
 

                               MEUS CARNAVAIS… 

  Recordo-me perfeitamente daquele domingo em 

que, já faz um punhado de anos, eu e a esposa resolvemos ir 

a um baile de Carnaval a fim de dançar, bem juntinhos, as 

marchinhas irreverentes e os animados sambas que então 

caracterizavam as festas de Momo. Metemo-nos no meio dos 

foliões que cantavam e pulavam animadamente entre 

confetes e serpentinas, mas... qual de dançar, pois no exíguo 

espaço que nos sobrava, éramos a todo momento trombados, 

empurrados e até mesmo arrastados por jovens que, talvez 

tocados pelo álcool ou quiçá por drogas, achavam-se no 

direito de se divertir daquele jeito e de impedir que nos 

divertíssemos de nosso jeito. A frustrada experiência não 

passou de uma hora. Voltamos para casa e fomos  

diretamente para os braços de Morfeu. 

  A partir daquela frustrante experiência, meus 

carnavais têm sido de rápidas incursões pelos canais de 

televisão a fim de dar ligeira olhada nas fantasias, nos blocos 

e nos desfiles. Depois, algum bom programa da televisão 

francesa ou da italiana. Na segunda-feira de Carnaval, 

contudo, nada havia que me interessasse. Então, antes de 

desligar a TV e apanhar um dos livros que ora estou lendo – 

quase sempre leio dois ao mesmo tempo – fiz rápida incursão 

pelos canais de filmes e acabei encontrando, vejam só, um 

“spaghetti western” do aclamado diretor italiano Sergio 

Leone. Eu e a esposa não desgrudamos da tela, então, até o 

final da exibição, quase uma hora da manhã. Nossa surpresa 

foi quando desceu de velha carruagem e passou entre 

vaqueiros barbudos e mal encarados, todos armados até os 



 

dentes, e caminhou sem se importar com a poeira que o 

vento levantava, uma jovem lindíssima, que logo me trouxe 

doces lembranças: era a fulgurante Claudia Cardinale, que 

povoou intensamente meus sonhos de adolescente já faz 

tantas décadas. Eu e meus colegas não perdíamos os filmes 

dela e de outras italianas muito lindas, todas de beleza 

diferente das atrizes americanas, como Silvana Mangano, 

cujo sobrenome ainda hoje não estou certo de como se 

pronuncia. 

  Também não perdíamos as comédias de costumes 

italianas, hoje conhecidas como “sitcom”. Recordo-me de 

várias, algumas até mesmo em branco e preto, como a 

gozadíssima “Troca de Casais à Italiana”. Em aprazível 

vilarejo do interior, dois casais discutem temporária troca de 

parceiros, o marido de uma com a mulher do outro, e vice-

versa. Todo o desenrolar do filme são as discussões sobre 

fazer ou não a troca, em que condições, por quanto tempo e 

outros detalhes mais, até que ocorre grande enchente na 

cidadezinha, mas os quatro continuam a discutir 

precariamente aboletados no teto da casa. Quando, por fim, 

concordam em  fazer a troca, os novos casais formados e já 

de mãos dadas, passa o bispo do local em um barco dando 

assistência espiritual aos flagelados, e os abençoa borrifando-

os com água benta... 

  Mas não pensem meus dedicados leitores que 

desisti da dançar sambinhas e marchinhas de carnaval. 

Acomodado em minha poltrona preferida, logrei encontrar 

canal de televisão que as reproduzia, em especial as mais 

antigas, e passei a balançar braços, pernas, tronco e cabeça 



 

ao gostoso ritmo. Foi quando a esposa entrou na sala e, 

vendo-me daquele jeito absorto em verdadeiro transe 

musical, exclamou de olhos arregalados: Que é isso, 

benzinho? Quer que eu lhe arrume também uma fantasia? 
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