
simpático e competente. Eu muito me achegava a ele, esperava ver
Romeu enciumado, mas a verdade é que não se importava, estava
bem cônscio da sua superioridade sobre o rival surgido como do
nada. E companhia feminina era o que nunca lhe faltava.
De volta ao Brasil, Giovanni e eu acabamos nos encontrando,
namoramos por algum tempo, mas partiu para a Itália para uma especialização em Engenharia e, como diz o ditado, longe dos olhos...
Acabamos nos perdendo, meu Pierrô roubado por alguma Colombina. Assim como perdi Romeu de vista, mas posso imaginá-lo na
Publicidade, divulgando produtos próprios para homens desejosos
de ter também o charme dele.
O tempo já passou em alguns anos. Visitei com meu marido
a Itália, fomos a Veneza, ri muito ao me lembrar do famoso baile
de máscaras, do imponente Romeu que, afinal, não era Fernando,
o meu Romeu, e sim um figurão local, enquanto o malsucedido Arlequim, que nem sequer conseguira falar comigo, era Fernando, o
meu Romeu, ironicamente preterido por um simples Pierrô, conforme
descobri no dia seguinte.
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Baile de máscaras em Veneza
Alexandra Rodrigues*

Chegamos ontem à noite a Veneza, oriundos da Toscana,
onde papoulas e girassóis se abriam no vasto campo do nosso olhar.
Antes, em uma breve passagem por Pisa, nos inclinamos diante da
sua torre memorável, que desafia a lei do espanto. Já em Roma nos
havíamos surpreendido com a alma da História incorporada às ruínas de cada esquina, com o céu avermelhado do entardecer, cobrindo de ocre a cidade eterna com suas belíssimas pontes suspensas
sobre o rio Tibre.
O que tínhamos contemplado era mais que uma paisagem
herdeira do império romano e do renascimento. Parecia uma essência que inebriava nossos sentidos, uma aquarela que nos manchava
de história e cultura, de vigor e beleza!
Mas, como ia dizendo, estamos desde esta manhã na surpreendente Veneza e nos enamoramos já de seus canais, veias por onde
escorre a memória dos séculos. Como pode uma cidade desenhar-se
sobre a água, deslizando silenciosamente em elegantes gôndolas
conduzidas por barqueiros cantores? Como é possível que uma cidade erguida sobre mais de 100 ilhas espalhadas por uma imensa
lagoa se passeie tão romântica e misteriosamente sob centenas de
pontes que suspiram à passagem de modernos Romeus e Julietas?
A atmosfera de sonho de Veneza envolveu-nos ainda mais fortemente no final da tarde, quando, surpreendidos pela imensidão da
Praça de São Marcos, começamos a perder o chão do Tempo. Por
*		Mora em Brasília. Psicóloga e professora na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, publicou O nome das coisas (2004) e Minha avó botou um
ovo (2007) pela Editora Thesaurus. Entre seus prêmios literários, destacam-se: Prêmio Cora Coralina da 9ª Feira Nacional de Ribeirão Preto (1º lugar em crônica),
Concurso Literário “Cantar Portugal em Prosa e Verso”, Faro/Portugal (1º lugar),
Concurso Lusófono Trofa/Portugal (1º lugar em conto infantil).
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que séculos esvoaçavam nossas mentes, deslumbradas com a paisagem aquática da cidade, aturdidas com as revoadas de pombos que
cruzavam o céu e aterrissavam a nossos pés, encantadas com a imponente catedral de San Marco e com o palácio gótico dos Doges?
Logo os mistérios do anoitecer se fariam anunciar ao som de
violinos, enfeitiçando a alma dos turistas que, como nós, observam
agora a delicada silhueta dos palácios renascentistas. Sentemos a
uma mesinha ao ar livre para tomar um esplêndido café e contemplar a paisagem de devastadora beleza que se eterniza entre centenas de turistas. Deixemos que o olhar nos conduza sem rumo.
Destaca-se, ao longe, o movimento saltitante de arlequins que
parecem comunicar algo importante, ao passar pelas mesas. O que
será que anunciam esses mensageiros, alegres silhuetas recortadas
na paisagem da imensa praça?
Inesperadamente, somos abordados pela alegria carnavalesca de cinco vultos, dois com máscaras douradas sobre seda
preta, os outros com fantasias multicoloridas, convidando-nos para
um baile de máscaras. É a sedução da noite de Veneza, para
nos entregarmos aos mistérios de uma nação capaz de encantar o
mundo com seu desejo insaciável de beleza infinita, mas também
de conduzi-lo, pelas mãos da poesia, aos horrores tenebrosos do
inferno dantesco.
Aproximam-se animados grupos com suas fantasias palacianas
de luxo e rostos escondidos sob belíssimas máscaras, provocando
nossa imaginação. Quem serão? Inútil tentar adivinhar idade, sexo,
posição social. Não é o rosto que se oculta, são as garras do inusitado que requintadamente se mostram, é a imaginação que se rebela
contra as amarras do cotidiano, é a fantasia que provoca as leis e
a autoridade, é o mundo pagão brincando de se esconder atrás do
sagrado. Temos a impressão de que toda a cidade emerge nessa
magia de transgressão, festejando a vida, desafiando a ordem estabelecida, os pudores do cotidiano!
Começamos a nos sentir totalmente contaminados pelo espírito de Veneza, agora que avistamos, vinda de todos os lados, na
imensa Praça de São Marcos, uma onda de personagens fantasia-
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das dos mistérios da História. Somos quase engolidos pelo movimento efervescente de rostos escondidos atrás das máscaras que
invadem a noite!
Até que percebemos, a poucos metros... Observe discretamente, no grupo à nossa esquerda, aquele vulto misterioso que se destaca por seu porte compenetrado. Será mesmo ele, com o caderno de
anotações sempre repleto de desenhos, esboços, artefatos à frente
do seu tempo? É ele, sim! Ah, que vontade de espiar as páginas
onde o artista, o inventor, o matemático, o engenheiro, o anatomista
registravam seus devaneios! O que dizer então do pintor, do escultor,
do arquiteto, do botânico, do poeta e do músico que se escondem
atrás daquela máscara de incrível versatilidade? Nunca um sorriso
desafiou tanto a história quanto o da sua Monalisa, nunca a engenhosidade desafiou o tempo com tantas invenções que só seriam
materializadas mais de 400 anos depois!
É, Leonardo da Vinci, foi essa Itália renascentista que te tornou
aprendiz e mestre, gênio e servo do mundo! Lembras teu último desejo,
quando pediste em testamento que 60 mendigos acompanhassem
teu cortejo fúnebre? Tu sabias bem que todos nós mendigamos vida
atrás dessas máscaras deslumbrantes...
Olhe quem vem chegando, com a máscara da coragem escondendo o medo da Inquisição! É ele, o atento observador do firmamento, que teve que dizer que sim, que sim, senhor, e diria que o
Sol dançava entre as estrelas e que a Terra ocuparia, para sempre, o
centro do universo! E repetiria essa ilustre mentira aos nobres senhores deste pequeno mundo, para escapar da santa fogueira. Por que
te afastas de nós, Galileu Galilei, entre gente fantasiada de sabedoria? Por que nos deixas enfeitiçados de estrelas?
Observe agora! Viu? Lá está ele, diante de nós, no meio de
seus discípulos, um vulto ligeiramente envelhecido, contemplando
sua obra, quase destruída pelas denúncias do clero. Ah, tua fome do
belo, teus estudos detalhados da anatomia do corpo, tua ousadia de
representar o Paraíso inatingível! Como pudeste, Michelangelo, pintar o Juízo Final na Basílica do Vaticano, representando condenados
e salvos, uma multidão de corpos nus suspensa no teto da virtuosa
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capela? Será mesmo o firmamento de Veneza o que a nossa imaginação contempla agora ou é o céu da Capela Sistina, com a mão
de Deus tocando a do homem?
Quase sem percebermos, uma mão sutil nos envolve e conduz
em direção ao espaço que sabemos pisar. Vamos, vamos embora,
a noite já nos envolveu desvairadamente em seu baile de fantasias!
Nosso olhar já se extasiou com o encontro entre as pinturas do céu e
as águas da imaginação! Precisamos encontrar, por entre a multidão
da Praça de São Marcos, o caminho de volta à realidade.
Amanhã mesmo deixaremos Veneza. Levaremos em nossa bagagem o encanto desta noite. Carregaremos na lembrança desta
viagem a cultura italiana, diluída na realidade do nosso pequeno
mundo. Passearemos em outras Venezas, reconheceremos outros gênios atravessando as praças deste planeta. E inventaremos novas
máscaras para o eterno baile da Vida!

75

Crônica

A casa de pedra
Adriana Marcolini*

Era uma casa antiga. Tinha pelo menos 300 anos. Não era
tão pequena. Mas era sólida como uma rocha. Era uma casa de
pedra. Daquela pedra dura, que desafia o tempo, o frio e a neve.
Cravada na terra. Nada poderia destruí-la. Só uma guerra. Ou um
terremoto. Desses terremotos loucos, que são capazes de mexer com
as profundezas da terra, deixar tudo de cabeça pra baixo e mexer
com o que está submerso. Mas não era este o caso. Passaram os
terremotos. Passaram as guerras. Ela estremeceu. Mas não caiu. Permaneceu. E naquela permanência ficou. Indiferente à passagem dos
anos, das décadas, dos séculos.
Havia quem afirmasse que a casa de pedra era uma casa-fantasma. Uma aura de medo pairava em torno dela. Os moradores
tinham ido embora. Alguns partiram para um país chamado Brasil,
do outro lado do mundo. Outros foram viver em outras paragens,
não muito longe dali. Não se sabe bem por quê, talvez por alguma
tragédia familiar que preferiam manter escondida, ninguém voltou
para a casa de pedra. Ela ficou ali, simplesmente. Ela e seus fantasmas. Mas para a menina-moça que vinha daquele país chamado
Brasil, isso não tinha importância. Ela queria vê-la. Já a imaginara
em seus sonhos. Quando criança, seu avô lhe contara muitas histórias sobre ela. De tanto escutá-las, decidiu que deveria conhecê-la.
Vê-la com seus próprios olhos. Senti-la. Tocá-la. Estava na hora de
encarar as coisas de frente, sem fantasias. Nem que fosse preciso
*		Mora em São Paulo. Jornalista (PUC-SP) e mestre em Língua e Literatura Italiana
(Universidade de São Paulo/2003), trabalhou no Estado de S. Paulo, Gazeta
Mercantil e colaborou com agências de notícias (Estado e Reuters) e várias revistas.
Em 2001, participou do programa de voluntários das Nações Unidas, atuando em
Sarajevo. É autora de Livrarias de Buenos Aires (Ateliê Editorial, 2011). Atualmente trabalha como jornalista e tradutora autônoma.
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procurar muito. Nem que fosse para sofrer uma desilusão. Nem que
fosse... Não havia problema. Afinal de contas, estava deixando de
ser menina.
A casa de pedra ficava no Vêneto. Mais precisamente na Lessínia, uma terra de arquitetura pétrea por natureza, tão resistente
quanto seus homens e mulheres. Sim, na Lessínia, aquela região de
montes meio pedregosos e misteriosos, em que a Itália já vai se
aproximando dos Alpes, com uma gente alta, meio loira, que fala
um dialeto cantado e ainda não esqueceu suas raízes camponesas.
Lá onde as flores brancas das cerejeiras cobrem os vales na primavera, e as festas populares anunciam a chegada do verão. Onde o
outono é um espetáculo de cores e o inverno um manto de neblina
salpicado de neve.
Lá nesses vales de natureza exuberante, cujo ciclo das estações remete ao ciclo da vida que se repete em cada ser humano,
com sua infância, juventude, idade madura e velhice. Lá nesses pastos e pomares, cujas colheitas são símbolos de fertilidade e de bem-aventurança comemorados nas sagre paesane, as festas populares
regadas a música, vinho e grappa, quando os camponeses vendem
o fruto do seu trabalho: framboesas, morangos, cerejas, uvas, amoras, queijos, pães e vinhos. E os pequenos agrupamentos de casas,
as contrade, se enchem de júbilo e alegria.
Primeiro a menina-moça saiu de Verona à procura do paese
de origem de sua família. Quando a cidade ficou para trás, avistou
de longe várias ville venete, aqueles casarões renascentistas com
jardins esplendorosos típicos da região. Depois a estrada começou
a subir. E sempre subindo um trajeto sinuoso, foi observando a paisagem e gostando cada vez mais daquelas colinas bucólicas. Até que
chegou. Era Roveré Veronese, um povoado que parecia parado no
tempo. Era lá mesmo. Então a menina-moça foi conhecer o lugarejo.
Visitou a igreja e ficou encantada com o sino de 1493. Deu uma volta na praça. Tomou um café no bar. Viu nas mesas homens de bochechas rosadas e boné jogando cartas e resmungando naquele dialeto
meio espanholado. Foi à escola. E aí aprendeu que a cidadezinha
era o local de origem do camponês Bertoldo, o célebre protagonista
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do livro Astuzie sottilissime di Bertoldo, operetta piena di moralità e
di spasso, publicado em 1606 por Giulio Cesare Croce – um retrato
da cultura popular da época. E se orgulhou.
Mas a aventura estava só no começo. Caminhando pelas ruas
empedradas, viu o busto de um antepassado seu em frente à igreja
e foi indagar o motivo da honraria: “Ele enriqueceu na América e,
quando voltou, doou um terreno para a paróquia”, contou alguém. E
então conheceu um homem velho, que lhe disse: “Lembro-me dele de
colete, com um relógio de ouro no bolso. Falava muito sobre o Brasil.”
E o homem velho descreveu em detalhes aquele antepassado.
A menina-moça pensou então nas histórias que ele deve ter contado
para seus conterrâneos, os paesani, nos seus relatos fantasiosos e
cheios de glória, nos olhos arregalados daqueles que o escutavam,
acreditando em tudo (ou quase tudo) o que ele contava. E pensou
naqueles pobres camponeses que, movidos por aquelas histórias fantásticas, resolveram partir para o sonho de fare l’America. Mas que
ficaram só no sonho.
E depois de muito falar, o homem velho levou a menina-moça
para conhecer a casa de pedra. Lá estava ela, com sua aura de
mistério. Imponente. Como era bom poder finalmente vê-la! Era realmente linda. E então a menina-moça empurrou a porta, que era
pesada como só as portas das casas realmente antigas sabem ser.
E o rangido rouco soou-lhe como um lamento, um choro de alguém
que havia muito pedia que o escutassem. Entrou. Foi quando sentiu.
Escutou. Viu. Não, não era fantasia. O homem velho a acompanhava e testemunhava tudo. Eles estavam ali: os fantasmas. Ela entendeu
logo: eram seus antepassados. Apesar dos séculos, da emigração,
das guerras e dos terremotos, eles continuaram a viver ali. Quiseram
continuar a viver ali. Para sempre. Como fantasmas.
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Giorgia, a gôndola e o pôr do
sol em Veneza
Geraldo Trombin*

Immagine! Embarquei. Viajei. De repente, estou no outro lado
do mundo, na cidade lacustre, símbolo máximo do romantismo, mais
precisamente navegando sobre as verdejantes e tranquilas águas do
Grand Canale, em Veneza. Ah! Cenário esplendoroso o daquela
imensa avenida aquática, que inspira amor que inspira poesia que
inspira o peito, enchendo a alma de alegria e trazendo à tona os
mais submersos desejos. Vero conto de fadas.
E o charme da gôndola, então! Tudo a ver com aquela romântica vista ao entardecer: assentos e almofadas em forma de cuore,
forração vermelho-aveludada; o champanhe trincando de gelado
prontinho para o brinde; as rosas espalhadas como tapetes pelo
assoalho e as inesquecíveis músicas italianas invadindo o labirinto
dos ouvidos, despertando o mais sonolento dos sentimentos. Oh!
Sole Mio! Tudo especialmente preparado por una bella ragazza:
Giorgia Boscolo – a primeira gondoleira da história a quebrar a
tradição dessa profissão que ficou mais de 900 anos exclusivamente nas mãos dos homens, superando 21 candidatos masculinos no
exame de admissão. Ela, esbelta, alta, linda e estonteante loira de
olhos verdes, 24 anos, mãe de dois filhos (mas nem ligo!). Ela que,
usando camiseta de listras azuis e brancas e chapéu de palha, nas
suas fortes braçadas, vai remando, remando, encantando cada vez
*		Mora em Americana (SP). Publicitário, é membro do Espaço Literário Nelly Rocha
Galassi, em Americana. Autor de Transparecer e escuridão (poesias e crônicas,
1981) e Só concursados – diversos poemas, crônicas e contos premiados (2010),
tem trabalhos editados em mais de 75 publicações.
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mais e me conduzindo a visões apaixonantes! Bravo, bravíssimo!
Palpitação à primeira vista, paixão a perder de vista! Que Piazza e
Basilica di San Marco que nada, nem Palazzo Ducale, muito menos
Torre dell’Orologio! Ah! Só se for mesmo a Ponte dei Sospiri: Giorgia,
a ponte para os meus mais delirantes e suspirosos pensamentos.
Por obra do destino (ou será do cupido à italiana?) estava
sozinho em sua embarcação. Sem perder tempo, partimos! Aproveito a oportunidade de um deslize dela – ao abrir largo e cativante
sorriso – e ofereço-lhe uma taça de champanhe. Ela acena um sim
com a cabeça. Imediatamente abandona o remo e também o seu
tão sonhado, batalhado posto. No espocar daquele encontro, borbulhas de emoção; no tilintar das taças, o frenesi do olho no olho;
no primeiro gole, o êxtase umedecido do lábio no lábio; na metade
da garrafa evaporada pelo nosso calor, já estávamos mergulhados,
embebidos na liquidez da entrega. Delírio de prazer. Mamma mia!
A gôndola navegava sozinha, ao léu, ao céu veneziano quase noturno, onde pontinhos de luz estelares faiscavam como pirilampos em
voos ao ocaso. Sem bússola, sem norte! Simplesmente levada pela
ondulação causada pelas correntes e pelas outras embarcações. Eu
e Giorgia ali, estirados, amortecidos, perdidos dentro de nós mesmos, desfrutando do mel daquela lua, daquele doce momento; um se
lambuzando do outro em uma gula alucinada. Subitamente assusto-me ao ver o barco indo de encontro à estrutura de pedra da mais
antiga e famosa das pontes em arco da cidade: a Ponte di Rialto.
Desesperado, grito: “Vai bater, vai bater.” E brummm! Um estrondo,
um som ensurdecedor! Abro os olhos e penso: Que viagem; que
sonho! Pena que nunca fui à Itália, que estou longe de conhecer a
sedutora Giorgia. Pena que a única gôndola que conheci foi a do
supermercado. Aliás, nada romântica, diga-se de passagem! Sacanagem o vento bater a porta do meu quarto justamente na hora da
minha sesta! Maledetto!
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Imagética Itália
Hedwig Marina Rodrigues*

Imagine um lugar presente e ao mesmo tempo distante, na
imaginação, este paradoxo não só é possível, como é a regra. Constantemente esbarro com este lugar, o vejo de fora e em mim e o
reconheço, seus gestos fazem parte do meu imaginário cultural e de
minhas reminiscências infantis. A bandeira pomodoro e pesto me remete ao almoço de domingo com sesta de sessão de filme, o mundo
onírico se mistura ao burlesco de Fellini e o olhar vazio de Monica
Vitti. Minha consciência segue em estado de vigília, e assim atravesso com Virgílio paraísos e infernos, a cada vez que passo pela rua
Marquês de Abrantes, no início por chiste, depois por hábito, agora
por uma espécie de superstição, sou impelida a repetir a rima “com
Dante na Marquês de Abrantes”.
É por força destas superstições que tenho na parede uma litografia velha de Botticelli. O caso foi o seguinte: era início da primavera, eu passeava na feira do Lavradio, sem intenção de fazer
compras, de repente topo com as três graças e sou enlaçada em sua
misteriosa ciranda. Sob efeito hipnótico, tomo posse do quadro, no
afã de quem está na iminência de desvelar um segredo. A imagem
ainda permanece cerrada em mistério, mas, de tanto olhar para o
quadro na sala, me sinto fazendo parte de sua dança, entrelaçada
em véus e promessa de felicidade.
A livre associação me leva a outra dança, menos sensual, mas
também contagiante, pois quem já viu uma festa típica italiana, igual
à de novela, com Tarantella e tudo, não pode negar que teve vontade de arriscar uns passinhos. É bem verdade que estas festas típicas
me confundem, não sei se é típico daqui ou de lá, é nosso turismo
*		Mora no Rio. Formada em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, é
mestranda da PUC-Rio na área de Filosofia da Arte.
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importado. Mas isso não faz mal, também é Itália, uma Itália tipicamente brasileira, é a forma como vemos e interpretamos o outro
e como ele faz parte de nós. Conhecemos o outro pela caricatura,
vejo a Itália de máscaras, um grande baile em meu imaginário com
mascarados venezianos e ritmo de carnaval carioca, tudo misturado,
criando e recriando novas relações.
Viajo em mim por uma Itália feita de recortes, mosaico e desenhos que vão se formando em minha imaginação como os afrescos
da Capella Sistina, o pensamento flui sem chegar a uma ideia que
determine o que é a Itália, permanece o espaço entre os dedos, e
por não se tocarem eles continuam apontando novas conexões. Saio
da igreja de Michelangelo e passeio por outros lugares, praças e
fontes. Sigo no método de livre associação, de férias lembro-me da
ilha de Capri que conheci com a Brigitte Bardot em filme francês. De
Capri é fácil chegar a Capricórnio, no devaneio das associações,
não me preocupo com os limites do real e do absurdo, então me
lanço às esculturas de sátiros, metade homem, metade bode, e toda
sorte da mitologia greco-romana, daí as imagens são inesgotáveis...
E vou costurando uma ideia a outra, e construo memórias ao estilo
de Umberto Eco na “Misteriosa chama da rainha Loana”, nesse jogo
descubro um tanto de mim e invento um mundo, somando novas
experiências às antigas imagens, fazendo entrecruzar passado histórico e tempo vivido.
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Itália mulher
Alfredo Dolcino Motta*

Deus, ou os deuses, ou o destino deram-me o privilégio de
já ter ido três vezes à Itália. E o que é muito peculiar, nessas viagens, não foi (pelo menos, não foi unicamente) o meu encantamento
por tantos séculos de história, por tantos museus e igrejas, praças e
monumentos, tanta diversidade, enfim, que caracteriza aquele belo
país.
O que me encantou – mas me encantou verdadeiramente – foi
um certo olhar, um olhar que me marcou para sempre e, ainda agora, é como se o tivesse ali, diante de mim.
Na primeira vez em que para lá fui, estava eu em Veneza, na
Praça de São Marcos, ainda a ouvir, interiormente, os acordes da 5ª
Sinfonia de Gustav Mahler (aquela do Morte em Veneza, de Visconti)
e os versos da poética tristeza de Que c’est triste Venize, de Charles
Aznavour –, estava eu a andar de um lado a outro da Praça, quando,
de repente, me detive diante de um olhar que – por favor, acreditem!,
também estava detido diante do meu. Naquele momento – já tão
longínquo, mas tão perto de mim –, fiquei sem saber o que fazer:
se desviaria o meu olhar do dela; se, simplesmente, continuaria a
caminhar, como se nenhum deslumbramento me houvesse ocorrido;
ou – e confesso que me faltou coragem para isso – correr para ela, e
dizer-lhe, na minha língua, ou na linguagem sem palavras do amor,
algo que pudesse pelo menos lembrar um cantar d’amor da literatura
medieval galaico-portuguesa – “Aqui estou, mia senhor, pera aos
vossos pés vos entregar toda a minha vida, ca estou a sofrer a inteira
coita deste tanto bem-querer”.
*		Mora em Niterói. Formado em Direito e Letras (UFF) e Jornalismo (UFRJ). Procurador federal aposentado da Procuradoria Federal junto à UFF, é professor da Faculdade de Direito (UFF). Finalista de todas as edições do Prêmio UFF de Literatura.
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Mas não: não fiz nada, ou, melhor, fiquei atônito, paralisado,
preso de tão grande emoção. Não sei quantas pequenas eternidades terá durado aquele breve momento. E, quando ainda buscava
refazer-me, eis que o seu olhar se me perdeu na multidão, por entre
sobretudo irrequietos turistas a quererem, de todas as formas, dar
miolo de pão para os pombos e pombas de São Marcos. E assim
foi que, quando decidido estava a procurá-la, a dona de tão ternos
e penetrantes olhos, ela já não mais lá estava. Busquei-a por um lado,
por outro, por mais outro, busquei-a em toda a Praça – e nada. Eu a
havia perdido e, o que era mais provável, para sempre.
Na segunda e na terceira vez em que retornei à Itália, voltei
igualmente à Sereníssima República de Veneza. Entre um passeio e
outro de gôndola, entre um passar e outro pela Ponte dos Suspiros,
senti, senti sim, meu coração bater mais forte, como se, a qualquer
momento, fosse, outra vez, rever aquele olhar que tanto me impactara, e que ainda hoje continua a marcar as batidas fortes do meu
coração. Penso que, então, terei andado e navegado por boa parte
de Veneza, canal após canal, cantos e mais recantos, o Palácio Ducal, a casa de Marco Polo, a casa em que se hospedou Mozart, a
Basílica de São Marcos – visitei e revisitei, enfim, todos os sítios históricos mais importantes da cidade. Mas o que eu buscava – e ainda
busco – era aquele olhar, era aquela mulher que para sempre tocou
as cordas mais finas do meu afeto, do meu sentimento e, por que não
dizê-lo?, do meu amor. Nessas duas mais recentes oportunidades em
que estive em Veneza, dela voltei triste, como aquele viajante que,
após andar e mais andar por longes terras, volta ao seu lar sem o
tesouro em que se transformara a parte mais importante de sua vida.
E é justamente por isto que as viagens que fiz à Itália me fizeram dar-lhe um nome: Itália, tu te chamas Mulher, porque foi por tua
causa que provei – como nunca mais provei em minha vida – o doce
gosto do amor, gosto que se tornou amargo porque, afinal, não encontrei (pelo menos, ainda) a senhora dos olhos do amor – do meu amor.
Sempre que a vida me torna possível – e enfrentando embora
muitas dificuldades para isso – viajo. Em busca de algo? Em busca
de alguma coisa? Em busca de quê? Em busca de mim? Não sei,
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não sei... Só sei que me basta olhar para aquela gondolazinha ali,
a enfeitar a minha estante, para, de imediato, voltar a sentir a presença da Itália em minha vida, a presença DELA em minha vida, a
presença daqueles olhos que ainda hoje me ajudam a iluminar o que
me resta de vida.
Ah, ia-me esquecendo. Nas próximas férias – vamos ver – penso em viajar. Penso ir... à Itália... Penso ir a Veneza...E... quem sabe?
Aqueles olhos...
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Meno male
Sônia Palmisciano*

Coisas estranhas acontecem com a gente. Coisas que vão
além do limite de nosso entendimento.
Não sei se consigo expressar com objetividade o que e como
ocorreu, mas o que lembro é que assistia a uma peça de teatro.
Acho que o nome era Meno male, e o ator, com certeza, era Juca
de Oliveira.
Estranhamente tudo que era dito, todas as expressões verbais,
as músicas tocadas e, vou até inventar um pouco, o próprio perfume
que vinha do palco, eu conhecia. Tudo aquilo me era completamente
familiar. Tudo me remetia a um tempo e a lugares próximos a mim.
Tudo aquilo parecia estar escondido lá dentro de mim, guardado em
algum canto esquecido.
Lembro também que fiquei paralisada, me sentindo presa à
poltrona, envolvida em algo de que não tinha a menor ideia do que
se tratava. Era uma emoção em estado bruto, se é que isso existe.
Sinceramente não me recordo do que tratava a peça. Provavelmente contava histórias corriqueiras de uma família, seus encontros, conflitos, afetos. Situações comuns a todas as famílias. Só que
não era uma família qualquer e sim, uma autêntica família italiana.
Confusa, não entendia o porquê daquela sensação tão estranha dentro de mim. Por que meu coração batia tão forte?		
*		Mora em Niterói. Escritora premiada em vários concursos, tais como: 5º Concurso
Literário do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo (2005, 1º e 3° lugares em
crônica), 1º Concurso de Contos do Centro de Artes e Cultura Parthenon – Niterói
(2007), 6º Concurso Literário do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo (1º Lugar em crônica, 2007), Prêmio UFF de Literatura (crônica, 2007/2008), Concurso
Literário “Previdência Social: 85 anos de histórias para contar” (conto e crônica,
2008), 7º Concurso Literário do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo (1º
lugar em crônica, 2008).
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Por que estava sentindo aquelas coisas daquela maneira tão
intensa?
Fechava os olhos e me via numa daquelas mulheres, falando
aquelas palavras, sentindo o que elas sentiam.
Por quê?
Tentei me acalmar e me permiti sentir o que havia para ser
sentido. Simplesmente me deixei levar por tudo que acontecia lá. E,
aos poucos, pude ouvir claramente a voz do meu pai saindo das
palavras daquele ator. Pude perceber a presença dos meus avós
paternos que, na verdade, nunca conheci.
Mas, confesso, se alguém, naquele momento, me perguntasse,
eu responderia com toda convicção: aquele é meu pai; aquela lá,
minha avó; a outra, aquela que fala alto, minha tia solteirona. Ah! E
aquele, de cabelos brancos, voz rouca, sorriso escondido no canto da
boca, barba por fazer, olhar sedutor, aquele? Aquele é meu nonno!
Todos estavam ali, perto, ao alcance do meu olhar e de minhas mãos.
Senti uma alegria imensa...
Só quando a peça terminou foi que compreendi que as poucas histórias sobre meus antepassados italianos que me foram contadas na infância estavam vivas em mim. Eu também era aquilo tudo.
Que bom poder me reconhecer em palavras, em gestos. Que
bom poder me conhecer.
Agora, mesmo tendo passado tanto tempo, não quero desperdiçar aquela história, ou melhor, a minha história. Então, como não há
mais nenhuma daquelas pessoas por aqui, acho que vou viajar. Vou
à Itália. Vou buscar aquelas pessoas, aquelas falas, aqueles perfumes,
aqueles gestos.
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Meus guias atemporais
Filipe Mencari*

Roma também é conhecida como “a cidade eterna”. Ainda
não tive a oportunidade de viajar para tal cidade ou qualquer outra
parte da Itália, embora seja um sonho que eu acalente há tempos.
Enquanto não o realizo e ele fica no plano do porvir, posso
imaginar livremente como seria tal viagem à Itália. E já que estou
no sonhar, posso convidar vários “amigos imaginários” para serem
meus guias neste delicioso passeio. Afinal de contas, quem disse que
eles só podem existir na infância?
Cristóvão Colombo, navegador que mostrou o Novo Mundo
para a Europa, ainda se faz muito presente em sua Gênova natal.
Sua estátua nos recebe na Piazza Acquaverde, e seu nome está em
vários prédios públicos. Ele poderia me apresentar a catedral de
San Lorenzo, de bela fachada gótica do século XIII, que talvez tenha
frequentado. Pertinho de sua casa, está a Porta Soprana, o portão
da cidade, de paredes externas curvas.
Veneza, que também fora uma potência naval, assim como Gênova, foi a cidade onde Richard Wagner fez sua passagem para o
Valhalla dos compositores. Porém, ela é muito mais do que isso. Suas
ruas aquáticas, que serviam para a defesa, lhe conferiram um aspecto único de beleza e romantismo. Passear de gôndola por suas vias
deve ser uma experiência única. Ao lado da pessoa amada então...
O elegante baile de máscaras do carnaval de Veneza dispensa apresentações. O escritor Ernest Hemingway poderia apresentar
a Piazza San Marco (quem não se lembra de Indiana Jones e a
última cruzada com a cena nos subterrâneos), o Palácio dos Doges
(espetacular residência oficial dos governantes de Veneza, com as
*		Mora em São Gonçalo (RJ). Bacharel e licenciado em História pela UFF, com pós-graduação em História do Brasil pós-1930. É professor da rede pública.
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estátuas de Marte e Netuno como símbolos do poder da cidade nas
escadarias), a Ponte dos Suspiros e terminar com alguns drinques no
Harry ’s Bar, que costumava contar com sua presença, e refletir sobre
a (boa) vida e a morte.
Particularmente, acho impossível pensar na magnífica Florença sem lembrar seus áureos anos do Renascimento. Michelangelo
não ficou célebre pela sua simpatia, mas creio que teria interesse em
assinalar para os interessados as marcas que deixou na cidade. Seu
colossal Davi não está mais exposto na Piazza della Signoria, uma
cópia fica em companhia de outras estátuas como O rapto das sabinas, de Giambologna, e o Perseu decapitando a Medusa de Cellini,
às portas do Palazzo Vecchio, antigo centro político da cidade. A
obra original de Michelangelo fica na Galleria dell`Academia (parte,
por sinal, da mais antiga academia de arte do mundo), junto a obras
de Botticelli e outros grandes mestres.
Dante Alighieri, um dos maiores poetas da história e grande
incentivador do italiano como língua peninsular, não teria grandes
problemas em se orientar pelos arredores do Duomo, onde sua provável casa de nascimento estaria, assim como o Batistério, com seu
Portão Leste ou “Portão do Paraíso”, decorado com temas bíblicos
em uma celebração pela vida após o fim da Peste Negra, seus relevos e seus mosaicos. Para a cúpula de Santa Maria dei Fiori, quem
melhor do que Brunelleschi para comentar sobre sua obra.
Ravenna foi capital do Império Romano do Ocidente, dos
ostrogodos e dos bizantinos. Os primeiros cristãos e os bizantinos
seriam os indicados para mostrar os belos mosaicos e o início de
uma fé.
Aliás, o cristianismo é um fortíssimo componente da cultura
italiana. E poucos seriam mais indicados do que São Francisco da
cidade de Assis para demonstrá-lo em sua riqueza de detalhes da
era medieval, assim como suas revolucionárias lições de humildade
e amor ao próximo e aos animais que ultrapassaram a barreira do
tempo e inspiram muitos até hoje. A basílica feita em sua honra e
memória é uma atração que reúne devoção, afrescos dos mestres
Giotto e Lorezentti, linhas do estilo gótico italiano e peregrinações.
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Voltando a falar em Roma, que tal um reencontro com Michelangelo? A parte do Campidoglio foi projetada por ele no século XVI.
Os Museus Capitolinos (Palazzo Nuovo e Palazzo dei Conservatori)
possuem grande acervo de arte e escultura, como a estátua equestre
do imperador Marco Aurélio, a Morte de um gálata, o Discóbolo e
pinturas como a de São João Batista, de Caravaggio, e O rapto das
sabinas, de Pietro Cortona, dentre outras. Construído num período
posterior como uma homenagem ao Rissorgimento e à unificação italiana está o subestimado Monumento a Vittorio Emanuele, primeiro
rei da Itália unificada.
A Capela Sistina, palco de eleições dos novos papas, com os
impressionantes afrescos que vão do Gênesis ao Apocalipse, e a Basílica de São Pedro (que contém a escultura da Pietà) são outras das
grandes marcas do mestre Michelangelo na cidade das sete colinas.
As Salas de Rafael também não ficam atrás, e o próprio poderia
dar maiores esclarecimentos sobre sua Escola de Atenas e todas
as figuras nela retratada. Além desses, papas queridos, como João
XXIII e João Paulo II, poderiam mostrar o Vaticano onde residiram e
dedicaram suas vidas a guiar a humanidade.
Como uma das cidades mais importantes do mundo desde
a época da República, Roma sempre foi lar de muitos moradores
e visitantes ilustres: a casa real Stuart exilada da Escócia, a rainha
Cristina, que abdicou do trono sueco, os poetas Percy Shelley, Lorde
Byron e Goethe, o pintor Diego Velázquez e cineastas como Pier
Paolo Pasolini e Federico Fellini são apenas alguns deles.
Isto sem contar os próprios líderes da Roma Antiga, como
os imperadores Otávio Augusto e o já citado Marco Aurélio, que
percorreram locais como o Fórum (ou Fóruns, de acordo com a perspectiva), o Palatino, o Aventino, o arco de Tito, o Coliseu, o Senado,
os templos de Saturno, Cástor e Pólux, de Vesta, etc. Sempre locais
de muito poder, glória, tragédia e religiosidade.
A Itália como um todo pode ser palco de várias e várias viagens,
com múltiplas opções de cicerones a nos orientar por suas infindáveis
atrações. Guias que já foram de carne e osso, como você ou eu, e que
hoje já ultrapassaram essas barreiras. São muito mais do que guias
imaginários. São guias que o tempo não apaga, atemporais.
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Uma noite em Roma
Gloria Leão*

– Viagem à Itália? Vamos a Roma?
Sim, milagres acontecem. E, ao pisar pela primeira vez em
solo romano, senti meio que um frenesi. Algo inexplicável se apossou
de mim, tomou meu corpo, como se eu estivesse de volta. De volta à
minha origem.
Arrepios inundaram minha pele. Voltava, sem nunca ter ido.
Como pode ser isso? Que sensação será esta?
– Quatro dias em Roma?
Para alguns, quatro dias pode parecer pouco. Não para mim.
Inundei-me de Roma, de suas fontes, ruínas, estátuas, ruelas.
Revisitei-as, caminhando pelas pedras seculares, imaginando
o tanto de história que estaria enterrado debaixo de meus pés. No
mínimo, 3 mil anos jaziam, pulsantes, vivos, eternos, abaixo de mim.
Mesmo com o calor intenso de setembro, eu andava a esmo,
sem seguir roteiros ou mapas, da manhã até à noite, e sempre acabava ficando frente a frente com algum lugar inesquecível, sem ter
procurado por ele.
Foi assim com o Pantheon. Caminhava num fim de tarde, tomando um delicioso gelato, e ei-lo: imponente, magnífico, com suas
colunas imensas, como se me aguardasse. Foi assim com a Fontana
di Trevi e também com a Piazza Navona. Caminhava, só seguia,
deixando que meus pés antigos me levassem, guiando-me resolutos
e com vontade própria. E, sem que eu percebesse como, lá estavam

*		Mora em Niterói. Formada em Publicidade e Propaganda pela ECO, mantém os
blogs “Café com Bolo” e “Café com Bolo & Poesia”. Autora de poemas, contos e
romances, participou da antologia do Prêmio UFF 2010 (crônica). Em abril de 2011,
lançou seu primeiro livro de contos, Na esquina do tempo nº 50 (Editora Multifoco).
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eles, os cartões-postais, ao vivo, tantas vezes sonhados. Esperando
por mim havia séculos.
Ao chegar ao hotel, exausta e feliz, dormia o sono dos justos.
E, no dia seguinte, tudo começava novamente, refeita, novos
pés, alma em festa me ditando onde e como.
Roma não foi feita num dia.
Eu a fiz em quatro. Quatro inesquecíveis dias e noites inenarráveis.
Na última noite, como numa despedida, sentei-me a uma mesa
de uma trattoria, numa calçada, numa viela de que não sei o nome.
Não era um lugar turístico.
Havia um casamento na casa em frente. Noivos, padrinhos,
convidados, todos elegantes, lindamente romanos, exibindo seus
bronzeados típicos de verão. E eu ali, bebericando um frascatti, fazendo parte da festa, incluída, de repente, num retrato, num fragmento da vida, na rotina de uma cidade.
Na mesa ao lado, dois casais e um cão, amarrado à cadeira,
que recebia pequenos pedaços de pão com manteiga, enquanto seu
dono conversava animado, saboreando uma taça de vinho.
Ali, eu me senti romana.
Roma se fez eterna para mim, mais do que nunca, naquele
momento único.
Trago-o, até hoje, cartão-postal, fotografado com o meu olhar,
pendurado no meu varal de memórias, como um retrato que nunca,
jamais, envelhecerá.

92

Prêmio UFF de Literatura

Quem tem boca vai a Roma
Tatiana Alves*

Diz o célebre ditado que “Quem tem boca vai a Roma”, muito
embora alguns filólogos jurem de pés juntos ser o conhecido provérbio nada mais do que uma corruptela de “Quem tem boca vaia
Roma”, interpretação bem mais plausível, dados os escândalos que
desde sempre envolveram política e religião.
Mas não pretendo enveredar por questões de ordem linguístico-filosófica. É lógico que o turista de primeira viagem deve começar
pelas capitais, e Roma, considerada durante certo tempo o centro
da civilização ocidental, não deixa nada a desejar em relação às
demais capitais do Velho Mundo.
Minha intuição, contudo, sempre me levaria a sugerir roteiros
menos óbvios. Logicamente, Turim, Milão, Florença, Bolonha, Nápoles estariam entre as cidades de visita obrigatória, mas o que sempre
julguei atraente era a possibilidade de descobrir vielas escondidas e
palmilhá-las, percebendo rotas invisíveis ao turista novato.
Percebo, então, que a viagem pela Itália começara muito antes do embarque. Já viajava, de olhos fechados, ao ouvir a rapsódia
de Paganini ou as obras passionais de Verdi. Pássaros gorjeavam na
floresta do meu imaginário ao me embrenhar pelo bosque primaveril
de Vivaldi e ao passear minha audição pelas suas Quatro estações.
Meus dedos tateiam em sonhos as pinturas e afrescos, e sou
levada, pela arte de Rafael, Da Vinci e Michelangelo, a imagens que
transcendem os limites de suas telas. O enigmático sorriso da Gioconda, o suave nascimento da Vênus de Botticelli, o profano banquete
*		Mora no Rio. Poeta, contista e ensaísta premiada, possui cinco livros publicados. É
colaboradora dos sites Cronópios, Anjos de Prata, Germina Literatura e Escritoras
Suicidas. É filiada à APPERJ e à Academia Cachoeirense de Letras. Doutora em
Letras, é professora do CEFET/RJ.
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de Bellini em O festim dos deuses, todos vislumbram pontos nodais
da genialidade humana. Fechando os olhos, sou quase tocada pela
mão divina, como o homem primordial d’A criação de Adão, e nesse
momento minha mente se amplia, ganhando as proporções do teto
abobadado da Capela Sistina. Como o Homem Vitruviano, sinto-me
no centro de um universo-pentagrama esboçado pelo Humanismo.
Minha memória passeia ainda pela história da humanidade,
e mergulho em luto ao relembrar as páginas sangrentas escritas no
Coliseu, tintas do sangue cristão dos que eram atirados aos leões.
Ou das inúmeras decisões tomadas no Vaticano, concentrando a
cúpula católica. E talvez de lá venham também algumas das minhas
referências religiosas, pois transitei por todas as esferas espirituais
pela mão de Dante, cuja obra me condenou ao Inferno, purificou-me
no Purgatório, para permitir minha entrada, redimida, no Paraíso.
Em um mundo de desconcerto, como a arte tão bem decantou,
o que não dizer do sábio desequilíbrio da Torre de Pisa, cujo encanto reside precisamente no desafio estético por ela concretizado?
Mas é Veneza o lugar que encarna minha indiscutível preferência. É ao sabor de suas gôndolas que navego, e o inconfundível som
dos remos ao cruzar as águas me desperta uma lembrança há muito
guardada. Cidade cujo nível das águas se eleva um pouco a cada ano,
atua quase como a minha Atlântida particular, lugar mítico em que a
existência se torna mais suave, embalada pelo ritmo das águas que nos
conduzem. Sou misteriosamente fascinada pelo seu tradicional Carnaval de Máscaras, numa magia que somente lá se mantém. Arlequins
gracejam em minha memória ancestral, e cruzo a Praça de San Marco
lentamente, enquanto um aroma de café expresso me invade as narinas,
numa sinestésica saudade. Ao fundo, o som de O mio babbino caro
completa o nostálgico quadro que se desenha em minha fantasia.
Fecho os olhos novamente, e o sabor da massa regada a vinho que saboreio preliba toda a gama de sensações que o viajante
tem ao adentrar a Itália.
Quem tem boca vai a Roma. Quem tem os cinco sentidos e
conhece o sabor da Itália só deseja retornar.
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Roma, cidade-palíndrome
Maria Elisa Souto Bessa*

Eu trabalhava num órgão público, na minha área profissional,
ganhava bem, boas instalações, todo o conforto e tal, mas tinha uma
chefe neurótica “até o tucupi” como dizem por aqui. Eu não estava
mais suportando os meus “amanhecimentos”, acordava deprimida
só de pensar em ter que enfrentar a fera. Eu era jovem demais para
permanecer em semelhante situação.
Um dia, cheguei em casa e falei :
– Mãe, larguei o emprego, vou pra Itália!
– Ma... mas... mi... minha filha... – gaguejou .
Algumas semanas depois, eu desembarcava no aeroporto de
Fiumucino, com meu conjunto branco-gelo pespontado de vermelho
que minha mãe confeccionou em tempo recorde! Acho que aquele
foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Roma para mim
até então era um mito! Dela eu só conhecia “Arrivederci, Roma, goodbye, au revoir”. Mas, ao contrário da canção, eu estava apenas
chegando.
A aventura não foi maior porque eu tinha uma irmã que estudava lá e me acolheu, dentro das suas possibilidades... Depois de
algumas negociações com Bella, a dona da pensão, ela nos permitiu
dividir a cama. Eu só ia pagar os banhos (150 liras). Não podíamos
fazer comida no quarto, mas uma vez por outra, quando não aguentávamos mais comer pão com mortadela e ervilhas em conserva, arriscávamos cozinhar um arroz num pequeno réchaud elétrico, emprestado, que escondíamos debaixo da cama. Felizmente, em alguns
*		Mora em Manaus. Doutora em Letras pela Université de Grenoble, é professora
universitária. É autora de Histórias para minha tia dormir (Manaus: Edições Muiraquitã, 2010). Premiada no Concurso de Contos - SESC - Am (2008), participou
das antologias do Prêmio UFF de Literatura em 2010 e 2009 (2º lugar em crônica).
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fins de semana, “passávamos bem” na casa dos Volpi, uma família
que morou no Brasil e que “adotou” a minha irmã. Degustávamos
vinho, queijos e saborosas sobremesas, além de usufruir da agradável companhia dos anfitriões que matavam as saudades do Brasil, às
nossas custas, enquanto tirávamos a barriga da miséria. Só o primo
piato, para nós, já era um verdadeiro banquete!
Mas o essencial era estar em Roma, mesmo alternando sanduíche frio com arroz clandestino, enquanto o final de semana não
chegava. Roma, um museu a céu aberto, onde o antigo e o moderno
convivem em perfeita harmonia: ruínas e lambretas, castelos e limusines. Velhas fachadas e a mais alta tecnologia do lado de dentro.
Era verão, mês de julho, as ruas repletas de turistas de todos
os lugares do mundo, vestindo roupas leves e coloridas, com seus
chapéus, máquinas fotográficas e garrafinhas de água mineral San
Pellegrino. Alguns se refrescavam nas inúmeras fontes e chafarizes
da cidade, com o sol bronzeando seus belos rostos (todos os rostos
são belos em Roma no verão). A cidade era uma festa! Bastava sentar na escadaria da Piazza di Spagna e o mundo inteiro passava por
ali. Era essa minha sensação: estar no centro do mundo! Parece que
tudo acontecia ali e naquele momento.
Mas eu tinha uma missão importante a cumprir: levar uma encomenda para a família do frei Fulgêncio, franciscano da paróquia
de São Sebastião, no Brasil. A casa deles ficava nas montanhas, um
vilarejo chamado Monte Cucco, perto de Assis, onde depois visitamos
a igrejinha de São Francisco. Foi uma experiência bem diferente da
barulhenta e maravilhosa cidade de Roma. Lá no alto da montanha,
dava até pra se escutar a própria respiração e as batidas do coração.
E ao caminhar ouvia-se o som dos nossos passos sobre as pedras do
caminho e o roçar das calças Lewis, uma perna cruzando a outra.
De volta a Roma, fomos direto a uma agência da Varig, ler
os jornais do Brasil. Ainda não havia internet na época. Era nossa
maneira de matar as saudades, nos tempos dos cartões-postais.
Mas também cometíamos pecados inconfessáveis, tipo: “pegar” certos objetos nas lojas de departamentos, um segredo jamais
dantes revelado. Fazíamos coleção de lencinhos de signos do zodíaco.
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Minha irmã chegava da faculdade, final da tarde, e já íamos para o
shopping em busca de novos signos. Chegamos ao Brasil, cá pra nós,
com o horóscopo inteiro! Tinha lenço personalizado pra tudo que
era amigo! Foi um sucesso! Éramos felizes e inconsequentes...
Tudo era motivo de divertimento para nós, até mesmo ficar na
janela observando o trânsito louco da cidade! Aqueles fiatzinhos
Cincocento, se metendo em qualquer espaço que encontravam entre
um carro e outro e às vezes passando pelas calçadas e meio-fios, só
faltavam subir em árvores para desviar dos engarrafamentos!
Era uma tarde de domingo quando deixei a cidade de Roma,
retomando o caminho de volta. Ainda engasgada com a despedida
dos que ficaram, parei numa praça onde havia um show de música
e me pus a pensar nas frases proféticas sobre a cidade: “Todos os
caminhos nos levam a Roma” (eu peguei um deles); “Quem tem
boca vai a Roma” (eu tenho boca, logo, vim); “Roma não foi feita
num dia” (deu pra perceber). De repente, coincidentemente, ouço os
acordes de um acordeom: era Arrivedercci, Roma que, para mim, já
não tinha o mesmo significado de antes. E a saudade agora estava
do outro lado. ROMA... AMOR, adeus, metrópole-palíndrome!
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Somos todos romanos
Thiago Luz*

Somos todos romanos, filhos da loba, rezando a Baco sob um
drama de Tinto Brass; somos transeuntes do tempo na Cidade Eterna,
declamando uma comédia divina sob o legado de Constantino... E
quem não é cristão sob o teto da Capela Sistina?
Somos todos descendentes de Marte, guerreiros renascentistas tatuando Michelangelo e seu afresco nas retinas; somos artistas
barrocos – tão duais – empunhando a espada em nome de Deus;
e somos também figurantes à mesa da Santa Ceia brindando com
algum gênio da pintura.
Somos atores nesse Coliseu da vida, encenando repúblicas
e conquistas bélicas... Eis nossa poesia: romantizar e romanizar o
mundo, ou seria globalizar? Enfim, quase nada mudou desde aqueles tempos: continuamos romanos ou norte-americanos, mas agora
também ferraristas e rossoneros, porque nem só de Mussolinis e imperialistas se faz um povo.
E aqui, defronte à Fontana di Trevi, jogo uma moeda e faço
um pedido: continuar escrevendo, quem sabe sob o sol da Toscana,
saboreando um bom vinho e uma pizza napolitana.
Somos, sim, parte dessa bota chamada Itália.

*		Mora no Rio. Foi finalista do Prêmio UFF de Literatura em 2008 (conto) e 2009
(crônica), obtendo o 2º lugar em 2010 (poesia). Conquistou menção honrosa no
Prêmio Lila Ripoll de Poesia em 2011 e foi finalista do Festival de Poesia Falada do Rio de Janeiro em 2007 e 2009.				
Site: www.thiagoluz.com.br
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Três marmanjos numa bota
João Paulo Aquino*

Éramos três, duas mochilas e um mapa em forma de bota. Com
certeza a bagagem nas costas pesava mais que nossas experiências
de vida. Tínhamos 21 anos, três pares de tênis laceados, três jeans
desbotados, reais contados e que ainda foram drasticamente reduzidos a euros. A grana era pouca e, se o projeto era grande, a expectativa era maior ainda. Conhecer a Itália caía como uma luva em
nossa juventude, ou melhor, devido à forma do terreno: uma meia
em nossos pés.
Se Nero incendiou Roma, ou não, era apenas um detalhe. O
que interessava era que a gente tinha muito fogo e gás para queimar
1944 anos após o incidente que culpa o imperador. Dois universitários de Jornalismo e um de Direito. Endireitar a Torre de Pisa e
descobrir os verdadeiros pais de Rômulo e Remo estavam em nossos
planos. Além, é claro, de muita azaração, italianas bonitas, pizzas,
sorvetes e vinhos. Benvenuti in Italia!
O idioma, a gente desconhecia. Porém, uma técnica desenvolvida pela observação aos nativos, aliada à necessidade de comunicação, se mostrou muito eficaz. Gesticulávamos muito e falávamos
excessivamente alto. Para pedirmos macarronada no restaurante,
era como se a gente fosse chamar o garçom de safado, a entonação
era a mesma. Levantamos a mão e soltei um forte “Ma-ca-ro-ne”,
acompanhado da elevação da mão direita apontada para o céu.
Apesar de a mensagem ter sido compreendida, o prato não foi tão
bem servido. Porque ainda restou um pouco de fome em Roma.
O único Coliseu que eu conhecia era uma casa de relaxamento voltada para senhores na minha cidade natal. Juro que nunca
*		Mora em Niterói. Formado em Jornalismo pela UFF, já trabalhou em vários órgãos
da imprensa como Rádio CBN, TV Globo, Jornal do Brasil e O Fluminense.
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frequentei. Preferi me guardar para ser gladiador em Roma. Subi,
desci; entrei e saí de todos os buracos que podia. Assim como lá
em Lorena, São Paulo, depois que se paga a entrada, quase tudo é
permitido no Coliseu. Fechava os olhos e reconstruía as ruínas.
Um palco da morte. Um circo de injustiça. Espetacularização
da brutalidade. Milhares de anos foram precisos para sentir a violência que exala do local. Quantos mais milhões de anos serão necessários para identificarmos outros Coliseus que estão em pleno vapor
nos dias de hoje? A História se repete. Mas para mim a palavra ganhou um novo significado e bem diferente do anterior. Porém, para
minha família, continua sendo complicado. Se eu disser que já estive
no Coliseu, a declaração terá que ser acompanhada, no mínimo, de
um bom esclarecimento.
Ahhh... Veneza! Suspiro de amores por ti. Tão romântica, tão
instável... Tão cheia, tão molhada, vida que se vai de barco, vida
que se atravessa em pontes, vida que se afunda na elevação dos mares. Pegamos o vaporeto, um barquinho que trafega pelos canais da
cidade. Descemos e fomos para o nosso albergue. Um prédio bonito
com uma entrada entre duas torres. Homens para a direita e mulheres para a esquerda. Os dormitórios eram separados. O romantismo
ficava do lado de fora do hostel, porque casais de namorados e até
marido e mulher não podiam nem mesmo subir pela mesma escada.
Porém, para nós, isso não era problema, éramos três solteirões.
À tarde, fomos passear pelas ruas estreitas e lotadas. Eu e
Colin, o meu amigo que fazia Jornalismo comigo, compramos um
chapéu cada um. O sol era forte. Lucão ficou exposto ao calor. Em
nenhuma loja ou tenda da cidade, havia chapéu de tamanho suficiente para encobrir toda aquela protuberância encefálica dele. Lucão ganhava um bronze mas perdia a autoestima e confiança de
que o acessório nos enchia. Nós nos sentíamos um Vittorio Gassman.
O flerte rolava solto. E nós não nos segurávamos.
Diante de uma bella ragazza, o comentário foi espontâneo:
“Que menina maravilhosa! É o melhor monumento de Veneza.” Eis
que, por trás da gente, surge uma resposta muito clara e em bom
português: “E é brasileira. E tem namorado.” Demos no pé e fomos
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parar do outro lado da cidade. Nos outros dias que ficamos por lá,
fugíamos do sortudo rapaz e percebemos o quanto Veneza era pequena, pelo menos para quatro brasileiros: nós três e o brutamonte
que tinha o dobro de nossas massas musculares somadas.
Se para cada sorvete que chupamos no Vaticano rezássemos uma Ave-Maria, teríamos completado o rosário. Era tanto calor,
eram tantos sabores, todas as cores, aquarelas, pastéis... Diante do
teto da Capela Sistina, o êxtase tomava conta de mim. Michelangelo
teria trocado os pincéis pelos sorvetes de casquinha em forma de
cone? Gastronomia e arte, paladar e visual. Meu pescoço dobrava-se para olhar o teto, meu queixo caía, e minha boca salivava. Sem
ainda saber, eu experimentava a Sinestesia Sistina, sensação única
e inexplicável.
Itália de heróis, Itália de guerras, Itália de cultura, pena que
minha passagem por lá foi tão breve quanto a minha juventude. A
quantos homens já serviu de chão para imortalizá-los na História?
A resposta não cabe em meus dedos. Porém, eternizados em mim
ficaram meus contáveis dias por lá. Roma me fez perceber o império
que cada um carrega dentro de si. A vida tem seu apogeu, suas
dominações, suas escravidões e seus fracassos e derrotas. Contudo,
se for para terminar, que seja em bom estilo italiano. Que tudo se
acabe em pizza.
Buon appetito!
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Viagem à Itália
Joab Nass*

– Mas não temos dinheiro para isso!
– Giovane, ela está bem idosa. Este pode ser seu último desejo.
– Mais um problema. Temos que pagar passagem para ela e
um acompanhante.
– Isso sem contar alguma eventual despesa médica lá na Itália.
– Nem quero pensar nisso!
– Mário! Você também vai querer atrapalhar, é? Já está bem
difícil convencer seu irmão.
– Mas ele está certo, Paola. Agora que o restaurante está indo
bem...
– Mas, gente! É o desejo de nossa mamma!
– Eu sei, maninha. Eu sei. Você não imagina como é difícil
para mim também.
– Temos que fazer este esforço!
– Esforço? É sacrifício!
Os três irmãos não perceberam a pequena Júlia, apesar de
seu chamativo notebook cor-de-rosa embaixo do braço, passar entre
eles e caminhar até o último quarto do corredor.
– Nonna, você está dormindo?
– Oh, minha querida! Não, estou apenas descansando os olhos.
– É verdade que a senhora quer voltar para a Itália?
– Hum, então os adultos estão incomodando você com este
assunto?
– Ah, não tem como não ouvir. Eles falam muito alto!
*		Mora no Rio. Analista de sistemas, obteve premiação em vários concursos literários, destacando-se o 1º lugar no XVIII Concurso de Poesia e Prosa da Academia
de Letras de São João da Boa Vista e no XII Prêmio Cidade de Conselheiro Lafaiete,
ambos em 2010.
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– É o sangue italiano – a avó riu.
– Por que a senhora quer voltar para a Itália?
– Não é isso, meu amor. Seria apenas uma visita. Desde que
eu e seu avô viemos para o Brasil, nunca mais vimos nossa cidade.
Seu avô já se foi, e eu não gostaria de partir também sem realizar
nossa vontade.
– Ah, então é simples. É só pegar um avião.
– Não é bem assim, querida. A viagem é longa, e minha saúde
não está lá essas coisas. Além disso, a passagem é bem cara. Não
tenho mais parentes lá, teria que ficar em um hotel. Seu tio ou seu pai
teria que ir comigo. Não é nem um pouco simples.
– Qual o nome da cidade, nonna?
A avó tirou um pedaço de papel amarelado de um móvel ao
lado da cama.
– É este aqui, querida. Consegue ler?
– Nonna, já tenho 11 anos, né?
– É um nome italiano. Pensei que talvez tivesse alguma dificuldade.
Fez uma pausa e sorriu.
– Você é minha neta mais nova, mas é a mais esperta.
A garota sorriu de volta, abriu o notebook e o mostrou para
a avó.
– Olha aqui, nonna.
Um globo terrestre surgiu na tela. A menina digitou o nome
do papel amarelado. A cidade surgiu, vista de cima. Mais um clique.
Pronto. Avó e neta caminhavam por ruas italianas.
– É aqui? – perguntou a jovem.
A nonna sentou-se com alguma dificuldade. Pegou seus óculos
numa gaveta. Surpreendeu-se com o que viu.
– Dio mio! É aí mesmo! Essa é a rua principal!
– É só a senhora me dizer pra que lado quer ir que vamos
andando.
– Vai mais pra lá, onde tem aqueles prédios. Não tinha isso
antes.
Navegaram, caminharam e voaram por bastante tempo:
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– Foi aí que conheci o nonno, neste ristorante.
– Esta é a escola onde estudei.
– Nossa! É como estar lá! Que bom poder te mostrar minha
cidade! Nunca pensei que poderia fazer isso! Você é um anjo, minha netinha!
– Olha! O nonno comprava vinho nesta venda! Está igualzinha
a antes.
– La chiesa, digo, a igreja em que eu ia com mia mamma
quando era da sua idade.
Em alguns momentos, a avó não pôde conter as lágrimas. A
neta a acompanhou nas andanças e nos olhos marejados por todo
o tempo.
– Neste lugar era minha casa. Agora construíram essa coisa aí.
É a vida. Um dia tudo acaba.
Abraçaram-se. A neta fechou o notebook, levantou-se e voltou
para seu quarto com um nó na garganta. A avó deitou-se novamente,
fechou os olhos, perdeu-se em seus pensamentos até as lágrimas
secarem naturalmente.
– Mamma, mamma? Está acordada?
– O que você acha, bastardo?
– Desculpa, mamma. É que preciso falar com você sobre sua
viagem. Estava conversando com o Mario e a Paola. Não está muito
fácil no restaurante...
– Cale a boca. Vocês ficam gritando na cozinha e, quando
consigo dormir, vem no meu quarto gritar no meu ouvido?
– Você ouviu nossa conversa, mamma?
A velha senhora não respondeu.
– Então, mamma. Sobre a viagem.
– Que viagem?
– Como assim que viagem? A da senhora para a Itália...
– Não fale besteira. Quero ficar aqui no meu canto, sossegada. Será que posso?
– Mas a senhora não quer visitar sua cidade natal, mamma?
– Já visitei.
– Quê? Como assim? Quando?
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– A preguiçosa da sua mulher já fez a janta ou vou ter que me
levantar daqui?
– Não, mamma. Ainda não, mas o que a senhora...
– Giovanni! Vá logo dar um jeito no jantar e não me aborreça
mais com este assunto.
– Sim, sim, mamma. Estou indo.
E lá se foi Giovane preparar um saboroso gnocchi e deixar
seus irmãos tão confusos quanto ele.
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Viajar é preciso
Charlene França*

Uma viagem é sem dúvida sempre uma experiência maravilhosa e revitalizante. Um aprendizado novo a cada novo quilômetro
percorrido. Novo aprendizado, novos perfumes, sabores, silêncios,
olhares... uma infinidade de sensações que principiam no olhar e
terminam... no retorno para casa.
Exatamente por isso, um dia desses, imaginem, quis viajar
também e ir para além do rotineiro roteiro já sabido de cor. Deixar
o quotidiano esperar um pouquinho e ter saudades minhas, como
um marido casado há 20 anos se vê seduzido a espiar a solteirice
alheia, saindo um pouquinho do caminho de volta para casa com
uns amigos sexta-feira à noite, somente para conversar, comentar e
distrair-se.
E assim, sem muito esforço, embarquei. Como um gatinho
curioso desbravando uma bota tamanho 44 cheia de surpresas escondidas pela penumbra, entre elas, ideias, formas, cores e águas.
Itália! Cheguei rapidamente e fui pego pelo estômago! Sabores de Sicília e de Sardenha... Sentidos no céu da boca. E tantos...
Marguerita de Nápoles, cafés, queijos, vinhos, molhos e Monte Branco. Assim fui alto, fui ao mais alto do clima ameno e úmido, fui de
alto a baixo da página dos sonetos metrificados.
Um belo país desenvolvido, belo berço Barroco, e belas artes
construídas e esculpidas na alma de quem conhece. Ainda bem que
segui viagem. Se quem tem boca vai a Roma, eu fui também e despido de qualquer insegurança.
*		Mora no Rio. Bacharel e licenciada em Letras (UERJ), é professora da rede estadual de ensino. Poeta e cronista premiada, participou das seguintes antologias:
Prêmio UFF de Literatura (crônica, 2009), Noel Rosa cantado em poesia (poema,
2011), Amor entre letras (poema, 2011), Concurso de Redação para Universitários (UNESCO/Folha Dirigida/ABL, 2005, crônica).
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E lá tudo é divino. A comédia, o Coliseu, a música que chamam
língua, a melodia que chamam música, e a população que fervilha,
devota, sem rumos e encantadora. Passei páginas, dias, momentos
de ida despreocupada, ficando despercebido, amplo, apaixonado,
sem data para retorno.
Essa paixão fez-me esquecer a vida, horas a fio. Paixão que
aperta, sufoca, enleva e faz tão bem quanto um encontro de lábios
que se aguardavam havia muito, entregues e trêmulos...
Até que voltei. Voltar também é preciso. Mas só voltei depois
da última página. Livro acabado, pés no chão. O voo é curto, dura
somente até a estante. Um instante. Cabeça ao travesseiro e a mente
livre... Voltei. O que ficou foi o coração.
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A vida é bela
Simone Alves Pedersen*

Quando meu marido me disse que recebera uma oferta de
trabalho na Itália, eu gritei extasiada: La vita è bella! Sempre sonhei
em conhecer a Itália. Imaginava os restaurantes com suas mesas na
calçada, cobertas por toalha xadrez em branco e vermelho, com uma
garrafa de vinho ao lado da decoração florida. Pensava nos deliciosos gelatos, nas motocicletas tipo vespas na hora do rush, e imediatamente via uma senhora caminhando lentamente, com uma sacola
cheia de verduras e legumes frescos, disputando espaço com um belo
pão italiano. A senhora de idade, exímia cozinheira, a Nonna que
uma família esperava, que escolhera cada alimento com todo o amor
do mundo e escondia-se do sol sob um lenço amarrado na cabeça.
A cidade onde ele trabalharia chama-se Trieste, no nordeste
italiano, à beira-mar. Mar Adriático, onde o vento Bora viaja da
África no inverno e nos arranca do chão. Cidade do Castello di Miramare, que rasga a paisagem e adentra o mar de forma imponente
e suntuosa.
Escolhi uma casa na Villa Opicina, que fica no topo de uma
montanha. A viagem para a cidade portuária era feita de tram, beirando precipícios que acabavam no tapete azul do mar. O bondinho,
todo aberto, desnudava a paisagem e a convidava a viajar junto.
A duas horas de carro, estava Veneza, a cidade mais romântica do mundo, com suas gôndolas onde casais apaixonados passeiam de mãos dadas, enquanto apreciam o verde do mar contrastar
*		Mora em Vinhedo (SP). Formada em Direito, tem premiações em vários concursos
literários no Brasil e no exterior. Em 2010, lançou diversos livros, sendo seis infantis. Para adultos, publicou Fragmentos & estilhaços (poemas, contos e crônicas
premiados em concursos literários) e Colcha de retalhos (poemas). Em breve
publicará Fronteiras (crônicas) e outras obras infantis, que já estão no prelo.
Blog: simonealvespedersen.blogspot.com
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com as roupas coloridas penduradas nas janelas. Onde as pontes
escondem vielas cheias de flores perfumadas e avista-se a ilha das
manchas, como eu chamo a Ilha de Murano, com seus vidros artísticos pintados com um sopro. Sopro de vida, que transforma um
simples vidro em obra de arte.
Quando queria ir à praia, dirigia até Grado, onde meus filhos podiam salgar a alma na praia, sem perigos, já que por uma
boa distância parece mais um lençol de água marítima. Mas o que
meu filho mais velho realmente adorava era esquiar nos Alpes. Que
viagem paradisíaca! Atravessávamos planícies com lagos de cristal
para chegar às montanhas íngremes, que mais pareciam uma escada para o céu. Enquanto subíamos petrificados pela beleza da vegetação verde contrastando com o topo de algodão branco, ouvíamos
a voz do Il più grande cantore del mondo, Andrea Bocelli.
“Vivere como se mai dovessimo morire.” (Viver, como se nunca
devêssemos morrer.)
Assim é a Itália, um mosaico da natureza, onde todos os tipos
se encontram e formam Il più bello paese del mondo. Quem conhece Toscana, nunca mais se esquece dos seus campos dourados de
girassóis e das parreiras verdes, decoradas com pingentes de uvas.
Sem falar dos espíritos da arte que zelam por aquela paisagem. A
arquitetura da famosa Torre de Pisa, que inclina, mas não cai, nos
dá um show de esperança de que o que é feito com amor resiste com
forças inimagináveis a todas as influências externas. Diz a lenda
que a Torre não cai porque um anjo está sentado de suporte. Ele se
alimenta do sorriso de cada turista que a visita.
Quando viajamos por um país, costuramos sua geografia
como a linha costura a roupa. Cada ponto em que passamos deixa
marcas em nossa memória para sempre.
Quando o orvalho ainda umedecia o ar, e os pássaros esticavam as asas preguiçosamente, eu costumava levantar para caminhar
e apreciar as parreiras nuas e altivas do inverno. A neve caía como
se as nuvens estivessem despedaçando-se. O branco que cobria os
telhados deixava o meu coração quente de alegria. Tanta beleza,
aqui, ali, em todos os lugares.
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Já estive em vários países, mas nenhum tem um idioma tão lindo. Existe algo dos nossos antepassados em cada palavra. Este texto
não poderia ter sido escrito se os romanos não houvessem criado o
alfabeto latino, base para tantas línguas, como o português. Também
foi em Roma que fundaram os alicerces de todo o sistema jurídico
ocidental. E, por falar em Roma, se amo a Itália como uma mãe ama
um filho, amo Roma como uma avó ama o neto.
Não existe outra cidade no mundo onde a história se faça presente de forma tão acentuada. A cada esquina, uma surpresa. Uma
praça (del Fiori), uma escadaria (da Espanha), uma fonte (de Treviso); tudo em Roma cheira a história. A cada fonte, a cada igreja, a
cada templo, percebemos que somos apenas instantes na história do
mundo, menos que segundos, em um relógio universal que atravessa
séculos e deixa as marcas da humanidade.
Nas ruínas do Circo Máximo, pensei em Otávio Augusto, talvez o primeiro líder populista do mundo. “Pão e Circo”, quem nunca
leu essa máxima? A constatação da arte como alimento da alma
humana, já há 2 mil anos...
Mecenas, seu ministro, que protegeu escritores como Virgílio
e Horácio, deixou sua memória em nossas vidas brasileiras através
da palavra mecenato – apoio aos artistas. Era o “século de ouro”
das artes. Ouro eterno, da “Cidade Eterna”, que impregnou o futuro
com sua luz.
No Coliseu, chorei pelos homens e animais ali mortos. Mas
não fossem os soldados romanos, Roma não teria propagado o vasto império que teve, não teria difundido o conhecimento até então
adquirido, conhecimento este, um presente para a civilização ocidental futura. A arte romana, manifestada em mosaicos, templos... o
mármore carrara, que herança deixada para a humanidade!
Não bastasse a beleza natural desse país, os grandes artistas
ali nasceram, como Leonardo da Vinci (além de artista, grande inventor), Rafael, Caravaggio, Michelangelo, entre outros tantos, que
pintaram um mundo melhor, que decoraram o país como um grande
museu mundial, com obras atemporais que nos comovem e nos sensibilizam até hoje.
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Ah, que saudades de filmes com Marcello Mastroianni, Sophia Loren. Assisti ao antológico A doce vida mil vezes para ver a
inesquecível cena na Fonte di Trevi... Eu também joguei uma moeda
nas águas da fonte, mas não fiz nenhum pedido. Preferi agradecer
a tatuagem que essa imagem estampou em minha alma. E segui
para o Panteão de Agripa para banhar-me de luar em sua cúpula
celestial, cantando a música que ecoava em minha mente, na belíssima voz de Laura Pausini: “Io canto, le mani in tasca e canto, la
voce in festa e canto, la banda in testa e canto, la vita intera, canto”.
Incontáveis momentos felizes em solo italiano. Eterna saudade.
De todos os lugares que conheci na Itália, devo confessar que
onde mais chorei foi no Vaticano. Enxergar a fé, refletir sobre a
humanidade, encontrar pessoas dos mais distantes países do mundo
me fizeram crer que o Homem tem uma consciência que se tornará
universal um dia, e juntos, de mãos dadas, transformaremos a Terra
numa grande casa, onde conviveremos como irmãos das mais diferentes descendências.
A minha vida transformou-se após esse período de dois anos
em que vivi na Itália. Ninguém passa por um país de tantas belezas
sem sensibilizar-se e aprender a enxergar cada detalhe da vida, a
começar pelas flores nas nossas janelas. O contágio é inevitável.
E, apesar de todo o sofrimento por que o povo italiano passou em
épocas passadas, a lição que esse povo forte nos deixa é a de que o
trabalho reconstrói o mundo; que a gastronomia não é apenas uma
necessidade fisiológica, mas uma obra de arte; que a arte ilumina
a alma e seu brilho transcende no olhar. E, para finalizar, uma frase
curta, mas pungente:
La vita è bella.
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1º LUGAR

A viagem do filho querido
novaes/*

Tudo bem que adolescentes são estranhos. Está certo que os
hormônios põem-se a trabalhar, a atrapalhar a ordem até então estabelecida; ok que os púberes rejeitem a infância e almejem a maturidade e, ainda, que confundam sua ansiedade por tomar decisões
com a capacidade real de tomá-las. Está tudo muito bem, mas não
há como negar que são seres estranhos esses, apenas não tão estranhos para nós porque já o fomos um dia e sabemos como é sê-lo, ou
pelo menos deveríamos sabê-lo.
Apesar disso tudo, houve um susto. Jantávamos em família, a
mesa como nosso teatro diário de conversas, dramas e comédias,
mas também de ajustes e enfrentamentos. Eis que nosso filho de 16
anos – 16 anos e meio!, ele sempre enfatiza – anuncia que quer ir
à Itália. Que lindo, disse sua mãe, sem perceber aquilo que logo
pressenti no tom de voz do garoto: não era um dia, era agora. Você
vai adorar a Itália, continuou perigosamente a mãe. Posso ir semana
que vem..., lascou de chofre, com o abuso característico da idade,
fazendo a mãe engasgar com as palavras que havia dito ainda na
boca.
O jantar e o assunto foram mal digeridos. Usamos nós, os
adultos, todos os argumentos de praxe, e os seus estudos, o que você
vai fazer sozinho na Itália, não é assim que a banda toca, de uma
hora para outra sair pelo mundo, com que dinheiro, você não pode
fazer o que quer ainda, não com apenas 16 anos, tá legal, e meio,
*		Newton Novaes Barra, novaes/, mora em Maricá (RJ). Formado pela Escola de
Comunicação da UFRJ, dirige sua empresa de comunicação corporativa.
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nem vão te deixar lá assim, vão pensar que você pretende imigrar,
vai ser mais um despreparado nas ruas, vai ser camelô, vai perambular, dormir onde, comer o quê.
Fechou a cara e emigrou da mesa de jantar como se fosse um
país em ruínas, não as históricas, mas as atuais, dolorosas, desprovidas de qualquer encanto. Minha até então aliada e ainda esposa
virou-se contra mim. Pronto, ficou aborrecido, aborreceu-se ela. É
um ditadorzinho, eu disse, é o nosso Pequeno César. Viu, você que
quis botar esse nome: César, o imperador, agora o menino quer ir
pra Itália, tem sonhos megalômanos aos 16 anos!, concluiu minha
mulher com sua lógica irretorquível. Vi logo onde ia dar: era tudo
culpa minha, só faltava dizer que era porque me chamo Ítalo, e daí o
garoto ficou com essa referência desde a tenra idade, e agora virou
uma fixação, o Pequeno César quer atravessar oceanos e mares e
tornar-se Ítalo.
Durante uma conversa com o menino, notei que a coisa era
séria. Tentei jogá-lo aos leões, impor minha força de pai, mas o garoto
postou-se como um gladiador destemido, usou como escudo seu legítimo direito a viver e como lança afiada a culpa que me caberia caso
se tornasse um adulto frustrado, um velho carcomido por tudo que
deixou de fazer nesta vida. Com o agravante de que ninguém sabe o
dia de amanhã, e se ele sofresse um acidente grave, e se adoecesse,
e se não tivesse outra chance de viver. Não, minhas culpas já me
torturam o suficiente, combinamos que nas férias de julho, verão na
Europa, ele viajaria à Itália.
Meu filho, o Pequeno César, não queria mais ser pequeno,
entendi. Onde mais tanta História, tanta cultura; onde mais tantos
grandes. Meu garoto queria ser grande. Passou os meses seguintes,
antes da viagem, numa incursão introspectiva, absolutamente íntima,
apaixonada, a tudo que fosse italiano, treinava palavras, pesquisava mapas, cidades. Queria entrar no clima, pediu à mãe que fizesse
em casa todos os pratos típicos daquela culinária. Mais tarde poderia comparar os sabores, temperos e o fazer, lá na origem; seria uma
experiência legal.
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Vi com surpresa essa sua viagem gastronômica preparatória.
César não comia aqueles pratos, ele mergulhava, sentia, enroscava-se. Caminhava pelos fetutines e talharins como se fossem finas estradas rumo ao êxtase; surfava no ravióli ondas infinitas; alucinado,
entrava em parafuso com o fusili. Como um aloprado, era quase obsceno quando se relacionava com a carne delicada, fina e apetitosa
do carpaccio. Mas espantei-me mesmo quando vi meu filho, meu garoto, agarrar-se aos fios do espaguete como se buscasse, com ânsia,
emaranhar-se, alma, coração e impulsos, naquele aroma instigante,
naquele roliço e escorregadio labirinto. E, sim, definitivamente aturdi
quando o vi emergir do molho de tomate vermelho de paixão.
Obviamente cometi um erro, constatei. Aquela volúpia não
era apenas o apetite voraz de um adolescente, ou a admiração pela
Itália, por mais que ela mereça. Algo de estranho acontecia com
meu estranho filho. Aquilo era amor, paixão carnal, sonho de afeto,
quimera sexual. E isso num garoto de 16 anos... tem proporções colossais para sua alma, é como um Vesúvio incandescente a petrificar
seu pensamento.
Meu filho, abordei-o com cuidado, interrompendo-o numa noite em seu quarto, me diga o que te faz querer tanto ir para a Itália,
por que tem que ser agora. Estou apaixonado, disse, deixando de
lado o computador, como se eu já não esperasse. Quem é essa
moça?, perguntei delicado. É italiana, parece brasileira, morena, linda. Mas... como você a conheceu?, continuei meu carinhoso inquérito. Na internet. Na internet..., repeti como um robô abobalhado,
aquilo era demais – ou, na verdade, de menos! – para meus circuitos cerebrais antigos, meus padrões socioamorosos ultrapassados, o
que houve com o amor de carne e osso, por que será que “ao vivo”
virou apenas uma legenda na tevê, um selo digital, mamma mia...
Percebendo minha paternidade atrapalhada, inábil com a modernidade, César voltou-se para o micro e pôs para tocar Zeca Baleiro: “Eu me flagrei pensando em você / Em tudo que eu queria te
dizer / Em uma noite especialmente boa / Não há nada mais que a
gente possa fazer / Eu vou fazer de tudo que eu puder / Eu vou roubar essa mulher pra mim... Se não eu, quem vai fazer você feliz?...”
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Entendi o recado. Meu garoto queria tornar real o virtual,
apalpar os bites, transformar circuitos em veias, mensagens em
sangue, corações <3 em abraços suados e carinhas : ) em sorrisos
olhos-nos-olhos, conhecer a moça, falar, ouvir, tocar, sentir o cheiro
que no micro inexiste, com a certeza dos apaixonados de que será
correspondido, esplêndido, é impossível que não o seja. O mundo é dos amantes, pensei. Nem que seja por um dia, um mês, um
ano, mas que seja como Vinicius de Moraes, eterno enquanto dure.
Não posso tirar isso do meu filho, na verdade até invejo, deve ser
por essa vida pulsante naquela pequena conversa entre pai e filho
que uma lágrima desceu de nossos olhos, foram dois filetes irmãos,
gêmeos do mesmo desvelo, como se o adolescente de hoje e o de
ontem tivessem se encontrado ali, em sintonia para além das épocas
e das gerações, como contemporâneos dos mesmos sonhos, desejos
e aflições.
Naquela noite, entrei em meu quarto sob o impacto da juventude, desfraldei bandeiras, reivindicações e campanhas, conquistei
minha mulher para as minhas causas amorosas e juntos fizemos todas as revoluções possíveis entre quatro paredes. Espalhamos generosidade sobre o mundo, como só os jovens sabem fazer. Após
o cigarro que não fumamos e o ressonar, este sim, inevitável, dei
a notícia a meu modo: seu filho vai pôr fogo em Roma. Ri de seu
espanto. Expliquei que havia um fogo no Pequeno César, maior que
todo o império romano de outrora, uma paixão irrepresável, uma
loucura maior que a de Nero, sobre a qual nada podíamos fazer. Vi
que era perturbador para a mãe saber de seu filho tão perdidamente
apaixonado... por outra! Tentou minimizar, coisas de adolescente,
ela disse. Coisas do coração, respondi desafiadoramente, enquanto
pensava nas coisas de Freud. Para mostrar que fiz o dever de casa
paterno, joguei as escassas informações que colhi como se fossem
profundas: o pai da moça se chama Paolo, nasceu em Veneza, mas
mudou-se para Roma. Ah... tranquilizou-se como se um véu cobrisse
seu olhar perante o corpo desnudo.
No dia da tão esperada viagem à Itália, a mãe, econômica
em palavras, serviu para César um risotto nero, talvez numa men-
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sagem cifrada sobre a loucura que o filho estaria cometendo, interpretei. Disse ao filho que pesquisou a receita na internet, nada
mais. Mas para o garoto o futuro não era negro, nem louco, nem um
pouco estranho, era apenas e tão somente o inevitável a guiar seus
passos, como se as artérias do coração fossem ruas a serem percorridas e levassem aos destinos da própria alma, do próprio ser, como
se negar isso fosse contrariar Deus ou, mais grave, fosse um desvio
imperdoável à missão da primeira molécula, da célula pioneira que
se multiplicou no planeta e a partir da qual toda a vida formara-se
desde então.
Mande um abraço nosso para ela, filho, eu disse no aeroporto. Como é mesmo o nome dela?, perguntei; Druuna, ele respondeu.
Criada por Paolo Eleuteri Serpieri, completou já se apressando em
direção à sala de embarque.
Criada..., estranhei.
Foi chegar em casa, ligar o computador e procurar por Druuna Serpieri. Achei no Google: Quadrinhos Eróticos – Druuna – A
personagem sensual de Paolo Serpieri, um dos maiores artistas do
gênero.
Até hoje não sei como contar à mãe do meu filho.
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2º LUGAR

A primavera improvável
Henrique Bon*

Eu chegara a Roma quase madrugada, após um voo direto
do Rio de Janeiro. Ludibriado pelo fuso horário em minha primeira
viagem internacional, pouco dormira, de maneira que estava ainda imerso em uma espécie de torpor onírico ao tomar um táxi em
Fiumicino, para o centro da capital italiana. No trajeto, um recorte
do Brasil teimava em me brotar à mente como um sonho; a silhueta
nebulosa da ponte Rio-Niterói, que o governo desejava inaugurar
ainda aquele ano.
Após 30 minutos, cheguei ao meu destino, a pensão Giovanni,
que ocupava o quinto pavimento, sem elevador, de uma sólida construção com fachada austera cor de arenito, datada talvez dos últimos
anos do século XIX, na via Cavour. Movido pelo impulso de conhecer
minha primeira capital europeia, deixei apressado as bagagens no
aposento de estudante e desci para a avenida. O dia estava frio, e
uma ligeira bruma tornava a paisagem suspensa.
O completo desconhecimento quanto às distâncias a percorrer,
me obrigaria a dirigir-me a três jovens na calçada em frente – duas
moças trajadas com elegância de um final de inverno, e um rapaz
de aparência mediterrânea – para lhes perguntar no italiano estropiado que aprendera do avô, qual o melhor trajeto para o Coliseu.
Os três mediram-me de alto a baixo, divertidos com minha burlesca
*		 Mora em Nova Friburgo (RJ). Médico formado pela UFF, exerce a especialidade de
psiquiatria. Publicou o ensaio histórico Imigrantes (2ª edição revista e ampliada em
2004) e o romance A noite dos peregrinos (2008). Primeiro colocado no Prêmio
Paulo Setúbal de Contos (2010), foi também classificado no Prêmio UFF em 2009
(menção honrosa em conto) e 2010 (2º lugar em conto).
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pronúncia, e uma das jovens, adiantando-se, formulou a pergunta
que tudo mudaria:
– Brasiliano?!
Logo, um pipilar entre as duas determinaria um convite: os três
estavam, àquele exato momento, se dirigindo ao Trastevere, para o
apartamento de um amigo, no qual asseguravam música, boa conversa e um pouco de vinho. Por um momento hesitei, mas o que
haveria a perder? Hipnotizado pela simpatia manifesta de ambas,
acabei por segui-las até o carro.
Passamos então à volta do Coliseu – que surgiu ante meus
olhos como um assombro –, dobramos à direita em direção ao Circo Máximo e atravessamos o Tevere na ponte Palatina, rumo ao
dédalo de ruas estreitas e tortuosas. Uma vez no destino fui levado
por corredores sombrios a um apartamento, cujo interior contrastava
com a atmosfera opressa que até algumas horas antes, eu, jovem
brasileiro, havia respirado em meu país natal. Alguns cartazes de
períodos diversos, anunciando apresentações de ópera, disputavam
espaço nas paredes com os de bandas de rock. Havia almofadas
pelo chão, dois sofás de plástico, que expeliam ruidosamente e de
forma constrangedora o ar de seu interior, copos de vinho já àquela
hora da manhã, cinzeiros espalhados por sobre os tacos, móveis e
parapeitos. Enfunando ao vento frio que penetrava a janela, uma
fotografia de La Dolce Vita, de Fellini, já despegada nas bordas,
ameaçava decolar a qualquer instante.
Logo, um tumulto de vozes concomitantes abordaria questões
proibidas no Brasil, e eu, jovem turista inexperiente, percebi-me perdido em um momento, assolado pelo temor de que os homens do DOPS,
com suas tenazes no lugar das mãos, não tardassem a chegar. De
qualquer maneira, aquele encontro e o que se discutia me soariam
como revelação. Era ainda muito jovem e, aos 18 anos, mais da
metade de minha vida transcorrera sob o manto lúgubre da ditadura.
Inicialmente cauteloso, seria eu, pouco a pouco, desarmado
pelo vinho e pelos olhos verdes de uma das jovens, que depois vim
a saber fora noiva do proprietário do automóvel que nos trouxera.
Ela, em algum momento impreciso, dirigiu-se a uma das janelas,
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conduzindo-me pelo braço a discorrer sobre Cohn-Bendit e o que
ocorrera em Paris seis anos antes, e o cicio daquela jovem em meus
ouvidos misturava-se ao ruído prosaico do bairro três andares abaixo.
– Quero muito conhecer o Brasil – disse a jovem após uma breve pausa, fitando-me nos olhos – mas aguardarei o fim da ditadura.
– Até lá poderemos estar velhos – respondi-lhe querendo fazer
uma graça que soaria amarga, ao mesmo tempo que, imobilizado,
procurava adivinhar em minha interlocutora mais algum aceno seguro, que me fizesse atravessar a ponte sobre o abismo que se me
abria sempre, aos pés da timidez.
Uma fímbria de sol declinante, invernal e desprovido de calor,
deslizava ao longo de uma parede, enquanto conversávamos. Um
dos anfitriões vez por outra passava, encarregando-se de nos servir mais vinho. Pouco a pouco, eu não mais daria conta do tempo,
absorto pelos olhos verdes que não deixavam de fitar-me, intimidando-me, convidando-me, aturdindo-me. Ela, por sua vez, percebia a
minha pouca familiaridade com a linguagem de Antonioni em seus
filmes, a náusea que de Sartre, da vizinha França, contaminara duas
gerações, ou a inexorável vitória do proletariado que estaria por vir.
– Chegue mais perto, meu pequeno-burguês – disse finalmente,
sorrindo.
Um triângulo de luz derramava-se em despedida nos tacos
quando ela me pegou pelas mãos, desta vez como quem afaga e
ao mesmo tempo conduz um colegial atônito. Os eflúvios do vinho,
Goddard, Visconti, Fellini e Marlon Brando, que arrastaria caravanas de Lisboa e Madri rumo a Paris em busca do Último tango,
os móveis que principiavam a flutuar pelos cômodos sombrios, a
furtiva imagem de um Che abatido como um Cristo de uniforme
cáqui, aberto em uma velha revista, desfilando a meu lado, amalgamavam-se em minha mente, de forma que mal senti que ela me
empurrava aos tropeções ao longo de um corredor estreito, em
meio a uma evocação qualquer de Marcuse ou seria Foucault, para
acabarmos por fazer um amor apressado e sôfrego – um dos primeiros de minha vida – de pé, no toalete, encostados à porta para
que ninguém entrasse.
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Bem mais tarde, não saberia dizer quanto tempo decorrera,
imaginei que deveria partir, mas não pude. Os despojos de toda
a festa espalhavam-se pelos cômodos, e alguns dos convidados já
haviam abandonado o apartamento. Eu, no entanto, após capitular
sem condições, deixei-me permanecer até a madrugada, sob a vigília dos olhos verdes de minha companheira recente.
Assim, foi consumida a primeira manhã, a primeira tarde e
grande parte de minha primeira noite em Roma, despedindo-me trôpego, já plena madrugada, dos amigos recentes que fizera e aos
quais deixaria para sempre – e para nunca mais – em uma ruela
obscura do Trastevere. Para alcançar a porta, precisei desviar-me
de alguns corpos desabados pela sala e ao ganhar finalmente a
calçada fui tomado de uma só vez pelo ar fresco da madrugada, a
devolver-me um pouco da realidade perdida.
Um rumor vago e distante, como o ressonar de um monstro,
chegava-me deformado pela distância. Já não me lembrava muito de
onde estava ou o que fizera. Por um momento, senti-me em um labirinto. Logo depois identifiquei vagamente uma arcada. Próximo dali
um relógio desferiu três pancadas que se amplificaram nos becos.
Encontrei uma rua mais larga e principiei a caminhar em direção ao
que me pareceu o rio, envolto pela atmosfera da noite. Olhei para
o lampadário que emitia uma luz baça. Desci por assim dizer, como
se estivesse à deriva, mas tive a clarividência de que se atravessasse
o Tevere já não estaria tão perdido.
Ao chegar finalmente a pé, não soubera como, à frente da
pensão, tudo parecia rodar à volta. Sentia um desconforto difuso,
como se o alimento frugal que ingerira com o vinho houvesse desenvolvido arestas em meu interior. Assustei-me com a própria imagem,
oscilante contra a porta espelhada da construção. Desferi uma careta e identifiquei, na face sincrônica à minha frente, as mesmas órbitas de náufrago, flutuando ao sabor das vagas, que me chegavam
do piso e amoleciam-me as pernas. Em um rasgo de lucidez e pavor,
reuni todas as forças para não desabar de vez na calçada.
Não tinha noção das horas, talvez quatro, talvez cinco da manhã, esquecera o relógio no apartamento, retirando-o do pulso por
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ocasião daquele amor apressado. No quarto, através da persiana,
identifiquei uma luminosidade vaga que poderia ser da madrugada
que invadia a noite. Vestido como estava desmoronei no leito. Despertei às 11 horas da manhã, em meio à desordem do edredom,
sentindo-me voltar à tona lentamente, após uma profunda imersão.
Sobrevinha-me recorrente, de um sonho sem resquício de memória,
a imagem de dois olhos de um verde abissal, atraindo-me uma vez
mais para o oceano.
Permaneci alguns dias mais perambulando pela Itália, até
voltar a Roma, e tomar o avião para o Brasil. Lembrei-me então
daqueles olhos verdes. Como estaria aquela jovem? Não me sentia
apaziguado. Mais algumas horas aterrissaria no Brasil, de volta aos
olhares biliosos dos agentes e ao manancial das próprias incertezas.
A viagem de retorno tivera início em uma gélida noite romana,
na qual toda a cidade adormecera de branco. Da janela, já sobre
o Atlântico, ao desaparecer a derradeira fímbria da Europa, nenhuma estrela, nenhum movimento, como se o mundo exterior fosse um
plasma denso, negro e imaginário. Havia somente o rumor cavo dos
motores e uma lâmpada, que no extremo da asa, piscava como um
solitário pirilampo. Sobre o Rio de Janeiro, finalmente distingui alguma luz. O contorno sensual da cidade acabou por revelar-se entre
nuvens leitosas, envolta nos primeiros raios da manhã.
“É outono”, disse para mim mesmo, como se fizesse uma descoberta.
O avião desferiu uma grande curva para a esquerda, a linha
do horizonte elevou-se na escotilha e desapareceu, para retornar em
seguida. Os pontos indistintos no solo tomaram a forma de estradas,
casas e automóveis que circulavam indiferentes. Os telhados cresceram, o aparelho trepidou como se arquejasse ao baixar o trem de
aterrissagem, pôs-se a descer em degraus e tocou o solo, correndo aos
tropeções pela pista. Após alguns segundos, ouviu-se o trovejar dos
freios, um tremor derradeiro, e o grande animal aquietou-se, domesticado. Logo depois o piloto o fez taxiar, como um toureiro habilidoso.
Debati-me por instantes com o cinto, esperei que amainasse
o torvelinho de passageiros no corredor e abandonei a aeronave,
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acomodando-me ao fundo, no ônibus de pista. Ao chegar ao prédio
da imigração, atravessei uma sala até os limites da alfândega, na
qual tive o passaporte minuciosamente considerado pelo policial.
“Na certa estará procurando um desses guerrilheiros com identidade falsa, que retorna ao país após uma temporada em Cuba”,
pensei, e a própria natureza da fantasia me assustou. Nada aconteceu, porém. Logo fui liberado, e o passaporte entregue de volta.
Recolhi então as bagagens e deixei o aeroporto, já sob o sol dos
trópicos. Estava de volta, imerso em um calor crepitante no qual toda
a exagerada paisagem parecia flutuar. Deixara para trás, em definitivo, uma Roma invernal, adernando em suas sete colinas. Mas lá
fora, ausente de toda a luz sibilante, pudera vislumbrar uma tangível
primavera. De volta – eu me dava conta finalmente – estava condenado a atravessar, sem a bússola daqueles olhos singularmente
verdes e brilhantes como um farol, o pélago desconhecido no qual,
dez anos antes, fora precocemente mergulhado.
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3º LUGAR

Nella Ponte del Diavolo
Danielle Oliveira*

Meu caro Charles, não pense que me esqueci de você e de
seu pedido. Cheguei há muito pouco tempo, mas já lhe posso escrever sem reservas e assim, quem sabe, mantê-lo a par desta minha
experiência tão surpreendente. Como você me pede para definir a
Itália em poucas linhas? Ainda quero saber. Toda a viagem andei
com caneta à mão, diário aberto. Tentando registrar o sabor de uma
uva comprada em feira, um tanto aquecida ou, juro, o cheiro da
terra. É diferente, acredite. Segredo? Eles, e somente eles, devem saber. Me sinto a cada minuto mais italiano, apesar de ter ido embora
antes mesmo de aprender a andar. De qualquer maneira, me sinto
acolhido. Estou em casa. Charles, você diz querer vir aqui um dia, é
seu grande sonho. Mas já lhe ocorreu se perguntar o que o atrai tanto? Agora eu vejo mais nitidamente, caro amigo, que os motivos são
diversos e particulares para cada um que aqui põe os pés. Só tente
fotografar as lembranças, guardar o tempo consigo para, talvez, se
sentir italiano também. Não pense que há diferenças, porque este
é um pedaço de chão generoso. O acolherá também, sendo você
americano ou asiático. Lhe dará as boas-vindas, sorrirá enquanto
você não vê.
Imagine cada dia como uma experiência única e parte de
alguma coisa que você não entende, mas sabe estar aqui, caminhando entre nós. Que passa muitas vezes despercebida, e que só
se apresenta no momento oportuno. Então, quando isso acontece?,
* Mora em Mossoró (RN). Cursa Mecânica no Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte.
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é o que você se pergunta. Ora, se soubéssemos, deixaria de nos
fascinar. Meu destino inicial fora Lucca, o que protelei durante toda
minha vida, guardada como uma fruta ainda verde, à espera de
que amadureça. Meu diário de viagens tem inúmeras observações
sobre Budapeste, Praga, Viena. Quanto a Trapani, Roma, Vicenza?
Guardei as passagens, contestei as intempéries do clima, tive reuniões
de trabalho inadiáveis, indisposições, atividades de última hora,
fundamentais. Cá dentro, sempre houve uma relutância acanhada
dizendo para esperar mais um pouco. Eu a ouvi, acatei seus conselhos porque, em parte, concordei. Nunca antes me senti pronto a
estas emoções que todo mundo sente. Você diz que é bobagem, eu
sei. Que poderia eu ter feito, então? Mais que uma simples estada
em outras bandas, estou eu aqui frente ao passado, observando os
primeiros traços do que comecei a ser.
Qualquer um pode conhecer a Itália? Indubitavelmente, não.
Caminhar pela Piazza San Marco em Veneza admirando os pombos,
sentindo o cheiro de romance no ar e desejar voltar ali antes de morrer é o desejo uníssono das multidões que lá encontrei. Imagino que
deva ser a reação instintiva de qualquer homem. Daqueles que vão
embora com a cidade no pensamento, que a tornam companheira
da viagem de volta e a guardam para longe do esquecimento. É o
que um turista faria. O que faz, sem malícia. No entanto, lhes escapa o sutil, interno de cada pedra ou sabor. O habilidoso fugitivo dos
olhos pouco atentos dos despreocupados. Sabem o ritual para estar
de volta? Arrisco palpitar que não. Não a maioria. E também não
sabem que o que aqui está não fora apenas feito. Ouso dizer que a
arte ali fora petrificada, assumindo as mais diversas formas, cheiros,
cores. Uma ode ao amor, se pode assim chamar? Veneza precisa de
tempo para ser descoberta, tal qual um amigo se mostra à medida
da crescente intimidade conquistada. Pouco a pouco, se retira a
máscara dourada de adornos escarlate, e o belo, ainda mais intenso
que em sua superficialidade, o mantém em natural hipnose e paixão.
Conhecer a Itália, para mim, sempre foi uma empreitada exigente. Talvez pela consciência de não ser um pedaço de terra a
explorar, mas uma história a descobrir. Eu não atentaria a todas as
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suas pausas, não a acompanharia desde o início se a escolhesse
a qualquer momento antes de agora. Um pouco velho estou para
romantismos? Uns dirão que sim, outros pararão para pensar. Cinquenta anos, foi o que esperei. E somente há uma semana pude
notar a ansiedade falando por mim, sentada na poltrona ao lado
da cama. Obviamente, já li que esta não é uma viagem a se fazer
sozinho, mas assim sou redirecionado àquela visão festeira dos que
aqui andam. Para mim, é mais uma busca por tudo o que sou, e por
onde comecei a ser. Nasci na comuna de Borgo a Mozzano, numa
casa perdida em meio a muitas outras, pelos braços de minha falecida nonna Fiorella, que me olhou nos olhos e sussurrou: “Martino”.
Parti com meus pais rumo a Portugal, e vivi até poucos dias
atrás em Lisboa. Casa, porém, é aquela cama que se adapta bem ao
seu corpo, aquele cobertor feito para você. É aquele cheiro de chá à
tarde, a família animada, a comida à mesa bradando por seu nome.
A velha nonna se foi há muito tempo. Morreu de velha. Saudável. Feliz. Colhia azeitonas no quintal, regava o dia a vinho. Tinha a maior
parte das lembranças intactas, e isso não se pode ignorar. Fé?, eu
me pergunto. Tem de ser, é a resposta que não se deixa calar. Há
alguma coisa aqui, alguma coisa para chamar de mágica. Piegas,
não piegas, em que você aposta? Mas como se pode definir o lugar
onde a felicidade paira junto da brisa misturando-se à respiração
dos bons, atravessando a soleira da porta e se convidando para
o jantar? Não me cabe explicar a razão desta incrível predileção
divina pelo solo abençoado da Itália, porque não há explicação suficientemente abrangível por palavras. Há o sentir, o sabor adocicado
da vida posto à mesa, passado de pai para filho desde que pais e
filhos existem.
Anteontem, estive frente à curiosa Ponte del Diavolo, atribuída
à condessa Matilde de Canossa, do século XI. Ponte della Maddalena, para uma modesta minoria. Poderia eu descrever a emoção de
atravessá-la cheio de desconfianças? Diz a lenda que o responsável
pela obra se deparara com um problema na véspera da entrega e,
desesperado, apelou ao diabo. Este prometeu a ajuda requerida e
obra pronta para o dia seguinte, feito o adendo de possuir a alma
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do primeiro a caminhar por ela. Arrependido, o construtor, ciente da
gravidade de seu acordo, procurou o padre local, que lhe encontrou
a solução. Um pedaço de carne fora jogado na ponte para atrair,
assim, um cão ou um porco, ludibriando o diabo. A par do golpe
sofrido, o demônio se atirou no rio.
Apenas uma lenda, você dirá. O que eu também disse, ao
passo que pus o pé direito sobre as pedras com o capim surgindo
nas juntas, embora ainda receoso de um assalto espiritual. Me admirei a observar a tranquilidade do rio abaixo de mim, o céu saudado
pelos últimos raios de sol e quis saber se animais têm alma. Se não,
teria sido então a alma do primeiro homem roubada? Se pode prometer almas alheias? Bobagem, me interrompi. Atravessei a ponte
com a calma de quem vai encontrar o jardim limpo e as lavandas
no parapeito da janela. Sem muitas questões pessoais a resolver. Se
aquele trato entre diabo e cristão havia sido quebrado, que garantias eu tinha de que suas cláusulas eram severamente cumpridas?
Insisti na desconfiança. Poderia ser a minha preciosa alma em risco,
então. Voltei ao passado, na casa da nonna. Fui levado de Lucca antes mesmo de ter podido senti-la, mas trazido de volta antes de não
reconhecer o caminho. O que me trouxe, quis saber, sem resposta.
A travessia não durou um minuto, contudo, foi apreciada vagarosa
e ininterruptamente.
Do outro lado me vi, e muito distante de estar desalmado.
Diante daquela paisagem indefectível, sobre os arcos que oscilam
de tamanho, estando às vezes a mais metros do chão e chegando
do outro lado, me decidi sobre o que pensar. Minha Itália é o que
esperei 50 anos para ter nas mãos, para espiar de longe e um dia
chegar perto. Nada nela, que vai dela ou a ela vem, pertence a
histórias imaginárias. Sem muita fé ou apego à religião, me vejo
obrigado a reconsiderar minhas opiniões céticas, porque tudo aqui
parece mais próximo do sagrado que em qualquer outro lugar do
mundo. Se é de haver lenda, pois bem, é sem dúvidas que afirmo ter
sido a Deus que apelaram a construção da ponte. Ele, que acariciou
esta terra entre as mãos, deu-lhe formas lentamente. Deixou-a para
os anjos vigiarem. Se você quer realmente ver a Itália, feche os olhos
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e se concentre. Tente adaptar-se ao que é muito mais que um mortal
pode enxergar. Sinta-a sempre. Quando chegar e quando partir. E
mesmo não vindo para morar, como eu vim, fique aqui apesar de ter
ido. Leve um pedaço da Itália consigo, deixe algo seu conosco, e a
guarde nel tuo cuore como a preciosidade que é.
Saiba que somos mistério, vertigens e beleza, e que em nenhum outro lugar você vai se sentir como se sente entre nós. Uma
semana, somente, e há poucas horas cruzei com belos olhos verdes
numa gôndola que passou pela minha. Ganhei alguém à minha espera, no Hotel Danieli. Alguém que, tenho absoluta certeza, não irei
esquecer nem em mais 50 anos. Porque as mulheres italianas são
exemplares únicos, resultantes de provas de amor. Todas elas nascem do amor bruto, mais perto de sua essência que qualquer outro.
Não dizem que o que é feito com amor tem alma livre e eterna? É no
que acredito, e no que aqui sinto tanta vontade de acreditar. Preciso
ir ouvir Bocelli, quando de volta à casa que comprei na minha Toscana. Desafiar o diabo mais uma vez, acompanhado – porque paixão
não há diabo que acabe – depois de descobrir o segundo nome de
Alda, que me foi gritado para os ventos enquanto nos afastávamos.
Me enamorei em 45 segundos, sobre as águas, sob o sol poente.
Uma vez em outro lugar, isso não aconteceria. Outra mulher não
responderia. Outros olhos teriam desviado. Outro rosto não teria
sorrido, coberto a boca delicadamente com as mãos enquanto a aba
do chapéu negro me roubava alguns contornos da face.
Não pense em diabo, construções antigas, palavras passadas
por muitas bocas a fim de mistificar isso ou aquilo. Atravesse a ponte
encarando o sol e o canto dos pássaros, numa afinidade de nativo,
se você puder. Se apaixone o mais rápido possível. Faça-se amigo, e
não se esqueça de jogar uma moeda na Fontana di Treve em Roma,
garantindo a volta. Tudo estará diferente. Uma discreta mancha de
ferrugem desconhecida numa cadeira do Caffè Florian, quem sabe.
Haverá muito que os olhos de quem corre não puderam capturar,
e que os encantará de novo. Muitas mudanças, Charles. O tempo
trabalha a nosso favor, embelezando as águas e salpicando mais
estrelas no céu. Quero viver aqui até onde puder. Quero morrer de
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velho, também, e cheio de animação com as coisas mais simples da
vida. Você, caro amigo, imaginaria um solteirão inveterado caído de
amores? Com rugas a menos? Mas é o que parece. Uma ou outra
já procuro e não posso ver. Só não pense que estou ficando mais
jovem. Sem preocupações, tudo fica mais fácil, e só as marcas dos
sorrisos se intensificam. Rugas do bem, é como as chamo. E meu
único lamento é precisar de óculos. Isso sim é diabólico: um italiano
com problemas de vista, e toda essa magnitude, que de nada precisa para ser tal como é, a se admirar.
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O amor desde sempre
Elaíse de Mello Barbosa*

E a cabeça de Bia girava e girava. Girava no sentido horário.
Como se os ponteiros desse relógio quisessem descansar um pouco e
não conseguissem segurar o tempo. Ela então percebeu uma espiral
vertiginosa que sugava seus pensamentos por mais que ela tentasse
voltar para a realidade. Afinal o que é a realidade se o mundo é
feito de ilusão?
Bia se viu caminhando pelas ruas de Florença com um vestido
longo de corpete ajustado, mangas longas definindo seus braços fluidos. Os cabelos castanhos e compridos, trançados no contorno da
cabeça, levavam por único enfeite uma tiara. Suas amigas vestiam-se de modo parecido e juntas elas cuidavam para não tropeçar nos
buracos da rua, nem no lixo abandonado por toda parte.
De longe, Beatrice avistou Dante e modestamente baixou os
olhos. Antecipava com prazer o encontro com o rapaz que viria
flertar com ela. Pouco se viam, é verdade. Mesmo assim, eles se
falavam em sonhos. O nariz afilado do moço trazia recordações
de outros encontros fortuitos. Do dia em que ele dissera ter sonhado
com Beatrice humilde e obediente a comer seu coração. Ele queria
uma explicação: por quê? A menina se afligia com a lembrança. E
Dante declamou:
Allegro mi sembrava Amor tenendo
meo core in mano, e ne le braccia avea
madonna involta in un drappo dormendo.
*		Mora em Franca (SP). É engenheira de alimentos com mestrado em Tecnologia de
Alimentos. Teve carta selecionada como a melhor do gênero no 7º Desafio dos
Escritores, concurso virtual da Câmara dos Deputados de Brasília (2011) e conto
publicado no 3º Concurso Sérgio Farina (Bento Gonçalves, 2010).
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Poi la svegliava, e d’esto core ardendo
lei paventosa umilmente pascea:
appresso gir lo ne vedea piangendo.*
Beatrice ficou incomodada com esses versos, ela se incomodava com a visão de carne crua. Pensou que cada um deveria buscar
as respostas para seus próprios sonhos. No entanto, o incômodo da
pergunta criou nela o desejo de reencontrá-lo. Tinha sido uma maneira estranha de declarar amor, e o fascínio da estranheza conduzia
Beatrice pelas ruas.
Neste dia, porém, Dante em seus trajes vermelhos e em seu
gorro também vermelho não perguntou nada. O sapato de bico finíssimo seguia o padrão da época. Ele ajoelhou-se no meio da rua e
declamou com emoção os versos que um dia seriam tão conhecidos:
Tão discreta e gentil que me afigura
ao saudar, quando passa, a minha amada,
que a língua não consegue dizer nada
e a fitá-la, o olhar não se aventura.
Beatrice segue caminhando, com o rosto rubro e o coração
acelerado. Torce as mãos e as aperta sobre o coração. As amigas
observariam meses depois que Beatrice adquirira esse novo hábito
no dia do encontro com Dante.
A moça estava prometida desde ainda menina. Seu noivo,
banqueiro importante, em poucos anos seria seu marido e nada no
mundo poderia mudar isso.
Uma de suas acompanhantes também lhe garantiu estar Dante também comprometido desde os seus 12 anos de idade. Mas
sabemos todos que o amor não obedece a compromissos de família
nem a decisões de conveniências. E com a cabeça baixa e as mãos
aflitas seguiu pelo caminho protegendo suo core.
*		Tradução livre: Alegre Amor me parecia, tendo/Meu coração em suas mãos; e
em seus braços ia,/Envolta em tecido, minha amada adormecida.//Quando a
acordou, deu-lhe meu coração em chamas,/Medrosa, humildemente ela comeu;/E
Ele se foi chorando, desaparecendo.
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As moças seguiram na direção da igreja que ficava próxima
das ruínas do Palazzo dei Fanti, local que futuramente abrigaria o
Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria. Quanta coisa se veria ali
pelos que pudessem fixar o olhar no filme da história, visão esta
imortal ao desgaste da matéria perene. Aos 18 anos, o futuro da
cidade não era motivo de espanto ou de curiosidade. O único futuro
que interessava era o dela mesma. Beatrice pensava somente no
reencontro com o moço do rosto encovado e nariz aquilino.
Naquele momento, nem ocorreu a Bia questionar sua compreensão natural do italiano ou a presença daquelas amigas que nunca
fizeram parte do mundo real ou o fato de ter lembranças dessa antiga vida nova. Tudo isso viria mais tarde.
É que esse recordar durou pouco. Repentinamente a cabeça
de Bia recomeçou a girar no sentido inverso. Ela sentiu que a cada
momento a cabeça girava mais e mais lentamente e percebeu que
estava de volta à Basílica de Santa Cruz como se tivesse tomado um
susto. Teria cochilado? Leu com atenção: L’ombra sua torna, ch’era
dipartita (“seu espírito, que tinha nos deixado, volta”). O túmulo vazio à espera do retorno do poeta que faleceu da malária contraída
nos pântanos de Veneza.
Lembrou-se de Durante, seu namorado em Brasília. Lembrou-se
de seu rosto fino e de sua paixão possessiva. Era ela quem decidia
quando estar com ele ou quando sair sozinha. Bia tinha decidido sua
viagem à Itália sem desejar a companhia do rapaz. Tinham discutido
e resolveram “dar um tempo”. Durante se despediu afirmando que nunca ninguém iria amar Bia como ele amava. A menina descartou essa
possibilidade com a veleidade típica da juventude. Mas ali, naquele
momento em Florença, decidiu que precisava voltar, que já conhecia
o suficiente de história da Itália depois desta semana na Florença dos
Médici e com o filho mais famoso da cidade: aquele do túmulo vazio.
Ligou para sua tia que morava em Roma e que a tinha recebido na
chegada do Brasil e pediu que marcasse sua passagem de volta.
Ao chegar ao albergue, organizou seus livros, suas roupas, seus
cremes e acessórios. Ao olhar seu rosto no espelho, espantou-se. Seus
cabelos antes loiros estavam castanhos. Seria o shampoo italiano?
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Sem encontrar qualquer resposta objetiva para essa pergunta e posando frente ao espelho, concluiu que estava bela: a nova coloração
realçava a pele branca e os olhos sempre castanhos. Com sua mala,
dirigiu-se à estação de trem para retornar a Roma e de lá, em poucos
dias, ao Brasil.
Um desejo intenso de encontrar Durante consumia os pensamentos de Bia. E sua surpresa foi grande ao chegar a Brasília e
perceber que o rapaz não atendia aos seus telefonemas. As amigas
disseram, divididas entre a sinceridade e a mordacidade, que Durante estava ficando com Bela.
E Bia adoeceu de amor. Quase não comia e se trancou em seu
quarto. Ali dentro trocava os dias pelas noites e sonhava, sonhava
com Durante, sonhava com Dante. E Beatrice se casou e adoeceu.
Adoeceu de saudades de Dante, de ver seu rosto, de ouvir seus poemas. Ela morreria como Beatrice e voltaria a viver como Bia.
E houve certo momento em que Bia delirou de febre: pensou
que sempre preferiu ser livre para conhecer a vida, outras pessoas.
Gostava de liberdade, de escolher a roupa sozinha, de ir ao cinema
sozinha. Não gostava de dar satisfações. Tinha conquistado esse
espaço e agora isso tudo tinha ficado em segundo plano. Sonhava
com Durante, sentia ciúmes de Bela. Durante disse que ninguém gostaria mais dela do que ele, e na ocasião ela não gostou da profecia.
Agora Bia queria que esse amor tão grande e único fosse sincero. O
que ele não disse foi que ele gostaria mais dela do que de qualquer
outra, pensava ela. Achou que estava enlouquecendo. Florença e
Brasília se alternavam. Em Florença, as escolhas foram feitas, ela só
pôde escolher morrer. Em Brasília, as escolhas estavam sendo feitas,
e Bia escolheu chorar. Ao final, escolheu a vida com a vista do Paranoá. A Divina Comédia.
Aos poucos, Bia voltou para sua rotina de estudos e passeios.
Estava mais magra, mais quieta. Num sábado, combinou com amigos
de assistir ao filme Hannibal na casa de um deles. E surpresa: encontrou Durante por lá. Ele tranquilamente se sentou ao lado de Bia para
assistir ao filme. E ela estremeceu. O rapaz disse a Bia que a nova
cor dos cabelos lhe caía bem. Outra surpresa: o filme se passava
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em Florença, e a tensão do filme se multiplicou na visão do Palácio
Vecchio. E então aconteceu. A cena da ópera Vide Cor Meum se iniciou, e Bia retorcia as mãos, como sempre fazia em momentos de aflição. Ela não sabia mais onde estava. Lágrimas corriam por seu rosto
quando recebeu em suas mãos o coração em chamas de Durante.
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Comidas de mondina
Marcia Sawczuk*

Mariangela era seu nome. Alta, de curtos cabelos tintos de loiros relidos de sua juventude. Forte, de uma graça e delicadeza que
faziam Mario sorrir cada vez que a pressentia. Viviam muito bem,
se revezando nos cuidados dos netos e do bem fornido bazar na
rua principal de Olcenengo, vila de poucas centenas de habitantes,
quase uma ilha refletida por todos os lados nos arrozais.
“Já foi catar cogumelos?”, me perguntou, sabedora que habitava o campo.
“Oh, não ainda”, respondi em italiano aprendiz, “mas combinei com Franca, e vamos nesta tarde.”
“Sabe”, ela me disse, “quando eu era pequena, cogumelos e
caça eram comida de pobre, e hoje são coisas raras e caras.”

***
Não era a primeira vez que conversávamos, nem que me contava suas lembranças.
Jamais me esquecerei de suas histórias, de suas ricas lembranças de mondina, quando jovem. Aliás, como muitas das moradoras
daqueles campos do norte do país... Contara-me da vida daquelas
moças que trabalhavam nas lavouras de arroz, principalmente na
limpeza (monda), também estendendo seus serviços para outras tarefas manuais, como a plantação de mudas e colheita.
Contou-me que, em épocas de maior exigência no trabalho,
muitas moças se mudavam para os grandes alojamentos nas cascinas, como lá chamam as granjas, que se preparavam especialmente
* Mora em Rolândia (PR). Cursou Artes Plásticas na Unopar e é pós-graduada em
Administração de Marketing e Propaganda pela Universidade Estadual de Londrina.
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para recebê-las. Aí, nos alojamentos até então vazios, eram montadas dezenas de camas, bem como providenciados enormes caldeirões onde seriam preparados os muitos quilos de comida necessários
para alimentar aquele batalhão a cada dia duro de trabalho.
Outras tantas, morando mais perto, fariam seus trajetos de
bicicleta, e nas madrugadas antes do trabalho, e nas noites, depois
de tudo, os estreitos caminhos entre os dutos de irrigação dariam
passagem a pequenos enxames de bicicletas emitindo um zunido de
vozes e risadas femininas.
Trabalhavam curvadas todo o dia, avançando em fileiras cerradas contra mato, ou fincando mudinhas no charco que lhes chegava às canelas. Entretanto, a marca registrada das mondinas era sua
capacidade de rir! Conta Mariangela que ela e suas companheiras
não tiravam os olhos de seu serviço, mas treinaram bem suas bocas
e ouvidos para desfiar gracejos ou canções tradicionais do campo,
caminhando sobre os reflexos do céu primaveril, amenizando a dureza do trabalho.
O almoço seria comido ali mesmo, levado de carroça para alguma sombra às margens dos tanques. A comida era simples e forte,
sempre com um arroz bem temperado, macarrão ou polenta, muitas
vezes com molho de feijão, legumes abundantes na estação e alguns
pedaços de frango ou sei lá o que mais. E depois elas descansariam
um tiquinho, sentadas na relva, ou passeando lentamente nos caminhos
bordejados de flores silvestres que abundavam nos tempos de calor.
A janta de quem dormiria na cascina seria alguma minestra e
pão, às vezes complementada por queijo ou salame, e um ou dois
copos de vinho, e mesmo aquelas que não estavam alojadas ali ficariam um pouco mais para ouvir e dançar o liscio, tocado por alguns
camponeses, aproveitando a luz do entardecer que se estenderia
até quase nove da noite, recortando ao longe a silhueta dos Alpes, e
rebrilhando a neve permanente do cume do Monte Rosa...
Dormiriam logo, depois de mais alguns comentários e risadas
ecoarem no árido alojamento, e cedo se levantariam. Depois do
desjejum de fartos pedaços de pão e queijo, e uma boa caneca de
café, começariam tudo de novo.
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“Nós, mondinas, trabalharíamos na mesma safra até o fim”,
conta Mariangela, “e como cada etapa de trabalho durava vários
dias, viveríamos numa comunidade particular por muito tempo, indo
e vindo da cascina à família por vários meses.”

***
“Sabe”, ela me disse, “quando eu era pequena, cogumelos e
caça eram comida de pobre, e hoje são coisas raras e caras.”
Ela me contou que, quando era criança, eram muitos irmãos,
seis ao todo, mais mãe e pai e a avó, mãe do pai. Moravam ali
mesmo, em uma casa de três cômodos, nas dependências de uma
granja, nos campos de arroz deste mesmo vilarejo do Piemonte.
Algumas granjas tinham um aglomerado de pequenas casas,
para que os trabalhadores estivessem mais próximos, e também para
aumentar as condições de conforto e segurança, pois se no verão
a temperatura podia chegar próxima aos 40 graus, no inverno não
era difícil descer abaixo de zero, e a neve era comum. Assim, ter um
vizinho próximo poderia ser uma questão de sobrevivência. Além do
que procuravam construir, tanto no campo quanto na cidade, casas
encostadas, amontoadas e empilhadas umas às outras, de modo a
aproveitar melhor o calor.
Ela conta que na casa de sua família e de alguns vizinhos da
granja tinha um pequeno cercado individual no fundo, e sua mãe
criava galinhas e plantava algumas ervas.
“Nem preciso dizer que as galinhas eram muito importantes,
não é?”, diria Mariangela. “Dali teríamos ovos para bolos e fritadas,
e carne de vez em quando. Mas a carne mais comum na nossa
mesa”, brincava, “era sempre a abobrinha.”
Ela observa que hoje as crianças dizem que não gostam disso
ou não gostam daquilo, e não comem... Sua mãe nunca perguntou
se alguma das crianças gostava ou não de abobrinha ou polenta, de
cebolinha ou manjericão, e todos achavam uma beleza a fartura e
variedade da mesa no tempo quente. Embora ela não gostasse de
nabos, acabava sempre por pegar uns pedaços antes que seu pai
perguntasse, por baixo dos bigodes, se ela não queria mais comer...
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As hortas eram fundamentais, e as crianças sempre ajudavam
os mais velhos a semear, limpar, arrumar suportes e, conforme pediam, colher os tomates, pepinos, couve, almeirão, berinjela, rabanete... Acelga, espinafre, vagem, abobrinha, abóbora, batatinhas,
repolho, feijão, e tantas outras mais... Tinham que aproveitar ao
máximo o tempo bom, então, assim que começava a esquentar, já
começavam a preparar a terra e semear. Quando colhiam algum vegetal, outra hortaliça já estava plantada. Também era comum trocarem alguma coisa com outros vizinhos, e uma bela abóbora poderia
valer uma cesta de gordas espigas de milho.
“Você já reparou que na vila até casas sem quintal têm pelo
menos um vasinho de tomate ou manjericão na janela?”, pergunta,
“é que ter alguma comida plantada ainda é tradição aqui.”
Sim, eu já tinha reparado. E também na passagem do trem
por algumas cidades vizinhas, vi que muitos apartamentos têm pequenas hortas improvisadas em jardineiras em algum lugar.
E Mariangela continuou contando que tudo o que pudesse ser
transformado em conserva, compota, geleia, biscoito ou conservado
de qualquer forma o seria. As crianças sairiam para o campo para
colher nabos selvagens e as muitas frutas de verão.
Em casa, seriam plantados morangos e framboesas. “Mas não
rendiam nada”, conta ela, “o que rendia mesmo era colher amoras
na beira do rio Elvo. Comíamos o que aguentássemos, e enchíamos
baldes e baldes, que entregávamos para mamãe e vovó fazerem
tortas e geleias.” Também colheriam pequenas maçãs verdes e peras
duras, boas para doce e para secar. As figueiras estavam por perto,
plantadas junto aos muros das granjas, mas o pequeno bosque de
cerejeiras estava já na entrada do vilarejo.
Além da carne de frango, os camponeses contavam com miríades de rãs, habitantes de todo o arrozal, especialmente nos canais.
Também nos canais mais fundos poderiam ser encontrados pequenos
peixes, e isso era trabalho especial dos meninos, assim como a montagem de armadilhas para capturar os pequenos coelhos que vinham
atacar as hortas ou que andavam próximos às granjas. Seu pai às
vezes saía com sua espingarda para caçar lebrões e faisões, e de
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vez em quando os mais velhos se reuniam para caçar javalis, o que
era uma empreitada muito perigosa, mas sempre valia a pena, pois
eles sabiam a época certa em que o bando estaria andando pelo
bosque de carvalhos bordejando o rio, e os javalis eram grandes,
gordos e gostosos.
Na granja também havia um condomínio de porcos, que todos ajudavam a cuidar e alimentar. Era uma festa quando era o
tempo de matar algum, e muitos iriam ajudar a abater, limpar e
destrinchar, e receberiam sua parte de carne e banha.
Embora leite e manteiga não fossem tão difíceis de serem comprados, carne de boi não era muito presente na mesa de sua família.
Mariangela se lembra da primeira vez que percebeu a existência
dos bifes de vitela, comprados às vésperas do Natal, quando ela
tinha nove anos:
“Algumas pessoas foram ao vilarejo, e papai também foi.
Quando voltou, entregou à mamãe um embrulho de papel branco,
quase como um presente, e ela toda pomposa preparou bifes de
vitela com molho de atum, numa receita tradicional daqui. Mamãe
estava tão orgulhosa...”, contava. “Ela também fazia a monda e
papai era peão e fazia às vezes o carpinteiro, e era a primeira vez
que faríamos uma coisa especial no Natal.”
Também seria o ano em que ganharia sua primeira boneca de
verdade, pouco antes de se mudarem para a vila, mas isso é outra
história!
Mas era no final do verão que deveriam colher as nozes, avelãs, amêndoas e coisas assim, para que estivessem secas e prontas
para serem consumidas no final do ano. No começo do outono, alguém que andasse pelos lados da Biela haveria de trazer castanhas,
que seriam assadas na beira de uma fogueira ou mesmo no fogão a
lenha, enquanto o minestroni cozinhava aquecendo a casa.
“Até mesmo para a lenha, tínhamos a tarefa de catar galhos e
ramos caídos no chão dos campos e bosques o ano todo, mas só os
adultos podiam tirar algum galho das árvores.”
E depois que o arroz era colhido, e os campos estavam cobertos pela palha, é que iam atrás dos cogumelos. Era uma ciência
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que deveria ser aprendida cedo, para que por acaso algum tipo
venenoso não fosse colocado junto com os outros, contaminando
todos. E aprenderiam a cortar os cogumelos para deixar recursos de
rebrota. E carregariam em cestinhas, para que os esporos caíssem
pelos caminhos e se multiplicassem. E iriam dias seguidos, pois eles
cresceriam rapidamente, mas acabariam logo. E depois teriam que
limpar bem, removendo palha e terra, e separando aqueles que seriam consumidos agora dos que seriam secos para depois.
Sim, era assim... Tudo deveria ser minimamente aproveitado.
Na casa da Mariangela menina, haveria aquecimento apenas no
grande cômodo que servia de sala e cozinha. Sobre o fogão a lenha, sempre aceso na metade do ano, haveria baldes de água para
banhos e serviço e um caldeirão fumegante onde tudo o que fosse
comestível seria colocado, compondo a minestroni...
A minestroni é um caso especial na cozinha de todo o país. É o
“sopão”, feito dos ingredientes que possam se tornar gostosos se bem
cozinhados. Principalmente no inverno, quando as hortaliças estão escassas e mais endurecidas, as mães das Mariangelas iriam colocando
no caldeirão tudo o que pudesse ser transformado em comida: desde
os talos das beterrabas cozidas no almoço, um nabo, algumas folhas
de repolho e o que bem aprouvesse, até, se possível, um salsichão, um
osso ou um pedaço de carne gorda para dar gosto e sustança. Depois
viria o fubá ou arroz, ou macarrão, ou feijão, ou batatas... Enfim, não
há uma receita, apenas a fórmula de aproveitar o que se pudesse.
“Sim, é verdade”, observa Mariangela. “A comida não faltava,
mas não era abundante! Para que a gente pudesse ter uma mesa
farta e variada, precisávamos estar atentos todo o tempo às coisas
que pudéssemos pegar pelos caminhos, e sabíamos onde e quando
poderíamos colher os frutos do campo. Naquela época”, conta, me
fazendo morrer de inveja, ”risoto de cogumelos com coelho e legumes era muito mais fácil do que bisteca de boi”, e ri, gostosamente...
Reparo que um vento frio passa na rua, na porta deste colorido bazar onde conversamos, e carrega algumas folhas amareladas,
revoluteando como quem acena um adeus.
“Vamos entrar?”, fala, finalmente. “Fiz uma torta de amoras...”
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Cortona dos meus sonhos
Pepita Sampaio*

O táxi parou na entrada principal da cidade. Maria Augusta pagou a corrida, desceu e pegou a pequena mala de rodinhas.
Como da primeira vez, olhou para o grande portal como se pudesse
voltar no tempo. Espelhava nos olhos um brilho de saudade.
Despertou do transe e com alguma dificuldade subiu a ladeira
em direção à praça central da cidade. Trinta anos passaram desde
que desceu aquela rua achando que seria a última vez. Não havia
muitas mudanças. A padaria estava no mesmo lugar, os mesmos
pães expostos na entrada. A pequena mercearia com caixotes de
frutas e legumes à mostra. A loja de suvenir com todo tipo de quinquilharia para turistas. Uma gelateria quebrava a rotina, e um bar
contrastava com a idade e o clima medieval de tudo ao redor.
O barulho das rodinhas no calçamento de pedra era o único
som presente. Apesar de ser primavera e fim de tarde, a cidade
estava vazia. Maria trazia o envelope na mão já suado da viagem
e das incertezas. Na Praça do Duomo virou numa ruela à esquerda
e entrou no Hotel Itália. Tomou um banho quente e demorado, querendo que a água escoasse o susto pelos últimos acontecimentos, o
cansaço da viagem e o receio pelo que estava por vir.
Deixou o envelope sobre a mesa de cabeceira tomando fôlego para o dia seguinte e saiu para jantar em seu restaurante preferido. “Até amanhã”, pensou ao despedir-se do envelope. Isso a
deixou num bom estado de espírito, como se estivesse no controle
da situação.
O restaurante continuava lá. Como se esses 30 anos fossem
apenas 30 meses. Bem cuidado, tinha apenas cores novas nas
*		 Mora no Rio. Formada em Odontologia pela UFRJ (1990), especialista e mestre em
Ortodontia pela UERJ, além de exercer a profissão, é professora da UNESA.
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paredes e toalhas, mas a mesma decoração simples e aconchegante.
Alessandro a recebeu e caminhou com ela até a mesa sem reconhecê-la. Ele agora estava na casa dos 40 anos e não lembrava
em nada o garoto franzino e de olhos inquietantes de que ela se
recordava. Seus pais mantinham aquela tradicional cozinha toscana
herdada de outras gerações.
A refeição foi de aromas, sabores e lembranças. De entrada,
um carpaccio tradizionale: a carne fina e macia, regada pelo azeite
prensado pelos agricultores locais, ácido e fresco na medida certa, e
pelas raspas de parmesão quase transparentes, derretia na boca. O
prato principal experimentou primeiro com os olhos: a vitela fatiada
com trufas acompanhada de pasta. Depois, deixou que o aroma das
trufas a levasse para longe, para os campos onde saíram um dia a
sua procura... Por fim, quando os sabores explodiram em sua boca,
lamentou que tivesse esperado tanto tempo para retornar. O Brunello
encorpado e em perfeita harmonia completava o despertar de sua
memória em gotas. Apesar de seu italiano perfeito, não estava disposta a conversar. Noutro dia retornaria e faria festa aos velhos amigos.
Na volta para o hotel, observou o horizonte tingido de laranja
e rosa. Pediu, secretamente, que aquela visão fosse capaz de dissipar as nuvens cinza que trazia dentro de si. Dormiu um sono curto,
inquieto, cortado por sonhos e pesadelos. Antes de o sol nascer, estava de pé. Mais um banho de alma e leu algumas páginas de um livro
de que não sabia o título e muito menos o que diziam as palavras.
Esperou o despertar do mundo.
Subiu para o café quando começava a clarear. Tinha as
mãos frias. Tomou uma xícara de café forte e tenso. Alimentou-se
da paisagem que o sol descortinava. Perdeu-se em pensamentos
até perceber que chegara a hora do reencontro. Pegou o envelope
no quarto. Conhecia aquele caminho de cor, mas para ocupar e
aquecer as mãos, tirou a carta de dentro e o pequeno ramo de
oliveira seco de saudades.
Saiu em direção à colina em busca da casa da família Puccini.
O caminho tortuoso saía das muralhas da cidade em direção a um
ponto mais alto. Cruzou apenas com seus medos. Poucos minutos de-
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pois, estava diante do portão e da casa de pedra. Como em tudo ao
redor, o tempo parecia não ter passado por ali. Tocou a campainha
e observou a porta abrir sem saber se resistiria. Voltara a ter 20 anos.
Anna mantinha as feições bonitas ainda que seus olhos carregassem o sofrimento do mundo. Beijou as faces de Maria Augusta
e a encaminhou para a casa. Em poucas palavras, mencionou que
mandara a carta por dois motivos. Para satisfazer o último desejo
de Carlo, embora ele próprio não o houvesse mencionado, e pela
esperança de que esse encontro lhe desse mais algum tempo.
Os olhos das duas mulheres se cruzaram. Permaneceram assim por longo tempo. Subiram as escadas e pararam diante da cama
sem serem notadas. A porta que dava para o terraço estava aberta,
a brisa brincava com as cortinas, e a vista das oliveiras preenchia
todo o quarto.
Maria Augusta sentou-se ao lado de Carlo que a olhou como
se estivesse num sonho. Conservava os mesmos olhos azuis, marejados de mar e alegria. Sem dizer nada, ficaram lado a lado. Anna
preparou um almoço que encheu a casa de um aroma de festa. Dividiram a comida, o vinho, as alegrias e as oliveiras, esquecidos do
verdadeiro motivo de estarem ali, juntos, mais uma vez.
Quando o sol começou a tingir o horizonte de laranja e rosa,
estavam as duas ao seu lado. Maria Augusta beijou a mão e os lábios de Carlo e saiu acompanhada do sol. Na descida para a cidade, parou e sentou-se na pequena murada que margeava a estrada,
entregue à despedida do sol de Cortona. Estava assim observando
as primeiras estrelas começarem a brilhar, quando ouviu os sinos da
igreja dobrarem como ditava a tradição cada vez que um dos seus
partia.
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Enigma
Maria Apparecida S. Coquemala*

Anos se passaram, porém ainda me pergunto o que de fato
aconteceu naquela tarde na Itália. A existência se redefinindo em
paragens a que, conscientes, não temos acesso? Confusão mental,
resultante de medicamentos? Busco respostas. Mas, quem quer que
seja Dante, sinto por vezes saudade da sua gentil presença. Dante,
com quem vivi alguns fantásticos momentos.
Por recomendação médica, eu viajava para descansar do
trabalho exaustivo dos últimos meses, pois chegara aos clássicos
sintomas de um estresse. E naquela tarde, no Museu do Vaticano, me
encontrava separada do meu grupo de turistas, que tinha trocado o
Museu do Vaticano, de tantos tesouros artísticos, por um shopping
como centenas de outros pelo mundo. E assim, entre desconhecidos,
apreciava uma tela de Leonardo da Vinci, São Jerônimo. Nela, o
esquálido santo é guardado por um leão postado à sua frente e
apontando a entrada de uma caverna escura. Impressionada com
o que via, me perguntava o que teria levado Da Vinci a pintar tal
tela, o que afinal o movera. Encomenda de alguma autoridade eclesiástica, como era comum na época? Iniciativa própria, levado pela
admiração ao santo, homenagem à grande sabedoria e santidade
dele? E como interpretar a mensagem que certamente havia, não se

*		Mora em Itararé (SP). Professora de Língua e Literatura Portuguesa, é colunista de
O Guarani, jornal de Itararé. Autora de Naná e o beija-flor (infanto-juvenil, selecionado para projeto de incentivo à leitura em Barra Bonita); Círculo vicioso, O último
desejo, Além dos sentidos e Flashes, coletâneas de contos e crônicas. A gruta azul
(contos) foi premiado pela UBE-Rio em 2007, e À espera (contos), pelo Correio das
Artes, Governo do Estado da Paraíba. Participa de antologias no Brasil, Uruguai,
Portugal e Itália. Email: maria-13@uol.com.br
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tratando de um simples retrato? E o leão? Ao fixá-lo, parecia olhar-me enviesado como querendo pular da tela em proteção ao santo.
– Te piacce?
Tão compenetrada, me assustei com aquela voz cantante, bem
a meu lado. Falo um pouco de italiano, graças a um curso em que
estudei tanto a língua como a literatura da Itália. Pudemos conversar,
apresentou-se, era Dante, visitante como eu. Perguntei-lhe brincando
se fugira do inferno, referência a seu homônimo de A divina comédia. Entrando na brincadeira, respondeu rindo:
– Beatrice me ajudou.
Também apreciava a tela, quando percebeu minha profunda
compenetração. Ficara curioso. Era um apreciador das artes, conforme foi contando, dedicava-se à pintura nas horas de folga, já tivera
algumas telas expostas na sua cidade. Poderia acompanhar-me pelo
museu? Seria um prazer, trocaríamos impressões. Sou também apreciadora, aceitei agradecida.
O Vaticano dispõe de coleções de pinturas do mundo todo,
abrangendo diferentes épocas e estilos. Começamos por algumas
telas da Idade Média. Eu já havia lido muito sobre ela, levada
pela curiosidade despertada por professores de História, quando
a descreviam como um tempo de bruxas queimando em fogueiras,
mosteiros, cristãos e infiéis se defrontando nas Cruzadas, cadáveres
pendentes em forcas rodeados de urubus, a peste negra, opressão,
fanatismo... À medida que as apreciávamos, Dante me falava do
comprometimento da arte medieval com a difusão do cristianismo,
um meio encontrado pela Igreja para divulgá-lo junto ao povo. Foi
quando comecei a me sentir confusa, já não sabia onde me encontrava, Dante me arrastava numa rua estreita se afunilando em círculos
concêntricos, nos desviando de baratas e ratos que se esgueiravam
entre míseras habitações. Um pequeno grupo encapuzado ateava
fogo em corpos mortos, cobertos de bolhas de sangue e pus. A peste
negra. Ouviam-se gritos, maldições, eu sentia o cheiro dos corpos
em decomposição, vendo outros queimando e a fuga desesperada
dos que já nem sabiam que direção tomar. Bolhas surgiam e se espalhavam rapidamente pelo meu corpo. Pedi ajuda a um mendigo,
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tentava explicar, eu era de outro tempo. Ele atribuía a doença a
meus pecados. E o terrível desejo de arrancar-me da morte, voltar
ao meu mundo, mas a rua mais se aprofundava. Vi um portal, algo
escrito nele, li aterrorizada,
		
... per me si va nell eterno dolore...
		
Lashiate ogni speranza voi che entrate.
Era o inferno, eu sabia, tentei retornar. Ameaçador, um leão
me impediu, forçando minha entrada no inferno. Rajadas de vento
me atingiam e a todos que ali estavam, contudo, em meio ao sofrimento provocado pela tempestade, se abraçavam, se beijavam,
tocavam-se livremente, chegando ao erotismo mais explícito, entre
eles um casal visivelmente apaixonado, que logo reconheci, Francesca de Rimini e seu amante. Sem alternativa, continuei pela rua mais
se afunilando, sob uma chuva de água podre, cães de três cabeças
latindo furiosos, gente brigando com violência por seus bens... Já me
arrastava no solo transformado em lama ardente, vendo muralhas
de fogo por todo lado, quando Medusa apareceu, fiquei paralisada, vendo homens sendo queimados em fogueiras ainda vivos entre
estranhas árvores com formato de gente. Nesse instante, anjos e
demônios me rodearam e começaram a se defrontar como se materializassem minhas virtudes e meus pecados, tornados tão nítidos
agora, uma verdadeira guerra se travando perante meus olhos, era
eu contra eu mesma me despedaçando. Dores terríveis me tomavam
o corpo todo, pressenti a morte. Mas Da Vinci foi chegando, anjos e
demônios se esvaíram, me abraçou. Compadecido, chorou comigo.
E de repente, eu estava outra vez em frente à tela de São Jerônimo,
no Museu do Vaticano. Lentamente, Da Vinci pegou pincéis e tintas e
começou a destruir sua famosa tela, sob hinos monásticos se elevando. Horrorizada, tentava impedi-lo entre patadas do leão e gritos de
São Jerônimo, quando me vi de novo com Dante.
Dante real, a meu lado. Sentados num banco do museu. Solícito, me perguntava se estava bem, pois eu tivera um pequeno
desfalecimento. Ainda atordoada, me desculpei, estava melhor, me
perdoasse o transtorno. Descrevi-lhe os horrores por que acabara de
passar. A propósito, me contou que corria a lenda segundo a qual o
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leão punia com castigos medievais aqueles que, ele imaginava, poderiam roubar ou destruir a tela de São Jerônimo. Não acreditasse
nisso, a tela gerava mesmo muitas lendas. E me acalmou, explicando
que, assim que percebera meu atordoamento, me conduzira àquele
banco, onde eu até cochilara um pouco. Apenas um sonho surrealista – ele sorria – embaralhando personagens da Divina comédia, que
certamente eu tinha lido, com lembranças das aulas de História e do
leão da tela. Como eu lhe havia contado antes sobre o estresse e os
medicamentos, acrescentou que isso poderia ter também contribuído.
Acalmada, refeita, Dante chamou um táxi, nos despedimos,
não mais soube dele.
Só no dia seguinte, me dei conta do sumiço do colarzinho
de pérolas que eu usava no museu, joia rara e valiosa, relíquia de
família.
Até hoje me pergunto se o perdi sem me aperceber, se Dante o
“guardou” durante meu desfalecimento; se a viagem pelos horrores
medievais resultara mesmo dos medicamentos ou se... se...
Voltei anos depois ao museu. Voltei à mesma tela de Da Vinci.
Não tive coragem de encarar o leão. Mas encarei São Jerônimo.
Que sorriu para mim?
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Giovanni
Felipe Ferreira de Almeida*

Não que o odiasse ou algo assim, sentia-se apenas um pouco
desconfortável ao seu lado. Também não sabia lá o que dizer, o
outro tampouco parecia saber. Banalidades? Que o tempo estava
frio? Já havia dito. Na verdade, não sentia lá muita vontade ou
necessidade de dizer alguma coisa. Esperava que o efeito lento do
vinho corresse em seu sangue e se transformasse em algo sólido. Em
um início. Em uma conversa.
Observava as maçãs na mesa, tão bem arrumadas. Sua avó
dizia que elas lhe lembravam a infância: “Colhíamos maçãs frescas
para usar como modelo nas aulas de pintura.” Giovanni desconfiava
um pouco daquilo; até onde sabia, a família de sua avó era pobre,
imigrantes que vieram para o Brasil quando ela ainda era pequena.
Não fazia muito sentido que ela tivesse feito aulas de pintura por
lá, ou, talvez, a professora fosse amiga da família e desse aulas de
graça. Fosse como fosse, nunca tivera coragem de indagá-la sobre a
veracidade daquela afirmação e, além do mais, as maçãs estavam
sempre tão perfeitamente arrumadas que pareciam mesmo compor
o quadro de uma natureza-morta.
– E lá na escola, como tá?
– Bem, bem. Tudo certinho.
– Ah. Você acha que se forma no tempo certo?
– Acho que sim. Pelo menos, eu espero !
O pai não deu atenção à última frase, se ocupava em cortar
o queijo. Primeiro, tirava lascas grandes, para, logo em seguida,
cortá-las em pedaços menores, tão pequenos quanto conseguisse.
Giovanni observava e tentava imaginar o que aquele senhor com o
*		Mora em Niterói. Cursa Cinema e Audiovisual na UFF. Em 2010, venceu o prêmio
de fotografia no concurso UFF: Retrato aos 50.
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queijo diria em seguida: “Era o preferido do se avô.” Não achava
extraordinário o sabor do queijo, nem um pouco, um certo gosto de
velho, mas, se perguntassem: “Certamente o melhor que já comi.”
Com aquele “certamente” na frente, a frase parecia mais verdadeira,
ele achava um pouco ridícula, mas usava sempre. E todos concordavam que aquele era, certamente, o melhor queijo que já haviam
comido.
– Esse era o preferido do seu avô.
– Certamente.
A avó olhava o seu rosto como se esperasse o final da frase
ou seria só impressão? Passou a encará-la também, curioso que, por
ilusão de óptica, a cabeça dela parecesse estar dentro do aquário.
Os peixinhos nadavam para um lado, batiam no vidro, davam a
volta, sumiam atrás da cabeça da avó e apareciam do outro lado.
Às vezes um ou outro demorava um pouco mais para sair detrás da
cabeça, o que causava certa aflição em Giovanni. Se um deles simplesmente desaparecesse, seria uma espécie de milagre? Algo para
lembrar que aquela era sua família, que devia amá-los, que ele não
deveria ficar tão entediado naquele ambiente? Mas o milagre não
acontecia, e ele continuava achando tudo muito chato.
– Mais vinho?
– Só mais um pouco, obrigado.
– Bota um pouquinho pra mim também.
Ele achava graça quando sua avó pedia vinho. Lá pelo quarto
ou quinto gole, ela reclamava, dizia que estava com uma queimação, que vinho de hoje em dia não era como o de antigamente,
mesmo esse sendo de Piemonte. Ela também se repetia em relação à
comida, dizendo que estava sem sal, que não sentia gosto nenhum,
que estava sem tempero. Giovanni teve vontade de ligar para sua
mãe, de falar que iria embora daquele lugar. Olhou as fotos nas
paredes, não se lembrava de quando as coisas tinham começado a
ficar daquele jeito, como era possível que estivesse sempre sorrindo
nas fotos? Seria só porque nelas ele era uma criança e, sendo assim,
tivesse o costume de ser feliz? Até em uma foto onde ele estava chorando, percebia-se alguma alegria.
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– Deixa eu servir um pouquinho de pasta.
– Não, obrigado.
– Só mais um pouco.
– Já tô satisfeito.
– Não faz desfeita pra sua avó.
Na verdade, ele não gostava de macarrão, mas isso era mais
uma das coisas que não se podia dizer, imaginava o choque que
seria se mencionasse o fato. Achariam um absurdo, um pequeno
absurdo ou um absurdo pequeno, não tinha certeza sobre qual seria
mais adequado àquela situação. Enquanto pensava sobre isso, a
dor voltou. Não era bem uma dor física, real, ou era? Parecia vir de
uma ausência, das suas dúvidas. Como se cada questão não resolvida – e aquela família tinha muitas – lhe pesasse um pouco no corpo,
ressoasse em cada articulação. Tentava se mexer o menos possível,
respirar mais devagar, não adiantava muito. Pediu um remédio para
dor de cabeça.
– Tem lá na cozinha, na gaveta do armário branco, a que tá
quebrada, sabe?
– Uhum, vou pegar.
– Tem que ver o que esse menino tem, não pode ficar assim.
– Uhum.
– Paulo, é seu filho.
– Eu sei.
– Sabe, e não faz nada? Que é isso?
– O que você quer que eu faça? Já levei no médico.
– E aí? O que ele falou?
– Que não é nada, é psicológico.
Giovanni ouvia a discussão na cozinha. Ele pegou a cartela
com os remédios, tirou um, depois encheu o copo com água da torneira, jogou o comprimido no ralo e tomou a água. Não acreditava que
os remédios comuns servissem para o tipo de dor que sentia, mas a
desculpa para sair da mesa era bem conveniente. O barulho do relógio de cozinha distraía um pouco da discussão. O relógio tinha o vidro rachado, culpa da última vez que ele tentara trocar a bateria, era
muito pesado e ruim de segurar. Sua avó dizia que tinha vindo com
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ela da Itália, como quase tudo naquela casa, mas ele achava que não,
o relógio era novo demais para isso, apesar de parecer velho. Era
um paradoxo idiota, pequeno, que o confundia e, para ter certeza
de alguma coisa, ele duvidava dela. Achava justo que estivesse certo,
afinal, ela era uma velha, os velhos se confundem. Ele é que devia
ter certezas, pois estava começando a vida e pretendia seguir por um
caminho reto. Mas que caminho? Quando imaginava que o caminho
talvez não existisse, sentia a dor voltando. Era uma dor até gostosa,
como se uma preguiça muito forte o tivesse dominado e paralisado,
e ele devesse ficar parado, esperando ela passar, mas não passava.
Queria fazer alguma coisa, sair dali, viajar? Lembrou que sua avó
tinha prometido uma viagem se ele passasse no vestibular. Ele passara, havia três anos. Tinha a impressão de que se viajasse entenderia
alguma coisa, alguma coisa maior. Veria suas origens, seus parentes,
e poderia seguir seu caminho reto. Mas, ali onde estava, nada fazia
sentido. Só a maldita dor, dor boa.
– Parabéns, pai.
– Obrigado.
– Dá um abraço nele. Que família mais seca, nem no dia do
aniversário !
– Desculpa, vó.
– Querem mais macarrão?
– Não.
– Não, obrigado.
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Herói de guerra na Itália
Guilherme Manhães*

Tenório Luiz Couto Guedes, ou simplesmente Téo, como o
chamavam os mais próximos, mal pôs os pés a bordo do navio de
transporte de tropas USS General Mann e logo se arrependeu do
alistamento voluntário. O dia ainda não nascera e no relógio batiam
cinco horas da manhã. Era 1o de julho de 1944, e o primeiro escalão de embarque da Força Expedicionária Brasileira (FEB) zarpava
do porto do Rio de Janeiro rumo à Itália ocupada.
Com a sequência de ataques dos submarinos alemães na costa do Brasil e a grande cobrança norte-americana, não restou ao presidente Getúlio Vargas caminho outro senão abandonar a neutralidade e declarar guerra aos países do eixo. O envio de soldados para
combate, que somavam mais de 25 mil homens, veio tempos depois.
Apesar do nome de família em comum, Téo não guardava
parentesco algum com o subcomandante da FEB, o altivo general
César Augusto Couto Guedes. E não poderia ser diferente, pois o
rapaz provinha de uma humilde família do Brejo da Guabiraba,
bairro pobre do Recife, enquanto o general, gaúcho de São Gabriel,
descendia de uma tradicional linhagem de pecuaristas dos pampas.
Não tardou, porém, para que o soldado, assim que descoberta a
feliz coincidência, tirasse suas vantagens da circunstância.
Com a perspicácia que assiste somente aos mais astutos, Tenório, quando a embarcação já se achava em alto-mar e distante o
suficiente das verdades do continente, confidenciou aos seus pares
que nada mais era do que sobrinho do subcomandante. A notícia,
de início, foi recebida com grande desconfiança, uma vez que não
*		Mora em Niterói. Graduado em Direito pela Unesa (2007), com pós-graduação
em Direito Privado pela UFF. Possui artigos jurídicos editados em diferentes publicações da área.
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era natural que um oficial de tão alta patente tivesse um parente
nas fileiras do exército na qualidade de praça. Os companheiros
disseram-lhe às risadas:
– Ah! Tenório! Quem pensa que você é? Soldado sobrinho de
general? Invente suas mentiras para outros!
– Juro por Deus! A luz me falte na hora da morte, mas digo a
verdade – exclamou.
Com efeito, pouco a pouco a história correu o navio à boca
miúda, não tardando a chegar aos ouvidos dos oficiais brasileiros.
Por uma incrível sorte, nenhum deles, provavelmente porque acometidos do profundo temor de serem torpedeados em pleno oceano
Atlântico, inquiriu Tenório sobre seu parentesco. Talvez até tenham
assim agido por efetivamente acreditarem na assertiva do rapaz,
mas o fato é que, ante a inércia dos comandantes, entre os soldados
a desconfiança desapareceu por completo, e o enredo passou rapidamente de mentira provável à verdade absoluta.
Durante o Estado Novo, ter alguém próximo com o quilate de
um general era por demais valioso, daí porque, tão logo desaparecidas as dúvidas sobre a origem de Téo, de imediato os militares
passaram a lhe dispensar agrados e tratamento distinto: de soldado
Tenório, passou a responder por comandante Guedes; a alvorada,
que para todos tinha lugar às seis da manhã, para ele se dava às
sete; a roupa de cama, em regra mal lavada e encardida, para Téo
era fornecida em perfeito estado. Até no rancho reservaram-lhe um
assento em meio aos oficiais.
Após o pequeno período de adaptação em Florença, os combates tiveram início em meados do mês de setembro. As primeiras
vitórias vieram a reboque, podendo-se destacar as tomadas de Massarosa, Camaiore e Monte Prano. As características marcantes dos
soldados brasileiros eram a garra e a resistência, qualidades que
lhes renderam grandes elogios por parte dos militares norte-americanos. Todos os combatentes se esforçavam e ganhavam campo
rapidamente, à exceção de um único homem: Tenório, que fora poupado de todas as batalhas, porquanto não admitiam seus colegas
de farda que “alguém tão ilustre se arriscasse de forma tão veemente
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no front”. Em Monte Castelo, não foi diferente. Durante os três meses
de batalhas, nos quais seis ataques foram efetuados, Téo nada mais
fez do que ficar no acampamento desfrutando dos privilégios que
lhe eram concedidos.
A ousadia do rapaz não tinha limites. Valendo-se de sua habilidosa capacidade de mentir, o que lhe permitia, inclusive, imitar à
perfeição o sotaque gaúcho, descrevia às miúças o relacionamento
que mantinha com o tio. Dizia que o general, apesar do semblante
fechado, era pessoa deveras bondosa, e que o comandante, a fim
de fazer com que o filho de sua irmã ganhasse experiência de vida,
decidira incluí-lo na lista das praças enviados à Itália. Tudo, como se
sabe, não passava da mais lavada lorota, mas todos estavam certos
de que de fato se tratava de um parente próximo de César Augusto
Couto Guedes.
A mentira, como já era de se esperar, não tardou a cair. Em
uma noite de amor com Caterina Murino, enfermeira italiana por
quem se apaixonara perdidamente, Téo, sob o efeito do mais refinado vinho da Toscana, deixou escapar a verdade sobre sua origem.
A vida tem dessas coisas. Entre os soldados, o rapaz de tudo falou
sem levantar suspeita alguma, ao passo que, com a moça, poucas
palavras foram o bastante para ser flagrado.
Temendo uma futura punição e já não mais conseguindo guardar no peito o grande amor que nutria pela enfermeira, de imediato
lhe correu a ideia de fugir com a ragazza, ao que imediatamente
foi interpelado:
– Está louco, Tenório? Fugir para onde? A Europa ainda está
em guerra e não há onde nos refugiarmos – afirmou Caterina.
– Fugimos juntos e nos arranjamos. Não há o que temer – concluiu.
A jovem italiana, que também se achava arrebatada de amor
pelo moreno, não viu mal algum nas mentiras que Tenório pregara
para se aliviar na guerra, motivo pelo qual, sem se opor, pegou a
estrada com o brasileiro e rumaram para a já pacificada Sicília.
O desaparecimento dos dois logo foi notado pelos soldados.
Por Caterina, cujos pais foram mortos pelos alemães três anos antes,
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sob a acusação de integrarem a resistência local, não houve alma
que tenha demonstrado verdadeiro interesse. Já quanto a Téo, um
batalhão inteiro fora deslocado para encontrar seu paradeiro.
– Andem, homens! Encontrem Tenório! – bradou o sargento
Elias.
– Não há meios de buscá-lo, senhor – respondeu o soldado
Pires. Já o procuramos por todos os cantos e nada – afirmou.
Todos, registre-se, agiam não porque de fato gostassem de Téo,
que, depois de tanta regalia, já despertara em muitos o sentimento
de antipatia. O que realmente conduzia os soldados a procurá-lo
com grande dedicação e esforço era o temor de eventuais punições
por parte do comando, uma vez que o general não admitiria o sumiço do rapaz.
Passado um mês desde o desaparecimento e sobrevindo a
notícia da rendição incondicional do exército alemão, ao capitão
Antunes coube a tarefa de se encontrar com o subcomandante da
FEB para comunicar o sumiço e a bastante provável morte de Tenório.
– Comandante, não sei muito bem como lhe falar, todos os
homens ainda estão incrédulos diante de tamanho desastre – falou
Antunes.
– O que há, capitão? – questionou o general.
– É com muito pesar que lhe comunico o desaparecimento de
Tenório, seu sobrinho.
– Meu sobrinho? – perguntou surpreso.
– Sim, senhor. Desapareceu faz um mês e não o encontramos,
infelizmente.
O alto oficial baixou a cabeça, respirou fundo e caiu em prantos. Antunes, que se viu surpreso com a reação, não soube o que
dizer e, ao ver que o general era acudido por outros militares brasileiros, deixou o local discretamente. O capitão voltou ao acampamento dos oficiais e, já no dia seguinte, embarcou de volta ao Brasil,
nunca mais tendo ouvido falar no nome de Tenório.
É intrigante a reação do general, considerando que seu
sobrinho, na verdade, exercia a medicina em Minas Gerais, nunca
tendo se interessado pela carreira militar, para desagrado do tio.

156

Prêmio UFF de Literatura

O subcomandante, ao ouvir a notícia do sumiço do soldado,
imediatamente soube que algo de muito estranho se passava.
Foi então que, rápido como um relâmpago, veio-lhe à cabeça a
lembrança de um filho que tivera numa relação extraconjugal mantida
na época em que comandara a brigada de infantaria motorizada de
Natal. Recordou-se que, quando procurado pela mãe do menino,
uma humilde cozinheira que prestara serviços no quartel, deu-lhe
alguns trocados e ordenou que sumisse no mundo, pois temia que
a escapulida maculasse sua carreira nas fileiras do exército. Assim,
concluiu que poderia se tratar da criança, que, talvez não sabendo
como se aproximar, inventou ser seu sobrinho, daí porque encenou
o choro perante Antunes e os demais oficiais presentes.
Não soube o capitão, contudo, que a história ainda teve um
último capítulo. O general, com a intenção de incrementar a mentira, comunicou o ocorrido ao comando norte-americano, a fim de
que fosse organizada uma homenagem ao sobrinho, ao que lhe foi
oferecido que uma pequenina e discreta rua de Montese, cidade
onde muitos brasileiros sucumbiram em combate, recebesse o nome
do ilustre soldado. Aceita a proposta, convocou-se a imprensa norte-americana (nenhum jornalista brasileiro se fez presente, pois todos
já haviam embarcado para o Rio de Janeiro) e então foi celebrado
o batismo da viela, que passou a se chamar “Soldato Tenório Luiz
Couto Guedes”.
Em seu breve discurso, o general destacou a bravura do sobrinho e chorou, sinceramente.
Não se sabe ao certo o destino de Téo e de Caterina. Talvez
ainda estejam juntos na Sicília, mas certo é que até hoje o rapaz dá
nome à pequena rua de Montese.
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A ilha de Lampedusa
Gustavo Bittencourt*

Tinham saído de Janzou havia um dia, talvez dois. O pequeno barco de pesca rasgava o ar pesado do Mediterrâneo, e no
meio de tanta gente era difícil saber ao certo quanto tempo já havia
passado. I. se apertava entre uma grávida e dois homens magros
na popa lotada da embarcação. As ondas chocavam-se incessantemente contra o casco de madeira velha, e atravessavam os homens,
que se agarravam uns aos outros, numa tentativa amedrontada de
não serem lançados ao mar. Espremido entre a grávida e os outros
dois, I. pensava que as ondas não eram tão ruins, a água quente do
Mediterrâneo lavando aqueles corpos, e o cheiro forte que insistia
ali, apesar do vento incansável. Outra onda.
As manifestações tinham se espalhado rapidamente. Em menos
de uma semana após a revolta dos vizinhos, I. assistia no telejornal a
uma passeata que acontecia não mais distante do que cinco ou seis
quarteirões do seu apartamento, no centro de Trípoli. Pessoas reclamando alto, cartazes, bordões e revolta. Um policial, decisão errada.
Violência explícita. Naquele exato momento, I. sentiu medo, pavor.
Pegou o telefone, e, no dia seguinte, já pisava em areia de Janzou.
A grávida à esquerda de I. se moveu, e a pressão entre os seus
corpos diminuiu. I. espantou-se, olhou para a grávida. Tinha olhos
castanhos e grandes, e o encarou como se aquele alívio repentino
a tivesse surpreendido tanto quanto a ele. “Abriram espaço aqui do
lado”, ela disse. E isso foi tudo. Havia uma movimentação exasperada entre os homens um pouco à frente, e I. percebeu que espaços estavam sendo abertos em diferentes locais do barco de pesca. Estavam
jogando pessoas no mar, mortos. Desidratação, pensou, e arrastou a
*		Mora em Niterói. Estudante de Comunicação Social – Jornalismo, na UFF.
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própria língua seca contra os dentes e céu da boca. Poucos minutos
depois, os dois homens magros que se encontravam diretamente à
sua frente e direita também se afastaram, e I. já podia mexer os braços e os pés sem encontrar muitas restrições. Outra onda.
O vento aumentara consideravelmente durante a última meia
hora, e os homens começavam a murmurar, inquietos, entre si. O
barco diminuiu a velocidade, e o motor já não gritava tanto. As
ondas agora explodiam contra o casco de madeira velha. A água
escorrendo quente pelos corpos confinados àquela embarcação marcava os momentos em que as vozes confusas silenciavam. O pequeno barco de pesca começou a alterar o seu rumo. Vão tentar não ir
tão contra as ondas, minimizar o impacto, supôs I. Mas no breve instante em que a próxima onda acerta em cheio a lateral do casco da
embarcação – rodopio – e os homens são atirados ao Mediterrâneo.
***
Foi depois da terceira ou quarta onda que I. avistou a grávida
que se espremera contra ele na popa lotada do barco de pesca.
A cabeça mergulhava na água escura e reaparecia em intervalos
regulares, feito uma rolha. Quando ressurgia, os olhos castanhos e
grandes exibiam-se vidrados, como buscassem sem sucesso fixar-se
em algum ponto indefinido do céu noturno. A grávida não emitia
som algum, toda a sua energia concentrada em conseguir um pouco
de ar, numa respiração ofegante e irregular. No final dos braços
completamente esticados, as mãos espalmadas tentavam apoiar-se
sobre a superfície do mar, como se pudessem encontrar o suporte
necessário para erguer o corpo da mulher e, de alguma forma, levar
sua boca até o oxigênio. E ficou assim por quase um minuto. Depois,
afundou, em pé, a barriga arredondada deformando o crucifixo
composto por braços, pernas e cabeça que descia lentamente em
direção ao azul cada vez mais escuro. Afogar-se é breve e silencioso,
pensou I., e imediatamente após terminar a oração, percebe que a
sua boca enchia-se d’água.
***
No próximo dia ou dois, corpos chegariam à ilha de Lampedusa.
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Itália: um caso de amor
Simone Alves Pedersen*

Se não fosse eu uma autora de best-seller, não seria tão trágico. Mas, depois de lançar dois sucessos, eu simplesmente tive um
bloqueio criativo. Não consigo escrever duas linhas. O editor me
cobra o primeiro capítulo, eu invento uma desculpa, e, assim, o tempo passa. Estamos em agosto, e o lançamento está previsto para
dezembro. Eu ainda não me decidi nem pelo local da história. Estou
seca como uma flor arrancada do solo. Perdi a fertilidade.
O telefone tocou. Era Gilda, minha amiga. Ela me chamava
de Loren, um apelido carinhoso por ter o nome de Sophia e traços
parecidos com a famosa atriz italiana.
– Loren, vamos passar uma semana na Europa, para você relaxar e conseguir escrever seu livro.
– Eu já pensei nisso, mas não consigo me decidir. Viajar para
onde? Estou desanimada...
– Pois eu já decidi por nós. Vamos para Itália, il paese più
bello del mondo.
É assim, há momentos na vida em que precisamos de um empurrão gentil, uma ajuda externa, algo que nos tire desse cíclico
período de desânimo. Respondi que ok, ela já havia decidido tudo
por nós, e assim partiríamos no dia seguinte, para aproveitar uma
promoção de última hora.
– Não existe dor na Terra que não acabe em solo italiano, com
bom vinho, pizza e gelato...
*		Mora em Vinhedo (SP). Formada em Direito, tem premiações em vários concursos
literários no Brasil e no exterior. Em 2010, lançou diversos livros, sendo seis infantis. Para adultos, publicou Fragmentos & estilhaços (poemas, contos e crônicas
premiados em concursos literários) e Colcha de retalhos (poemas). Em breve publicará Fronteiras (crônicas) e outras obras infantis, que já estão no prelo.
Blog: simonealvespedersen.blogspot.com
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Gilda sempre achava que comer era solução para todos os
mal-estares. Para ela, devia ser, considerando seus 80 quilos sem
culpa. Ela é a minha melhor amiga, desde que fizemos o primeiro
ano juntas, e ela me ensinou a escrever meu nome, já que eu era
mais lenta que as outras crianças. Sempre fui dispersa, ficava horas
olhando pela janela e sonhando com aventuras e histórias malucas
que eu mesma inventava. Facilmente me encantava com uma borboleta dormindo na janela, ou com a capa dos livros, que me pareciam
muito mais interessantes que aquele monte de letras dentro, que eu
não conseguia ler...
O tempo passou, e, contra todas as expectativas, me tornei
jornalista e escritora. Escrevi vários livros que eu considerei maravilhosos, e foram um verdadeiro fracasso. Até que decidi escrever
romances passados em outros lugares. Comecei pelo Japão – onde
nunca estive, mas pude escrever sobre o local através de uma grande pesquisa que fiz. Como poucas pessoas conhecem o país, ficou
verossímil o que escrevi. Depois escolhi EUA, afinal, a maioria dos
brasileiros já andou por Miami, pelo menos pelos shoppings centers
e parques temáticos. Mas com o passar do tempo, já com 72 anos,
queria escrever com o coração, queria tocar meus leitores, ser verdadeira, e para isso uma viagem seria um santo remédio.
Chegamos ao aeroporto de Fiumicino em Roma, e uma atmosfera diferente nos recepcionou na saída. Pegamos um táxi dirigido
por uma mulher que falava o tempo todo sozinha. Enquanto analisava se ela era louca, percebi que tinha fones de ouvido. Eu não conseguia entender nem uma palavra sequer, até que ela nos deixou no
hotel na Avenida Nazionale. Gilda, que já conhecia Roma como se
fosse seu quintal, deixou nossas malas no quarto e logo me intimou
para tomar um café. Descemos, e ao lado do hotel tinha um caffè
onde nos fartamos de doces, um gelato cada. Optei por um ristretto,
enquanto Gilda deliciava um doppio. Se gula é pecado, impossível
não ser pecador em Roma. Passamos os próximos dias a caminhar e
parar a cada 500 metros para um pequeno lanche. A gastronomia,
apesar de maravilhosa, não era o que havia de melhor em Roma.
A cada esquina, havia uma passagem da história a nos esperar.
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Na Fonte de Treviso, joguei uma moeda e pedi inspiração. Nas escadas espanholas, nos sentamos para ver o pôr do sol abençoando
a Basílica de São Pedro. Cada dia era um novo capítulo na história
da minha vida.
No terceiro dia, combinamos de ir ao Vaticano, e começar pelos Museus Vaticanos. Sonhava em ver obras de Caravaggio, Leonardo da Vinci, Rafael e os afrescos de Michelangelo na Capela Sistina.
Como Gilda, apesar de já conhecer a Catedral, esquecera-se de que
não podia entrar de shorts curtos, e a fila estava imensa, ela sugeriu
que eu seguisse sozinha enquanto ela passeava pelas imediações
e descobria um típico ristorante italiano para uma demorada refeição. Titubeei, mas não podia perder aquela oportunidade, e Gilda
já havia lá estado outras vezes. Fui só. Caminhava distraidamente
quando um homem se aproximou e me falou algo que traduzi como:
– Não vire o rosto. Coloquei em sua bolsa. Até mais.
Fiquei petrificada. Seria um terrorista? Teria colocado uma
bomba em minha bolsa? Teria confundido meu semblante com o de
outra pessoa? Coloquei a mão dentro da bolsa com muito cuidado
e toquei o objeto apenas com a ponta dos dedos, para não detonar,
caso fosse uma granada. Senti um celular, o apanhei e vi que havia
uma mensagem em italiano, que entendi imediatamente:
“Não sei explicar o porquê, mas, nessa multidão, seus olhos
brilharam a ponto de me cegar, e não consigo enxergar mais ninguém além de você. 16 horas, Obelisco da Praça de São Pedro.”
Fiquei desconcertada. Ali, naquele piso sagrado, onde meu
coração estava em júbilo, minha alma não se continha e sorria como
criança a cada obra de arte que me transportava pelos séculos e me
punha frente a frente com os maiores artistas de todos os tempos; o
que poderia significar tudo aquilo? Tão enigmático. Só poderia ser
um engano, deduzi...
Terminei o passeio observando em cada sala do museu se
avistava o homem misterioso. Estava ansiosa como uma adolescente.
E Gilda, onde estaria? Sentia falta de sua forma infantil e inocente de enxergar o mundo. Quando, no final, desci por uma passagem para dentro da basílica, me ajoelhei e rezei. Pedi paz entre os
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homens. Senti-me intimidada de estar naquela igreja sagrada e pedir
algo para mim. Senti-me tão pequena, um cisco no mundo. Seria um
sacrilégio pedir aumento de salário, ou uma ideia para escrever
um livro, enquanto povos estão em guerra, crianças são escravizadas ou seres humanos morrem de fome. Rezei sem saber rezar. Foi
mais uma conversa, devo confessar. Mas senti que Ele me ouvia.
Na saída, avistei o homem de longe. Era alto, magro, vestia
um terno escuro, tinha cabelos castanhos bem penteados e uma aura
de artista de cinema. Não conseguia ver a cor de seus olhos. Perto
dele, mas desconhecidos entre si, avistei Gilda. Liguei para ela do
meu celular e expliquei que havia conhecido alguém e que voltaria
mais tarde para o hotel. Ela não me viu na escadaria da igreja, e
percebi que depois que desligou continuou a falar, não no celular,
mas para o celular, que ergueu em frente aos seus olhos, e pude
imaginar que não eram palavras santas o que ela dizia...
Esperei ela se afastar um pouco e me aproximei. Estiquei o
braço a um metro de distância e devolvi o celular, dizendo, inexplicavelmente em italiano:
– Questo non è mio.
– Eu sei. Foi apenas uma forma de conhecê-la. Você é brasileira? – perguntou em bom português, para minha total surpresa, já
que eu não trajava nada em verde e amarelo.
– Sim – respondi, culpando o meu sotaque carioca carregado
demais para passar despercebido.
– Eu sou brasileiro também, filho de italianos, da família Mastroianni. Meu nome é Marcello. Quem diria, viajei do país mais lindo
do mundo para o país mais lindo do mundo para encontrar a mulher
mais linda do mundo, mia Sophia.
Em choque, não tive coragem de perguntar como ele sabia
meu nome, nem comentar que dois países não poderiam ser o mais
belo do mundo, até porque, pelo que eu havia visto do meu Brasil e
pude ver da Itália, era exatamente essa minha conclusão, cada um
era “il paese più bello del mondo”.
De repente, sem mais nem menos, senti a mão quente apertar
o meu braço. O hálito morno daquele homem misterioso aproximar-
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-se de meu rosto, e, quando acreditei que o beijo era inevitável, acordei com Gilda dizendo:
– Acorda, Loren, são oito da matina, precisamos aproveitar nosso último dia em Roma.
Não tive coragem de contar meu sonho. Gilda não me perdoaria, e seria motivo de risadas o resto do passeio. Mas vi Marcello me
acenar em todos os lugares que visitamos, naquele dia.
Chegamos ao Colosseo e senti o cheiro dos animais, fechei
os olhos e vi gladiadores lutando, escutei o povo gritando. As feras
rugiam, os nobres sentados em lugares privilegiados aplaudiam a
cada ataque das feras. Vi seres humanos destroçados. Olhei o labirinto onde ficavam os escravos e os prisioneiros. Senti náuseas e
chorei pela humanidade que um dia foi tão cruel. Depois me sentei
na arquibancada de pedras e chorei mais ainda, calculando que já
se passaram 2 mil anos e ainda existe tortura no mundo, prisioneiros
de guerra, animais exóticos enjaulados, crianças trabalhando.
Gilda me abraçou e não disse uma palavra, ela provavelmente pensava o mesmo. Fomos ao Teatro de Marcelo, a prova de que
o homem sempre precisou mais do que pão. Olhamos os Mercados
de Trajano, onde imaginei os cestos de peixe, pessoas indo e vindo
apressadas. Tão diferente de nossos supermercados de hoje em dia,
com seus congelados e leitores de barra...
Se todos os caminhos levam a Roma, era uma honra pisar
naquela terra semeada de história, e me perdi na poesia da Via
Appia, com suas árvores seculares declamando poemas em flores
sobre jazigos adornados com pedras de amor. Decidi-me: construiria
um templo grandioso como o Pantheon, todo em mármore carrara,
dedicado a San Francesco, o protetor dos animais, quando voltasse
ao Brasil. Tocaria a ópera La Traviata... Seria meu agradecimento às
divindades por terem me levado à Itália.
No dia seguinte, conhecemos Pompeia e as cinzas do Vesúvio,
que secaram as lágrimas daquele povo e as transformaram em pó e
lama. A lição inesquecível: a força da mãe natureza. Pensei na poluição de hoje em dia, no aquecimento global e no quanto ferimos a
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Terra. E o quanto Ela tem nos castigado por isso, com seus terremotos,
tsunamis e variações climáticas.
Eu sentia que estava grávida. A Itália havia me engravidado.
Havia concebido uma história que crescia em meu ventre a cada dia.
Uma história de amor. Amor pelo mundo, amor pela humanidade,
amor pela Itália. E foi assim que comprei um caderno em Veneza e,
sentada na Praça San Marco, apreciando o verde do mar dançando
ao passar das gôndolas, plantei as primeiras sementes negras no
papel, e as reguei com uma lágrima de felicidade, naquele que
seria o meu livro mais querido, até os meus últimos dias de vida. As
palavras iniciais eram...
“Em uma terra semeada de amor, cultivada por mãos calejadas de história, cheguei ao celeiro do mundo, onde artistas se
alimentavam de sua beleza e criavam obras para a humanidade,
onde pés santos caminharam descalços, onde o Homem aprendeu a
valorizar cada flor de sua cantoneira, cada pedra que o tempo não
moveu, cada palavra nesse idioma que é seguramente o mais belo
do mundo, eu encontrei minha paz...”
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Minha semana romântica na
Itália
Ana Paula Fogaça*

“Era para ter sido uma semana romântica na Itália.”
Esta era a frase que ficava martelando em minha mente. Afinal, eu estava na Costa Amalfitana, num hotel quatro estrelas de Positano, para uma espécie de pré-lua-de-mel com meu provável futuro
noivo, mas, bem... esse homem não estava lá.
Talvez ele ainda estivesse, se não tivéssemos tido aquela discussão assim que pusemos os pés no hotel. Ou talvez não. Porque,
depois do que eu soubera, não queria mais me casar com ele.
Assim, só o que me restava era fechar a conta do quarto (eu
não podia pagar por mais do que uma diária naquele lugar) e pegar
um avião de volta para casa. Eu cometera um erro terrível achando
que Eduardo era o cara certo. Eu deveria saber que ele conhecia
uma italiana por quem largaria tudo.
E essa garota não era eu.
Eu era a pessoa menos italiana que poderia existir. Eu não
gostava de massa, não falava uma palavra sequer na língua local,
nunca havia andado numa vespa, nem provado um gelato. Eu havia
sugerido a França, mas, como sempre, deixei Eduardo me guiar. E
veja no que deu.
A essa altura, ele já estaria em Nápoles, enquanto eu me
contentava com um lençol branco e alguns chocolates estrangeiros,
*		Mora em Brasília. Cursa Desenho Industrial na Universidade de Brasília. Classificada no concurso de ficção CaprichoFic, teve conto publicado na revista Capricho.
Publica no blog literário “Blogueiro Leitor”, no jornal Tagualetras (DF) e no site
Bookess (onde lançou romance sob o pseudônimo de Paula Ottoni).
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até que o dia amanhecesse, e eu pudesse voltar ao meu bom e velho
Brasil, de onde nunca deveria ter saído.
No dia seguinte, antes de deixar o hotel, dei uma última caminhada pela cidade. Positano era encantadora. Andando pela orla
das cantinas e do mar de chão de pedras, fiquei imaginando os momentos bonitos que poderia ter passado ali naquela cidade vertical.
Subindo pelas ruas que levavam à parte mais elevada da
cidade, onde eu poderia comprar uma lembrancinha para minha
família naquelas lojas de objetos artesanais, quase fui atropelada
por uma motocicleta. O motociclista buzinou para mim e, no susto,
tropecei, por sorte longe de algo que pudesse me machucar. Ele
desceu da motocicleta e foi me ajudar a levantar.
– Stai bene, ragazza? – Só consegui entender porque foi a
mesma frase em italiano que o recepcionista do hotel disse para
mim quando me viu chorando após a discussão com Eduardo e sua
imediata partida: “você está bem, moça?”.
– Estou ótima – murmurei em português, enquanto ficava de pé.
O homem da motocicleta me olhou com as sobrancelhas erguidas em desentendimento. Então repeti a resposta, agora em inglês.
Talvez eu pudesse tentar o francês, se ele continuasse sem me entender.
Ele sorriu, provavelmente aliviado por não ter me machucado,
embora a culpa fosse toda minha, por estar no meio da rua. Por estar
na Itália, para começar.
– Posso saber o seu nome? – O inglês, afinal, o deixava à
vontade. Sacudi minha bermuda branca, agora suja, e olhei para o
sujeito, reparando em sua fisionomia pela primeira vez. Acho que
eu estava distraída demais antes para ter percebido que ele era um
italiano muito bonito. Seu sorriso branco brilhava como as nuvens de
Positano, e sua pele bronzeada pelo sol do Mediterrâneo tinha a cor
mais atraente que eu já havia visto.
– Vanessa – respondi, observando o quanto ele parecia feliz
em ajudar uma quase atropelada a se recompor.
– Sou Cristiano – ele se apresentou, estendendo a mão para
mim. Sacudi-a, tentando arrumar, com a outra mão, os cabelos que
voavam caoticamente com o vento. – De onde você é?
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– Brasil.
Desta vez ele levantou as sobrancelhas com um tipo de surpresa interessante, o sorriso acompanhando.
– E o que faz aqui, tão longe de casa? Passeando... Lua de mel?
Sacudi a cabeça com veemência.
– Não. Eu só... bem... eu...
– Gostaria de conversar sobre isso? Não tenho nada para
fazer no momento – ele deu de ombros.
Franzi a testa. Eu estava sendo paquerada por um italiano,
bem quando não queria ter mais nada a ver com homens, especialmente se a Itália estivesse envolvida.
Mas afinal, o que mais eu tinha a perder? Era só não deixar
que algo fosse construído, assim não corria nenhum risco.
– A única coisa que tenho a fazer é voltar ao hotel e fechar a
conta antes que seja adicionada mais uma diária.
– Para onde você vai?
– Não sei. Algum lugar com aeroporto.
– Sei de um. Quer carona? – Ele se aproximou da motocicleta,
fazendo um gesto para eu subir.
Hesitei. Se alguém do sexo masculino que eu conhecia havia
aproximadamente um ano havia se provado ser nada confiável, o
que seria possível dizer de um estranho?
“Mas este estranho pode me levar embora daqui, e ele tem
belos olhos verdes.” Eu não precisava de mais do que isso naquele
momento. Talvez nunca mais na vida.
– Você não pode se fechar para o amor – foi o que Cristiano
comentou depois que desci de sua garupa, em frente ao meu hotel,
após ter compartilhado com ele o motivo que me levaria embora da
Itália em menos de 48 horas desde a chegada.
– Não sei por que supõe isso, se eu apenas disse que fui deixada por um cafajeste – eu disse ao mesmo tempo que ele caminhava
para a grade ao fim da encosta, onde apoiou os cotovelos e ficou
olhando o mar azul lá embaixo. Pus-me ao seu lado.
– Porque é o que se presume de mulheres como você deixadas
por cafajestes. Que vão se fechar para o amor.
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– O que quer dizer com “mulheres como você”? – perguntei
meio irritada. Eu não deveria ter aceitado sua carona.
– Existem dois tipos de mulheres. Tem as que, diante de uma
situação dessas, iriam querer conhecer um monte de caras para extravasar sua frustração. Você é a do tipo dois. Aceitou minha carona,
mas só porque planeja deixar esse país o mais rápido que puder.
– E o seu conselho é que eu seja do tipo um? – perguntei com
uma sobrancelha arqueada; ele não viu minha expressão, ainda
fitava a água azul, mas a descrença vazou para minha voz, o que
o fez olhar.
– Se quiser fazer valer a sua passagem para cá, talvez possamos fazer algumas paradas antes do aeroporto.
Ri de sua sugestão e do modo como o sorriso despreocupado
brincava em seu rosto.
– Está se propondo a me dar aquela semana romântica que eu
deveria ter tido? – eu ainda ria. Se contasse para alguém, quando
voltasse, ninguém acreditaria.
– Eu não havia falado em romance, mas já que você mencionou...
O interessante é que não me importei com suas palavras e
sugestões abusadas, eu estava me divertindo com isso. Talvez esse
seu jeito atrevido, e polido ao mesmo tempo, é que o fizesse ser tão
charmoso, e a proposta tão irresistível...
– Mal nos conhecemos e...
– Talvez seja disso que se trate, não acha? Nos conhecermos
melhor. Você conhecer a Itália. Não seria justo ir embora com lembranças tão negativas.
– Não são negativas mais – sorri sincera.
Ele me lançou seu luminoso sorriso branco, que me fez enxergar que talvez tivesse razão. Poderia haver mais loucura em ter pensado em me casar com Eduardo, mesmo após um ano de convívio,
do que em aceitar uma viagem improvisada com um quase estranho
até a data do meu bilhete de volta.
– Como posso saber que poderei confiar em você? – perguntei,
ainda receosa.
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Cristiano olhou para os barcos no horizonte, então para mim
de novo, parecendo reflexivo.
– Acho que eu estava errado, afinal. Você não quer se fechar
para o amor, mas o contrário. Você já está pensando em me amar, e
nem me conhece ainda.
– P-por que diz isso...? – gaguejei, meio ultrajada.
– Porque, se quisesse apenas se divertir, não teria medo. Não
acha que primeiro deveria me conhecer, para então decidir se quer
amar?
Sorri, porque não pude evitar. Sua lógica era totalmente louca... e fazia todo o sentido.
– Cristiano, eu gostaria de uma carona – eu disse, alegre e
bem mais relaxada.
Seus olhos transmitiam calma, assim como aquele maravilhoso
– e romântico – cenário ao meu redor. Ele sorriu de novo.
– Para onde quer ir? Cruzar a costa, Nápoles, Roma, Siena...?
– Todos – dei o maior sorriso que pude me lembrar ter dado
em muito tempo. Ele riu comigo, e então entrei no hotel para fechar
minha conta, pegar minhas coisas e subir na garupa de um estranho
que estava louca para conhecer, assim como ao país que me trouxera aqui pelos motivos errados.
Mas, no fim, foram os certos. Pois acabei tendo minha semana
romântica na Itália.
E mais um pouco além disso, na verdade, já que, há um ano,
em Positano – sendo largada por um homem –, conheci um italiano
por quem larguei tudo...
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Pompei Scavi – Villa dei Misteri
Cris Darkinis*

Saudando os turistas que chegam de trem pela rota circumvesuviana, a estação anuncia: POMPEI SCAVI – VILLA DEI MISTERI.
Pompeia e suas villas foram resgatadas da efemeridade do tempo.
Eis... La cità!
Eu moro em uma das vilas, agora chamadas de ruínas. Faz
tempo que estou aqui, e faz tempo que Pompeia se transformou
nesta cidade cinzenta. Contudo, eu ainda a acho verdadeiramente
aprazível, como nos tempos da ascensão de nosso imperador Tito.
Durante o dia, eu costumava vagar pelas ruas ocupadas por
curiosos visitantes, que eu quase sempre ignorava. “Eles nem me
viam, ora!” Até que, um dia, ele chegou...
Da primeira vez, ele veio como turista, e foi assim que nos
conhecemos. Ele é brasileiro e costumava vir à Itália todos os anos.
Embora seus familiares morem em Milão, o fascínio pela Costa Amalfitana fazia com que ele a revisitasse sempre que possível, com especial interesse em minha cidade. Por essa época, eu ainda não
lhe dedicava nenhuma atenção em particular, até que, em uma de
suas visitas, quando eu atravessava os portões de minha residência,
pude percebê-lo fotografando-me, para, em seguida, ouvi-lo em um
italiano abrasileirado: “Que bela!” “Então ele conseguia me ver?”
Mistérios... Eles existem!
Turistas vêm e vão todos os dias – e são tantos! Eu os observo
enquanto passeiam pelas ruas de pedras cinzentas das ruínas de
*		Mora em São Pedro da Aldeia (RJ). Cris Dakinis é o nome artístico de Ana Cristina
Mendes Gomes, premiada em diversos concursos literários no Brasil e no exterior.
Lançou Por arte da magia (2008) e Aos distraídos (2010). A menina do vestido
de plástico e Ciranda, originais inéditos, foram premiados respectivamente na
Argentina (2009) e em Portugal (2010). Correspondente da ACLAC de Arraial do
Cabo/RJ, escreve para sua página: www.crisdakinis.com.
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minha Pompeia, e o que me agrada mais é ouvir suas exclamações
por reconhecerem vida onde tudo se foi.
Eu não me encontro exposta, revestida de cinzas e gesso,
feito alguns dos chamativos corpos parecidos com estátuas. “Quanto
tempo levará pra que me desencavem das camadas subterrâneas
e me transformem em escultura? Ainda procuram por testemunhas
daquela destruição? Prefiro não pensar...” Porém, fui eternizada em
alguns dos afrescos sensuais que ornamentam as paredes do templo
de Vênus, mas não de um lupanar...
Tivesse ele, o turista brasileiro, atentado para a beleza daquelas pinturas, mas não! Ele pôs-se a seguir-me enquanto eu me
encaminhava a uma casa de banho. Ora, eu que em vida não
era dada a esses melindres, esquivei-me e desapareci por algum
tempo... Ele me procurou em meio às ruínas próximas. Em seguida,
ergueu o olhar e a câmera em direção ao Foro de Pompeia... Ao,
fundo, o imponente monte Vesúvio, então ele seguiu em direção ao
temível vulcão.
Ah, dá-me uma agonia só de imaginar em vagar por lá; não
vou, não... Sei que já não existe o que fui antes. Deste modo, que
riscos haveria para mim agora? Para eles, sim, esses turistas... Não
sabem que o Vesúvio encontra-se ativo? Cisma da minha parte, eu
sei, mas também sei que a nossa Itália possui diversas cidades encantadoras, pitorescas e festivas... É por isso que eu me intrigo por
eles virem aqui para nos ver em ruínas, pois é tudo o que os viajantes
conseguem ver... Mas este turista brasileiro é uma exceção.
De outra vez, o meu amigo brasileiro apareceu por aqui (para
mim, ele ia se tornando um turista especial – cada vez mais assíduo
– “estaria ele morando na Itália?”), de novo, à hora de meu banho.
Eu estava numa imensa banheira coletiva e pude perceber que ele
via só a mim. Deixei a água, resolvida a conversar com ele antes
que novamente tomasse um ônibus e subisse o Vesúvio – “Conseguiria o meu amigo escutar-me, ou, ainda, entender o meu latim?”
Ele me sorriu e ofereceu-me uma flor belíssima esculpida em coral,
deixando-a sobre uma bancada de pedra próxima a mim. Uma joia
atraente e diferente das que existiam no tempo em que minha cidade
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era toda prazeres e risos de festas! Eu jamais vira daquela flor em
Pompeia! Ele então me disse com o delicioso sotaque brasileiro:
– Trouxe da baía de Nápoles para você.
Fiquei um longo tempo admirando-a em contraste com a pedra.
Estas pedras cinzentas... Sinto saudades de minhas joias, das ricas
túnicas, do vinho, das cores, da vida... A encenação de uma peça,
a declamação de poesia, a disputa entre os gladiadores... Ah, os
gladiadores! Tudo era bem mais interessante do que as cinzas, as
pedras, as ruínas agora admiradas por tantos povos que nos visitam...
Depois que escurece, só nós, os antepassados, vagamos por
aqui, à exceção de um ou outro guarda oficial deste sítio arqueológico.
Ainda madrugada, longe da hora de abrirem os portões para
um novo dia de exposição, acordei a água de uma imensa piscina
termal, e dessa vez eu estava só. Admirei-me ao vê-lo com a câmera.
Como conseguira entrar fora do horário destinado à visitação? Intrigante também era saber como somente ele podia compreender-me
as falas, e eu as dele... Enquanto ele me filmava, reparei que o meu
amigo agora usava o uniforme oficial de nossos guias.
No dia seguinte, ouvi-o dizendo a um grupo de visitantes que
ele se formara em turismo e que a empresa para a qual trabalhava
designara-o a trabalhar na Itália, para em seguida entregar-lhe um
posto fixo em Pompeia. “Então ele estaria sempre por perto!”
Sim, passei a vê-lo amiúde. O meu querido brasileiro sempre
sorridente, auxiliando outros turistas, alguns deles também brasileiros, ao longo da excursão pela minha cidade. Por vezes, eu me
angustio ouvindo-o contar minúcias sobre a destruição de Pompeia e
Herculano aos visitantes. Como ele sabe de detalhes! Sabe inclusive
interpretar os afrescos da Vila dos Mistérios!
É com frequência que me lembro daquele dia abafado de
agosto em que o estrondo ecoou, e a fumaça negra surgiu acima
do Vesúvio, as pedras acesas caindo do céu, as cinzas, o vapor asfixiante e o rio incandescente de lama tomando conta de tudo e de
todos... E de quando gritei: “Vou morrer!” Agora, eu o ouço dizer:
“Não morreram, estão imortalizados aqui.” Eu o admiro tanto por isto!
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As visitas se sucedem, dia após dia, turistas vêm e vão, os
roteiros de sempre, os comentários se repetem.
Após o anoitecer, portões adentro, vejo a minha cidade resgatar a alegria. As casas de jogos se iluminam, o lupanar festeja
orgias, as arenas recebem pompeianos ávidos por aclamarem os
gladiadores campeões, os magistrados disputam votos, os oradores
discursam, e eu quase ouço Cícero argumentar em um dos anfiteatros! Enquanto os templos celebram vida e magia, o Vesúvio dorme.
Dos céus, tombam múltiplas estrelas cadentes, auguri! No templo de Vênus, as águas das termas renovam luminescências, enquanto mergulhamos na piscina de alabastro transbordante de furta-cor.
Somente nós a percebemos assim opalinada! Ah, agora lembrei-me
que o meu querido é funcionário daqui, por isso encerro o meu
relato, sem acrescentar detalhes das incursões noturnas, que invariavelmente se repetem: a dois...
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A Ponte dos Suspiros
Eduardo de Paula Nascimento*

– Viagem de negócios, querida, e os mesmos aborrecimentos
de sempre: aeroportos lotados, bagagem extraviada, mais de dez
horas sobre o Atlântico – dizia Everaldo Marques, aproximando-se
de Valéria e abraçando-a pelas costas. – Ao menos se estivéssemos
em viagem de férias, numa segunda lua de mel... – sussurrou-lhe,
sensualmente, ao pé do ouvido.
– Pare, Everaldo! Assim você me arrepia – retrucou a esposa, contorcendo-se para se esquivar das mordiscadas que Everaldo
desferia-lhe no pescoço. – Eu sei que você detesta essas viagens.
Converse com papai, talvez ele mande outro em seu lugar.
– Papai! Papai! Não fosse por mim, Everaldo Marques, seu
papaizinho teria falido há muito tempo – esbravejou Everaldo, afastando-se da esposa.
Everaldo Marques de fato era diretor da empresa do sogro,
mas pouco contribuía para o sucesso dos negócios. Era péssimo
com as finanças e não se dava bem com os números. Contabilidade?
Nem pensar! O que sabia mesmo era ser marido de mulher rica. Ah!
Isto, sim, fazia com maestria.
Traçou desde jovem seu plano de carreira no qual era essencial encontrar uma vítima. Quando conheceu Valéria Lemos, teve a
nítida sensação de “dinheiro à primeira vista”. Sabia que ela não
pertencia às famílias mais ricas do Rio de Janeiro. No entanto, descobrira que o pai da garota acabara de adquirir a participação dos
sócios em um negócio extremamente promissor. Tudo era perfeito:
ninguém desconfiaria do golpe, pois não havia riqueza exorbitante,
* Mora em Franca (SP). É engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras. Poeta, cronista e compositor, iniciou sua participação em concursos
literários em 2009 e já acumulou mais de 40 prêmios.
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ao menos por enquanto. E assim enamoraram-se e se casaram em
pouco menos de um ano, em virtude da gravidez de Valéria.
– Homem que é homem honra seus compromissos. Eu caso! –
exclamou ao sogro quando este o chamou para uma conversa, logo
depois de descobrir o estado da filha.
O velho, claro, desconfiou desde o início do namoro que
Everaldo não passava de um charlatão a candidatar-se ao cargo de marido. Todavia, melhor que fosse ele do que um playboy
drogado, tatuado e crivado de piercings. Ao menos o rapaz tinha
compostura e, demais, parecia que de fato a filha gostava do pulha. Valéria, por sua vez, entregou-se totalmente a Everaldo. Usava,
talvez, a venda que recobre os olhos das Inês Pereiras, quando
estas decidem-se pelo asno que as carregue, em vez do cavalo que
as derrube.
A lua de mel em um tour completo pela Europa foi ideia de
Everaldo, claro. Afinal, não perderia por nada a oportunidade
de conhecer o Velho Continente às custas do sogro. A única exigência de Valéria foi que visitassem Veneza.
– Andar de barco em uma cidade alagada? Acho que não
vamos gostar – argumentava Everaldo, procurando malograr a ideia
da noiva.
– Barco não, gôndola. E é tão romântico. O gondoleiro cantarola músicas românticas enquanto os casais juram amor eterno sob
as pontes venezianas. Sempre sonhei com isso, amor.
— Se for para realizar seu sonho, vou até pro inferno – finalizou Everaldo, percebendo que de nada adiantaria argumentar
contra o intento de Valéria.
Poucos dias depois, navegavam pelos canais de Veneza.
Valéria encantava-se com cada detalhe da arquitetura da cidade.
Extasiou-se ao receber uma chuva de pétalas de rosas caídas de
uma pequena janela e delicadamente jogadas por alguma indigente
apaixonada. Lia para o marido a história de cada ponto turístico pelos quais passavam, enquanto Everaldo embebedava-se dos famosos
e caríssimos vinhos italianos. Ao passarem sob a Ponte dos Suspiros,
Valéria leu a história da ponte que unia as dependências judiciais
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do Palácio Ducal com as celas de uma prisão no Palácio Piombi, e
cujo nome tem origem nos suspiros dos prisioneiros quando viam
pela última vez tanto o céu como o mar. As palavras “celas de uma
prisão” chamaram a atenção de Everaldo, que sobressaltou-se do
cochilo que tirava, o que exigiu destreza do gondoleiro para controlar a embarcação.
*****
Quando Eduardo Marques Lemos, o filho, completou cinco
anos, a empresa Lemos e Cia já dominava todo o mercado nacional.
A entrada de Everaldo na diretoria nada teve a ver com tal alavancagem. Disso, tanto nós quanto o sogro já sabemos, somente Valéria
talvez o ignorasse.
Logo depois do segundo ano de casamento, Everaldo deu
para viajar sozinho, alegando que estudava novos mercados para
uma eventual expansão internacional da empresa. Quando abordou
Valéria dizendo que partiria novamente para a Europa, a negócios,
sequer causou estranheza, muito embora o sogro sempre alertasse a
filha sobre a desnecessidade das ditas viagens.
Arrumou-lhe as malas e quis levá-lo ao aeroporto.
– De jeito nenhum! E arriscar-se com tantas balas perdidas à
busca de uma cabeça carioca. Pois que os projéteis encontrem outra
e fiquem distantes dos lindos cabelos de minha amada – exclamou
Everaldo, acariciando os cabelos de Valéria, beijando-lhe a testa e
ligando, em seguida, para o taxista de sua confiança.
Entrou no táxi e ordenou que o motorista passasse por Ipanema antes de tomar o caminho do aeroporto. À porta de um hotel qualquer da Avenida Atlântica, esperava-o a mais nova de suas
amantes, a quem prometera viagem romântica a Veneza, onde juraria seu amor eterno, ao som das cantigas de um gondoleiro.
*****
– E se eu ficar enjoada quando o barco balançar? – argumentava a amante ao atravessarem a Ponte de Rialto.
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– Barco não! Gôndola – corrigia-a Everaldo Marques. – E não
se preocupe, champanhe italiana é o melhor remédio para enjoos.
Everaldo escolheu a embarcação mais luxuosa. “Dinheiro não
é problema” dizia, procurando impressionar a amante. Pareceu-lhe
estranho, no entanto, que o gondoleiro abalroasse constantemente a
embarcação nas calçadas de pedra que margeavam os canais.
– Deve ser inexperiente – comentou a amante.
– Pouco importa! – disse Everaldo, dando de ombros. – Importa apenas que estamos aqui, na cidade mais romântica deste mundo.
Veja, aquela é a ponte dos Suspiros.
E de fato era. A história da ponte ficara tão gravada em sua
memória que, assim que a avistou, sentiu como se estivesse ouvindo
Valéria a contá-la.
– Dizem que os prisioneiros suspiravam quando passavam por
ela – relembrou, fixando-se na ponte, ligeiramente catatônico. Voltou
a si quando ouviu um comentário da amante:
– Que lindas!
Referia-se às pétalas de rosa vermelha que certa indigente,
postada no alto da ponte e com o rosto coberto por rubro véu, deixava que despencassem de suas mãos. Everaldo Marques fitou os
olhos da indigente que pareciam afigurar-se conhecidos. Quando a
gôndola começou a passar por debaixo da ponte, a mulher retirou o
véu que lhe escondia a face.
– Valéria!
A gôndola balançou ao brusco movimento do gondoleiro, que
levantava o remo para servir-se dele como arma.
E Everaldo Marques, passando sob a ponte, suspirou seu derradeiro suspiro.
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Prefeito Nero
Hugo Peixoto*

Em seu primeiro discurso como prefeito de Nova Sicília – uma
cidadezinha do sertão do Brasil –, o falante e teatral Nelson Roberto dos Santos fez questão de citar várias vezes o jargão de sua
campanha vitoriosa: “Por uma terra civilizada”. Esta era a frase que,
havia cerca de seis meses, pintava os muros das casas do município
e incitava a imaginação da pequena população. Dizia-se que Nero,
como era conhecido desde criança, ou melhor, o prefeito Nero, iria
pavimentar estradas, calçar ruas, construir hospitais, escolas e gerar
emprego para todos. Como? “Civilizando este lugar”, respondia o
então candidato com gestos de força, o rosto avermelhado e a voz
rouca.
Naquele primeiro dia do ano, na cerimônia de posse, as expectativas e as falas eram as mesmas, a diferença era a consciência
que todos tinham da popularidade do novo prefeito, eleito com mais
de 90 por cento dos votos, e os primeiros sinais de italianidade que
ele daria a sua gestão. Entrara no salão principal da prefeitura com
a coluna ereta, peito estufado e olhar vitorioso saudando um e outro
com “buon anno”, uma maneira muito elegante de desejar feliz ano-novo àqueles que o escolheram para o cargo maior da cidade. No
discurso, regado a suor e com longas pausas para aplausos, tentou
explicar a situação atual da cidade, falou sobre sua proposta de
civilização e fez promessas, muitas promessas. Tudo, claro, com algumas palavras em italiano que aprendeu nas novelas e vários exem* Mora em Recife (PE). Graduado em Jornalismo, teve dois textos publicados na
Coletânea Textos de Humor, no 5º Festival Recifense de Literatura (2007) e no
Prêmio UFF de Literatura/2008. Em 2009, venceu o 7º Concurso de Contos Luís
Jardim, da Biblioteca Popular Casa Amarela, no Recife, e o I Concurso Nacional
de Literatura Jorge Ribeiro, de Cachoeirinha (RS).
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plos da Roma Antiga, sua antiga paixão. “Vou transformar Nova
Sicília numa ilha de desenvolvimento, capisci?”
Horas depois, no almoço de confraternização, o prefeito Nero
pediu a palavra mais uma vez e anunciou o que seria sua primeira
medida, uma forma de agradecer ao seu povo: “Uma viagem à Itália. A belle Itália. Quem vencer o concurso cultural de Nova Sicília,
passará uma semana naquela bela nação, com tudo pago por esta
prefeitura.” Os aplausos empolgados se multiplicaram entre as mesas,
e os mais curiosos cobravam os primeiros detalhes. Os vereadores
da oposição entreolhavam-se, mas não conseguiram argumentos nem
quórum para contestá-lo e também julgaram que aquele não seria o
momento. “Todos, todos podem participar com pinturas, livros, estátuas, trovas, músicas, o que quiserem, desde que tenha a ver com a
Itália”, explicou rapidamente e adiantou que o resultado – decidido
por ele e pelo legislativo municipal – seria divulgado na Festa del Lavoro, no primeiro dia de maio. Àquela altura, até os opositores eram
só empolgação. Aplausos e gritos de “bravo” ecoaram.
Nas semanas seguintes, o concurso cultural de Nova Sicília
só ganhou força e fama. Não se falava em outra coisa nas praças
e nas escolas que não fosse sobre pintura, Renascimento, estátuas
e arquitetura de estilo romano, que, aliás, já começava a mudar a
cara da cidade. O prefeito Nero já dera início à reforma da fachada
da prefeitura com a construção de grandes pilares de sustentação
– e logo tratou de apelidar o prédio de “Pallazzo do Prefeito” em
seus discursos – além da construção da biblioteca e do teatro, como
havia prometido em campanha. Já os servidores públicos, todos eles,
tinham ordem expressa para receber e catalogar todas as obras
inscritas no concurso e depois encaminhá-las para o depósito, onde
ficariam guardadas até que o chefe do municipal encontrasse tempo
para fazer as devidas avaliações.
Quando o prefeito finalmente encontrou espaço em sua agenda para formar a comissão julgadora, composta por ele e cinco representantes da câmara de vereadores, o depósito já estava repleto
das mais variadas obras. Tantas eram que foi preciso convocar mais
quatro vereadores – da situação – para integrar a comissão e adiantar
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os trabalhos, classificando as obras por categorias, de forma que a
vencedora de cada uma delas concorreria ao prêmio final. Mesmo
assim, tudo parecia insuficiente, pois diariamente chegavam novas
inscrições, o que já irritava o prefeito. “Este povo está me parecendo
civilizado demais para este fim de mundo. Ou andam estudando
para participar do concurso ou estão sendo orientados por alguém”,
comentava com alguns aliados.
Na verdade, o que estava incomodando o prefeito Nero era o
fato de a concorrência do concurso estar muito maior e mais qualificada do que ele esperava. Sendo assim, como ele próprio ganharia
o concurso? Tinha inscrito, na surdina e no nome de cinco “laranjas”,
cinco obras que julgava imbatíveis: duas cópias de La Gioconda, um
Davi de Michelangelo esculpido em madeira, uma maquete da Torre
de Pisa e outra do Coliseu de Roma. Agora, observava suas obras
se acumularem ao lado de outras da mesma categoria e quase sempre de melhor qualidade e, com isso, via sua chance de conhecer a
Itália virar ruína. Havia criado aquele concurso com o único objetivo
de realizar o sonho de viajar à Itália sem gastar nada do próprio
bolso, porém, diante da qualidade dos concorrentes, vencer agora
era questão de honra. “Ninguém nesta cidade sabe mais sobre a Itália do que eu, o prefeito Nero”, esbravejava no gabinete enquanto
planejava o que fazer.
Certa manhã de abril, durante uma longa reunião entre a comissão julgadora e diante da dificuldade desta em chegar a um
consenso – ainda – sobre a classificação das obras, o prefeito Nero
decidiu encurtar o processo: dissolveu a comissão, por considerá-la
“incapace, disattenta aos prazos e altamente sospetta. E tem mais:
quem vai decidir o resultado sou eu!”. O fato desagradou ao legislativo e, assim que a notícia se espalhou, a população começou a
questionar seu poder. Os abaixo-assinados começaram a se multiplicar pelas ruas, os protestos em frente à prefeitura já estavam sendo
planejados, e os vereadores disseram que não votariam mais nada
de interesse do executivo até que toda a situação fosse resolvida.
Aparentemente sem saída, Nero se disse muito feliz com a reação da
população nova-siciliana, que deveria escolher representantes para
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formar uma nova comissão, mais ágil e compromissada. Foi aplaudido em praça pública.
A nova comissão julgadora foi formada, as categorias definidas e as obras separadas em tempo recorde. Porém, quando estava
tudo pronto para a escolha das concorrentes ao prêmio final, veio a
primeira decepção. Na madrugada da última segunda-feira de abril,
a exatos dois dias da grande festa dos trabalhadores, a cidade acordou com o incêndio no depósito municipal. Livros, poesias, estátuas,
pinturas, maquetes, toda a produção cultural de Nova Sicília ardia
em chamas e se contorcia em estalos e fumaça. Dezenas de moradores fizeram um mutirão com baldes e mangueiras e, inutilmente,
tentaram conter o fogo. Desesperados, muitos correram para chamar
o prefeito que, na opinião deles, certamente encontraria um jeito
rápido e criativo de salvar as obras e o concurso.
Ao dobrarem a esquina, mais uma decepção. E talvez ainda
maior que a primeira. Da janela do primeiro andar de sua imensa
casa, o prefeito Nero, com ares de imperador, degustava uma taça
de vinho, enquanto olhava fixamente para a tentativa inútil de seus
eleitores de apagar o incêndio. Os que chegaram mais perto viram
o rosto dele refletir o fogo em diferentes tons de laranja e ouviram a
lenta melodia da canção Belle Nuit, que saía de dentro da casa para
encontrar-se com a tristeza de todos que sonharam um dia ganhar a
viagem à Itália.
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Retorno
Marco Antonio Sloboda Cortez*

Quando acordei, senti o corpo todo deconfortável, e minha
cabeça estava estourando de tanta dor. Tentei abrir os olhos, mas eu
estava vendado.
“Sou um prisioneiro?”, me perguntei. E a sensação de derrota
logo veio à tona. Contudo, não tinha noção de onde estava nem de
quem eu era. Tinha consciência, mas não lembrava o meu passado. Apenas sabia que havia estado em uma guerra, pois repetidas
imagens de batalhas e corpos amontoados assombravam-me. Tentei
levantar e percebi que estava algemado à cama. Sim, eu era mesmo
cativo... No movimento que fiz, uma dor dilacerante abateu meu
peito: devia estar com algumas costelas quebradas.
Gritei qualquer coisa para chamar atenção, porém não ouvi
o meu próprio grito. Após alguns minutos, uma mão pousou em meu
ombro e me forçou delicadamente contra a cama. Nenhum som, apenas a sensação reconfortante do toque terno, mas firme. Senti uma
agulha procurar minha veia e um formigamento subir pelo braço, espalhando pelo corpo a paz transitória da morfina. Apaguei, exausto
e sem dor, com a sensação de conforto acalmando meu coração.
Um pouco mais tarde, despertei. Acho que ainda era o mesmo dia,
não tinha certeza, eu estava mentalmente confuso. Já não estava
com a venda e olhei ao redor. Estava em um quarto claro e havia
outras camas ao lado da minha. Era um hospital, concluí. Deitados
nas camas, outros corpos, feridos como o meu, alguns visualmente
piores... Percebi que eu estava todo enfaixado, e algumas manchas
de sangue brotavam das ataduras.
*		Mora em Niterói. Médico veterinário, doutor em Ciência e Tecnologia dos Alimentos, é professor da Faculdade de Veterinária da UFF. Classificado no Prêmio UFF
em 2008 (1º lugar, conto), 2009 (conto) e 2010 (poesia).
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Algumas enfermeiras circulavam entre os leitos, dando assistência a quem pedisse. Não fiz nada, apenas tentei adivinhar qual
delas havia me consolado horas antes. Uma me pareceu peculiar.
Fixei os olhos nela e reparei que me encarava também. Ternamente,
senti o reconhecimento. Após alguns momentos de interação distante,
ela se aproximou. Era jovem. Sua pele, muito branca, contrastava
com os cabelos bem escuros, presos em um coque que suavemente
pendia por trás de sua cabeça. Seus lábios finos eram levemente rosados, pintados em harmonia com o ambiente hospitalar. Olhos cor
de mel, mas estranhamente sem vida, já tristes e cansados...
Ela chegou perto e falou algo. Eu via seus lábios mexendo
mas não ouvia nada. Tentei falar, mas minhas palavras não foram
entendíveis, grunhidos talvez: percebi pela cara de espanto que a
enfermeira fez. Ela então chamou outras duas que estavam próximas
e, após me olharem, saíram todas em silêncio, com olhares preocupados. Pouco depois, as três voltaram acompanhadas por dois
médicos e um homem de uniforme militar. Os médicos examinaram
meus ouvidos e minha garganta. Falaram comigo, mas eu não entendia nada. Apenas via as bocas abrindo e fechando... Compreendi:
estava surdo e mudo, e pior, não me lembrava de nada, totalmente
sem memória. Senti uma forte dor no peito e devo ter expressado
no rosto o sofrimento, pois mais uma vez senti a picada no braço
e a sensação de conforto químico invadindo deliberadamente meu
corpo. Adormeci.
Mais tarde, quando abri os olhos, não estava mais preso à
cama. Tentei levantar, mas do meu braço pendiam tubos com soro e,
também, eu ainda sentia muita dor. Sentia uma aflição rascante em
todo o corpo, desde os ossos até a pele. Vendo a movimentação, a
minha enfermeira (era assim que eu pensava nela), veio em minha
direção. Ela me olhou com carinho e afagou meu rosto. Era justamente isso o que eu mais precisava agora: carinho. Meu laço com
aquela enfermeira já estava forte, e o sentimento parecia ser recíproco. Aos poucos, com seus cuidados, eu ia me recuperando. A cada
dia retiravam uma parte das ataduras e tratavam minha pele. Acho
que levei uma violenta batida na cabeça que afetou meu centro da
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memória e da comunicação. Depois, fiquei sabendo que os médicos
disseram que dificilmente a memória voltaria, mas que minha fala e
audição seriam recuperadas com o tempo, no entanto, eu teria que
reaprender a me comunicar.
Aos poucos, Isabelle, a enfermeira, enquanto tratava dos meus
ferimentos, foi me ensinando a falar sua língua. Pacientemente, ela
foi, desde o início, associando letras desenhadas em uma pequena
lousa aos sons. Fui aprendendo e me apaixonando cada vez mais, e
assim que consegui articular algumas palavras, disse-lhe: “Ti vogllio
tanto bene!”
Mais tarde contaram minha história: encontraram-me a quilômetros do campo de batalha, andando sem rumo. Meu corpo estava com muitos ferimentos e queimaduras. Minha cabeça sangrava.
Desorientado, devo ter tirado os trapos queimados e me vesti com
diversas roupas e uniformes dos combatentes mortos. Quando me
acharam assim vestido, foi impossível definir a qual exército eu servia. Por dúvida, inicialmente me trataram como inimigo, mas já no
hospital, após verem que nem me comunicar eu conseguia, devido
à lesão na cabeça, resolveram cuidar de mim como aliado (até
porque eu vestia um pesado sobretudo de um oficial do exército
italiano).
Com os cuidados de Isabelle, logo estava de pé, e em pouco
tempo me comunicar deixou de ser problema. Minha memória não
retornou, salvo por alguns lampejos de momentos da guerra, mas
eram imagens confusas e rápidas (ainda bem...). Não lembrava
a minha vida passada, o que fazia ou o que possuía. Sentia que
minha personalidade continuava a mesma, pois isso vem da alma
e não do corpo. Contudo, via tudo que me aconteceu como uma
segunda chance. Um recomeço, mas com uma grande vantagem:
por não ter referencial algum, poderia ser como eu quisesse... E o
mais importante: na Itália, conheci uma mulher cuja intenção sempre foi me ajudar, altruisticamente, desde o primeiro momento que
me viu. Por essa mulher fui me apaixonando, e ela, por mim. E, dia
após dia, fui lhe entregando meu destino e minha vida; até que eu
fosse dela, totalmente.
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Isabelle era nova, tinha 24 anos quando trabalhava como
enfermeira e me encontrou no hospital. Eu, visivelmente mais velho,
sem saber minha idade, apostei que tivesse uns 40 anos. E foi essa
idade que assumi na nova vida italiana. Ela me chamava de Rafaello,
que depois me disse que significava algo como Deus curou.
Fiquei na Itália por mais de dez anos e, durante esse tempo,
ainda me perguntava o que eu havia vivido antes disso, apenas por
curiosidade. Não tinha como ter saudade, se não sabia do quê...
Assim que saí do hospital, casei com Isabelle. A guerra acabou e na fase de reconstrução do país, conseguimos um pedaço de
terra no interior. Era um pequeno vale, com temperatura amena e
fartura de água. Decidimos montar uma vinícola. A família de Isabelle já havia trabalhado nisso e, entre erros e acertos, conseguimos
produzir um vinho modesto, mas sincero. Trabalhei arduamente e
muito tive que aprender. Mas uma coisa que soube muito facilmente
foi amar essa terra, que me acolheu e me deu nova e singular oportunidade.
Um dia, em uma viagem até uma grande cidade para negociar nossos vinhos, notei três pessoas me seguindo. Mais adiante,
eles me interpelaram e falaram comigo em um idioma desconhecido.
Repetiram várias vezes um nome, uma das únicas coisas que entendi:
– Antonio. Antonio. Antonio.
Os três pareciam instigados e felizes de terem me reconhecido. Abraçaram-me até. Pegaram-me pelo braço e conduziram-me
até a embaixada brasileira. Lá, um tradutor explicou-me o que estava
acontecendo.
Disse-me que eu era brasileiro e tinha sido declarado como desaparecido em guerra já havia mais de dez anos. Falou que, apesar
do tempo decorrido, minha família no Brasil ainda tinha esperanças
de me encontrar com vida. Os três homens que me descobriram foram soldados do meu pelotão. Foi um grande choque para mim ver
aqueles homens desconhecidos saberem tanto do meu passado, muito
mais que eu. E que passado era aquele onde eu não me encaixava?
Após um momento para eu sorver aquela novidade, contaram
mais da minha aventura:
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Eu era um coronel da Força Expedicionária Brasileira e havia sido um dos primeiros designados para lutar em território italiano. Lutávamos a favor dos aliados em regiões ainda dominadas
pelas tropas alemãs. Percebi que eu era um herói para aqueles
homens. Disseram que existia até uma estátua em minha homenagem no Brasil. Eu era um homem de posses, de família tradicional
e antiga. Tinha dois filhos e uma esposa que nunca havia desistido
de me encontrar.
– Mas vamos corrigir esse erro – disseram-me.
Eu não queria, minha vontade era retornar para Isabelle, para
minha casa italiana e para meus vinhos. Queriam me mandar no
mesmo dia para o Brasil. Relutei. Mesmo sabendo quem eu era de
verdade, não me sentia mais aquela pessoa do passado. Era italiano agora. Como voltar para um país, para uma família que eu não
reconheceria? Provavelmente eles seriam estranhos para mim, mas
eu não para eles. Como imaginar essa situação?
Na embaixada, não quiseram me liberar. Falaram que eu estava confuso devido ao trauma de guerra, mas que eu tinha compromissos com o Brasil, com minha pátria e minha família. Não me sentia assim, na verdade me sentia um forasteiro naquela embaixada,
até desconfortável diante daquela gente que, por mais amistosa que
fosse, era diferente para mim. Minha família era outra e principalmente, meu amor era outro.
Mandei chamarem Isabelle. Quando ela viu os homens da
embaixada chegando a nossa casa, entendeu o que estava por vir.
Este sempre tinha sido um dos seus maiores temores: que um dia eu
recobrasse a memória ou que alguém me reconhecesse, e minha
vida passada me reclamasse de volta.
Eu não queria sair dali. Não queria perder tudo que eu havia
construído e, acima de tudo, não queria me perder de novo. No
entanto, fui obrigado, iam me mandar de volta para o Brasil. No dia
da partida, Isabelle me acompanhou até o aeroporto, o avião militar
me esperando. Isabelle nada falou, até sorriu. Mulher forte, não se
lamentou mais. No fundo, tinha a certeza de que me perderia algum
dia, de forma tão repentina como eu surgi na vida dela. De um jeito
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comovente e resignado, assim como eu nasci naquele hospital, neste
dia, no aeroporto, eu morri para ela.
Hoje, morando no Brasil, posso dizer que amo esta terra. Algumas lembranças do passado distante voltaram, o suficiente para
eu ressurgir como coronel Antonio, pai de Marcos e Joana e marido
de Pollyana. Confesso: o resto eu enceno, apenas para deixar felizes
os membros daquela família que tanto me esperou.
Um dia, recebi uma carta de Isabelle. Escreveu que sentia
saudade e que estava tudo bem. A vinícola prosperando e meus
filhos crescendo. Eles apenas sabiam que eu era um herói de guerra
e nada mais. Todo ano, na data da minha partida (ou morte), ela
repetia um ritual: uma folha de papel secreta, escrita com nossos momentos e com os seus sonhos, era queimada, e as cinzas espalhadas
na terra dos meus vinhedos, aqueles que plantei com as mãos.
Minha cabeça ainda dói. Às vezes, a cicatriz lateja, anunciando chuva. E quase toda noite, acordo de madrugada e sinto
o cheiro dos vinhedos, transbordando de pequenas flores e uvas
precoces. Nestes momentos meus e solitários, viajo à Itália e volto a
ser Rafaello.
Deixei parte de mim naquelas terras e nem sei bem onde. Mas
carrego uma dor profunda no coração, uma saudade e uma confusão que não me deixam em paz. Já não sei quem sou... Até sei, no
fundo, sou miscelânea: italiano e brasileiro...
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A segunda viagem a Roma –
“uma minigeo-história de amor”
Glaucus V. B. Ribeiro*

Prólogo
Essa é minha segunda viagem a Roma; setembro de 2012,
dia 23. Meu coração palpita como há muito não palpitava. Voltei à
juventude, aos meus idos 19 anos, quando iniciava minha vida acadêmica na escola de Geografia no Sul do Brasil. Ah, geografia! Sempre gostei de mapas! Agora com 58 anos de idade, vida feita, filhos
encaminhados, esposa falecida, sozinho, circundo o Colosseo, o imponente Coliseu de Roma. A tarde deste início de outono romano é
quente e agradável, ensolarada, com a sombra do majestoso prédio
histórico tomando conta dos passeios ao seu derredor. Tudo isso é
secundário, não tem importância, pois caminho a passos largos em
torno do Coliseu na esperança de encontrá-la. De voltar a encontrar
Sofia, 39 anos após nosso último encontro. Inacreditável! Passaram-se quase quatro décadas e tudo que estava esquecido retornou. A
primeira paixão real tinha que ser pela sabedoria: Sofia. E foi no
Brasil em 1973. Já dei três voltas em torno do Coliseu, apressado,
embaraçado, confuso, pensante e atento a todos à minha volta. Sinto náuseas, como se fosse um marinheiro em sua primeira jornada
no oceano. Há um intenso movimento de pessoas, como da outra
vez em que estive aqui. Pudera, é o Coliseu, ora bolas! Quarta volta
na Piazza del Colosseo, lado sudoeste (sempre gostei de mapas!),
próximo ao Arco di Constantino vejo uma senhora caminhando com
uma menina, de mãos dadas. A menina está no seu lado esquerdo
(se for Sofia, a menina só poderia estar ao seu lado esquerdo). Ela,
* Mora em Porto Alegre (RS). É bacharel em Geologia (1985) e em História (2010)
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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a senhora, bem, uma dama, traja um conjunto de saia e jaqueta de
cor bege. Me parece familiar. É muito elegante e formosa no seu andar. Acelero meu passo para alcançá-las; a menina desprende-se e
corre de maneira alegre; a dama para e a acompanha com o olhar;
circundo a dama e nossos olhares se encontram...
A primeira viagem a Roma – 1995
Na primeira vez que atravessei o oceano Atlântico, fui para
Roma, a cidade eterna. O ano era 1995. Casado havia 15 anos, eu
e minha esposa deixamos os nossos dois filhos com os avós maternos
e resolvemos fazer a segunda lua de mel, conhecendo Roma. Nada
anormal! Apenas a clássica forma burguesa de tentar romper com o
tédio e o marasmo do cotidiano: viagem à Europa.
Estava sentado em uma cafeteria, bebendo uma birra; minha
esposa havia retornado ao hotel um pouco antes. Realmente é bom
viajar, penso. Empurrei a garrafa de cerveja e o copo para as proximidades da borda da mesa e abri o mapa da cidade de Roma. Sempre
gostei de mapas! Aliás, em todas as minhas viagens, uma das primeiras ações que tenho é obter um mapa da cidade que visito. Vai aí essa
dica para viajantes. Orientar-se é necessário e prático! Passei os olhos
ao longo do mapa, viajei pela cidade entre um gole e outro de cerveja. Uma viagem dentro da viagem, com a ajuda de um pouco álcool,
é claro. A mente flutuava e criava. Observei que o Castel Sant’Angelo,
assentado à margem direita do rio Tibre, ou Fiume Tevere, visto de
cima com sua área circundante, tinha a forma de uma estrela. Curioso,
o conjunto formado pela igreja de San Pietro, Piazza di San Pietro,
Piazza Pio XII e a Via della Conciliazione formavam uma adaga que
perfura o vértice sudoeste da estrela, o Castel Sant’Angelo. Essa configuração, esse desenho, me parecia familiar! A forma do rio Tibre
assemelhava-se a uma serpente, como todo o rio meandrante, tendo
como olho a ilha ao sul, a isola Tibertina. E a leste, a forma ovalada
que a serpente parecia querer abocanhar era o Colosseo.
Então era isso! Era um mapa e somente agora comecei a entender a mensagem. Como pude ser tão estúpido e pouco imaginativo, ao contrário dela. Não era uma pichação sem sentido. A
serpente, a estrela, a adaga, o círculo imperfeito eram um mapa
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simplificado de Roma. Era isso, um mapa! Havia ainda o conjunto
de letras XXIII_IX desenhado junto à forma oval, o Colosseo. Números romanos? 23_9? Como é que essa história começou, mesmo?
A pichação – 1973
Despertei na manhã do dia 21 de setembro de 1973, abri a
porta do meu quarto que dava acesso a uma sacada e olhei para
a rua abaixo, quase sem movimento. Pensei, hoje vou me encontrar
novamente com Sofia. Me apaixonei! Conheci a moça há pouco mais
de seis meses e temos nos encontrado quase todos os dias, desde
então. Viva o amor livre! Anos 70! É a mulher da minha vida e sinto
reciprocidade da parte dela. Fixei meu olhar no muro alto do terreno
baldio em frente ao meu edifício; amanheceu pichado. O desenho era
estranho; nada de dizeres tipo “abaixo a ditadura” ou “fora milicos”,
comuns nos dias de então, no Brasil. Parecia com hieróglifos, escrita
maia ou símbolos maçônicos (segredos?) mal desenhados. O desenho
era azul e composto por uma forma sinuosa, uma serpente (?) que parecia querer alcançar uma forma circular à direita, tendo uma estrela
tocada por uma adaga em um de seus lados. Junto ao círculo irregular,
havia as letras XXIII_IX. Não entendi nada; estava iniciando meus estudos geográficos. E Sofia nunca apareceu para nosso encontro. O que
aconteceu?
O dia anterior à segunda viagem a Roma – 2012
Hoje é 22 de setembro, véspera de 23, o dia do ano em
que fico mais nervosa, desde 1973. Desde aquele ano, venho ao
Coliseu, anualmente, no dia 23 de setembro e fico aqui tentando
encontrá-lo. Já foram 39 tentativas. Na realidade, após os quatro
primeiros anos, perdi a esperança de revê-lo, mas continuei vindo
mesmo assim, afinal moro em Roma. Sou cidadã italiana desde
1973. Paixão perdida, rumos de vida divergentes, casei, tive filhos,
tenho neta, perdi o marido. Realmente a vida é uma aventura, e o
destino prega peças inesperadas! Ele nem deve se lembrar mais de
mim, afinal éramos muito jovens, lutando para sair da adolescência. Apenas sinto uma forte frustração de não ter podido contar a
ele o que aconteceu. Explicar por que não fui ao nosso encontro do
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dia 23 de setembro de 1973. Ele sabia pouco de mim; não podia
expô-lo. Ele sabia que eu simpatizava com ideologias socialistas;
não sabia, no entanto, que eu estava engajada em um grupo de
esquerda, que eu era uma “comunista subversiva”. Que queria pôr
fim ao regime militar brasileiro. Nunca pude contar-lhe que meu
grupo estava “caindo” – esta era a gíria da época, quando os
“milicos” nos descobriam. Nunca pude dizer-lhe que eu e alguns de
meus companheiros estávamos prestes a fugir para o Chile, quando
em setembro de 1973, o Chile inteiro “caiu”. Às pressas, um plano
B teve que ser engendrado, e a Itália e Roma acabaram sendo o
meu destino. Fugi do Brasil no dia 23 de setembro pela manhã. Na
madrugada deste dia, contrariando todos os companheiros, ainda
corri para tentar desenhar um mapa da cidade de Roma, na frente
do seu apartamento com o local para ele me encontrar. Mensagem
cifrada, afinal ele me disse várias vezes que gostava de mapas.
Ainda tive tempo de colocar uma data em algarismos romanos,
XXIII_IX, vinte e três de setembro. Não consegui colocar ano algum,
por isso todo ano venho ao Coliseu para...
A segunda viagem a Roma
… 39 anos após nosso último encontro, reencontro Sofia. Nossos olhares se cruzam, a bela dama esboça um sorriso para mim e
estende sua mão esquerda. Tomo sua mão, sorrio e digo: “Então era
um mapa com uma data, sem ano; um ponto de encontro bem determinado no espaço, mas totalmente indeterminado no tempo.” Reflito,
encaro-a e digo: “Bem, então não estou atrasado!” Ela sorri e chora.
Sempre gostei de mapas!
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Viagem a Dante
Benito Petraglia*

“Aqui, a dor de Beatriz tornou-se mais suportável, finalmente
tive um pouco de paz.” A mesma paz com que Pietro Parola, fechando os olhos, sorriu para mim.
Cansei do realismo cinzento. Busco para minhas histórias o
aventuresco, a peripécia romanesca, o fantástico das situações. Encontrei um fértil filão nos moribundos. Ou efeito da morfina, ou sintoma necessário da doença, ou motivação psicológica dos últimos
momentos, o certo é que seus relatos são substanciosos de fantasia;
com a vantagem de guardarem a verdade de uma vida interior. Não
há mais razão nem tempo para falsificar nada. Já tracei o plano de
uma coletânea, que se chamará Meus moribundos e começará com
a história de Pietro Parola.
“Nasci no Sacco, pequenina cidade de menos de mil habitantes, província de Salerno, sul da Itália. Para quem nascia lá, a esperança era uma vaca pastando. Meus patrícios fugiam da miséria e
do ocaso emigrando para a América ou para o Brasil. Resisti e segui
para Florença. Fui estafeta, engraxate, vendedor de bilhetes, até ser
admitido como servente na Biblioteca Municipal.
“A paixão pelos livros me tomou logo. Minha angústia encontrou um leito por onde correr. Dedicação e empenho me valeram
promoções. Cheguei a bibliotecário adjunto, responsável pela restauração dos livros do ‘Hospital’, como era conhecido o porão onde
eles ficavam internados.
“A Biblioteca era minha vida. Dormia muitas vezes lá. Verga,
Leopardi, Svevo, Pirandello, entre outros, são os autores que me formaram. Mas ninguém superava o meu Dante. Antes de existir poli* Mora em Niterói. Formado em Letras (UFF), é funcionário público.
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ticamente a Itália, ele já criara a Itália na linguagem. A Vida nova,
exaltação de Beatriz. E A divina comédia!, ah, a Comédia!... Obra
maior da literatura. Eu não leio a Comédia, eu rezo, oro um terceto
por dia. É como uma viagem para um mundo maravilhoso.
“A minha parte preferida é o ‘Inferno’, canto V, o caso de
Paolo e Francesca, o casal pilhado em adultério, enquanto liam a
história do amor proibido de Lancelote e Guinevere. Uma história
influindo em outra história, um beijo chamando outro beijo, um amor
incendiando outro amor – Amor, ch’a nullo amato amar perdona.
Amor, que a todo amante a amar obriga... Este verso me transportou
a outro tempo. Mas não quero adiantar o passo.
“Três vezes por semana vinha à Biblioteca uma moça. Pedia o
mesmo livro, o Decamerão, e ia sentar-se no fundo da sala. Depois
chegavam, separados, dois rapazes, que se juntavam a ela. Conversavam de modo furtivo, e me parecia que os livros e a literatura
ficavam de fora da conversa.
“Gostei dela ao primeiro olhar. Falávamos alguns minutos, antes que se dirigisse ao seu lugar habitual. Evitava questões pessoais.
Chamava-se Beatrice LaQuaglia, era de Roma, estudava Direito. Era
tudo que sabia. Não tardou que aquele gosto de relance se transformasse em paixão, paixão não revelada.
“Uma vez, não sei como, pois ali o acesso era restrito, apareceu no porão. Confessou que era da resistência, militante antifascista. Me pedia que favorecesse a implantação na Biblioteca de uma
célula subversiva. Compreendo hoje que a intuição da mulher sobrepujou a combatente política.
“Eram tempos de ira, tempos de radicalismos. Eu queria distância de tudo aquilo, só os livros me interessavam. Entrementes, enquanto me afligia na decisão que deveria tomar, aconteceu o lance
mais extraordinário da minha vida.
“No fim do verão de 43, no porão, o ‘Hospital’ onde livros
doentes eram medicados e voltavam sadios ou ao menos remediados às mãos dos leitores, encontrei uma obra rara. O porão era
um terreno a explorar, escondia tesouros ignorados. Acontecimentos
posteriores me impediram de continuar explorando.
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“A obra era um incunábulo da Comédia. Incunábulo é o livro
impresso até 1500, nos primeiros anos da arte de imprimir. Seu
estado de conservação era mais ou menos razoável. No frontispício,
além do título e das indicações de lugar e ano, havia uma pequena
nota, que dizia assim:
Queres mergulhar no século florentino? Realizar em 333 minutos a viagem mais fantástica da tua vida? Experiência única
e irrepetível? Simples. Vai até a Igreja da Santa Croce e diante do sepulcro vazio de Dante declama um verso, qualquer
verso, deste livrinho. Mas, importante! Faze-o com fé, com
profunda fé. E não esqueças, 333 minutos, se não...

“Entre surpreso e incrédulo, tomei a nota como uma piada, um
chamariz para a leitura da obra. O tom de ameaça no final era patético, bem próprio a histórias juvenis.
“Mas há cismas que se fixam em nós sem que possamos entender a razão. Três dias depois, extenuado de preocupação e trabalho,
em vez de voltar para casa, me dirigi à Igreja da Santa Croce. Àquela hora da noite, pouca gente havia na Igreja. O ambiente pesado
de séculos e agonias me abalava, o jazigo vazio de Dante me atraía.
E diante de il mio autore ausente, declamei quase chorando: Amor,
ch’a nullo amato amar perdona.
“Acho que dormi sobre a bancada, pois me vi sacudido por
um sacristão, ou o que me pareceu tal. Saí da Igreja, e era já dia
claro. As pessoas se vestiam de modo estranho. Passei em frente ao
Palazzo Vecchio em construção. Um sobressalto me tomou...”
Nesse momento, exaltado, Pietro Parola teve um acesso de
tosse. Chamei de imediato a enfermeira, que executou eficazes manobras respiratórias. Aliviado, Parola prosseguiu:
“Preciso terminar logo, não me demoro mais. Na verdade, meu
filho, eu tinha viajado para um outro tempo. Era o início do Trecento
– Dante, no exílio; Beatriz, morta. Sabia previamente que ali próximo
morara Brunetto Latini, o mestre querido de Dante.
“Achei a casa. Para meu espanto, ele próprio me recebeu. Homem envelhecido. Falava alto, tinha problemas de audição. Fui franco,
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disse quem era e de onde vinha. Outro espanto – ele acreditou quase
sem opor resistência. ‘Acredito, acredito. Estou desenganado pelos
médicos, necessito de alguma ilusão para suportar a realidade insípida de meus dias. Vivo encarcerado dentro de minha própria casa,
e por culpa de meu melhor amigo, que ironia! Costumava percorrer
o circuito das igrejas: Santa Maria Novella, Santa Croce, Santa Maria del Fiore. Não é mais possível, tanto pelas ciladas quanto pela
moléstia, que progride sem trégua. E quanto a ti, afora este aspecto
inverossímil, estampas no rosto a franqueza do desespero, além de
conheceres coisas do meu amigo que só eu conheço.’
“Aproveitei para perguntar sobre Dante, se sabia de fatos recentes. ‘Ah, ele está inconsolável, não pode retornar ao mundo que
aprendeu a amar. Essas lutas políticas jamais deixarão os homens.
Primeiro eram os gibelinos contra os guelfos, depois os guelfos brancos contra os negros, e o futuro inventará outras facções para continuar a mesma guerra. Ele ama sua cidade natal mais do que à sua
própria alma.’
“Disse-lhe que ele acabara de repetir praticamente as palavras de um ilustre pensador florentino do século seguinte, chamado
Maquiavel. ‘Mas esse Maquineli...’ ‘Maquiavel.’ ‘Sim, esse Maquiavel não fez, ou fará, mais do que traduzir os sentimentos do autêntico florentino, sempre disposto a perder a vida eterna ou se arriscar
aos castigos do inferno por amor à sua cidade. A propósito, recebi
dele o esboço de uma obra – No reino de Hades – que ele acalenta
há muito. Sei agora por ti que ela terá outro nome e conterá mais
duas partes.’
“Observei-lhe que ele fazia parte do ‘Inferno’, que Dante o
havia representado no canto XV, no círculo dos sodomitas. Portanto,
ele devia estar morto.
“‘Pois, a partir deste momento, deténs um segredo. As pessoas supõem que morri. Foi a forma que ele encontrou de me
proteger dos nossos inimigos, além de insinuar condutas minhas
que são falsas. Eu amo as mulheres... quer dizer, amei enquanto pude. Já não posso dar aquilo que os homens chamam amor.
O cajado da integridade...’ ‘Cajado da integridade!?’ ‘A única coisa

196

Prêmio UFF de Literatura

que preocupa todo homem é se a ferramenta dada por Deus, o
cajado da integridade, não funciona. E a minha funcionava muito
bem. Se olhares para isto da perspectiva bíblica, a Bíblia nos diz –
espalhai vossa semente. Estava fazendo o trabalho do Senhor até
ser demitido.’
“‘Então fale-me de Beatriz, fale-me de Beatriz.’ ‘Noto que tens
pressa’ ‘É que meu tempo de permanência aqui é limitado.’ ‘Entendo,
se não...’ Foi meu terceiro e último espanto.
“‘Bice Portinari, figuração do Amor!... No exato instante em
que Dante a avistou pela primeira vez, ainda menina, se viu prisioneiro de um banho de luz, um gozo inundou-lhe a alma, permaneceu em estado de verdadeira beatitude. O segundo encontro na
Ponte Vecchio foi dolorosíssimo. Ali teve a certeza de que jamais iria
desposá-la. Me confessou que esteve na iminência de jogar-se dali
abaixo e perder-se nas águas do Arno. Infelizmente não podemos
ignorar a força das injunções culturais. Antes de nascer, ela estava
prometida a outro.’ Perguntei-lhe sobre a reação de Dante após o
desaparecimento de Beatriz.
“‘Ora, como ficarias se projetasses um futuro ao lado da pessoa a quem muito amasses, e essa pessoa desaparecesse? Pessoa
que considerasses um milagre – Una cosa venuta da cielo in terra a
miracol mostrare (Milagre concebida no céu, para na terra se mostrar)? Ele contava com os imprevistos para desmanchar os arranjos
humanos. Mas o imprevisto fez-se Diabo, surgiu em forma de Morte.
Seu único consolo foi chamá-la através da poesia – Chiamo Beatrice, e dico: Or se’ tu morta?; /e mentre ch’io la chiamo, me conforta
(Chamo Beatriz, pergunto se está morta/ e o só chamar por ela me
conforta). Acho que a poesia o salvou. Ainda assim, mesmo se não
morresse, mesmo se um imprevisto se fizesse divino e o favorecesse,
como concretizar o amor em meio ao turbilhão da luta política? Discutíamos isso, e nessas ocasiões ele repetia sempre, como querendo
me convencer: – Ah, mestre, o amor move o sol, como as estrelas.
Puro idealismo, puro idealismo. Por isso, meu inopinado amigo, se
és capaz de amar debaixo de intempéries, de salvar o amor dos
escombros de dissensões e guerras, atira-te à tarefa; não te sustentes,
porém, em meus juízos.’

Conto

197

“Meu tempo estava quase esgotado. Me despedi dele. Realizei
os mesmos procedimentos para retornar, investido dessa vez de uma
espécie de unção sagrada.
“Em poucas horas, meses haviam transcorrido, mudanças ocorrido. A cidade em alvoroço. A Biblioteca, fechada, iria servir de abrigo antiaéreo. Me entrevistei com Beatriz, e, com a mesma franqueza
do desespero que Brunetto vira estampada no meu rosto, declarei-me
a ela. Eu não lhe era indiferente, mas seu fervor ideológico era insuperável. Precisava salvar a Itália!
“Voltei ao Sacco. Casei-me com Gemma, a moça destinada
a se casar comigo desde que nascera. Viemos para o Brasil. Aqui,
embora lembranças ainda me atormentassem, posso dizer que vivi
em paz. Levei a vida mediana de um burocrata. Acho que cumpri
meu ciclo, apesar de não ter tido filhos.”
...Sorriu para mim. Antes, me entregara o livro dantesco, que
escondia sob o travesseiro, com a convicção e a esperança de quem
passa o bastão numa corrida de revezamento.
Viajar para Florença é a parte mais fácil. Mas onde a fé, meu
Deus?
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Viagem à Itália
Maria Moura Baptista*

Elas chegaram primeiro e sentaram nas cadeiras altas do bar
do restaurante. Um martíni seco para Leonora, um coquetel de frutas
para Bruna.
Leonora estava elegante, Bruna confirmou ao vê-la de corpo
inteiro: camisa de seda, fenda lateral na saia semilonga, meias pretas. Antes, ao entrar no carro, já notara o cabelo mais claro, loiro
mate, e o batom vermelho. Havia de dar tudo certo. Escolhera bem
o restaurante. Refinado e sóbrio, uma meia-luz própria para o caso.
E o caso é um namoro arranjado. Tão antigo isto de apresentar pessoas com a intenção premeditada, parece coisa contada por
sua avó. Bruna acha graça de estar colaborando.
Mas Sérgio merece. Ele a ajuda tanto. São colegas na universidade. Encontraram-se há dois anos ao ingressarem no curso.
Gostam um do outro. Na maior parte do tempo são amigos. Às
vezes, um surto romântico a envolve, o amor emana dela e fica à
deriva. Acaba ancorando em Sérgio. Então andam de mãos dadas,
beijam-se. Os sentimentos dele? Bruna apenas imagina.
Passada a crise amorosa, voltam a ser amigos. Estudam juntos,
trocam confidências, se emprestam dinheiro, usam as roupas um do
outro. Se ela está gripada, ele alcança-lhe um chá, um comprimido.
Torcicolo? Massageia-lhe os ombros, faz do-in. Sempre no apartamento dela, que ele mora com o pai, numa casa de dois andares, e
ela nunca foi até lá.
O pai de Sérgio é viúvo, e o rapaz se preocupa.

*		 Mora em Porto Alegre (RS). É formada em Letras, com pós-graduação em História e
Literatura do Rio Grande do Sul. É autora de Restos do dia (IEL, 2000) e participou
das antologias Poesia e prosa e Contos de oficina 15.

199

Conto

– Tenho pena da solidão em que ele vive, Bruna. Devia compartilhar sua vida com alguém. Ele gosta de viajar, ir a bons restaurantes, teatros. Tem tantos sonhos. Mas sozinho... E está inteiro, o
velho. Se cuida, é elegante. Agora diz que vai para a Itália.
– Morar lá?
– Fica um ou dois meses, eu acho. Desejo antigo, conhecer a
terra dos antepassados. Ele tem ainda alguns parentes em Morano
Calabro. Meu medo é que ele arranje uma dessas piranhas para ir
junto, uma garota de programa que só queira dinheiro. É tão importante esta viagem, a viagem de sua vida, como ele diz. Eu gostaria
que ele fosse bem acompanhado, tu me entendes? Uma relação de
verdade, de companheirismo, de amor.
– Leonora – Bruna gritou. – Leonora, cara, não pode ser outra.
– Que Leonora? Do que estás falando?
Bruna tem uma tia divorciada, meia-idade, bonitona, bem de
vida e sozinha. Pessoa agradável. Adora viajar e ainda não conhece a Itália. Tem tudo para dar certo.
Se divertem com a ideia, combinam um jantar, marcam o dia,
se telefonam uns minutos antes.
– Tudo certo?
– Tudo. A Leonora já está sabendo desde ontem, e me parece
entusiasmada.
– O velho apenas desconfia. Não confirmei. Deixei no ar.
Dias depois
Malas em cima da cama, roupas espalhadas, o diário, folhetos da agência de turismo, Roma, Toscana, Florença, Capri. Um
dicionário com o mínimo indispensável para ser dito, na Itália, por
quem não fala italiano.
Ela pega o diário, ainda dá tempo de escrever alguma coisa.
Relê as últimas páginas, escritas há uns 15 dias:
“Apenas o vi chegar e me encantei com sua aparência de homem fino, bem vestido, o colete sob o paletó. Foi com prazer
que lhe apertei a mão, ao ser apresentada. E me curvei um
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pouco ao dizer ‘Como vai? Eu sou a Bruna’. Ele conservou
minha mão entre as suas enquanto respondia: ‘Estava ansioso
para te conhecer.’ Com um sorriso levemente malicioso, me
pareceu. Ou cúmplice? De qualquer modo, um sorriso significativo. Verdes, os olhos. A pele bronzeada e o cabelo grisalho.
Por um instante pareceu-me vê-lo na Itália que eu conheço de
filmes, em Nápoles, talvez. E como ele não tivesse a barriga e
as gorduras que eu supunha, passei a imaginar como será um
senhor de colete sem o colete e tive vontade de abraçá-lo, de
me encostar em seu peito. Disfarcei e tratei de apresentar-lhe
Leonora, e apresentá-la ao Sérgio que também não a conhecia.”

Vira as páginas, vai lendo:
“... a partir daí, o assunto foi a Itália. Leonora parecia ter
decorado nomes e datas históricas, a população de algumas
cidades e coisas específicas de cada uma. Eu só levara para
o encontro a minha curiosidade. O jantar chegava ao fim.”

Interrompe a leitura. Coloca a mão no peito como quem segura os sentimentos. Lê mais adiante:
“Ele me alcança com o pé, por baixo da mesa. Em seguida,
escorrega um pouco o corpo, se espicha na cadeira e, usando as pernas como tentáculos, aperta a minha na intensidade
certa, nem suave demais, nem com muita força. A situação é
como um poema dito de improviso. Olho para os lados. Os
garçons continuam com o serviço, e Leonora, com o mesmo
sorriso do começo do jantar. Sérgio se delicia com o pudim.”

Bruna beija as folhas do diário, desenha um coração, rabisca
umas iniciais. Capricha na letra ao escrever Amore mio. Fecha o
caderno e o coloca na mala.
O avião sai às nove. Às sete e meia estará no aeroporto, com
o vestido vermelho do jantar, como ele pediu.
Começam pela Calábria. Bruna está feliz, apesar dos telefonemas em que uma voz disfarçada a chama de piranha. E de Leonora
ter ligado com uma piada boba sobre velhos que namoram mocinhas.
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Vício de bronze
Sérgio Bernardo*

Foi num verão na Sicília que conheci Cecilia, num dia de
sol à beira-mar, seu corpo de linhas perfeitas estendido no lençol
de areias mornas. Eu bebi sua imagem com gelo e cereja e me
embriaguei com a sua sensualidade mediterrânea, com o seu jeito
moreno de expor as formas torneadas, com o seu arrepio súbito ao
se entregar às carícias quentes da espuma. Bebi Cecilia em goles
ávidos e me entorpeci com seu perfil gostosamente afrodisíaco recortado contra o azul do horizonte. Alucinógeno humano envolvendo a
minha pretensa lucidez.
Cecilia, a mais linda siciliana, trazendo o cheiro e as ondulações lascivas do mar na pele dourada... e contrastando as manhãs
insulares com os mistérios da noite que abrigava na seda negra dos
cabelos.
Eu me perdia na beleza litorânea de Cecilia, a que era do mar
da Sicília, com seus olhos verdes que serviam de cais para os barcos
de pesca e de pouso para o cansaço das gaivotas.
Nesse verão em que a conheci, naquela praia cheia pulsando
num ritmo de febre, nossos desejos comuns inventaram razões para
um flerte longo e ensaiado. Eu era, então, um jovem brasileiro sem
futuro que havia recebido uma bolsa de estudos na Itália. E ela, filha
de um líbio com uma nativa da ilha, era o esboço da escultura de
bronze de uma deusa do tempo dos romanos.
Cecilia lagarteando sob aquele sol, senhora de todo aquele
trecho da costa, beijada como uma rainha por aquelas ondas... Pa*		Mora em Nova Friburgo (RJ). Com várias premiações em concursos literários no
Brasil e no exterior, publicou, em 2005, Caverna dos signos (poesia e narrativa),
a convite da Secretaria Cultural de Nova Friburgo. Em 2010, lançou Asfalto (poesia) pelo selo OFF Flip, em Paraty/RJ. Membro da Academia de Letras do Rio de
Janeiro, assina a coluna “Sem poesia não dá”, no jornal virtual Sobrecapa Literal.
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recia parte fixa da paisagem e cheguei a crer que ali havia surgido por encanto, e que dali jamais se afastaria... Antes mesmo
de percorrer seu âmago e de sondar sua alma, já a amava... e
pra sempre.
Não saberia dizer quem primeiro se deixou cair no laço
da armadilha. Apenas sei que de repente nos falávamos como
velhos amigos que se reencontrassem e, de bons camaradas, chegamos a cúmplices de indizíveis aventuras. Não nos sete mares,
mas ali mesmo, no apertado alojamento da universidade. Pude
então desbravar os labirintos escondidos de Cecilia, e ela em
mim procurou o calor de uma silenciosa erupção do Etna.
Depois... foi a vida que nos prendeu eternamente à mesma
trilha. Foram milhões de raios de sol europeus que emprestaram
mormaço, deram cor, ofereceram suavidade ao seu mágico semblante de sereia. Foram muitos outros verões a me embebedar de
Cecilia, a que é do mar da Sicília por natureza e, hoje, também
minha pela própria vontade.
Óbvio: nunca voltei ao Brasil.
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Poesia
Cândida Leite Georgopoulos: Graduada em Línguas Neolatinas, é doutora em Literatura Brasileira. Professora (aposentada) de
Língua Portuguesa na Universidade Federal de Juiz de Fora. trabalha atualmente como tradutora.
Luis Maffei: É professor de Literatura Portuguesa da UFF e poeta.
Lançou quatro livros de poemas, sendo 38 círculos e Pulsatilla os
mais recentes. Organizou os livros Poetas que interessam mais – leituras da poesia portuguesa pós-Pessoa, em parceria com Ida Alves,
e Soldado aos laços das constelações – Herberto Helder, com Lilian
Jacoto. Organiza, para a editora Oficina Raquel, a coleção Portugal,
0, dedicada à poesia portuguesa contemporânea, que já lançou no
Brasil poetas como Manuel de Freitas e valter hugo mãe. Publicou
diversos artigos em revistas especializadas, no Brasil e em Portugal.
Opázia Chain Feres: É graduada em Letras pela Universidade de
São Paulo. Tem mestrado na área de Língua e Literatura Italiana e
doutorado em Filologia e Língua Portuguesa, pela mesma Universidade. É docente de Língua e Literatura Italiana na UFF desde 1997. Tem
artigos publicados em periódicos especializados na área de Letras.

Crônica
Elza de Uzeda Deker Rachid: Licenciada em Letras Anglo-germânicas, mestrado em Língua Portuguesa (UFRJ), professor adjunto
IV (aposentada GLC, UFF). Área de interesse: Língua Portuguesa,
com foco especial nos aspectos sintáticos; Produção Textual. Participou como componente da Comissão Editorial da UFF (CEUFF),
hoje EDUFF.
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Lygia Maria Gonçalves Trouche: Doutorado em Literatura
Comparada (UFF, 2001), com pesquisa centrada na questão da
literatura e a construção da identidade linguística brasileira no século XIX. Professor associado III, de Língua Portuguesa, no GLC
(UFF) e coordenadora do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização em Língua Portuguesa. Área de interesse abrange
Análise do Discurso e Linguística Aplicada (português como língua
materna e como língua estrangeira). Professora do Programa de
Pós-Graduação Stricto Sensu, área de Estudos de Linguagem (UFF).
Paulo Roberto Cecchetti: Publicitário, curador e poeta, publicou 17 livros, entre eles: Alvoramada, Como antigamente, Outonoite,
Cardumes, Pleno pensar, Quintal, Meu gato de nome Mário, Sete
vidas em haicais, Eróticas. Idealizador dos projetos “Escritores ao
ar Livro” e “Estante Comunitária”. É membro da ANE – Associação
Niteroiense de Escritores e da ANL – Academia Niteroiense de Letras.

Conto
Lucia Helena de Oliveira Vianna: Doutora em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (1990), professor adjunto
IV (aposentada pela UFF). Atua principalmente nos seguintes temas:
feminino, mulher, crítica, Clarice Lispector, romance e Graciliano
Ramos. Com textos publicados em revistas e livros de ensaios, é autora de Cenas de amor e morte na ficção brasileira (Niterói: EDUFF,
1999), São Bernardo de Graciliano Ramos. Roteiro de leitura (São
Paulo: Ática, 1997), Escenas de Amor Y Muerte En La Ficción Brasileña (La Havana, Cuba: Casa de las Américas, 1996). Organizou
a antologia Contos de escritoras brasileiras, lançada pela Martins
Fontes, em 2003.
Miriam Mambrini: Formada em Letras pela PUC do Rio, por vários anos ensinou português e literatura. Começou tardiamente sua
carreira de escritora, e nunca mais se afastou do que descobriu ser a
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sua verdadeira vocação. É autora de O baile das feias (contos, Obra
Aberta, 1994), Grandes peixes vorazes (contos, 7Letras, 1997), A
outra metade (romance, 7letras, 2000), As pedras não morrem (novela, Bom Texto, 2004), O crime mais cruel (romance, Bom Texto,
2006), Maria Quitéria 32 (crônicas, Bom Texto, 2008), Vícios ocultos (contos, Bom Texto, 2009, em livro e audiolivro). Participou das
antologias de contos A palavra em construção (1991), Doze autores
e suas histórias (Bom Texto, 2003), Contos de escritoras brasileiras
(Martins Fontes, 2003), Tempos de Nassau (Bom Texto, 2004), 30
mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira (organização
de Luiz Ruffato – Record, 2005), O livro dos sentimentos (Guarda-chuva, 2006) e recentemente de Amores vagos (2010), antologia
do Grupo Estilingues, de que faz parte. Também colaborou na revista Ficções. Ganhou vários prêmios literários, entre eles o Stanislaw
Ponte Preta (1º lugar, conto, 1991). Seus romances As pedras não
morrem e O crime mais cruel foram adquiridos pelo Programa Nacional de Bibliotecas Escolares do MEC, respectivamente em 2006
e 2009.
Saint-Clair Mello: Licenciado em Letras e mestre em Língua Portuguesa pela UFF, foi professor de Língua Portuguesa, durante 23 anos,
atividade que exerceu juntamente com a de servidor da Justiça do
RJ, da qual está aposentado presentemente. Mantém na internet os
blogs Asfalto & Mato (www.asfaltoemato.blogspot.com) e Gritos &
Bochichos (www.asfaltoemato.wordpress.com) em que publica contos, crônicas, poemas, textos de humor e comentários sobre os mais
variados assuntos. Em 2010, obteve o 2º lugar no XX Concurso
Nacional de Contos José Cândido de Carvalho, da prefeitura de
Campos dos Goytacazes/RJ, com o conto “O dia em que Zé Cândido chegou ao céu”.
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