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UUnnaa  ssttoorriiaa  ddaa  rraaccccoonnttaarree    

aaii  nnoossttrrii  rraaggaazzzzii  
  

GGiioovvaannnnii  èè  uunn  bbaammbbiinnoo  vviivvaaccee,,  ccuurriioossoo,,  mmoollttoo  iinnttrraapprreennddeennttee  nnoonnoossttaannttee  
ffrreeqquueennttii  aannccoorraa  llee  eelleemmeennttaarrii,,  hhaa  iinnffaattttii  ssoolloo  99  aannnnii  ee  ppeennssaa  ddii  ccoonnoosscceerree  mmoollttee  
ccoossee;;  èè  uunn  aabbiillee  lleettttoorree  ee  ddaa  ggrraannddee  vvoorrrreebbbbee  ddiivveennttaarree  uunn  eesspplloorraattoorree..  
  
LLuuii  nnoonn  èè  nnéé  ttrrooppppoo  aallttoo  nnéé  ttrrooppppoo  bbaassssoo,,  nnéé  ggrraassssoo  nnéé  mmaaggrroo,,  ggllii  ppiiaacccciioonnoo  
mmoollttiissssiimmoo    llee  llaassaaggnnee  ddeellllaa  nnoonnnnaa  PPiiaa  eedd  hhaa  uunnaa  ppaassssiioonnee  ssffrreennaattaa  ppeerr  iill  ccaallcciioo::  
èè  uunn  ttiiffoossoo  ssffeeggaattaattoo  ddeellllaa......  mmmmmmmm,,  nnoo,,  mmeegglliioo  ddii  nnoo,,  qquueessttoo  èè  uunn  sseeggrreettoo......  ::--DD  
AAnncchhee  iill  ppaappàà  ccoonnddiivviiddee  iinnffaattttii  qquueessttaa  ppaassssiioonnee    ee  qquuaannddoo  èè  ppoossssiibbiillee  vvaannnnoo  
sseemmpprree  aalllloo  ssttaaddiioo  ppeerr    vveeddeerree  ii  lloorroo  bbeenniiaammiinnii  sscceennddeerree  iinn  ccaammppoo,,  mmeennttrree  llaa  
mmaammmmaa  rriimmaannee  aa  ccaassaa  aa  pprreeppaarraarree  iill  cciiaammbbeelllloonnee..  
  
ÈÈ  uunn  vveenneerrddìì  sseerraa  ccoommee  uunn  aallttrroo  ssccaannddiittoo  ddaa::  aalllleennaammeennttii,,  ooppeerraazziioonnii  ddii  
mmaatteemmaattiiccaa,,  ppiizzzzaa  ffaattttaa  iinn  ccaassaa  ee  rriiggoorroossaammeennttee  ccoonn  ii  wwüürrsstteell,,  qquuaallcchhee  mmoommeennttoo  
aallllaa  PPSS44  ee  ppooii  GGiioovvaannnnii  ppuuòò  sseeddeerrssii  iinnssiieemmee  aaii  ggeenniittoorrii  ssuull  ddiivvaannoo  ppeerr  vveeddeerree  ssee  
iinn  ttvv  ppaassssaannoo  uunn  ffiillmm  ccaarriinnoo..  
QQuueell  vveenneerrddìì  sseerraa  ppeerròò  llaa  ffoorrttuunnaa  nnoonn  sseemmbbrraa  eesssseerree  ddaallllaa  ssuuaa  ppeerrcchhéé  ppaappàà  ee  
mmaammmmaa  ssoonnoo  pprroopprriioo  iinntteennzziioonnaattii  aa  gguuaarrddaarree  uunn  nnooiioossiissssiimmoo  ddooccuummeennttaarriioo  ssuull  
SSuudd  AAmmeerriiccaa;;  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  aanncchhee  iinntteerreessssaannttee  ssee  iill  ccoonndduuttttoorree  ppaarrllaassssee  ppiiùù  
ddeeii  ggrraannddii  ddeell  ccaallcciioo  cchhee  hhaannnnoo  ffaattttoo  llaa  ssttoorriiaa  ddeellll’’AAmmeerriiccaa  LLaattiinnaa..  
IInn  ttvv  ssccoorrrroonnoo  iimmmmaaggiinnii  ddii  uunnaa  tteerrrraa  ddeellllaa  qquuaallee  GGiioovvaannnnii  aavveevvaa  ssoolloo  sseennttiittoo  
ppaarrllaarree::  iill  BBrraassiillee;;  nnoonn  ssaappeevvaa  cchhee  èè  iill  qquuiinnttoo  ppaaeessee  ppiiùù  ggrraannddee  ddeell  mmoonnddoo  ppeerr  
ssuuppeerrffiicciiee  ((qquuaassii  ccoommee  iill  nnoossttrroo  iinntteerroo  ccoonnttiinneennttee)),,  nnoonn  èè  bbaaggnnaattoo  ddaa  uunn  mmaarree  
qquuaalluunnqquuee  mmaa  ddaa  uunn  oocceeaannoo,,  ll’’OOcceeaannoo  AAttllaannttiiccoo,,    èè  pprroopprriioo  llìì  cchhee  ssii  ttrroovvaa  llaa  
ffaammoossiissssiimmaa  FFoorreessttaa  AAmmaazzzzoonniiccaa  ddii  ccuuii  ppaarrllaannoo  ii  ssuuooii  lliibbrrii  ddii  aavvvveennttuurraa  eedd  èè  
ssttaattoo  iill  ffiioorreennttiinnoo  AAmmeerriiggoo  VVeessppuuccccii  aadd  aapppprrooddaarree  ppeerr  pprriimmoo  ssuullllee  ccoossttee  
bbrraassiilliiaannee..  
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““AAllllaa  ffiinnee  nnoonn  èè  ccoossìì  mmaallee  qquueessttoo  ddooccuummeennttaarriioo,,  ppaarreecccchhiiee  ccoossee  ggiiàà  llee  ccoonnoosscceevvoo  
aanncchhee  ssee  nnoonn  rriiuusscciivvoo  aa  ccoollllooccaarrllee  ggeeooggrraaffiiccaammeennttee””,,  ppeennssaa  GGiioovvaannnnii..  
MMaa  llee  iimmmmaaggiinnii  sseegguueennttii  nnoonn  ssoonnoo  ssoolloo  ccoommppoossttee  ddaa  bbeeii  ccoolloorrii  ee  ppaaeessaaggggii  
mmoozzzzaaffiiaattoo,,  ccii  ssoonnoo  mmoommeennttii  iinn  ccuuii  iill  pprreesseennttaattoorree  ppaarrllaa  ddeellllee  FFaavveellaass....  
““FFaavveellaass??  CCoossaa  ssoonnoo??  NNoonn  nnee  hhoo  mmaaii  sseennttiittoo  ppaarrllaarree””,,  aaffffeerrmmaa  GGiioovvaannnnii,,  ee  
mmeennttrree  lloo  ffaa  aappppaaiioonnoo  ffoottoo  ddii  ccaassee  ssggaanngghheerraattee  cchhee  sseemmbbrraannoo  ssooffffooccaarrssii  aa  
vviicceennddaa;;  aabbiittaazziioonnii  rreeaalliizzzzaattee  ccoonn  mmaatteerriiaallii  ddii  ffoorrttuunnaa  cchhee  ffoorrmmaannoo  ddeeii  cceennttrrii  
aabbiittaattii  ddeeccaaddeennttii..  
““CCii  ssoonnoo  iinnffaattttii  ppiiùù  ddii  66..000000  ffaavveellaass  ssppaarrssee  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ppaaeessee””,,  ccoonnttiinnuuaa  iill  
ccoonndduuttttoorree,,  ““llee  ppiiùù  ppooppoolloossee  ssoonnoo  aa  RRiioo  DDee  JJaanneeiirroo,,  SSããoo  PPaauulloo,,  SSaallvvaaddoorr,,  BBeelléémm,,  
FFoorrttaalleezzaa,,  RReecciiffee  ee  BBeelloo  HHoorriizzoonnttee””..  
CCiiòò  cchhee  vviieennee  mmeessssoo  iinn  oonnddaa  ssuubbiittoo  ddooppoo  èè  ppooccoo  aaccccaattttiivvaannttee  ppeerr  GGiioovvaannnnii  ee,,  
ffoorrssee,,  èè  ttrrooppppoo  aammaarroo  ddiiggeerriirree  iill  ccoonncceettttoo  ddii  FFaavveellaass  ee  BBiiddoonnvviillllee  aa  ssoollii  99  aannnnii,,  
ppeerr  ccuuii  aallllaa  pprriimmaa  ppuubbbblliicciittàà  ddeecciiddee  cchhee  èè  ll’’oorraa  ddii  aannddaarree  aa  lleettttoo..  FFiinniittoo  ddii  
ssiisstteemmaarrssii,,  uunnaa  vvoollttaa  ddeennttrroo  llee  ssuuee  ssooffffiiccii  ee  ccaallddee  ccooppeerrttee,,  GGiioovvaannnnii  cceerrccaa  ddii  
aaddddoorrmmeennttaarrssii  ssccaacccciiaannddoo  ii  ppeennssiieerrii  rreellaattiivvii  aaii  ffiillmmaattii  vviissttii  iinn  ttvv..  
  
DDooppoo  qquuaallcchhee  mmiinnuuttoo  GGiioovvaannnnii  ssii  rriittrroovvaa  lloonnttaannoo  ddaallllaa  ssuuaa  ccaammeerreettttaa,,  iinnttoorrnnoo  
nnoonn  ccii  ssoonnoo  ii  ssoolliittii  lliibbrrii  ee  ggiioocchhii  cchhee  èè  aabbiittuuaattoo  aa  vveeddeerree  eedd  iiggnnoorraarree,,  mmaa  uunn  
mmuucccchhiioo  ddii  bbaammbbiinnii  cchhee  nnoonn  ccoonnoossccee,,  vveessttiittii  ccoonn  aabbiittii  ttrraassaannddaattii  eedd  iinntteennttii  aa  
ggiiooccaarree  aa  ppaalllloonnee..  
GGiioovvaannnnii  nnoonn  ssaa  ssppiieeggaarrssii  bbeennee  ddoovvee  ssii  ttrroovvii,,  ssii  gguuaarrddaa  iinnttoorrnnoo  ee  nnoottaa  ttaannttaa  
ppoollvveerree  ee  mmoollttaa  ccoonnffuussiioonnee;;  nnoonn  ssaa  ccaappiirree  llee  sseennssaazziioonnii  cchhee  ssttaa  pprroovvaannddoo,,  
pprroobbaabbiillmmeennttee  èè  ffrraassttoorrnnaattoo,,  ssppaaeessaattoo  mmaa  aanncchhee  ccuurriioossoo..  
UUnnoo  ddeeggllii  aallttrrii  bbaammbbiinnii  sseemmbbrraa  aavveerr  iinnttuuiittoo  llaa  ppeerrpplleessssiittàà  ddeell  nnoossttrroo  
pprroottaaggoonniissttaa  ee  ppeerr  rroommppeerree  iill  gghhiiaacccciioo  lloo  iinnvviittaa  aadd  uunniirrssii  ccoonn  iill  rreessttoo  ddeell  ggrruuppppoo..  
““CCiiaaoo  bbaammbbiinnoo  iinn  ppiiggiiaammaa  mmii  cchhiiaammoo  TTiiaaggoo,,  nnoonn  ssttaarrtteennee  llìì  iinn  ddiissppaarrttee,,  vviieennii  aa  
ggiiooccaarree……””    
GGiioovvaannnnii  ssoorrpprreessoo  ddaa  qquueesstt’’iinnvviittoo  ffrreettttoolloossoo  ssii  bbuuttttaa  nneellllaa  mmiisscchhiiaa  ee  ppeerr  uunn  ppaaiioo  
dd’’oorree  iill  ggiiooccoo  vvaa  aavvaannttii;;  nnoonn  hhaa  mmaaii  ccoorrssoo  ee  ssuuddaattoo  ccoossìì  ttaannttoo,,  pprroobbaabbiillmmeennttee  èè  
aanncchhee  ppeerr  vviiaa  ddeellllaa  tteemmppeerraattuurraa  ttrrooppiiccaallee  ddeell  ppoossttoo......  ““AAllttrroo  cchhee  ggllii  aalllleennaammeennttii  
ddeell  mmiisstteerr……””  ppeennssaa  rriipprreennddeennddoo  ffiiaattoo  ee  ddooppoo  aavveerr  ssaalluuttaattoo  ttuuttttoo  iill  rreessttoo  ddeellllaa  
““ssqquuaaddrraa””  ssii  gguuaarrddaa  iinnttoorrnnoo  aallllaa  rriicceerrccaa  ddeellll’’uunniiccaa  ppeerrssoonnaa  ddeellllaa  qquuaallee  ssaa  iill  
nnoommee..  
  
TTiiaaggoo  èè  sseedduuttoo  ssuull  bboorrddoo  ddeellllaa  ssttrraaddaa  ee  lloo  ssttaa  cchhiiaarraammeennttee  iinnvviittaannddoo  aa  pprreennddeerree  
ppoossttoo  aaccccaannttoo  aa  lluuii,,  ll’’iimmbbaarraazzzzoo  iinniizziiaallee  ssii  èè  sscciioollttoo  ee  GGiioovvaannnnii  ssii  rreennddee  ccoonnttoo  ddii  
nnoonn  eesssseerrssii  aannccoorraa  pprreesseennttaattoo,,  ddeecciiddee,,  ppeerrcciiòò,,  ddii  rriimmeeddiiaarree  rriinnggrraazziiaannddoolloo  ppeerr  
llaa  ccoommppaaggnniiaa  ““GGrraazziiee  TTiiaaggoo  ppeerr  aavveerrmmii  ffaattttoo  ggiiooccaarree  ccoonn  vvooii,,  mmii  ssoonnoo  ddiivveerrttiittoo  
ttaannttiissssiimmoo……  CCoommuunnqquuee  iioo  ssoonnoo  GGiioovvaannnnii,,  hhoo  99  aannnnii  ee  vviivvoo  aa  PPrraattoo……””  
““WWooww  vviivvii  iinn  uunn  pprraattoo,,  ffoorrttee!!””    
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““NNoo  nnoo,,  nnoonn  vviivvoo  iinn  uunn  pprraattoo  mmaa  aa  PPrraattoo  cchhee  èè  uunnaa  cciittttàà  iittaalliiaannaa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  
vviicciinnoo  aallllaa  ppiiùù  ccoonnoosscciiuuttaa  FFiirreennzzee..  MMaa  ttoogglliimmii  uunnaa  ccuurriioossiittàà,,  ddoovv’’èè  cchhee  ssiiaammoo  
eessaattttaammeennttee??””  
““OOvvvviioo,,  aa  FFoorrttaalleezzaa……  CCaarroo  GGiioovvaannnnii  qquuii  ssiiaammoo  iinn  BBrraassiillee””  
““IInn  BBrraassiillee!!??  CChhee  ssttrraannoo,,  nnoonn  ssoo  pprroopprriioo  ccoommee  hhoo  ffaattttoo  aadd  aarrrriivvaarrccii......””  ddiiccee  
ppeennssiieerroossoo  ““ccoommuunnqquuee  nnoonn  mmii  hhaaii  aannccoorraa  ddeettttoo  qquuaannttii  aannnnii  hhaaii””  
““GGiiuussttoo,,  cchhee  ssbbaaddaattoo,,  aanncchh’’iioo  hhoo  nnoovvee  aannnnii  ffaattttii  ee  ffiinniittii  ee  ssoonnoo  iill  qquuaarrttoo  ddii  sseeii  
ffrraatteellllii””  
““SSeeii??  AAcccciiddeennttii,,  iioo  ssoonnoo  ffiigglliioo  uunniiccoo””  ccoonnttiinnuuaa  GGiioovvaannnnii  cchhee,,  gguuaarrddaannddoossii  
iinnttoorrnnoo,,  ccoommiinncciiaa  aa  ttrroovvaarree  uunnaa  cceerrttaa  ssoommiigglliiaannzzaa  ccoonn  ii  lluuoogghhii  mmoossttrraattii  nneell  
ddooccuummeennttaarriioo;;  ssii  rriiccoorrddaa  iinnffaattttii  cchhee  FFoorrttaalleezzaa  èè  uunnaa  ddeellllee  cciittttàà  iinn  ccuuii  ccii  ssoonnoo  
qquueellllee  ssttrraannee  ccaassee  ppooccoo  ccuurraattee;;  aazzzzaarrddaa  aa  cchhiieeddeerree  aall  nnuuoovvoo  aammiiccoo  ssee  ssoonnoo  iinn  
uunnaa  ffaavveellaa..  
““SSii””  rriissppoonnddee  TTiiaaggoo,,  ““ssiiaammoo  aa  MMuuccuunnaa,,  aallllee  ppoorrttee  ddii  FFoorrttaalleezzaa..  IIoo  aabbiittoo  qquuii  vviicciinnoo  
ee  llaa  mmiiaa  ccaassaa  nnoonn  èè  ttrrooppppoo  ddiivveerrssaa  ddaa  qquueellllee  aallllee  nnoossttrree  ssppaallllee””..  
““HHoo  vviissttoo  qquuaallcchhee  iimmmmaaggiinnee  iinn  ttvv””,,  rriibbaattttee  GGiioovvaannnnii  ““qquuiinnddii  ttuu  aabbiittii  iinn  uunnaa  
ppiiccccoollaa  ccaasseettttaa  iinnssiieemmee  aa  ttuuttttaa  llaa  ttuuaa  ffaammiigglliiaa??””  
““EEssaattttoo,,  vviivviiaammoo  iinn  ttrree  ssttaannzzee  eedd  iioo  ccoonnddiivviiddoo  llaa  ccaammeerraa  ccoonn  ttuuttttii  ii  mmiieeii  ffrraatteellllii……  
MMaa  ddaa  qquueessttee  ppaarrttii  ffuunnzziioonnaa  ccoossìì,,  èè  uunnaa  ccoossaa  ccoommuunnee,,  ttuuttttii  ii  mmiieeii  aammiiccii  ssoonnoo  
nneellllaa  sstteessssaa  ssiittuuaazziioonnee..  CCaassaa  ttuuaa  ccoomm’’èè??””  
““LLaa  mmiiaa  èè  uunn  ppoo’’  ppiiùù  ggrraannddee  ee  hhaa  ppiiùù  ssttaannzzee,,  iioo  nnee  hhoo  uunnaa  ttuuttttaa  ppeerr  mmee……””  
““OOhh,,  sseeii  pprroopprriioo  ffoorrttuunnaattoo  ––  ddiiccee  TTiiaaggoo  ––  aanncchhee  aa  mmee  ppiiaacceerreebbbbee  ooggnnii  ttaannttoo  ssttaarree  
iinn  ssaannttaa  ppaaccee......  ppeerròò  ssppeessssoo  mmii  ddiivveerrttoo  ddaavvvveerroo  ttaannttoo  ccoonn  ii  mmiieeii  ffrraatteellllii,,  
ssppeecciiaallmmeennttee  ccoonn  ii  dduuee  ggeemmeellllii  ppiiùù  ppiiccccoollii  ddii  qquuaassii  dduuee  aannnnii  ee  mmiiaa  ssoorreellllaa,,  cchhee  èè  
ppiiùù  ggrraannddee  ddii  mmee,,  hhaa  qquuaassii  1111  aannnnii......  ssee  nnoonn  aallttrroo  nnoonn  ccii  sseennttiiaammoo  mmaaii  ssoollii,,  
aahhaahhaahhaahh!!””......  GGiioovvaannnnii  rriimmaannee  ssttuuppiittoo  ddaa  qquueellllaa  rriissaattaa,,    ppeerrcchhéé  sseennttee  cchhee  vviieennee  
ddaall  ccuuoorree..  
PPooii  TTiiaaggoo  ccoonnttiinnuuaa  ““TTuu  vvaaii  aa  ssccuuoollaa??””......    
““BBeehh  ssii””  rriissppoonnddee  GGiioovvaannnnii  ““ssaappeessssii  cchhee  ppiizzzzaa!!””......    
““PPiizzzzaa??  BBeeaattoo  ttee,,  mmii  ppiiaacceerreebbbbee  ttaannttoo  mmaannggiiaarrllaa,,  mmaa  llaa  mmiiaa  ffaammiigglliiaa  nnoonn  hhaa  
aabbbbaassttaannzzaa  ssoollddii  ee  nnoonn  ccee  llaa  ppoossssiiaammoo  ppeerrmmeetttteerree””  ......    
““NNoo,,  nnoo,,  nnoonn  ppaarrllaavvoo  ddii  qquueellllaa......  iinnssoommmmaa  vvoolleevvoo  ddiirree  cchhee  ssppeessssoo  mmii  aannnnooiioo  aa  
ssccuuoollaa  ee  ppooii  mmiiccaa  mmii  ppiiaaccee  ttaannttoo  ssttuuddiiaarree......  NNooii  aa  ssccuuoollaa  aabbbbiiaammoo  llaa  mmeennssaa  ee  aa  
vvoollttee  aa  pprraannzzoo  cc’’èè  llaa  ppiizzzzaa,,  qquueellllaa  vveerraa,,  aahhaahhaahh......””  ……  ““PPeerròò  TTiiaaggoo  mmii  ssppiiaaccee  
ssaappeerree  cchhee  ii  ttuuooii  ggeenniittoorrii  ssoonnoo  iinn  ddiiffffiiccoollttàà””  ......    
““SSaaii,,  iioo  aa  ssccuuoollaa  nnoonn  sseemmpprree  rriieessccoo  aadd  aannddaarree””  ccoonnttiinnuuaa  TTiiaaggoo  ““EE  ccoommuunnqquuee  nnoonn  
ccii  ddaannnnoo  mmaaii  ddaa  mmaannggiiaarree......  ii  mmiieeii  ffrraatteelllliinnii  ppiiùù  ppiiccccoollii  iinnvveeccee  ssoonnoo  ppiiùù  ffoorrttuunnaattii,,  
nneellllaa  lloorroo  ssccuuoollaa  iill  pprraannzzoo  cc’’èè  ee  aallmmeennoo  uunnaa  vvoollttaa  aall  ggiioorrnnoo  rriieessccoonnoo  aa  mmaannggiiaarree””  
......    
““BBeehh,,  mmeennoo  mmaallee......  ee  iinn  cchhee  ssccuuoollaa  vvaannnnoo??””  ......  



4 
 

““EEccccoollaa  llìì””  ddiiccee  TTiiaaggoo,,  iinnddiiccaannddoo  uunnoo  ssttaabbiillee  cchhee  hhaa  uunn  ccaarrtteelllloo  bbeenn  ccoolloorraattoo  
ssoopprraa..  ““ÈÈ  uunnaa  ssccuuoollaa  ppeerr  ll’’iinnffaannzziiaa  cchhee  ssii  cchhiiaammaa  ““CCiirraannddaa  CCiirraannddiinnhhaa””......  èè  ccaarriinnaa  
ee  ii  mmiieeii  ffrraatteelllliinnii  ccii  vvaannnnoo  ttaannttoo  vvoolleennttiieerrii,,  iimmppaarraannoo  ttaannttee  ccoossee  ee  ppooii  ggiiooccaannoo  ee  
ssii  ddiivveerrttoonnoo;;  ii  bbaammbbiinnii  qquuaa  ssoonnoo  mmoollttii  ee  ppuurrttrrooppppoo  nnoonn  ttuuttttii  hhaannnnoo  llaa  
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aannddaarree  aa  ssccuuoollaa””..  
GGiioovvaannnnii  èè  uunn  ppoo’’  ttrriissttee  aaddeessssoo,,  ssaappeerree  ttuuttttee  qquueessttee  ccoossee  nnoonn  lloo  ffaa  ssttaarree  
ttrraannqquuiilllloo,,  mmaa  nnoonnoossttaannttee  ttuuttttoo  iill  ssoorrrriissoo  ssuull  vvoollttoo  ddii  TTiiaaggoo  nnoonn  ssii  èè  ssppeennttoo  ee  
qquueessttoo  lloo  ffaa  rriifflleetttteerree,,  lloo  ffaa  ppeennssaarree  aa  qquuaannttoo  TTiiaaggoo  rriieessccaa  aadd  aapppprreezzzzaarree  llee  
ppoocchhee  ccoossee  cchhee  hhaa,,  mmeennttrree  lluuii  nnoonn  sseemmpprree  ssaa  rriiccoonnoosscceerree  cchhee  èè  aa  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  
uunn  bbaammbbiinnoo  ffoorrttuunnaattoo..  
  
““SSaaii””  ddiiccee  TTiiaaggoo  ““ppeennssoo  cchhee  ssee  ffoossssiimmoo  ssttaattii  ppiiùù  vviicciinnii  nnooii  ssaarreemmmmoo  ddiivveennttaattii  
ddaavvvveerroo  ggrraannddii  aammiiccii””..  
GGiioovvaannnnii  ffiissssaa  ggllii  oocccchhii  ssccuurrii  ee  pprrooffoonnddii  ddii  TTiiaaggoo  ee  ssii  aaccccoorrggee  ddii  nnoonn  rriiuusscciirree  aa  
rriissppoonnddeerree  ccoonn  vvooccee  ddeecciissaa  mmaa  ssuussssuurrrraa  sseemmpplliicceemmeennttee  uunn  ffiiooccoo  ““LLoo  ppeennssoo  
aanncchh’’iioo......””..  
II  dduuee  ssii  aabbbbrraacccciiaannoo  eedd  iimmpprroovvvviissaammeennttee  ll’’aammbbiieennttee  iinnttoorrnnoo  aa  GGiioovvaannnnii  ssii  
ooffffuussccaa  ee  ii  ccoonnttoorrnnii  ddiivveennttaannoo  ssffuuooccaattii  ffiinnoo  aa  cchhee  ......  BBiipp  BBiipp  BBiipp  ––  BBiipp  BBiipp  BBiipp!!!!!!  
““OOhh  nnoo,,  llaa  ssvveegglliiaa!!””  GGiioovvaannnnii  aapprree  ggllii  oocccchhii  ee  ssii  aaccccoorrggee  ddii  eesssseerree  ttoorrnnaattoo  nneellllaa  
ssuuaa  ssttaannzzeettttaa;;  llaa  nnoottttee  èè  ppaassssaattaa  ccoossìì  iinn  ffrreettttaa  mmaa  nnoonn  ssii  èè  ppoorrttaattaa  vviiaa  qquueellllee  
iimmmmaaggiinnii  ee  qquueellllee  ppaarroollee  cchhee  pprroobbaabbiillmmeennttee  rreesstteerraannnnoo  ssttaammppaattee  nneellllaa  ssuuaa  
tteessttaa..    
““AAcccciiddeennttii,,  uunn  ssooggnnoo,,  mmaa  sseemmbbrraavvaa  ccoossìì  vveerroo......  ee  aaddeessssoo??””..  
  
GGiioovvaannnnii  èè  ccoossìì  iimmmmeerrssoo  nneeii  ssuuooii  ppeennssiieerrii  cchhee  aanncchhee  llaa  mmaammmmaa  ssee  nnee  aaccccoorrggee  
dduurraannttee  llaa  ccoollaazziioonnee,,  eedd  iinnffaattttii  ggllii  cchhiieeddee  ccoossaa  aabbbbiiaa......  ““SSaaii  mmaammmmaa,,  hhoo  ffaattttoo  uunn  
ssooggnnoo......””  LLaa  mmaammmmaa  aassccoollttaa  aatttteennttaa  llee  ppaarroollee  ddeell  ffiigglliioo  mmaa  iill  tteemmppoo  èè  ttiirraannnnoo  eedd  
èè  ggiiàà  ll’’oorraa  ddii  aannddaarree  aa  ssccuuoollaa..  
LLaa  mmaattttiinnaa  ppaassssaa  vveellooccee  ee,,  ttoorrnnaattoo  aa  ccaassaa,,  sseemmpprree  ccoonn  qquueeii  ppeennssiieerrii  nneellllaa  mmeennttee,,  
GGiioovvaannnnii  ssii  ffaa  aaiiuuttaarree  ddaallllaa  mmaammmmaa  aa  cceerrccaarree  nnoottiizziiee  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  
iinntteerrnneett  ssuull  BBrraassiillee......  ““MMaa  ccoommee  ssii  cchhiiaammaavvaa  qquueellllaa  ssccuuoollaa......  CCiirreennddaa,,  CCaarreennddaa......  
AAhh  ssii,,  CCiirraannddaa,,  CCiirraannddaa  CCiirraannddiinnhhaa””..  GGiioovvaannnnii  ee  llaa  mmaammmmaa  ccoonn  ssoorrpprreessaa  
ssccoopprroonnoo  cchhee  qquueellllaa  ssccuuoollaa  eessiissttee  ddaavvvveerroo  ee  cchhee  ssii  ttrroovvaa  pprroopprriioo  iinn  uunn  ppiiccccoolloo  
ppaaeessee  ddeellllaa  ppeerriiffeerriiaa  ddii  FFoorrttaalleezzaa..    
  
CChhiissssàà  aalllloorraa  ssee  aanncchhee  TTiiaaggoo  hhaa  ffaattttoo  lloo  sstteessssoo  ssooggnnoo......  
 


