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IIll  LLooSSccaa
AAppppuunnttii  ppeerr  uunnaa  vvooccee  ccrriittiiccaa  ddaa  iinnsseerriirrssii
iinn  uunnaa  GGaarrzzaannttiinnaa  ddeell  pprroossssiimmoo  sseeccoolloo

ddii  MMaarrccoo  SSiimmoonneellllii

SSoonnoo  ddaavvvveerroo  ppoocchhee  llee  nnoottiizziiee  iinnttoorrnnoo  aa  qquueessttoo  aauuttoorree,,  ccoo--
mmee  eessiigguuoo  èè  iill  mmaatteerriiaallee  ggiiuunnttoo  ffiinnoo  aa  nnooii  ((uunn  ffiillee  ppddff  ee  aallccuunnii
eessttrraattttii  ddaa  ccoonnvveerrssaazziioonnii  vviirrttuuaallii  eeffffeettttuuaattee  ccooll  pprrooggrraammmmaa  ddii
mmeessssaaggggiissttiiccaa  iissttaannttaanneeaa  SSkkiippee  ssoonnoo  ggllii  uunniiccii  mmaatteerriiaallii  oorriiggiinnaallii  aa
ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  ssttuuddiioossii))..  GGeennoovveessee  ddii  ffaammiigglliiaa  bboollooggnneessee  ((oo
bboollooggnneessee  ddii  ffaammiigglliiaa  ggeennoovveessee)),,  iill  LLooSSccaa  nnaaccqquuee  pprroobbaabbiillmmeennttee
nneellllaa  sseeccoonnddaa  mmeettàà  ddeell  NNoovveecceennttoo..  AAllccuunnii  rriiffeerriimmeennttii  ccii  ppeerr--
mmeettttoonnoo  ddii  llooccaalliizzzzaarrnnee  llaa  pprreesseennzzaa  iinn  aarreeaa  rroommaannaa..  LLaa  ssuuaa  vviittaa  ssii
ssvvoollggee  aannoonniimmaa  aall  rriippaarroo  ddii  uunnaa  ccoonnnneessssiioonnee  iinntteerrnneett  pprrootteettttaa  ddaa
iinneessppuuggnnaabbiillii  ffiirreewwaallll..

IIll  ssuuoo  ccaannzzoonniieerree  ssii  pprrooppoonnee  ccoommee  eesseemmppllaarree  ddii  uunnaa  tteemmppee--
rriiee  ssoocciioo--lleetttteerraarriiaa  aabbbbaassttaannzzaa  ttiippiiccaa  ddeellll’’eeppooccaa..  IIll  mmooddeelllloo  ddaannttee--
ssccoo,,  mmoolleessttaattoo  ddaa  iinnsseerrttii  ddaannnnuunnzziiaannii,,  sshhaakkeessppeeaarriiaannii  ee  ffoorrttiinniiaannii
ssii  aapppplliiccaa  aallllaa  rriivviissiittaazziioonnee  iittaalliiaannaa  ddeellll’’oorriieennttaalliissssiimmoo  hhaaiikkuu,,  ggeennee--
rree  iinn  vvooggaa  --  sseemmbbrraa  --  dduurraannttee  llaa  ssuuaa  eeppooccaa..  IIll  ssuuoo  ppuunnttoo  ddii  rriiffeerrii--
mmeennttoo  ffoorrmmaallee  èè  qquuiinnddii  uunn  pprrooddoottttoo  ttiippiiccoo  ddeell  ccoonnttaaggiioo  iippeerrccuull--
ttuurraallee  aavvvviiaattoo  ccoonn  ll’’aavvvveennttoo  ddeellll’’iippeerrtteessttoo..  EEvviiddeennttii  ssoonnoo  ii  rriiffeerrii--
mmeennttii  aaii  ssoonneettttii  ddii  FFoollggòòrree  ddaa  SSaann  GGiimmiiggnnaannoo  ee  CCeennnnee  ddeellllaa
CChhiittaarrrraa;;  ddaa  nnoottaarree  cchhee,,  llaaddddoovvee  ii  ssuuddddeettttii  eelleennccaavvaannoo  rriissppeettttii--
vvaammeennttee  ii  ppiiaacceerrii  ee  llee  nnooiiee  ddeeii  ssiinnggoollii  mmeessii,,  iill  nnoossttrroo  sseemmbbrraa  ppiiùù
iinntteerreessssaattoo  aa  ffaarr  ccooiinncciiddeerree  ll’’eesstteettiiccaa  PPiirreellllii  ccoonn  llaa  ffiilloossooffiiaa  ddeell
DDoottttoorr  SScchhuullttzz,,  nneell  tteennttaattiivvoo  ddii  ccoonniiaarree  uunnaa  nneeoo--ppooddoossooffiiaa  ddii
ssttaammppoo  ffiigguurraallee..  SSaappppiiaammoo  iinnffaattttii  cchhee  ccoollttiivvòò  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ffeettiiccii--
ssmmoo  ee  iill  ssuuoo  iinntteerreessssee  eerroottiiccoo--ssccrriittttòòrriioo  ssii  ccoonncceennttrròò  ssuull  ppiieeddee
ffeemmmmiinniillee,,  ccoommpplliiccee  ll’’oosssseessssiivvaa  ssoovvrraaeessppoossiizziioonnee  iiccoonnooggrraaffiiccaa  ddii
ssttaarrlleettttee  ee  vveelliinnee  cchhee,,  pprroopprriioo  nneellll’’eeppooccaa  iinn  ccuuii  vviissssee,,  mmiiggrraavvaannoo
ddaallllee  ppaarreettii  ddeeii  bbaarrbbiieerrii  vveerrssoo  ggllii  iinnsseerrttii  ddeeii  sseettttiimmaannaallii  ppaattiinnaattii
vveenndduuttii  iinn  ttuuttttee  llee  eeddiiccoollee..

IIll  lliinngguuaaggggiioo,,  rriiccccaammeennttee  eesspprreessssiivvoo  ppeerr  ll’’aaccccuummuulloo  ddii  eellee--
mmeennttii  ddiivveerrssii  ssuu  uunnaa  bbaassee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  oorrmmaaii  eennttrraattaa  nneellllaa  ttrraa--
ddiizziioonnee  lliirriiccaa,,  mmoossttrraa  iill  sseeggnnoo  ssiiaa  ddii  uunnaa  ssppeerriimmeennttaazziioonnee  iinniinntteerr--
rroottttaa  cchhee  ddii  uunnaa  rriicceerrccaa  ccooeerreennttee,,  bbaassaattaa  ssuullllee  mmoorrbboossee  oosssseessssiioonnii
ccoolllleettttiivvee  ddeellllaa  ssoocciieettàà  iinn  ccuuii  vviissssee..

NNeellllaa  pprreesseennttee  eeddiizziioonnee,,  iill  tteessttoo  èè  aaccccoommppaaggnnaattoo  ddaallllee  rriipprroo--
dduuzziioonnii  ddeeggllii  iiddeeooggrraammmmii  oorriiggiinnaallii  ccoonntteennuuttii  nneell  ccooddiiccee  VVaattiicciinniioo
6699//666666..



ii  ttrree  hhaaiikkuu  ddeeggllii  ssttiivvaallii

((nneevvee  dd’’iinnvveerrnnoo  ppeerr  ssttuuppiirree::

ffoorr  tthhee  rreedd  bblloooodd  rreeiiggnnss  iinn  tthhee  wwiinntteerr’’ss  ppaallee))

iinnvveerrnnoo  dduueemmiillaa  ee  oottttoo



ggeennnnaaiioo  èè  mmoorrttoo

11..

aavveeaa  ssttiivvaallee  nnééggrroo

((ccoonn  mmiillllee  aanneellllee  ee  ssppiillllee  ee  ccaatteenneellllee))

eedd  aaggrroo  ee  mmaaggrroo  eedd  èèggrroo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



ssmmiillzzoo  ffeebbbbrraaiioo

22..

aauuttoorreeggggeennttii  bbeellllee

ggaammbbaallee  bbeenn  ssttrreettttoo  ssoopprraa  aall  ggiinnoocccchhiioo

iimmppeerrmmeeaabbiillee  iinn  ppeellllee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29



mmaarrzzoo  ppeessccaattoorree

33..

nneell  mmuuttoo  mmoottooccoocccchhiioo

nnee  sspprroonnaa  ll’’aarrddoorr  ccoo’’  ii  ssttiilleettttii  --  aalllleeggrroo

lluuii  mmuucciiddoo  aanncchhee  ll’’oocccchhiioo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



ii  ttrree  hhaaiikkuu  ddeeii  ssaannddaallii

((ssooggnnoo  dd’’uunn  mmaattttiinnoo  ddii  pprriimmaavveerraa;;

tthhee  ppuurreesstt  sspprriinngg  iiss  nnoott  ssoo  ffrreeee  ffrroomm  mmuudd))

pprriimmaavveerraa  dduueemmiillaa  ee  oottttoo



lluucciiddaa  aapprriillee

11..

mmaalllleeoolloo  iilllliivviiddiittoo

iill  ccuuooiioo  ssttrraazziiaa  --  iinn  aarriiaa  oorr  ddiiaacccciiaa  oorr  ttiièèppiiddaa

ccrruuddeell  ssttrriizzzzaa  ooggnnii  ddiittoo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



mmaaggggiioo  mmeennaa

22..

lloo  ssttrreeppiittaannttee  iinnttrrèèppiiddoo

ssccaannddaalloo  cchhee  ssccaannddiissccii  --  ppaassssoo  aa  ppaassssoo  --

ccoonn  aallttrrii  aaii  ppiieeddii  aassssiieeppii

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



ggiiuuggnnoo  ssppiiccccaa

33..

ddii  ppaasssseeggggiiaarr  mmaaii  llaassssoo

--  bbrruunniittoo  ssuu  llaa  ppiiaaggggiiaa  iinn  iinnffrraaddiittoo  --

ssttaa  iill  ttaarrssoo  iinn  ccoonnttrraappppaassssoo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



ii  ttrree  hhaaiikkuu  ddeeggllii  zzòòccccoollii

((oo  ggrraannddee  EEssttaattee,,  ddeelliizziiaa  ggrraannddee::

lliikkee  ssttiinnggiinngg  bbeeeess  iinn  hhootttteesstt  ssuummmmeerr’’ss  ddaayy))

eessttaattee  dduueemmiillaa  ee  oottttoo



ccoonntteemmppllaa  lluugglliioo

11..

sseeii  ffiiaammmmeeggggiiaannttee  zzòòccccoollaa,,

ffoossttii,,  ssaarraaii  --  iill  lleeggnnoo  ssoottttoo  iill  ccaallccaaggnnoo

ggeemmee,,  ttrraassuuddaa,,  ssmmòòccccoollaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



ddoorrmmee  aaggoossttoo

22..

ccaavvààttii  ddaall  ccaassttaaggnnoo

--  ccaallccaannddoo  ssaabbbbiiee  mmoobbiillii  ee  aaccqquuee  fféérrmmee  --

llaasscciiaannoo  oorrmmee  nneell  bbaaggnnoo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



bbaaggnnaa  sseetttteemmbbrree

33..

gguuaaddii  llee  ppoozzzzee  iinnèèrrmmee

bbaarrccoollllaannddoo  ssuull  ttrraammppoolloo  ttaarrooccccoo

aallttoo  ttrraa  gguuaazzzzee  iinnfféérrmmee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



ii  ttrree  hhaaiikkuu  ddeellllee  ddeeccoolllleettéé

((ssooggnnoo  dd’’uunn  ttrraammoonnttoo  dd’’aauuttuunnnnoo;;

aass  tthhuunnddeerr  wwhheenn  tthhee  cclloouuddss  iinn  aauuttuummnn  ccrraacckk))

aauuttuunnnnoo  dduueemmiillaa  ee  oottttoo



oottttoobbrree  ssuucccciiaa

11..

rroossssaa  llaa  ccaallzzaa  ee  ’’ll  ccrriinn,,

ee  ffiioorrii  ee  ffrruuttttaa,,  ee  llaabbbbrraa  uunn  ppoo’’  ffaannéé,,

ee  nneell  bbaallùùnn  iill  vviinn..

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



pprreeggaa  nnoovveemmbbrree

22..

llee  mmaannii  ggiiuunnttee  aall  sseenn

ttòòrrttiillii  ppiizzzzii  ccoossccee  ssttrriizzzzaann  ssùù

oorraannttii  aadd  ooggnnii  bbeenn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



ddiicceemmbbrree  ssii  ssooffffiiaa

33..

««ooddii  ttuu??  aassccoollttaa!!»»  ttuumm!!

zzaanngg!!  zzaanngg!!  --  ttiicccchheettttaannoo  ttaacccchheettttii  --  eettccìì!!

ssttaarrnnuuttaa  uunn  bbuubbbbllee  gguumm……

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31



PPaarraaffeerrnnaalliiaa

CCoo--nnffeezziioonnee  rree[[aaddyy]]--mmaaddee,,  qquueessttoo  [[sseeggnnaa]]lliibbrroo  nnoonn  ssqquuaaddeerrnnaa
ll’’aannnnoo  ccoommee  uunn  qquuaallssiiaassii  aallttrroo  ““ccaalleennddaarriioo””,,  mmaa  ccaattaallooggaa  ee  ffaasscciiccoollaa
ddooddiiccii  hhaaiikkuu--[[rrii]]ttrraattttii  ddii  ““[[iinn]]ccaallzzaattuurree””  ffeemmmmiinniillii,,  ddiissttiinnttee  iinn
qquuaattttrroo  ssppeecciiee  ((uunnaa  ppeerr  ooggnnii  ssttaaggiioonnee))  ee  iinnddoossssaattee  ddaa  ((ppeezzzzii  ddii))
aallttrreettttaannttee  mmooddeellllee..  LLeetttteerraallee  iiddeeooggrraammmmaa  cchhee  [[ddee]]ccaannttaa  ee  ssttiilleettttaa
iill  pprroopprriioo  tteemmppoo,,  ooggnnii  hhaaiikkuu--[[rrii]]ttrraattttoo  ((ccoommee  iinn  oorriiggiinnee,,  iinn  mmuullttii--
pprroopprriieettàà))  mmeettttee  ssoottttoovvuuoottoo  llaa  ffoorrmmaa  ((nnoonn  aa  ccaassoo  ssii  ccoommiinncciiaa  ccoonn
““ggeennnnaaiioo  èè  mmoorrttoo””))  ppeerr  ffaarrnnee  uunnaa  lliinneeaa  ssppeezzzzaattaa,,  uunnaa  ccoonnsseerrvvaa  ((ddii--
ssttiillllaazziioonnee))  cchhee  ppoossssaa  iinncciiddeerree  ((ssttiilliizzzzaazziioonnee))..  BBrraannddeellllii  ddii  ccaarrnnee
ootttteennuuttii  ppeerr  mmaacceellllaazziioonnee  ((JJaaccoovviittttii  ddoocceett)),,  uulltteerriioorrmmeennttee  ssoottttooppoo--
ssttii  aa  eessssiiccccaammeennttoo,,  ffiinnoo  aallllaa  bbiiddiimmeennssiioonnaalliittàà,,  sseennzzaa  aallccuunnaa  ddiissttiinn--
zziioonnee  ffrraa  oorrggaanniiccoo  ee  iinnoorrggaanniiccoo..  FFeettiicccciioo  iinnssoommmmaa,,  cchhee  ssii  ccoonn--
cceennttrraa  ssuull  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  vviiaa  ddii  uunnaa  ccoonnttrraazziioonnee  mmeettoonniimmiiccaa  ((ooss--
ssiiaa::  uunnaa  ppaarrttee  ppeerr  iill  ttuuttttoo)),,  ppaarrttoorreennddoo  mmiinnuuttee  eennttiittàà  ssiinnttaattttiicchhee  ee
[[iinnttrraa]]vveerrbbaallii  ddaallllaa  rrii[[tt]]mmiiccaa  aassssoonnaannttiiccaa  ee  ggrraaffeemmiiccaa  ppeerrttuurrbbaannttee,,
ssee  nnoonn  lliisseerrggiiccaa..  PPaarrttii  ddii  mmaannnneeqquuiinn  ssaaggoommaattee  ee  sseennzzaa  ffiillii  ddaa
ssffoogglliiaarree  ee  ssttrraappppaarree,,  mmeessee  ddooppoo  mmeessee..  CCaarrttoonnii,,  aanniimmaattii  ddaallllee
pprrooiieezziioonnii  ddeell  ““lleettttoorree””..  ((LLooSSccaa))




