
                                  Memórias de um pano de prato

Em Búzios, tirei da mala uma toalhinha branca com as iniciais “L. A.” bordadas à
mão, branco sobre branco, e me veio à cabeça que tinha trazido aquele pano de prato - com
sua longa história - de um país distante: a Suíça. 

Lausanne, cidade na parte francesa, da casa de uma velhinha, que morava sozinha,
e arrematei todos seus objetos por um preço razoável levando p/ minha casa na França,
onde vivi por quatro anos, perto da fronteira com a Suíça, numa região chamada Franche
Comte, exatamente a região do famoso queijo Comte, mas esta região será outra história.

 Comecei  a  pensar:  puxa vida!  Esse  pano de  prato  veio  parar  aqui,  num país
tropical da América do Sul. Quem poderia imaginar as viagens que já fez? os pratos que já
viu? as cenas familiares que presenciou? os produtos de limpeza... Enfim, pensei e repensei
nesta história que me fez lembrar muitas coisas da minha vida na França e por que não? a
vida deste pano de prato. 

Louis e Amanda casaram-se em Lausanne, Suíça, por volta de 1920. Viviam perto
do lago Leman e tiveram dois filhos. O enxoval de Amanda era perfeito, todas as roupas de
cama e mesa bordadas à mão, por ela mesma e sua mãe. Lençóis, fronhas, colchas, panos
de prato, toalhas de mesa, todos com as iniciais do casal “L. A.”. A maior parte em tecido
branco. Louis amava Amanda, dentro dos padrões suíços, seus dois filhos Jean Pierre e
Cosette,  pois Amanda adorava ler  Vitor  Hugo e fizeram questão do nome da filha,  em
homenagem ao livro “Os Miseráveis”. Ela, Amanda, adorava cozinhar e sua cozinha era um
primor. Sua fondue o mais saboroso, sua raclete inesquecível, sua batata rostie seriíssima -
pratos  típicos  suíços  -,  e  os  salsichões...  escolhidos  a  dedo  no açougue do bairro.  Ela
limpava sempre tudo e os panos de prato branquíssimos e bem passados sempre. 

O tempo foi passando, Jean Pierre fez hotelaria e Cosette se formou dentista. O
casal morreu. Provavelmente,  bem idosos. Os filhos nada levaram daquele apartamento,
pois as decorações modernas não comportavam aqueles móveis antigos, e assim me deparei
com  todos  estes  objetos,  cheios  de  recordações,  implorando  por  uma  utilidade  para
continuarem vivendo, visto que tudo estava intacto e bem conservado para ir pro lixo. É
claro que amei de paixão tudo o que vi e resolvi acolhê-los como se fossem coisas de meus
avós... Senti que eles estavam ali me observando, pedindo um lar, e foi assim que este pano
de prato veio parar aqui no nosso maravilhoso país tropical.
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