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O!SONHO!DE!UM!FINGIDOR*!

A/FAKER'S/DREAM/
!

Juliana!Medianeira!von!Mühlen1!

!
RESUMO:! Movido! pela! vontade! de! conhecer! os! sonhos! dos! artistas! que! amou,! Antonio! Tabucchi!
escreve! seu! livro! Sogni! di/ sogni,! descrevendo! como! poderiam! ter! sido! os! sonhos! de! vinte!
personalidades.!Dentre! esses! artistas! está!Fernando!Pessoa,! poeta!deveras! admirado!pelo! escritor!
italiano.!No!presente!trabalho,!apresentacse,!através!de!uma!tradução!comentada,!o!sonho!de!Pessoa!
imaginado!por!Tabucchi.!
Palavrascchave:!Tabucchi;!Pessoa;!sonho.!
ABSTRACT:'Motivated!by!the!will!to!know!his!adoring!artists'!dreams,!Antonio!Tabucchi!wrote!Sogni/
di/sogni,!a!book!in!which!he!describes!how!the!dreams!of!twenty!different!personalities!could!have!
been.! Among! these! artists! is! Fernando! Pessoa,! a! poet! deeply! admired! by! the! Italian! writer.! This!
article!presents,!through!a!commented!translation,!Pessoa's!dream!that!Tabucchi!has!conceived!of.!
Keywords:!Tabucchi;!Pessoa;!dream.!
!

!

Mi!ha!spesso!assalito!il!desiderio!di!!
conoscere!i!sogni!degli!artisti!che!ho!amato.!

(Antonio!Tabucchi,!1992)!
!

1.!INTRODUÇÃO!

!

Fernando! Pessoa,! poeta! português,! é! um! dos! grandes! nomes! da! literatura! do!

século! XX.! Sua! obra! é! um! dos!maiores! objetos! de! pesquisa! ao! redor! do!mundo! e! o!

autor! é! conhecido!mundialmente! por! seu! legado! literário,! fortemente!marcado! pelo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*Dedico!esta!tradução!à!Stefania!Gavazzi,!professora!que!me!apresentou!à!obra!de!Antonio!Tabucchi!
e!agradeço!ao!professor!Luiz!Ernani!Fritoli!pelas!valiosas!contribuições!a!este!trabalho.!
1!Graduanda!em!Letras!PortuguêscItaliano,!Bacharelado!em!Tradução,!UFPR.!



!
Curitiba, Vol. 1, nº Zero, jan.-jun. 2013                                               REVISTA VERSALETE 

!
!

MÜHLEN, J. M. O sonho de... 315!

emprego!dos!heterônimos.!Diversos! intelectuais!mapeiam!a!produção!de!Pessoa! em!

busca!de! respostas! a!questões!puramente! literárias,! assim!como!procuram!enigmas,!

mensagens! e! dados! autobiográficos! inseridos! em! seus! escritos.! No! entanto,! ainda!

existe! muito! a! ser! descoberto! sobre! Pessoa,! e! é! esse! “muito”! que! nos! incita! a!

mergulhar!em!suas!palavras,!na!tentativa!de!decifráclo.!

Um! dos! intelectuais! que! dedicou! grande! parte! de! seu! trabalho! ao! poeta!

português,! tendo!publicado!vários! textos!críticos!e! livros!acerca!do!escritor! lusitano,!

foi! Antonio! Tabucchi,! escritor! italiano.! Tabucchi! é! conhecido! e! reconhecido! por! sua!

obra!literária!e!também!por!ser!um!dos!estudiosos!mais!fervorosos!e!o!maior!tradutor!

de!Pessoa!na!Itália,!sendo!ainda!um!grande!disseminador!da!literatura!portuguesa!no!

país.!Tomando!como!base!a!pesquisa!de!Tabucchi!sobre!Pessoa,!o!presente! trabalho!

visa!apresentar!uma!tradução!de!um!sonho!do!poeta!lusitano,!imaginado!e!escrito!pelo!

romancista! italiano.! A! tradução! desse! texto! serve! como! ponto! de! partida! para! um!

projeto! cujo! intuito! é! aprofundar! os! estudos! nas! obras! do! escritor! italiano! que! se!

vinculam!ao!tema!Fernando!Pessoa.!

Durante!o!processo!tradutório,!uma!característica!em!especial!se!mostrou!digna!

de! uma! reflexão! acurada:! o! fato! de! que! em! certos! pontos! da! obra! aparecem!

semelhanças! entre! as! estruturas! sintáticas! das! línguas! portuguesa! e! italiana.! Essa!

característica!nos!fez!ponderar!algumas!hipóteses!acerca!dessa!problematização,!além!

disso,!ela!será!exposta!e!discutida!ao!longo!desse!texto,!partindo!do!fato!de!que!talvez!

Tabucchi! tenha! absorvido! um! pouco! do! estilo! de! Pessoa,! preferindo! às! vezes! uma!

sintaxe!menos!usual!da!língua!italiana!e!mais!próxima!da!portuguesa,!como!veremos!

adiante.!

No! ano! de! 1992,! impulsionado! pelo! seu! desejo! de! conhecer! os! sonhos! dos!

artistas! que! admirou,! Tabucchi! escreve! um! livro! chamado! Sogni/ di/ sogni2,! no! qual!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Já!existe!uma!tradução!deste!livro!para!o!português:!Sonhos!de!sonhos.!Trad.!Rachel!Gutiérrez.!Rio!
de!Janeiro:!Rocco,!1996.!
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descreve,!a!partir!da!sua!imaginação!e!amparado!por!dados!históricos!e!biográficos,!os!

sonhos! de! escritores,! pintores! e! músicos,! tais! como! Cecco! Angiolieri,! Caravaggio,!

AchillecClaude! Debussy,! Arthur! Rimbaud,! Sigmund! Freud! e! Fernando! Pessoa,!

totalizando! vinte! sonhos! de! diferentes! artistas.! O! tema! do! sonho! está! intimamente!

ligado! à! produção! de! Tabucchi,! da! mesma! forma! que! está! presente! na! obra! de!

Fernando! Pessoa,! que! apresenta! o! desenvolvimento! do! tema! como! característica!

marcante!ao! longo!de!sua!produção!poética.!Como!dizia!Fernando!Pessoa,!na!voz!de!

Bernardo!Soares,!acerca!de!sua!relação!com!os!sonhos:!!

!
Ah,!quantas!vezes!os!meus!próprios!sonhos!se!me!erguem!em!coisas,!não!para!me!
substituírem!a!realidade,!mas!para!se!me!confessarem!seus!pares!em!eu!os!não!
querer,!em!me!surgirem!de!fora,!como!o!elétrico!que!dá!a!volta!na!curva!extrema!
da!rua!(PESSOA,!2011,!p.!50).!

!

Essa! é! apenas! uma! das! tantas! frases! de! Pessoa! em! que! ele! faz! menção! aos!

sonhos.!

Como! ponto! de! partida! para! o! desenrolar! do! sonho,! podemos! perceber! que!

Tabucchi!utiliza!do!poema!VIII!de!O/guardador/de/rebanhos!de!Alberto!Caeiro,!um!dos!

heterônimos! de! Pessoa,! iniciando! seu! texto,! denominado! Uma/ criança/ atravessa/ a/

paisagem,/ com! a! seguinte! reflexão:! “Que! secretos! atalhos! percorreu! este! Cristo,!

tornado! outra! vez!menino,! até! chegar! às! encostas! duma! colina! do! Ribatejo,! para! se!

mostrar,!na!sua!essência,!ao!Mestre!Caeiro”!(TABUCCHI,!1984,!p.!35c37).!No!sonho!de!

Tabucchi,!o!Cristo!se!transforma!na!figura!de!Pessoa!criança,!que!também!chega!até!as!

paisagens! do! Ribatejo,! em! sua! essência,! para! encontrar! o! seu! mestre,! e! é! nesse!

encontro! entre! o! Pessoa! criança! e! Alberto! Caeiro! que! o! poeta! lusitano! percebe! que!

aquele!dia!seria!o!dia!triunfal!de!sua!vida.!

Tabucchi! usa! como! referencial! o! que! conhece! sobre! a! vida! de! Pessoa,!

entrelaçando! esses! fatos! com! a! composição! do! sonho! imaginado.! Assim! que! Pessoa!

percebe!estar!na!África!do!Sul,!é!no!sonho!que!ele!subitamente!se!transforma!em!uma!
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criança,! revivendo,! desse! modo,! sua! infância,! pois! morou! e! estudou! no! país! nesse!

período.! A! figura! do! Headmaster! Nicholas,! diretor! do! liceu,! professor! de! Latim! e!

profundo! conhecedor! da! literatura! inglesa,! presente! no! sonho,! fez! também! parte!

importante!da!vida!do!poeta!na!época!do!liceu,!o!que!foi!uma!provável!influência!em!

sua!formação.!!

O!dia!triunfal!do!poeta!lusitano!citado!no!sonho!realmente!existiu,!o!8!de!março!

de!1914,!quando!seu!mestre!apareceu,!“como!afirma!categoricamente!Pessoa,!Caeiro!

foi!o!seu!Mestre!('Desculpecme!o!absurdo!da!frase:!aparecera!em!mim!o!meu!Mestre’:!

de!uma!carta!a!Casais!Monteiro,!de!13!de!janeiro!de!1935)”!(TABUCCHI,!1984,!p.!40).!

No!sonho,!Caeiro!convoca!Pessoa!para!dizerclhe!a!verdade,!isto!é,!contar!que!ele!

é! seu!mestre! e! explicar! o! porquê! disso.! Pessoa,! naquele!momento,! demonstra! certa!

confusão!ao!receber! tal!afirmação,!mas!Caeiro! insiste,!aconselhandoco!a! ter!coragem!

de!ouvir!sua!voz!e!seguicla!sempre.!

Nesse!momento,! Pessoa! percebe! a! grandiosidade! da! situação,! pedindo! apenas!

para!ser!levado!até!o!final!de!seu!sonho.!Ele!já!sabia!o!que!deveria!fazer,!não!era!mais!

necessário! continuar! sonhando,! pois! havia! compreendido! que! a! partir! daquele!

momento! teria!apenas!que!ouvir!a!voz!de!seu!mestre.!E!como!bem!sabemos,!Pessoa!

teve!a!coragem!para!ouvicla.!A!partir!de!seu!dia!triunfal,!o!poeta!lusitano!“explode!em!

três! poetas! diferentes:! um!mestre! bucólico! (Alberto! Caeiro),! um!neoclássico! estoico!

(Ricardo!Reis),!um!poeta!futurista!(Álvaro!de!Campos).”!(PERRONEcMOISÉS,!1990,!p.!

19)./O!que!segue!dessa!“explosão”!é!o!que!nós!conhecemos!sobre!a!obra!do!poeta,!uma!

produção! intensa! que! faz! uso! desses! heterônimos,! cada! um! deles! marcado! e!

reconhecido!por!suas!características!distintas.!!

Dizcse!que!Pessoa!sofria!de!uma!insuportável!ausência!de!si!mesmo!e!do!mundo,!

e!a!cura!para!o!que!não!tem!cura,!segundo!Eduardo!Lourenço,!apareceraclhe!em!seu!

dia!triunfal:!! !
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A! cura! fulgurante! para! o! que! não! tem! cura!manifestarcsecá! justamente! sob! a! forma! de!
Caeiro,!pastor!sem!metafísica!nenhuma!como!por! ironia!se!clama,! ceifeira!perfeita,!mas!
em!sonho.!Na!realidade,!é!o!Pessoa!mais!distante!de!si!mesmo!que!foi!possível!conceberc
se,! e! nessa! distância! o! mais! próximo! é! o! que! nos! sonhamos! e! não! o! que! somos!
(LOURENÇO,!1981,!p.!37).!

!

Então,!uma!vez! “curado”,!Pessoa!estava!apto!a!começar!essa!nova! fase!em!sua!

produção! literária,! pois! o! sonho! revelador! o! instigara! a! ser!muitos,! e! ele! de! fato! foi!

muitos.!Tabucchi,!em!seu!livro,!cria!um!retrato!composto!por!belas!imagens!a!partir!da!

sua!vontade!de!conhecer!os!sonhos!do!grande!poeta.!Podemos!perceber!que!o!fez!da!

forma! como! desejava! que! eles! tivessem! sido.! De! fato,! a! realidade! e! a! ficção! se!

confundem!nesse!sonho!escrito,!nos!fazendo!ponderar!sobre!sua!verossimilhança,!em!

toda!a!sua!completude.!

Tendo! em! vista! esses! apontamentos,! podemos! fazer! algumas! considerações!

finais!acerca!da!tradução.!No!que!diz!respeito!às!dificuldades!enfrentadas,!salvo!alguns!

termos!que!precisaram!de!um!maior!cuidado!e!de!mais!tempo!de!pesquisa!e!reflexão,!a!

tradução! não! apresentou! grandes! obstáculos.! Tomando! isso! em! consideração,!

questionamocnos!por!que!razão!esse!texto!nos!é!tão!acessível!no!que!diz!respeito!ao!

processo! de! sua! tradução.! Podemos! considerar! a! possibilidade! de! que! Antonio!

Tabucchi! usava! a! língua! italiana! de! modo! a! aproximácla! da! estrutura! da! língua!

portuguesa,! isso! por! ele! ter! sido! um! profundo! conhecedor! da! língua! portuguesa.!

Assim,! quando! escrevia! em! sua! língua! materna! sobre! um! tema! que! remetia! à!

lusofonia,!tornava!o!texto!acessível!para!um!falante!nativo!de!português!que!lesse!em!

italiano.!

É! fato!que!Tabucchi!tinha!um!domínio!da! língua!portuguesa!quase!equivalente!

ao!de!um!falante!nativo,! isso!pelo!tempo!de!estudo,!de!prática,!de!vivência.!Podemos!

supor!com!boa!chance!de!acerto!que!enquanto!escrevia!sobre!Pessoa!em!italiano,! lia!

Pessoa!em!português!e,!assim,!a!estrutura!da! língua! lida!permanecia!muito!presente!

no!momento!da!escrita!em!sua!língua!materna.!Supor!que!Tabucchi!fazia!esse!tipo!de!
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escolha!não!significa!dizer!que!seu! texto!não!possui!uma!estrutura! italiana,!mas!sim!

que!em!alguns!momentos!ele!utiliza!estruturas!semelhantes!às!da!língua!portuguesa.!

Talvez! Antonio! Tabucchi! fizesse! esse! tipo! de! escolha! sintática! inconscientemente,!

acabando!por!aproximar!as!duas!línguas.!!

Exemplificando! o! tipo! de! passagem! textual! que! nos! levou! a! levantar! essa!

hipótese,!tomamos!o!fragmento!“prese/il/caffè”,!uma!das!frases!que!Tabucchi!usa!para!

descrever! os! movimentos! de! Pessoa,! naquela! manhã! do! dia! 7! de! março! de! 1914.!

Aquilo!que!nos!chama!a!atenção!é!a!escolha!feita!pelo!escritor!para!descrever!o!ato!de!

tomar!o!café!da!manhã,!utilizando!uma!frase!pouco!usual!em!italiano!para!se!referir!ao!

desjejum,!pois!a!frase!normalmente!usada!em!italiano!seria!“fece/colazione”.!Tabucchi!

usa!nesse!trecho!o!tipo!de!estrutura!do!italiano!que!é!utilizada!quando!tomamos!um!

café!no!decorrer!do!dia,!após!o!almoço,!por!exemplo,!mas!que!não!é!usada!para!referir!

ao!café!da!manhã.!A!estrutura!“prese/il/caffè”!aproximacse,!portanto,!da!estrutura!que!

usamos!na!língua!portuguesa.!

Outro!exemplo!é!a! estrutura!utilizada!para!precisar!o! tempo,!no!momento!em!

que! Pessoa! sai! de! casa! para! se! dirigir! até! a! estação.! Tabucchi! utiliza! a! estrutura!

“mancavano/venti/minuti/alle/otto”,!muito!próxima!da!estrutura!do!português!quando!

dizemos!“faltam!vinte!minutos!para!as!oito”,!é!uma!escolha! interessante!de!verbo,! já!

que!na!língua!italiana!se!usariam!estruturas!como:!“erano/le/otto/meno/venti”!ou!“erano/

le/sette/e/quaranta”.!Existem!ainda!alguns!outros!exemplos!referentes!a!essa!hipótese!

dentro!do!texto,!mas!decidimos!nos!ater!especificamente!aos!dois!citados.!

Outro! ponto! que! julgamos! interessante! citar! é! a! escolha! feita! para! a! presente!

tradução!na! frase! “la/ signora/dall’apparente/età/di/ cinquant’anni”,!na!qual!utilizamos!

um!verbo!no!lugar!do!adjetivo!para!aproximácla!da!estrutura!da!língua!portuguesa.!Se!

tivéssemos! optado! pelo! adjetivo,! a! frase! seria! “a! senhora! com! idade! aparente! de!

cinquenta! anos”,!mas! usando! o! verbo!no!pretérito! imperfeito! temos! “a! senhora! que!

aparentava!ter!cinquenta!anos”,!uma!estrutura!mais!próxima!do!português.!
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Tendo!em!vista!a!nossa!experiência!prática!e!reflexiva!durante!e!após!o!processo!

da!tradução!aqui!tratada,!podemos!pensar!que!algumas!questões!que!nos!suscitaram!o!

interesse! por! um!maior! aprofundamento! parecem! apontar! para! um!processo! talvez!

ainda! pouco! estudado! no! âmbito! da! teoria! da! tradução:! como! e! até! que! ponto! o!

profundo!conhecimento,!a!prática!e!a!convivência!íntima!com!a!literatura!e!a!cultura!

estrangeira! podem! influenciar! nas! escolhas! linguísticas! (principalmente! lexicais! e!

sintáticas)! de! um! tradutor/autor! ao! escrever! em! sua! própria! língua?! Essa! é,!

essencialmente,!a!questão!que!pretendemos!aprofundar!em!estudos!futuros.!

!

2.!SONHO!DE!FERNANDO!PESSOA,!POETA!E!FINGIDOR!

!

Na!noite!de!sete!de!março!de!1914,!Fernando!Pessoa,!poeta!e! fingidor,!sonhou!

que! se! acordava.! Tomou! o! café! no! seu! pequeno! quarto! de! aluguel,! fez! a! barba! e! se!

vestiu! de! forma! elegante.! Vestiu! o! seu! impermeável,! porque! chovia! lá! fora.! Quando!

saiu,!faltavam!vinte!minutos!para!as!oito,!e!às!oito!em!ponto!estava!na!estação!central,!

na!plataforma!que!ia!direto!a!Santarém.!O!trem!partiu!com!a!máxima!pontualidade,!às!

08h05.!Fernando!Pessoa!achou!um!lugar!em!um!compartimento!onde!estava!sentada!

uma!senhora,!que!estava!lendo!e!aparentava!ter!cinquenta!anos.!Ela!era!sua!mãe,!mas!

não!era!sua!mãe,!e!estava!imersa!na!leitura.!Também!Fernando!Pessoa!começou!a!ler.!

Naquele!dia!devia!ler!duas!cartas!que!haviam!chegado!da!África!do!Sul!e!que!falavam!

de!uma!infância!distante.!

Fui!como!grama!e!não!me!arrancaram,!disse!em!um!certo!momento!a!senhora!

que!aparentava!ter!cinquenta!anos.!A!frase!agradou!a!Fernando!Pessoa,!que!a!anotou!

em!um!bloco.!Enquanto! isso,! na! frente!deles,! passava!a!plana!paisagem!do!Ribatejo,!

com!arrozais!e!pradarias.!

Quando!chegaram!a!Santarém,!Fernando!Pessoa!pegou!um!coche.!O!senhor!sabe!

onde! fica! uma! casa! pintada! de! cal?,! perguntou! ao! cocheiro.! O! cocheiro! era! um!
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homenzinho!gorducho,!com!o!nariz!vermelho!por!causa!do!álcool.!Sim,!disse,!é!a!casa!

do!senhor!Caeiro,!eu!a!conheço!bem.!E!chicoteou!o!cavalo.!O!cavalo!começou!a!trotear!

na!estrada!principal! cercada!de! tamareiras.!Nos!campos!se!viam!cabanas!de!palha!e!

negros!em!suas!portas.!

Mas!onde!estamos?,!perguntou!Pessoa!ao!cocheiro,!para!onde!me!leva?!!

Estamos! na! África! do! Sul,! respondeu! o! cocheiro,! e! o! estou! levando! à! casa! do!

senhor!Caeiro.!

Pessoa! se! tranquilizou! e! se! apoiou! no! recosto! do! banco.! Ah,! então! estava! na!

África!do!Sul,!era!justamente!aquilo!que!queria.!Cruzou!as!pernas!com!satisfação!e!viu!

os!seus! tornozelos!nus,!em!uma!calça!à!marinheiro.!Percebeu!que!era!uma!criança!e!

isso!o!alegrou!muito.!Era!bom!ser!uma!criança!que!viajava!pela!África!do!Sul.!Tirou!do!

bolso! um! maço! de! cigarros! e! acendeu! um! com! volúpia.! Ofereceu! um! também! ao!

cocheiro,!que!aceitou!avidamente.!

O!crepúsculo!avançava!quando!chegaram!diante!de!uma!casa!branca,!que!estava!

sobre!uma!colina!pontilhada!de!ciprestes.!Era!uma!típica!casa!ribatejana,!longa!e!baixa,!

com!as! telhas! vermelhas! caídas.!O! coche! entrou!na! avenida! de! ciprestes,! o! cascalho!

estalou!sob!as!rodas,!um!cão!latiu!no!campo.!

Na!porta!da!casa!estava!uma!velhinha!de!óculos!e!com!uma!touca!branca.!Pessoa!

entendeu! imediatamente! que! se! tratava! da! tiacavó! de! Alberto! Caeiro! e,! ficando! na!

ponta!dos!pés,!beijouca!nas!bochechas.!

Não!faça!o!meu!Alberto!se!cansar!demais,!disse!a!velhinha,!ele!está!com!a!saúde!

muito!debilitada.!

Afastoucse!da!porta!para!Pessoa!entrar!na!casa.!Era!uma!sala!ampla,!mobiliada!

com!simplicidade.!Havia!uma!lareira,!uma!pequena!biblioteca,!uma!dispensa!cheia!de!

pratos,! um! sofá! e!duas!poltronas.!Alberto!Caeiro! estava! sentado! em!uma!poltrona! e!

tinha!a!cabeça!reclinada!para!trás.!Era!o!Headmaster!Nicholas,!o!seu!professor!na!High!

School.!
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Não!sabia!que!Caeiro!fosse!o!senhor,!disse!Fernando!Pessoa,!e!fez!uma!pequena!

reverência.! Alberto! Caeiro! lhe! endereçou! um! aceno! cansado,! para! seguir! em! frente.!

Venha!até!aqui,!caro!Pessoa,!disse,!o!convoquei!até!aqui!porque!queria!que!o!senhor!

soubesse!a!verdade.!

Enquanto!isso,!a!tiacavó!chegou!com!uma!travessa!que!continha!chá!e!bolinhos.!

Caeiro!e!Pessoa!se!serviram!e!pegaram!as!xícaras.!Pessoa!se!lembrou!de!não!levantar!o!

mindinho,!porque!não!era!elegante.!Ajustou!a!gola!do!seu!traje!à!marinheiro!e!acendeu!

um!cigarro.!O!senhor!é!meu!mestre,!disse.!

Caeiro!suspirou,!e!depois!sorriu.!É!uma!longa!história,!disse,!mas!é!inútil!que!eu!

lhe!explique! tim! tim!por! tim! tim,!o! senhor!é! inteligente!e!entenderá,!mesmo!que!eu!

pule!umas!passagens.!Saiba!somente!isto:!que!eu!sou!o!senhor.!

Expliquecse!melhor,!disse!Pessoa.!

Sou!a!parte!mais!profunda!do!senhor,!disse!Caeiro,!a!sua!parte!obscura.!Por!isso!

sou!o!seu!mestre.!

Um!campanário,!na!aldeia!vizinha,!tocou!as!horas.!

E!o!que!eu!devo!fazer?,!perguntou!Pessoa.!

O!senhor!deve!seguir!a!minha!voz,!disse!Caeiro,!me!ouvirá!na!vigília!e!no!sono,!às!

vezes! o! perturbarei,! certas! vezes! não! vai! querer! me! ouvir.! Mas! deverá! me! ouvir,!

deverá!ter!a!coragem!de!escutar!esta!voz,!se!quiser!ser!um!grande!poeta.!

Eu!o!farei,!disse!Pessoa,!prometo.!

Levantoucse! e! se! despediu.! O! coche! o! esperava! na! porta.! Agora! tinha! se!

transformado!de!novo!em!um!adulto!e!seu!bigode!havia!crescido.!Onde!devo!leváclo?,!

perguntou!o!cocheiro.!Levecme!para!o!fim!do!sonho,!disse!Pessoa,!hoje!é!o!dia!triunfal!

da!minha!vida.!

Era!oito!de!março,!e!pela!janela!de!Pessoa!filtravacse!um!tímido!sol.!

! !
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3.!SOGNO!DI!FERNANDO!PESSOA,!POETA!E!FINGITORE!

!

La!notte!del!sette!marzo!del!1914,!Fernando!Pessoa,!poeta!e!fingitore,!sognò!di!

svegliarsi.!Prese! il! caffè!nella! sua!piccola! stanza!d’affito,! si! fece! la!barba!e! si! vestì! in!

modo! elegante.! Indossò! il! suo! impermeabile,! perché! fuori! pioveva.! Quando! uscì!

mancavano! venti!minuti! alle! otto,! e! alle! otto! in! punto! era! alla! stazione! centrale,! sul!

marciapiede!del!treno!diretto!a!Santarém.!Il!treno!partì!con!la!massima!puntualità,!alle!

8.05.! Fernando! Pessoa! prese! posto! in! un! compartimento! nel! quale! era! seduta! una!

signora!dall’apparente!età!di!cinquant’anni,!che!stava!leggendo.!Essa!era!sua!madre!ma!

non! era! sua!madre,! ed! era! immersa! nella! lettura.! Anche! Fernando! Pessoa! si!mise! a!

leggere.!Quel!giorno!doveva!leggere!due!lettere!che!gli!erano!arrivate!dal!Sud!Africa!e!

che!gli!parlavano!di!un’infanza!lontana.!

Fui! come! erba! e! non! mi! strapparono,! disse! a! un! certo! punto! la! signora!

dall’apparente!età!di!cinquant’anni.!La!frase!piacque!a!Fernando!Pessoa,!che!l’appuntò!

su! un! taccuino.! Intanto,! davanti! a! loro,! passava! il! piatto! paesaggio! del! Ribatejo,! con!

risaie!e!praterie.!

Quando! arrivarono! a! Santarém,! Fernando! Pessoa! prese! una! carrozza.! Lei! sa!

dove!è!una!casa!sola!imbiancata!a!calce?,!chiese!al!vetturino.!Il!vetturino!era!un!ometto!

grassoccio,!col!naso!reso!rubicondo!dall’alcol.!Certo,!disse,!è!la!casa!del!signor!Caeiro,!

io! la! conosco!bene.!E! frustò! il! cavallo.! Il! cavallo! cominciò!a! trotterellare! sulla! strada!

maestra! fiancheggiata! da! palmizi.! Nei! campi! si! vedevano! capanne! di! paglia! con!

qualche!negro!sulla!porta.!

Ma!dove!siamo?,!chiese!Pessoa!al!vetturino,!dove!mi!porta?!

Siamo! in! Sud! Africa,! rispose! il! vetturino,! e! la! sto! portando! a! casa! del! signor!

Caeiro.!

Pessoa!si!sentì!rassicurato!e!si!appoggiò!allo!schienale!del!sedile.!Ah,!dunque!era!

in!Sud!Africa,!era!proprio!quello!che!voleva.!Incrociò!le!gambe!con!soddisfazione!e!vide!
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le! sue! caviglie!nude,!dentro!due!pantaloni! alla!marinara.!Capì! che!era!un!bambino!e!

questo!lo!rallegrò!molto.!Era!bello!essere!un!bambino!che!viaggiava!per!il!Sud!Africa.!

Tirò!fuori!un!pacchetto!di!sigarette!e!se!ne!accese!una!con!volutà.!Ne!offrì!una!anche!al!

vetturino!che!accettò!avidamente.!

Stava! calando! il! crepuscolo! quando! arrivarono! in! vista! di! una! casa! bianca! che!

stava!su!un!colle!punteggiato!di!cipressi.!Era!una!tipica!casa!ribatejana,!lunga!e!bassa,!

con! le! tegole! rosse! spioventi.! La! carrozza! imboccò! il! viale! di! cipressi,! il! ghiaino!

scricchiolò!sotto!le!ruote,!un!cane!abbaiò!nella!campagna.!

Sulla! porta! di! casa! c’era! una! vecchietta! con! gli! occhiali! e! una! cuffia! candida.!

Pessoa!capì!subito!che!si!trattava!della!prozia!di!Alberto!Caeiro,!e!alzandosi!sulla!punta!

dei!piedi!la!baciò!sulle!guance.!

Non!mi!faccia!troppo!stancare!il!mio!Alberto,!disse!la!vecchietta,!è!di!salute!così!

cagionevole.!

Si! fece! di! lato! e! Pessoa! entrò! in! casa.! Era! una! stanza! ampia,! arredata! con!

semplicità.! C’era! un! caminetto,! una! piccola! libreria,! una! credenza! piena! di! piatti,! un!

sofà! e! due! poltrone.! Alberto! Caeiro! stava! seduto! su! una! poltrona! e! teneva! il! capo!

reclinato!all’indietro.!Era!l’Headmaster!Nicholas,!il!suo!professore!della!High!School.!

Non! sapevo! che! Caeiro! fosse! lei,! disse! Fernando! Pessoa,! e! fece! un! piccolo!

inchino.! Alberto! Caeiro! gli! indirizzò! un! cenno! stanco! di! venire! avanti.! Venga! avanti!

caro!Pessoa,!disse,!l’ho!convocata!qui!perché!volevo!che!lei!sapesse!la!verità.!

Intanto!la!prozia!arrivò!con!un!vassoio!sul!quale!c’erano!tè!e!pasticcini.!Caeiro!e!

Pessoa! si! servirono! e! presero! le! tazze.! Pessoa! si! ricordò! di! non! alzare! il! mignolo,!

perché!non!era!elegante.!Si!accomodò!il!bavero!del!suo!vestito!alla!marinara!e!si!accese!

una!sigaretta.!Lei!è!il!mio!maestro,!disse.!

Caeiro! sospirò,! e! poi! sorrise.! È! una! storia! lunga,! disse,!ma! è! inutile! che! gliela!

spieghi! per! filo! e! per! segno,! lei! è! intelligente! e! capirà! anche! se! salterò!dei! passaggi.!

Sappia!solo!questo,!che!io!sono!lei.!
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Si!spieghi!meglio,!disse!Pessoa.!

Sono! la!parte!più!profonda!di! lei,!disse!Caeiro,! la! sua!parte!oscura.!Per!questo!

sono!il!suo!maestro.!

Un!capanile,!nel!villaggio!vicino,!suonò!le!ore.!

E!io!cosa!devo!fare?,!chiese!Pessoa.!

Lei!deve!seguire!la!mia!voce,!disse!Caeiro,!mi!ascolterà!nella!veglia!e!nel!sonno,!a!

volte! la!disturberò,!certe!altre!non!vorrà!udirmi.!Ma!dovrà!ascoltarmi,!dovrà!avere! il!

coraggio!di!ascoltare!questa!voce,!se!vuole!essere!un!grande!poeta.!

Lo!farò,!disse!Pessoa,!lo!prometto.!

Si!alzò!e!si!accomiatò.!La!carrozza! lo!aspettava!alla!porta.!Ora!era!diventato!di!

nuovo!adulto!e!gli!erano!cresciuti!i!baffi.!Dove!la!devo!portare?,!chiese!il!vetturino.!Mi!

porti!verso!la!fine!del!sogno,!disse!Pessoa,!oggi!è!il!giorno!trionfale!della!mia!vita.!

Era!l’otto!marzo,!e!dalla!finestra!di!Pessoa!filtrava!un!timido!sole.!

!
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