
Lascia Stare 

Salomé 

Dia frio e ventoso, uma parada neste café acolhedor é a melhor opção que Simone pode 

fazer. Lá dentro, toca bem suave La Vie en Rose, ela sente um agradável aroma de vinho e o 

cheiro de baunilha das tortas. Poucas mesas estão ocupadas, um homem sentado ao fundo 

escreve, enquanto bebe Vodca. Perto do balcão, um casal de cinquentões, saboreiam de forma 

exacerbada um vinho tinto e aparentam ar de entediados. Simone acomoda-se próximo de uma 

janela, dali pode ver melhor quando Jean chegar.  

Resolveu neste dia esquecer as aulas da universidade. Tem urgência em se encontrar 

com Jean. Ambos se relacionam há mais de um ano, ele, jornalista, está com uma rotina 

atribulada: viagens, reuniões até altas horas, chamadas inesperadas para documentar eventos 

imprevisíveis. Não gostam de discutir a relação e vão engolindo algumas mágoas. Ela sente que 

é preciso parar para seguir em frente. Apesar dos problemas, ambos não admitem romper a 

vida a dois. Ela o ama intensamente, melhor, é obcecada por ele, uma mariposa atraída pela luz 

de uma lâmpada. Não sente necessidade de casamento, e viveria feliz mesmo num eterno 

concuminado. O desejo é tê-lo mais próximo. Quando estão juntos, a energia de ambos se 

multiplica. Dormir com ele lhe dá um imenso prazer. Por tudo isso, fica atrapalhada em tomar 

decisões. Enfim, pensa, não existem regras fixas para as relações humanas.  

O garçom se aproxima. Ela pede uma taça de chá de hibisco. Por favor, tenho pressa. 

Não tira os olhos da vidraça embaçada. Olha o relógio. São 17h. O tempo de espera se arrasta. 

Os ponteiros do relógio não andam. Pensa no filme que irão assistir: Ela, pela segunda vez: 

Ladrão de bicicleta, dirigido por Vitório de Sicca. Retrata a Itália após a segunda guerra mundial. 

A mensagem é comovente: um homem, morador da Vila Flaminia, que consegue emprego para 

sustentar a família, vê sua bicicleta, indispensável para seu trabalho, ser roubada. Em desespero, 

furta outra. Descoberto, é levado para delegacia da vila. Um grupo de pessoas ameaça linchá-

lo. O dono da bicicleta, ao deparar-se com o ladrão, que segura seu filho pequeno pela mão, 

comove-se e diz: Lascia Stare, deixa para lá. Pega sua bicicleta e vai embora tranquilamente.  

Simone consulta mais uma vez o relógio, passam 15 minutos das 17h, mas a sensação é 

de longa espera. Enxerga Jean chegando ao Café. Larga o valor do chá na mesa e vai ao seu 

encontro. Abraça-o com paixão. Lembra do final do filme, tolerância e perdão, e diz: vamos em 

frente, está na hora de iniciar a sessão. É preciso pressa, a vida também passa num sopro. Lascia 

Stare. 


