














Nesta edição convidamos

o artista e escritor

Renato Moriconi para

contar sobre um livro

que recentemente o

marcou de alguma

maneira. A seguir, você

pode ler o relato do

autor e conferir uma

sequência de imagens

produzidas por Renato,

que carregam memórias e

saudades.

 "O livro que tem ocupado minha

cabeceira e minha cabeça, nestes

últimos tempos, tem sido “Fábulas

por Telefone”, do Gianni Rodari. O

livro é feito de pequenas histórias

fantásticas que o senhor Bianchi

conta para sua filha.



 Ele fica longe de casa a semana toda,

por conta de seu trabalho, viajando

por várias cidades de seu país, a

Itália, e, esteja onde estiver, às

nove da noite, em ponto, ele liga para

sua filha, contando histórias cheias

de sabedoria, fantasia e humor.

Histórias curtas.

 E precisam ser assim. Não porque nove

da noite é tarde e a filha tem que

dormir, mas por causa do alto custo da

ligação.

 Me lembrei da minha infância quando

minha mãe, meu irmão e eu íamos à

Telesp – empresa pública de telefonia

daqui de São Paulo –, ligar para meus

avós que moravam no Rio Grande do Sul.

 

Como não tínhamos telefone em casa,

comprávamos fichas DDD (sigla para

discagem direta à distância),

entrávamos em uma cabine telefônica

(algo mágico que parte da molecada da

minha geração associava ao Superman) e

de lá ligávamos pros meus avós.



 Como nosso dinheiro era curto, a ligação

também tinha que ser curta. Era um ritual

interessante, mas caro e nada prático. 

 Confesso que quando passo em frente ao

prédio dessa empresa – que hoje é um

edifício abandonado no centro da cidade de

São Paulo –, me recordo com certa saudade

desses momentos nada práticos e custosos.

Talvez por isso chamemos de caro aquilo

que a gente dá valor. 

 Aqueles momentos caros na cabine

marcaram minha infância. E este livro

do Rodari tem me dado momentos assim,

caros.

 

   Ao contrário do senhor Bianchi,

tenho o privilégio de poder estar em

casa com meu filho praticamente todas

as noites da semana. Daí, quando o

relógio marca nove horas em ponto,

vamos pro quarto escutar as

maravilhosas histórias que o senhor

Bianchi conta pra sua filha.

São momentos fabulosos."
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Eu não sei vocês, mas

nós, da seção infantil,

estamos morrendo de

saudades da nossa sala

cheia de gente, lendo,

brincando, riscando,

correndo e cantando. Pra

matar um pouquinho das

saudades dos brincantes

que visitavam a gente

todos os dias até

colocamos nossas fotos

de infância na entrada

da seção, você viu? 



E você, lembra de alguma visita sua à

biblioteca? Ou imagina como será poder

conhecer nossa sala cheia de histórias? 

Qual o tamanho da saudade? 

Dá pra sentir saudade do que a gente não

conhece? 

E desenhar, dá pra desenhar a saudade? 

Quer tentar? Desenhe como é sua saudade e

mostre pra gente enviando no instagram

@eraumazine. 

Divirta-se! 
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