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FFoogglliiee  dd’’aatttteessaa  
  
AA  PPaaoolloo,,  

  
  
LL’’uunniiccoo  ssgguuaarrddoo  aa  
ccuuii  ppootteevvoo  ccrreeddeerree  
  
oorrmmaaii  ssccoommppaarrssoo……  
  
LLee  mmaannii  ppiiccccoollee  ee  
ppiieennee  
llaa  vvooccee  ffoorrttee  ee  
ssccrroosscciiaannttee  
  
aa  PPaaoolloo  ppeerrcchhéé  eerraa  
ssoolloo  ll’’aatttteessaa..  
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CCeerrccoo  ttee  
  
EE’’  cchhee  cceerrccoo  ttee  
nneellllee  llaaccrriimmee  ddii  ssttaasseerraa  
nnoonn  ppeerrcchhéé  ssiiaa  ttrriissttee,,  
mmaa  ssaarreessttii  iill  ccrriissttaalllloo  vvaarriiooppiinnttoo  ddeell  ssaallee..  
ppeerrcchhéé  èè  nneell  mmaallee,,  
cchhee  nnaassccee  ssoottttoo  llee  uunngghhiiee,,  
qquuaannddoo  iinncciiddoo  iill  ssuuoo  nnoommee  
ssuullllaa  sscchhiieennaa  
cchhee  ddii  ttee  sseennttoo  iill  bbiissooggnnoo,,  
llaa  ppeennaa……  
UUnnaa  cciiccaattrriiccee  ss’’aapprree  ppeerr  llee  ffiigguurree  ddeellllaa  nnoottttee,,  
nneell  ddoonnddoolliioo  ddeellllee  mmoollllee,,  
ssii  ssoolllleevvaannoo  bboollllee,,  
ddii  iinncchhiioossttrroo  ppeessaannttee,,  
ssaanngguuee,,  cchhee  ggrruummaa  llee  mmiiee  vveessttii  ,,  
bbeellllee……  
ccoommee  ssppoossaa  
nnoonn  ppiiùù  ssttrraanniieerraa  
ssaalluuttoo  ttee,,  
PPaarroollaa  
cchhee  rriissoorrggii  ssuu  mmee  
ssuull  ffaarrssii  ddeell  ggiioorrnnoo……..  
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NNoonn  ssoo  
  
MMii  ssppiiaaccee  nnoonn  ssoo  aassppeettttaarree  
ppeerrcchhéé  iill  tteemmppoo  ssaarreebbbbee  uunnaa  lluunnggaa  ccoollllaannaa  ddii  
ppeerrllee  ee  
iioo  nnoonn  ppeerrddeerreeii  uunn  aattttiimmoo  
  
nnoonn  ssoo  gguuaarrddaarree,,  mmaa  ssoolloo  vveeddeerree  llaa  ttuuaa  vviittaa  
nnoonn  ffaacccciioo  ffiinnttaa  ddii  eesssseerree  eetteerrnnaa  
  
ii  ttuuooii  oocccchhii  llii  vvoogglliioo  ssuu  ddii  mmee,,  
nnoonn  ssoo  eesssseerree  ssiinncceerraa,,  
nnoonn  ssoo  ccaammmmiinnaarree  iinn  ppuunnttaa  ddii  ppiieeddii  ddiieettrroo  llaa  ttuuaa  
oommbbrraa,,  
  
nnoonn  ssoo  aavvvviinngghhiiaarrmmii  aa  ttee  
ccoommee  uunn  nnaassttrroo  mmoorrbbiiddoo  
  
ssoo  ccooccccoollaarrttii  ccoonn  llee  mmiiee  ppaarroollee  
  
......mmaa  nnoonn  sseeii  ccaarrttaa  ee  nnoonn  hhaaii  bbiissooggnnoo  ddii  
iinncchhiioossttrroo  
  
hhaaii  bbiissooggnnoo  ddii  uunnaa  ddoonnnnaa  ddaa  ssooggnnaarree,,  ddii  uunn  
mmeezzzzoo  ssooggnnoo  ddaa  ccoonntteemmppllaarree  
  
HHaaii  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  ccaavvaalliieerree  
hhaaii  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  sseellllaa  
  
ddii  eesssseerree  ffaannttiinnoo  
ddii  eesssseerree  ppaaddrroonnee  
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HHaaii  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  uuoommoo..  
  
TTii  ccoonnsseeggnnoo  iinntteerroo  iill  ttuuoo  mmiisstteerroo,,  nnoonn  ssoonnoo  iinn  
ggrraaddoo  
ddii  ssvveellaarrlloo  mmaa  ssoolloo  ddii  vveellaarrlloo  
ccoonn  llaa  mmiiaa  ccaallmmaa  ddii  bbaaccoo  ddaa  sseettaa,,  
  
NNoonn  ssoo  bbeenneeddiirree  llaa  tteerrrraa  ccooll  mmiioo  ssoolloo  ssgguuaarrddoo,,  
  
rriimmaannii  tteerrrraa,,  
sseeii  ssaabbbbiiaa  ffiinnee  
llaa  nnoottttee  ddoorrmmoo  aaggiittaattaa  ppeerrcchhéé  ccii  sseeii  
mmaa  nnoonn  ttii  ttrroovvoo  nneell  lleettttoo……  
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RRiifflleessssiioonnee  
  
SSoonnoo  sscciiooccccaattaa  ddaallllee  ccoossee,,  ii  lloorroo  sseeggrreettii  ppoorrttaannoo  

ppeerr  aallttrreettttaannttii  sseeggrreettii  rriittii  ddii  ccoorrtteeggggiiaammeennttoo……  

CCoossìì  cchhee  ooggnnii  ggiioorrnnoo  ssuull  cciigglliioo  ddeellllee  ccoossee  èè  ccoommee  

uunn’’iimmpprroovvvviissaa  ccrreesscciittaa..  MMii  ppiiaacccciioonnoo  llee  oommbbrree  

sstteellllaattee  ddeellllee  ppiiaannttee  ttrraa  ll’’oorrttoo  ee  llaa  vveecccchhiiaa  ccaassaa,,  

ddoovvee  cc’’èè  iill  ggaattttoo  cchhee  ssttiirraa  llee  uunngghhiiee  ssttiizzzziittoo  ppeerr  

aaffffeerrrraarree  qquueellllaa  bbiizzzzaarrrraa  ccooppeerrttaa  ddii  ssoollee  ssttaannddoo  

bbeennee  aatttteennttoo  aa  rriippaarraarree  iill  sseeddeerree..  

NNoonn  mmii  ppiiaacccciioonnoo  llee  ppaarroollee  ggeettttaattee  sseennzzaa  rraaddiiccee  

aallccuunnaa..  mmii  ppiiaacccciioonnoo  llee  eerrbbeettttee  ssppoonnttaanneeee,,  nnoonn  llee  

eerrbbaaccccee  ccoommee  llaa  ggrraammiiggnnaa  cchhee  ttaagglliiaa  ll’’iinnddiiccee  ssee  

nnoonn  ssii  èè  ccaauuttii……  NNoonn  vvoogglliioo  sseennttiirree  qquueellllee  ppaarroollee  

ggeettttaattee  cchhee  ssppeessssoo  rriiccrreessccoonnoo  nneellllaa  ggoollaa  aanncchhee  ssee  

llee  sseecccchhii,,  ee  ffaannnnoo  ppiiaannttee  nneell  cceerrvveelllloo,,  eessccoonnoo  ddaaggllii  

oorreecccchhii  ttrraa  ii  ccaappeellllii,,  ee  vveennggoonnoo  ddii  nnuuoovvoo  vvoommiittaattee  

ffuuoorrii,,  ccoonn  llaa  sstteessssaa  rraabbbbiiaa,,  ccoonn  llaa  sstteessssaa  

lleeggggeerreezzzzaa,,  ppeerr  iill  ddoolloorree  aallllaa  bbooccccaa  ddeelllloo  ssttoommaaccoo  ee  

iill  ssooffffooccaammeennttoo……  
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CCii  ssoonnoo  qquuaaddeerrnnii  ddii  ppaarroollee,,  mmaanncciiaattee  ddii  ppaarroollee,,  ee  

rriiccoorrddii,,  mmaa  cc’’èè  ppuurree  iill  ssiilleennzziioo  cchhee  llee  ccuussttooddiissccee  

ccoommee  llaa  tteerrrraa  ddii  ccaassttaaggnnoo……  BBiissooggnnaa  ccaammmmiinnaarree  

aassssaaii  ppeerr  pprreennddeerrnnee  uunn  ssaacccchheettttoo……  cchhee  aaccccoollggaa  

uunnaa  ssoollaa  ppaarroollaa..  

VVoorrrreeii  ttuu  rriissppeettttaassssii  qquueell  ffiilloo  ddii  rraaggnnoo  aa  ccuuii  

aappppeennddoo  ccaarrttaa  bbiiaannccaa  iimmbbrraattttaattaa,,  vvoorrrreeii  ttuu  

ddaannzzaassssii  ccoonn  lloo  ssgguuaarrddoo  ssuu  qquueessttoo  iinnssoolliittoo  

bbuuccaattoo,,  ccii  ssoonnoo  ppeerr  tteerrrraa  llee  ppiissttee  ccoonn  llee  bbiigglliiee,,  llee  

bbiigglliiee  ddii  vveettrroo  ccoonn  llaa  vvoolluuttaa  bblluu,,  qquueellllee  cchhee  vvoorrrreeii  

ssppoossttaarree  ccoonn  uunn  ssooffffiioo  ......ssoonnoo  llìì  llee  mmiiee  bbiigglliiee  ddii  

ppaarroollee..  
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TTii  ccoonnsseeggnnoo  ll’’eetteerrnnoo  
  
TTii  ccoonnsseeggnnoo  ll’’eetteerrnnoo..  
ttuu  ccaannggiiaa  llee  ssttaaggiioonnii..  
  
TTii  ddaarròò  tteerrrraa,,  tteerrrraa  ddoorraattaa,,  
ddaa  ppeettttiinnaarree  ccoonn  llaa  ttuuaa  bbrreezzzzaa..  
TTii  ddaarròò  tteerrrraa,,  tteerrrraa  nneerraa,,  
ddaa  ddiissssooddaarree  ccoonn  llaa  ttuuaa  rraabbbbiiaa......  
TTii  ddaarròò  tteerrrraa,,  tteerrrraa  ssoolliittaarriiaa,,  
ddaa  ssaallvvaarree  ccoonn  llee  ttuuee  llaaccrriimmee,,  
TTii  ddaarròò  tteerrrraa,,  tteerrrraa  vveerrggiinnee,,  
ddaa  ccoonntteemmppllaarree  ssoottttoo  llaa  nneebbbbiiaa,,  
  
TTii  ddaarròò  tteerrrraa  
TTeerrrraa  eetteerrnnaa……  
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IIll  ggiiuunnccoo  ee  llaa  qquueerrcciiaa  
  
CC’’èè  uunn  ggiiuunnccoo  cchhee  aassppiirraa  aa  ffaarrssii  qquueerrcciiaa  
aa  ffaarrssii  ggrraannddee  ddaall  sseemmpplliiccee……  
LLaa  qquueerrcciiaa,,  iill  ssuuoo  aabbbbrraacccciioo  ddii  rraammii  èè  ccuussttooddee  ddeell  
tteemmppoo,,  
ddiisseeggnnaa  ssee  sstteessssaa  ccoonn  cceerrcchhii  ccoonncceennttrriiccii..  
RRuugghhee  rroossssee  
rruugghhee  ggiiaallllee  
rruugghhee  bblluu..  
  
AAll  ddii  llàà  ddeell  vviioottttoolloo  iill  ggiiuunnccoo  èè  nneell  ffaannggoo..  
iill  vveennttoo  lloo  ccoorrtteeggggiiaa,,  
llaa  ppiiooggggiiaa  lloo  ccoorrtteeggggiiaa,,  
iill  ssoollee  
llaa  tteerrrraa……  
èè  rraappiittoo  ddaa  ttuuttttoo..  
MMaa……  cc‘‘èè  uunn  ccuuoorree  ddii  qquueerrcciiaa,,  nneellll’’aaccccoommppaaggnnaarree  

ccoonn  lloo  ssgguuaarrddoo  ddii  cceerraa  cchhii  lloo  ssmmuuoovvee  ddii  uunn  ffiiaattoo..                            
CC’’èè  uunn  ccuuoorree  ddii  qquueerrcciiaa  nneellll’’aaccccoommppaaggnnaarree  iill  
ppaassssoo  ddii  cchhii  lloo  ppiieeggaa..  

CC‘‘èè  uunn  ccuuoorree  ddii  qquueerrcciiaa  nneell  ssuuoo  ttuurrbbiinnaarree  aattttoorrnnoo  
aa  sséé……  
UUnnaa  ccoorrtteecccciiaa  dd’’aarriiaa  ssppeessssaa,,  sseemmpprree  ppiiùù  ssppeessssaa..  
DDoovvee  ccaattttuurraa  ffaarrffaallllee  
cc’’èè  uunn  ccuuoorree  ddii  qquueerrcciiaa……  
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LL’’uuoommoo  cchhee  ((iinn  ttee))  nnoonn  ccoonnoossccii  
  
TTeennggoo  aa  TTee  
LL’’uuoommoo  cchhee  nnoonn  ccoonnoossccii,,  
ee……  cchhee  ppeennssaannddoottii  aatttteennddoo......  
SSeennzzaa  ttuuaa  rriicchhiieessttaa  aatttteennddoo  aall  ggiioorrnnoo……  
  
DDoovveennddoo  ddiivviiddeerree  llee  oorree,,  
ii  ggiioorrnnii  ddeell  mmiioo  ccaalleennddaarriioo..  
ssttuuppiittaa  mmii  ppeerrddoo  llaa  ffiillaa  mmiinnuuttaa  
ddeeii  rriiccoorrddii  ffoorrmmiiccaa..  
  
DDeevvoo  tteenneerree  llee  mmaannii  iinn  ttaassccaa,,  
PPeerrcchhéé  nnoonn  ssii  aapprraannoo  ffrreettttoolloossee  aadd  uunn  
aabbbbrraacccciioo  
RRuubbaattoo  aall  ggiioorrnnoo......  
DDeevvoo  ssccrriivveerree  qquuaaddeerrnnii  
ppeerrcchhéé  llee  mmiiee  ppaarroollee  ssiiaannoo  ssiiccuurraa  ffoonnttee……  
  
HHoo  ccaammmmiinnaattoo  iill  ggiioorrnnoo,,  
aatttteennddoo,,  
ee  ssoo  cchhee  ssaarràà  iill  ssiilleennzziioo  
cchhee  mmii  ppoorrtteerràà  
TTee,,  ll’’uuoommoo  cchhee  nnoonn  ccoonnoossccii  
  



SSiimmoonnaa  PPoosssseennttii  

1122  

IIoo  ggiiuuddiiccoo  
  
GGiiuuddiiccoo  ii  ccoonnffiinnii  ddeell  mmiioo  ggiioorrnnoo  
QQuuaannddoo  aaffffiioorraa  ddaall  ssoonnnnoo  
ee  qquuaannddoo  rreecclliinnaa  iill  ccaappoo..  
  
PPeerr  ppooii  ccoonnffoonnddeerree  iill  ssoonnnnoo,,  ccoonn  llaa  vveegglliiaa..  
  
IIoo  ggiiuuddiiccoo  mmee  sseevveerraammeennttee  
ppeerrcchhéé  mmii  ssiiaa  rreessaa  llaa  ppaarriittàà..  
PPeerrcchhéé  ssaappppiiaa  ccoossaa  ssii  cceellaa  nneell  ppaassssoo  aa  mmee  
ccoommppaaggnnoo..  
ppeerrcchhéé  ll’’iinnccoonnttrroo  ccooll  ssiilleennzziioo  ssiiaa  ppiiùù  ddoollccee..  
  
GGiiuuddiiccoo  llee  ccoossee  
aaffffiibbbbiiaannddooggllii  ddeeii  nnoommii  cchhee  llee  sslleegghhiinnoo  ddaa  tteerrrraa..  
IIoo  ggiiuuddiiccoo  iill  ggiiuussttoo  oo  lloo  ssbbaagglliiaattoo  
ssoolloo  ssee  rroommppoonnoo  iill  ssiilleennzziioo  cchhee  ooggnnuunnoo  ccooccccoollaa  
oollttrree  llee  cciigglliiaa..  
ssee  ttuurrbbaannoo  lloo  ssgguuaarrddoo..  
SSee  iill  ggiiuussttoo  èè  ccooppeerrttoo  ddaallll’’aammoorree  sstteessssoo  
  
IIoo  ggiiuuddiiccoo  OOddiioo  lloo  sstteessssoo  aammoorree  
cchhee  ttii  ccoossttrriinnggee  aa  ccaammbbiiaarree  llaa  ffoorrmmaa  aall  ttuuoo  
ssttaammppoo..  
  
  
  



FFoogglliiee  dd’’aatttteessaa  

1133  

AA  mmiiaa  mmaaddrree……RRoossyy..  
  
PPeerrddoo  llee  mmiiee  iimmpprroonnttee  
ssee  nnoonn  cc’’èè  nniieennttee  ddaa  eesspplloorraarree  
......mmaa  cc’’èè  ssoolloo  llaa  ttrraannqquuiilllliittàà  ddii  uunnaa  ppaalluuddee  
ddii  ppeennssiieerrii  mmoorrttii..  
  
CCoossìì,,  mmiioo  mmaallggrraaddoo  ppeerrddoo  iill  ssoonnnnoo  
ee  llaa  ccaappaarrbbiiaa  mmiiaa  mmaalliinnccoonniiaa……  
  
PPeerrddoo  llaa  vvooccee  qquuaannddoo  
MMaa  ppaarrllaa  ttrrooppppoo  ddeeii  mmiieeii  eerrrroorrii..  
  
QQuuaannddoo  cceerrccaa  llaa  ssuuaa  ffoorrzzaa  
nneellllaa  mmiiaa  ttaarrttaarruuggaa  
cchhee  nnoonn  ssaa  ccoorrrreerree  cchhee  iinn  bbaassssoo..  
ppeerrddoo  ll’’eeqquuiilliibbrriioo  ccooll  gguusscciioo  rriivveerrssoo……  
nnoonn  ccoorrrroo  cchhee  iinn  bbaassssoo  
ccoonnttrroo  ll’’oommbbrraa  ddeell  mmuurroo  
qquuaannddoo  lleeii  nnoonn  mmii  vveeddee..  
  
PPeerrddoo  llee  ssttaaffffee  qquuaannddoo  lleeii  
ccoonn  ssppiieettaattaa  mmaatteerrnniittàà  
mmoossttrraa  uunnaa  ppiissttaa  iinnffrraannttaa  
aadd  uunn  ffuuttuurroo..  cchhee  ttiimmiiddoo  
tteennggoo  rroottoollaannttee  iinn  ttaassccaa……  
UUnnaa  bbiigglliiaa  ddii  vveettrroo  ee  ccaarrttaa  bblluu,,  
cchhee  ssii  iinnffrraannggee  nneell  bbuuccoo  ddeell  mmiioo  ccaappppoottttoo..  
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PPeerrddoonnoo  
  
PPeerrddoonnoo  iill  ddiissoorrddiinnee..  
sseeggnnoo  ddeell  ppaassssaaggggiioo……  
PPeerrddoonnoo  ii  sseeggnnii  
ddii  uunn  ggiioorrnnoo  rroovveesscciiaattoo......  
iill  vveessttiittoo  ssbbaagglliiaattoo,,  
iill  ttrruuccccoo  ccoollaattoo..  
iill  bbaavveerroo  ddii  ttrraavveerrssoo……  
PPeerrddoonnoo  iill  bbrroonncciioo  
mmaa  nnoonn  llaa  ddiimmeennttiiccaannzzaa..  
AAmmoo  llaa  ffeeddeellttàà  ddeellllaa  rraaddiiccee  
ppeerr  llaa  mmiisseerraa  ggoocccciiaa  dd’’aaccqquuaa..  
AAmmoo  llaa  ffiidduucciiaa  ddeellll’’eeqquuiilliibbrriissttaa  
iinn  uunn  ffiilloo,,  
ddeell  rraaggnnoo  nneellllaa  ssuuaa  sseettaa……  
PPeerrddoonnoo  ll’’iinnggeennuuiittàà  
ppeerrcchhéé  llaa  ccoonnffoonnddoo,,  
AAmmoo  ooggnnii  eesssseerree  
eetteerreeoo  cchhee  ssii  mmuuoovvee  
ccoommee  ssee  ddoorrmmiissssee,,  
cchhee  ssii  ppoorrttaa  ddiieettrroo  iill  ssuuoo  bbiicccchhiieerree  
ddoovvee  ooggnnii  ggiioorrnnoo  ccaaddee……  
LLaavvaa  ddii  ccoonnttiinnuuoo  
llee  iimmpprroonnttee  ddeeii  ssuuooii  aannnnii  
PPeerrddoonnoo  iill  ssuuoo  oobblliioo  
ppeerrcchhéé  vv’’èè  lloo  ssttuuppoorree  
ddii  uunnoo  ssgguuaarrddoo  ddaa  
pprriimmoo  ggiioorrnnoo  
qquuii  ssuu  uunnaa  tteerrrraa  ddii  aadduullttii  ssaaggggii  
ee  sseennzzaa  ssgguuaarrddoo……  
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PPoossiizziioonnee  
  
PPrreeffeerriissccoo  ssttaarree  qquuii  
ttrraa  ppuunnttoo  ee  ppuunnttoo  
iinn  qquueessttoo  mmaarrggiinnee  bbiiaannccoo  
ddoovvee  nnoonn  ssoonnoo  mmaaii  ssttaattee  ppaarroollee......  
CCoonnffoonnddoo  ii  mmiieeii  ccaappeellllii  dd’’aallgghhee  
ccoonn  ii  sseeggnnii,,  
mmaa  ttuuttttaavviiaa  rriimmaannggoo  qquuii  
ccoonn  llee  mmaannii  ssuullllee  oorreecccchhiiee  
llaa  bbooccccaa  ssuullllee  ggiinnoocccchhiiaa,,  
rriimmaannggoo  qquuii  ttrraa  ppuunnttoo  ee  ppuunnttoo  
ddoovvee  nnoonn  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ppaarroollee……  
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VVeenneerree  MMaammmmaa  
  
VVoorrrreeii  cchhiiaammaarrttii  ffiinnaallmmeennttee  mmaammmmaa  ssttaasseerraa,,  llaa  
llaammppaaddaa  ttii  ttiinnggee  iill  vvoollttoo  ppllaacciiddoo,,  hhaaii  rriiccccii  
ssccoommppoossttii  ssuu  ppaallppeebbrree  uummiiddee......  IIoo  ssoonnoo  qquuii  aadd  uunn  
ssooffffiioo,,  mmaa  ttuu  mmii  aabbbbaannddoonnaassttii  ppeennssiieerroo,,  ccrreeddoo  
ddeelluussaa  nneelllloo  ssggrraavvaarrttii  ddii  mmee……  MMii  ttrroovvaarroonnoo  ccoonn  
uunn  ssoonnaagglliioo  aavvvvoollttaa  ddii  ffoogglliiee,,  mmaa  sseennzzaa  uunn  ssoolloo  
ttuuoo  ttrraattttoo,,  nneessssuunn  ddoonnoo  ddii  mmaaddrree  dduunnqquuee……  
SSoonnoo  vveennuuttaa  nnoottttii  ssuu  nnoottttii,,  mmaann  mmaannoo  cchhee  iill  mmiioo  
ppiieeddee  ccrreesscceevvaa  ssuull  ccoottoonnee  ddeellll’’OOlliimmppoo,,  hhoo  vvaarrccaattoo  
llaa  ppoorrttaa  ddii  cceeddrroo..  VVoolleevvoo  vveeddeerree  ddoovv’’eerraa  llaa  mmiiaa  
ccuullllaa  ddii  rraammee……  VVeennnnii  ppeerr  iill  ttuuoo  sspplleennddoorree,,  ppeerr  
ffaarree  aarrrroossssiirree  uunn  ppooccoo  llee  rroossee  bbiiaanncchhee  nneell  ppiiggiiaammaa  
gguuaallcciittoo……  HHoo  ffaattiiccaattoo  ppeerr  aavveerree  iill  ttuuoo  rriissppeettttoo,,  hhoo  
uussaattoo  llee  aarrmmii  cchhee  AAtteennaa  mmii  ddiieeddee  iinnffaannttee,,  ppuurr  
eesssseennddoo  ppeerr  ttee  gguueerrrriieerraa……  NNoonn  ssoo  llaasscciiaarree  nniieennttee  
aallll’’aattttiimmoo  ffuullggiiddoo  ddeellll’’aappppaarriizziioonnee,,  nnoonn  ssoo  bbeenneeddiirree  
llaa  tteerrrraa  ccooll  mmiioo  ssoolloo  ssgguuaarrddoo,,  
AAtttteennddoo..  
AAtttteennddoo  PPrroosseerrppiinnaa  ssuullllee  rriivvee  ddeelllloo  SSttiiggee  ppeerr  
rriiffiioorriirree  ccoonn  lleeii  aa  PPrriimmaavveerraa..  SSeennzzaa  aavveerree  aavvuuttoo  llee  
ttuuee  ccaarreezzzzee  ssuullllee  mmaanniinnee  ee  ssuuii    ppiieeddiinnii,,  ssoonnoo  
ssiimmiillee  aallll’’uuoommoo  mmiittee  ee  ffoorrttee  cchhee  gguuaarrddoo  ddiirriittttoo  
nneeggllii  oocccchhii  aa  ccuuii  ddiiccoo  ppaarroollee  ddii  ddoonnnnaa……  MMaa  aammoo  
llaa  nnoottttee  mmaammmmaa,,  aammoo  ccoopprriirrmmii  iill  ccoorrppoo  ddii  ffoogglliiee  
eeddeerraa  ii  mmiieeii  ccaappeellllii..  
HHoo  nneell  ppaallaattoo  iill  gguussttoo  ddeell  llaattttee  ddii  DDiiaannaa,,  cchhee  
gguuaarrddoo  aattttoonniittaa  mmeennttrree  ccoolloorraa  ddii  bbiiaannccoo  llaa  mmiiaa  
vveessttee  ddii  ccoottoonnee……  
AAbbbbrraacccciiaammii  oorrmmaaii  ee  pprreennddiimmii  nneell  lleettttoo……  
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HHoo  ii  vvoottii  ddii  ssaaccrriiffiiccii  vviiaa  vviiaa  ddiivveerrssii,,  hhoo  cciiccaattrriiccii  ddii  
iinncchhiioossttrroo  bblluu  ssuu  mmaannii  ee  ppiieeddii,,  hhoo  uunn  ccuuoorree  
iinnddaaccoo  ee  ffiieerroo,,  nnoonn  vvoogglliioo  uunn  nnuuoovvoo  ssttaammppoo,,  nnoonn  
ppiiùù  ppeerrcchhéé  llee  mmiiee  ppaarroollee  nnoottttuurrnnee  ffrruusscciiaannoo  ccoommee  
llee  ttuuee  vveessttii  ddii  sseettaa......  
PPeerrcchhéé  hhoo  ssiinnuuoossaa  ll’’aanniimmaa......  
PPeerr  uunnoo  ssgguuaarrddoo  bbiiaannccoo  cchhee  aatttteennddee  mmee  aaii  ppiieeddii  
ddeellll’’OOlliimmppoo,,  ttii  ddeessttoo  
aaddeessssoo  ccoonn  llee  mmiiee  ppaallmmee  ssaallaattee  MMaammmmaa..  
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CCrreeaazziioonnee  
  
NNoonn  ssoo  mmeetttteerree  ddii  sseegguuiittoo  ii  ggiioorrnnii  ppeerrcchhéé  eessssii  
ccoorrrroonnoo  ttuuttttii  iinnssiieemmee  ccoommee  ccaavvaallllii  nneerrii,,  ddii  nnoottttee……  
NNoonn  ssoonnoo  cchhee  nnoottee  ddii  iinncchhiioossttrroo  iinn  ffiillaa  ppeerr  uunnaa  
mmeellooddiiaa  ssuu  ffoonnddoo  bbiiaannccoo  ttuuttttoo  nnoonn  ppuuòò  pprroocceeddeerree  
ppeerr  sséé  ssee  nnoonn  aappppeessoo  aadd  uunn’’iiddeeaa  
  
******  
PPoossssiibbiillee  
oorraa  lloo  ssoo    
ttii  hhoo  ccrreeaattoo  
PPeerrcchhéé  ddiirree  cchhee  iioo  ssiiaa  uunnaa  bbiimmbbaa  
iioo  ttii  hhoo  ccrreeaattoo,,  
ssoonnoo  aannnnii  cchhee  ppoorrggoo  ffoogglliiee  aallllaa  ggeennttee  
aaffffiinncchhéé  nneelllloo  sscceennddeerree  ddaallllee  
lloorroo  mmaannii  nneell  lleettttoo  ddeell  ffiiuummee  
mmii  ppoorrttiinnoo  aa  ttee  
ccrreeaattuurraa  mmiiaa  ttuu  sseeii  
TTii  cceerrccoo  nneeggllii  oocccchhii  ddii  ccuuii  èè  bbuuccaattoo  iill  mmoonnddoo  mmaa  
ooggnnii  ffeessssuurraa  nnoonn  èè  aabbbbaassttaannzzaa  ttee……  
eeppppuurree  ttuu  vviivvii  lloonnttaannoo  aa  mmaarrggiinnee  ddii  qquueessttoo  
sscchhiiaacccciiaattoo  mmoonnddoo  
oo  sseeii  nneell  ffoonnddoo  rroottoonnddoo  ddii  uunn  iiddeeaa  
èè  cchhee  llaa  mmiissuurraa  ddii  ttee  èè  qquueessttaa  ddiissttaannzzaa  ggrraannddee  
qquuaannttoo  uunn  ssooffffiioo  ee  iioo  ddeevvoo  ppootteerr  ccaammmmiinnaarree,,  
ddeevvoo  ppootteerr  ccoorrrreerree  ccoonn  ii  ccaallllii  aall  ccaallccaaggnnoo  
ddeevvoo  uurrllaarree  
ddeevvoo  eessccooggiittaarree  
cchhee  llaa  ttuuaa  mmiissuurraa  
ssiiaa  iinn  pprriinncciippiioo  ssoolloo  llaa  mmiiaa  
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ppeerrcchhéé  oorraa  lloo  ssoo  ppiiuummaa  bbiiaannccaa  
ttee  sseeii  ssoolloo  uunnaa  mmiiaa  ccrreeaattuurraa  
uunn’’ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  ppeennnnaa  
uunnaa  ppoossttuurraa  ddeell  ccoorrppoo  
uunn  ppeerrssoonnaaggggiioo  
iinnffeelliiccee  
uunn  ssoorrrriissoo  bbuuoonnoo  
TTuu  sseeii  llaa  mmaannoo  ccaallddaa  
ssuullllaa  sscchhiieennaa  
TTUU  SSEEII  LLAA  PPEENNAA  
ttuu  sseeii  ll’’iimmpprroonnttaa  ssuull  ccuusscciinnoo  
ttuu  sseeii  vviicciinnoo  
ttuu  sseeii  ll’’oommbbrraa  cchhee  nnoonn  iinnggoommbbrraa  
ttuu  sseeii  iill  cchhiiooddoo  iinncciissoo  
ttuu  sseeii  iill  mmiioo  ssoorrrriissoo  
ttuu  sseeii  mmee  
llaa  ssoolliittuuddiinnee  ppuueerrppeerraa  
iill  ddooppppiioo  rriifflleessssoo  
nneelllloo  ssppeecccchhiioo  iinnccrriinnaattoo  
ttuu  nnoonn  sseeii  nnaattoo  cchhee  iinn  mmee  
ppeerrcchhéé  ttuu  sseeii  mmee  
  
PPrroommeemmoorriiaa  ddeeii  lliinneeaammeennttii  
bboottttoonnee  ppeerrssoo  
ssoorrrriissoo  aacccceennnnaattoo  
ssgguuaarrddoo  aassssoonnnnaattoo  
ccaavviigglliiaa  ffrraaggiillee  
sseennssiibbiilliittàà  vviiggiillee  
tteessttaa  ggiiggaannttee  
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ttuu  sseeii  uunn  aammaannttee  
ll’’aammaannttee  ddeeii  rreebbuuss  ddii  nnoottttee  
qquuaannddoo  bbaattttee  llaa  ggrraannddiinnee  cchhee  vvuuoollee  iinnccrriinnaarree  
  
ttuu  sseeii  iill  mmiioo  mmaarree  ssaallaattoo  
ddoovvee  ccoonnsseerrvvoo  ii  ppeennssiieerrii  iinn  ssaallaammooiiaa  
ttuu  sseeii  llaa  nnooiiaa  
cchhee  mmii  ppoorrttaa  ddaa  ttee  
ttuu  sseeii  llaa  mmiiaa  ffoolllliiaa  
  
llaa  mmaanniiaa  ddeell  ppaassssoo  ccoonnttrroollllaattoo  
cchhee  llaasscciiaa  iimmpprroonnttee  ggrraassssee  ssuullll’’iimmppiiaannttiittoo  
ttuu  sseeii  oollttrree,,  vveessttiittoo    
iill  mmiioo  vveessttiittoo  pprroonnttoo  aadd  ooggnnii  ccoommpplliimmeennttoo  
  
TTuu  sseeii  iill  ttoorrmmeennttoo  
ddii  uunn  bbiissooggnnoo  iinnccoonnttrroollllaattoo  
cciieeccoo  
mmaall  mmiissuurraattoo  
……mmaa  ttuu  sseeii  ll’’aammaattoo  
ppeerrcchhéé  iioo  hhoo  bbiissooggnnoo  ddeellllaa  ttuuaa  mmaannoo  ccaallddaa  ssuullllaa  
sscchhiieennaa  aanncchhee  ssee  èè  uunn  ssooggnnoo  
iioo  hhoo  bbiissooggnnoo  ddeellllaa  ttuuaa  ppeennaa  
PPeerr  nnoonn  sseennttiirree  cchhee  ttuuttttoo  èè  vveerraammeennttee  
uugguuaallee  ee  tteettrroo  
cchhee  ppeerr  tteerrrraa  cc’’èè  ssoolloo  vveettrroo  
cchhee  mmii  ssii  iinnffiillaa  ttrraa  llee  uunngghhiiee  ddeell  ppiieeddee  
cchhee  iill  ccuuoorree  
bbaattttee  sseemmpprree  llaa  ssoolliittaa  mmaarrcciiaa  sseennzzaa  aapprriirrssii  
aallll’’oorrcchheessttrraa  
cchhee  iill  mmiioo  vviissoo  èè  sseemmpprree  uugguuaallee,,  
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mmaa  iioo  vvoogglliioo  iill  ttuuoo  ccoommpplliimmeennttoo    
aanncchhee  ssee  èè  bbaannaallee  
ppeerrcchhéé  vvoogglliioo  ssccaallffiirree  lloo  ssggoommeennttoo  
ddii  ccoonnoosscceerree  ooggnnii  ttuuaa  ppaarroollaa  
  
MMaa  aanncchhee  ssee  ttuu  sseeii  iioo  ssoonnoo  
qquuii  ddaa  ssoollaa  
  
TTuu  sseeii  mmee  
nnoonn  sseeii  ttee  
nnoonn  lloo  sseeii  ssttaattoo  ee  nnoonn  lloo  ssaarraaii  
èè  uunnaa  ccoonnggiiuurraa  
ttuu  sseeii  
mmiiaa  ccrreeaattuurraa  
ttuu  sseeii  llaa  mmiiaa  mmaallaa  sscciiaagguurraa  
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TTeerrmmiinnoo..  
  
  
PPoorrttoo  aa  tteerrmmiinnee    
sseemmpprree  ii  ccoonnttii  ssoossppeessii  ccoonn  iill  ccuuoorree  
ppeerrcchhéé  nnoonn  bbaattttaa  ffoorrttee  ee  mmii  ssqquuaassssii  
SSoonnoo  ppiiccccoollaa    
AAmmoo  gguuaarrddaarree    
ddiirriittttoo  nneeggllii  oocccchhii  
sseennzzaa  aaccccoorrggeerrmmii    
cchhee  qquuaallcchhee  bbrruuttttaa  ppaarroollaa    
ssii  èè    
iimmppiigglliiaattaa    
ttrraa  llee  cciigglliiaa  aallttrruuii  
ee  nnoonn  ssee  nnee  vvaa......  
  
PPoorrttoo  aa  tteerrmmiinnee    
llee  ppaarroollee  ddoovvuuttee  
ppeerrcchhéé  
rriiffiioorriissccaannoo..  
  
PPoorrttaa  aa  tteerrmmiinnee  uunnaa  lleetttteerraa  
ppeerrcchhéé  aammoo  rriicceevveerrnnee..  
  
PPoorrttoo  aa  tteerrmmiinnee  uunnaa  pprroommeessssaa    
ppeerrcchhéé  nnoonn  rreessiissttoo  aa  nnoonn  ffaarrnnee......  
CC’’èè  ttuuttttoo  ll’’eetteerrnnoo  
ee  uunn  ffiilloo  cchhee  ssii  iinnttrreecccciiaa  nneell  vvuuoottoo..  
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PPoorrttoo  aa  tteerrmmiinnee  ooggnnii  rraappppoorrttoo  
cchhee  ssii  bbllooccccaa  nneell  ddiirree..  
eedd  èè  ssoolloo  ccoommooddoo    
QQuueell  cchhee  ddàà  ll’’aatttteessaa..  
  
CCrreeddoo  nneellllaa  nnoobbiillttàà    
ddii  uunnaa  ccaarreezzzzaa..  
  
AAmmoo  iill  PPiiccccoolloo  PPrriinncciippee......  
PPoorrttoo  sseemmpprree  aa  tteerrmmiinnee  uunnaa  ddoommaannddaa……  
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AA  mmiiaa  MMaaddrree……  
  
MMii  ppiiaaccee  gguuaarrddaarrttii  iinn  ttuuttttaa  llaa  nnoossttrraa  ffrraaggiilliittàà  
cchhee  ccii  ffaa  eesssseerree  ddeellllee  nneemmiicchhee  aalllleeaattee……  
PPeerrcchhéé  ddeellllaa  vvooccee  ssiiaammoo  uunn  uunniiccoo  ppiiaannttoo  ddii  rriissoo..  
DDeeggllii  aattttiimmii  uunn  uunniiccoo  ccoolltteelllloo  ttaagglliieennttee……  
IIoo  iimmppuuggnnoo  llaa  llaammaa  ee  ttee  iill    mmaanniiccoo……  
  
MM’’iinnffuuooccaannoo  llee  ttuuee  mmaannii    
cchhee  llaasscciiaannoo  ssccoorrrreerree  ppaarroollee..  
ccoonn  aabbbboonnddaannzzaa  
iinn  tteemmppii  ddii  ssiicccciittàà  
ee  ddii  ffoorrmmiicchhee..  
IIoo  ssoonnoo  llaa  ffoorrmmiiccaa    
cchhee  rriiddee  ppaarrssiimmoonniioossaa  
ddii  ssuuoonnii  
cchhee  iinncciiddee  llee  ttuuee  mmaannii  
ppeerrcchhéé  
nnoonn  ssaa  ddaannzzaarree  
mmaa  aaggggrraappppaarrssii  
ccoonn  rraabbbbiiaa  ee  ffoorrzzaa  
  
DDeell  ppeennssiieerroo  ssiiaammoo  oorrddiittoo  ee  ttrraammaa  
IIll  ssiilleennzziioo  ccii  aaccccoommuunnaa......  
IIoo  aammoo  aaggggrroovviigglliiaarrmmii  nneellllaa  nnoottttee......  
ttuu  ssccaannddiissccii  iill  ssoonnnnoo  bbeeaattaa  uunn  rriinnttooccccoo……  
  
DDeellll’’aaffffeettttoo  ssiiaammoo  
LLiibbeerrttàà  ee  ddoovveerree  
IIoo  nnoonn  cchhiieeddoo  aaffffiinncchhéé    
mmii  ssiiaa  ddaattoo  ccoonn  ssllaanncciioo  
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TTuu  cchhiieeddii  
aaffffiinncchhéé  ttuuttttoo  qquueelllloo  cchhee  oorraa  ttii  èè  nneeggaattoo  
ssiiaa  mmeessssoo  ddaa  ppaarrttee......  
MMaa  ttuu  sseeii  MMaaddrree  
ee  iioo  ffiigglliiaa..  
TTuu  sseeii  ssttaattoo  iill  mmiioo  ccoonnttoorrnnoo  
  
TTuu  sseeii  iill  mmiisstteerroo  ddeellllaa  ddiivviissiioonnee  
mmoorrbbiiddoo  ee  ddoolleennttee..  
TTuu  sseeii  iill  rreeggaalloo    
ddii  uunnoo  ssgguuaarrddoo  ooffffuussccaattoo  
cchhee  hhaa  iill  pprriivviilleeggiioo  ddii    
iimmmmaaggiinnaarree……  
IIoo  aammoo  qquueessttoo  pprriivviilleeggiioo    
ee  rriinnggrraazziioo  
  
TTuu  sseeii  llaa  ggrraannddeezzzzaa  ddii    
aavveerrmmii  ccrreeaattoo  ppeerrffeettttaa  
ddiivveerrssiittàà……  
LLee  mmiiee  ppaarroollee  vveennggoonnoo  ddaa  cciiòò  
  
DDaa  cciiòò    
iill  mmiioo  mmoonnddoo......  
  
SSee  gguuaarrddii    
nneellllaa  nneebbbbiiaa  
ccrreeddoo  cchhee  mmii  ttrroovveerreessttii......  aa  ggiiooccaarree  ccoonn  llee  
iimmpprroonnttee    
ttuuee  ssuullllaa  tteerrrraa  
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HHoo  cceerrccaattoo  ddii  sseegguuiirrllee    
SSppeessssoo  llee  hhoo    
ssmmaarrrriittee  
AA  vvoollttee    
iiggnnoorraattee  
AAllttrree  ccaanncceellllaattee  
ppeerrcchhéé  nnoonn  mmiiee  
SSeemmpprree  aammaattee  
ppeerrcchhéé  ttuuee……  
cchhee  ppoorrttaannoo  aa  mmee..  
……..  
  


