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Ao escrever esta minha introdução para a nossa terceira edição, fico imaginando qual será o número que coincidirá com a vida normal.
Mas tal esperança desmedida logo vem
substituída pelos golpes de realidade.
Outro dia, encontrei, por coincidência,
uma amiga num mini mercado. Dentro
da normalidade que conhecíamos, eu
teria dado a ela um breve abraço e
beijado seu rosto.
Ao nos encontrarmos, nos olhamos em
estranhamento mútuo. Não sabíamos
o que fazer com o carinho e afeto que
temos em nós e que agora estão censurados em nome da saúde.
Que saúde estranha essa que cuida do
corpo e deixa órfãos nossos corações,
aquele lá do dentro do dentro. Meu objetivo é não pensar tanto sobre o porvir porque a vida anda perigosa e o futuro
está sempre muito longe de nós.
Enquanto há vida, há literatura, e a em língua portuguesa tem força, vigor,
paixão. É ela que eu beijo e abraço nestes dias. Boa leitura.
Nara Vidal
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FICÇÕES

INÉDITO

FAMÍLIA
Texto de Rodrigo Novaes de Almeida
Foto: free archive image

Rio de Janeiro, primeira quinzena de abril
de 2020.
Se gritar comigo, vou gritar de volta, se
me empurrar, vou bater, a pessoa que
me batia e gritava comigo está morta,
não vou deixar ninguém mais fazer isso
comigo, entendeu?, ela me disse e saiu
do quarto; ela tinha toda a razão, e na
mesma hora lembrei das histórias sobre
o seu pai, que não era realmente seu pai,
e isto ela só descobriu no final da adolescência, como a que, bêbado, a levou para
o quarto dos fundos da casa, o quarto
de empregada, para bater nela com o
cinto, sem motivo, ou rigorosamente pelo
motivo de ela não ser a filhinha morena
dele, mas a de outro homem, desconhecido e até hoje sem nome, os dois irmãos
mais novos e de pele clara, como a dele,
porque seus filhos biológicos, não viam
nada disso, o medo do pai bêbado limitava-se aos gritos dele, às ameaças e aos
prantos da mãe, que nunca teve naqueles
anos todos coragem de revidar — agora
estava na casa da sogra, em uma cidade
que não era a sua, cuidando do marido
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doente, após a primeira sessão de quimioterapia, sob uma quarentena inédita,
global, em que as pessoas deviam evitar
sair de casa, ela indo apenas à farmácia
e ao supermercado, ou comigo ao hospital, sempre usando máscara e luvas
cirúrgicas para se proteger, debilmente,
desse novo vírus, não admitiria portanto
que essa velha má, ciumenta, que preferia naquele momento detestá-la a amar
o filho, dissesse a ela impropérios e,
pior, a agredisse, como o pai; eu tinha
consciência de tudo isso para amá-la
ainda mais, eu teria forças para suportar os enjoos, as dores e os pesadelos
também por ela, e assim estas páginas,
que já foram ensaio, depois depoimento,
depois ensaio novamente e outra vez
depoimento, as páginas deste romance,
se tornam também as de uma história
de amor, mais uma história de amor, em
pleno fim do mundo.
A mãe não percebe que perderá o filho
de uma forma ou de outra.
(Fragmento do romance inédito Ensaio sobre
a paisagem, com previsão de lançamento em
2021.)

...eu tinha consciência
de tudo isso para amála ainda mais, eu teria
forças para suportar
os enjoos, as dores e
os pesadelos também
por ela, e assim
estas páginas, que já
foram ensaio, depois
depoimento, depois
ensaio novamente e
outra vez depoimento...

Rodrigo Noaves de Almeida

Rodrigo Novaes de Almeida é escritor
e editor. Formado em Comunicação
Social — Jornalismo, com pós-graduação em Publishing e passagens pelas
editoras Apicuri, Saraiva, Ibep, Ática e
Estação Liberdade. Em novembro de
2016, criou a Revista Gueto, portal de
literatura que publica, divulga e lança
escritores e poetas. É autor dos livros
de contos Carnebruta (Editora Oito e
Meio e Editora Apicuri, 2012) e Das
pequenas corrupções cotidianas que
nos levam à barbárie e outros contos
(Editora Patuá, 2018), finalista do 61º
Prêmio Jabuti, em 2019, e do livro de
poesia A clareira e a cidade (Editora
Urutau, no prelo), entre outros.
Obras publicadas
Editora: Patuá

Editora: Apicuri

Páginas: 140

Páginas: 100

Ediçao: 2018

Ediçao: 2012

“São 20 contos, mais da metade deles basea-

“Nessa narrativa breve o autor encontrou o equilí-

dos em histórias reais recentes, ou que me con-

brio ideal entre hermetismo e enredo. Outro ponto

taram, ou que li nos jornais, ou seja, histórias de

que precisa ser louvado foi a escolha do tema:

violência extrema, da mais banal violência à mais

a guerra. Nós, brasileiros, raramente arriscamos

extraordinária, que acontecem no nosso dia a

outros temas que não os tradicionais: favela,

dia. Acho difícil o leitor descobrir quais são estas

sertão, periferia, crises da classe média. Rodrigo

dentre as demais. Seria um jogo interessante”.

Novaes de Almeida, nesse conto, fugiu pra bem

(entrevista do autor à Antônio LaCarne).

longe do lugar-comum.” (Nelson de Oliveira)
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FICÇÕES

INÉDITO

ESQUISSE
Texto de Godofredo de Oliveira Neto
Foto: free archive image

1
Encontro o parente na entrada da Saint
Patrick’s Cathedral, em Nova York . Foi
ideia dele. Às 14 horas ele deve chegar.
Porque exatamente neste lugar não sei.
Parece filme policial. É que ali não tem
erro, num café poderia gerar confusão,
são parecidos, a catedral todo mundo
conhece, explicações dele no whatsapp,
eu ainda no Rio de Janeiro. Examino as
torres, li terem cem metros de altura,
comparo as portas e a rosácea com as de
Veneza , que visito em breve pela mesma
razão da vinda a Nova Yok : herança.
A Saint Patrick’s Cathedral se embaralha, a minha visão se turva, pode ser pelo
fato de ter levantado a cabeça para olhar
detidamente as torres, não sei, traços de
quadros de Jheronimus Bosch debruam
as quinas da igreja, morcegos entram e
saem indecisos e histéricos pela porta
central, o céu escurece, a cidade escurece, os prédios em volta escurecem, a
catedral se incendeia, rubra entre o breu,

entre trevas, entre o nada, o inferno, me
puxam para dentro , alguém me toca as
costas, não, não quero ir, diabo, não me
empurra, acho que desmaiei, de baixo
para cima vejo rostos próximos ao meu,
vários, órbitas de várias cores, bocas ,
narizes, sempre me perguntei como um
nariz, uma boca e dois olhos podem construir rostos tão diferentes, me disseram
que a combinação de palavras também,
agora era o caso, quantas caras distintas
umas das outras me olham? Um braço
mais amigo me levanta, fala em português, está melhor? Es tou, obr igado,
a língua me acalma, até então naquela
posição subjugada só ouvia oh my God.
Claro, era o parente. Reconhecível pela
barba aparada, os olhos esverdeados, o
cabelo liso alourado da minha avó, cara
de meio perdido, me lembrou alguém do
Brasil , claro, a nossa família toda vem
do Vêneto, não lembra, sim, sim, lembro,
Belluno, Veneza, Trento, Bérgamo, por ali.

Claro, Sordi. Digo o nome dele pela primeira vez, como o ator de cinema italiano
da minha época , ele diz o meu, sim primo
Luiggi. A semelhança com certas pessoas
do meu país não me cai bem, sinto azia,
por que desmaiei? Ele abre o celular,
minha cara no visor, reconheci você na
hora, me diz, abro o meu aparelho, custo
a me concentrar nas teclas, Sordi aparece
afinal, sorridente, parece franco na foto,
ele é honesto? Examino-o como examinei as torres da catedral, ele olha para
o chão, tímido até agora, propõe logo
um café nas cercanias. Antes o clássico
aperto de mão , o jogo começa, segura
meu braço, tapinha nas costas. Ator italiano dos anos 60 caricaturado. Quer ir ao
Hospital? Não, não, estou ok, de vez em
quando tenho isso, já estou acostumado.

2
Atravesso a rua no sinal fechado, uma
mulher de cabelo curto, loiro, ao volante
de um carro de marca japonesa me
acena, retribuo o gesto algo hesitante,
ela põe o indicador na orelha e gira,
louco eu? Me dou conta que ela limpava
o para-brisa embaçado, o lenço servia
para isso, termino a travessia constrangido, entro num café perto do terminal
de ônibus, na calçada a placa VenezaNoale, o último cheiro de gasolina e escapamento, logo só gôndolas, lanchas e o
vaporeto de transporte público. Daqui a
pouco o hotel na rua Mandola, perto do
Campo Sant’Angelo. No café o conhaque desce tal uma barata se arrastando
devagar no esgoto, é assim que me vejo,
no esgoto, caído na sarjeta. Escrevo
algumas linhas no guardanapo de papel,
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será meu epitáfio ou minhas memórias?
Confissões de um derrotado moralmente,
profissionalmente, eticamente, o esboço
do Bosch como a minha vida, um looser,
um projeto rudimentar de vida que não
se concretizou, um esboço de existência, uma esquisse de quadro. Grandioso
em alguns sonhos. Só em sonhos. O
que estou fazendo aqui, meu Deus? Por
que alimentar a esquizofrenia da família?
A quem estou enganando? O encontro
será em Veneza, não rolou com o Sordi
em Nova York, agora tem que continuar,
Luiggi. Um dos tios ainda diz a frase
chavão e de mau gosto “se só tem tu
vai tu mesmo “. O parente desconhecido,
desta vez, que cara terá? As fotos nas
redes sociais são dele mesmo? As feições
regulares, o bigode fino, cabelo ruivo,
enferrujado se dizia na minha escola,
tinha vários no colégio, ele vai me passar
a esquisse do Bosch assim? A gente
permuta um apartamento de duzentos e
cinquenta metros quadrados na Avenida
Beira- Mar Norte em Florianópolis, três
quilômetros de terra na beira da BR-470
entre Navegantes e Blumenau, um
quarto e sala quase esquina da praia
do Leblon no Rio de Janeiro e um apart
hotel de trinta metros quadrados em Fort
Lauderdale, nos Estados Unidos, todas
propriedades de meu avô deixadas para
a família, pela esquisse . Olho as escrituras, tudo em dia, já passadas para o seu
nome, um nome longuíssimo, Alessandro
De Angelis Palumbo Marchetti de Santis
Marini Coutinho, só falta minha assinatura , o inventariante. Em troca ele passa
o Bosch com uma declaração de que a
obra lhe foi ofertada de boa-fé por um
contraparente, obra que estava com a
família dele desde 1901. Alessandro se
compromete a assinar, no cartório de
Veneza, a devolução aos verdadeiros proprietários, a família Coutinho Sorrentino
Caruso, nomeadamente os herdeiros
Matilde, Alberto ,Gianfranco e Júlio. Sei
o script de cor e salteado, repito ele há
semanas . Os advogados das duas partes
já resolveram o contencioso jurídico.
Do Campo Sant’ Angelo pego uma ruela
e vou até o Campo San Fantin, do Teatro
La Fenice . Em cartaz Fausto , dirigido

por Frédéric Chaslin. Amanhã será o
encontro com Alessandro no Ristorante
al Theatro, ali pertinho. Mensagem para
Ana Júlia, conversa afetiva dessa vez,
querida, amável, produtiva, se diz mergulhada nos versos de Paul Éluard, Breton e
Augusto dos Anjos , estou torcendo aqui
por você aí em Veneza, meu amor, pergunto a ela porque ela não veio comigo,
como eu poderia, Luiggi? E o trabalho? E além disso não quero me meter
nessa história de herança da família de
vocês, não tenho nada com isso e essas
coisas sempre dão rolo, é briga na certa,
o teu irmão podia ter te acompanhado,
isso sim, é verdade, mas ele nunca quer
nada, Ana Júlia, está sempre deprimido, pois é, Luiggi, a família de vocês
é desse jeito. Não gostei da observação negativa sobre a minha família, não
disse a ela, mas não gostei, desliguei.
Ligo para a Fabiana, colega da
Universidade Federal de Santa Catarina,
ela organizou uma conferência para mim
na universidade Ca‘ Foscari, falo sobre
pintura brasileira do século XIX, vou dar
força ao quadro A Primeira Missa no
Brasil, do Victor Meirelles. Sordi insistiu,
em Nova York, que eu deveria sempre
realçar Victor Meirelles, Cruz e Sousa,
Anita Garibaldi, o monge João Maria e

o naturalista Fritz Muller como grandes
expoentes catarinenses da história do
Brasil, e agora, com a posse do Bosch,
vocês serão a sexta referência brasileira. Não desgostei dessa proposta, à
noite senti a culpa cristã de sempre pela
vaidade e narcisimo. A sexta personalidade cultural só por sermos proprietários de uma quadro do Bosch, que nem
terminado está, é apenas uma esquisse,
que vergonha pensar isso, o que que os
meus camaradas de esquerda pensariam? Tomo aperol em cima de aperol
no bar Brasilia, não poderia não ir com
esse nome, perto do hotel, já tinham me
recomendado, Sestieri San Marco 3658,
antes passei na livraria na mesma ruazinha, mais um depósito de livros do que
uma livraria, consegui uma edição antiga,
de 1901, em super bom estado, de La
Divinna Commedia, Dante me persegue
desde o Ensino Médio . Leio o canto XXV

Escrevo algumas
linhas no guardanapo de papel,
será meu epitáfio
ou minhas memórias? Confissões
de um derrotado
moralmente, profissionalmente, eticamente, o esboço
do Bosch como
a minha vida, um
looser, um projeto
rudimentar de vida
que não se concretizou, um esboço
de existência,
uma esquisse de
quadro.
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do Paraíso - Vinca la crudeltà che fuor mi
serra/ Del bello ovile ov’io dormi agnello,/
Nimico ai lupi che ci danno guerra. As
esferas, a oitava, as visões de Cristo e
da Virgem Maria me sossegam, a Igreja
triunfa, com Dante os remédios para as
minhas aflições funcionam mil vezes mais.
Posto mensagem carinhosa para Ana
Júlia. Como agirá Alessandro? Será
como o Sordi? No bar do aperol uma
mesa de brasileiros discute a política do
Brasil, aplaudem o esforço para pôr no
seu devido lugar o exagero do espaço
do saber universitário, a arte esquerdista hipervalorizada, a ciência dimensionada equivocadamente, devia-se
realçar, isso sim, a sabedoria popular
haurida não nos livros, mas na experiência própria, menos livros e mais saber,
esse é o meu lema, gritou uma senhora
de Ribeirão Preto, secundada por Deus
acima de tudo, completou o marido gordo
de bochechas arroxeadas , quase do tom
das duas garrafas de vinho engolidas.
No calçadão à beira mar entre a praça
San Marco e Giardini – conto vir com
Ana Júlia na próxima Bienal de Veneza andorinhas do mar passavam umas para
as outras, em pleno voo, pedaços de
peixe numa experiência de comunidade
surpreendente. Os brasileiros comiam
caviar , as andorinhas do mar me fizeram
lembrar deles. Arlequins voam nas minhas
retinas. Não vou desmaiar. Ainda tenho
que telefonar para os herdeiros, inclusive
a minha mãe. Talvez também ao Aldo,
mas o meu irmão vive em outro planeta.

Godofredo de Oliveira Neto

Editora: Imã
Páginas: 260
Ediçao: 2019

Marcelino, jovem pescador descendente de guaranis, africanos e açorianos, é arrancado de seu
vilarejo no sul do Brasil e levado à antiga Capital
Federal, onde descobre o sexo e é enredado
nas tramas políticas do Estado Novo. O belo

Godofredo de Oliveira Neto é um escritor e professor universitário brasileiro,
formado em Letras e Altos Estudos
Internacionais pela Sorbonne. Atua,
como docente, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro.É autor de vários
ensaios e romances, entre eles Ana e
a margem do rio: confissões de uma
jovem Nauá, O Bruxo do Contestado,
Amores Exilados (originalmente Pedaço
de Santo), Cruz e Sousa: o poeta alforriado, Grito, A Ficcionista, O menino
oculto, publicado na França e segundo
lugar no Prêmio Jabuti.

cafuzo, cercado por peixes e pássaros, traça o
caminho do herói em meio aos prazeres e à violência do país em construção. A abrupta transposição do isolado ambiente praiano confere ao
personagem Marcelino tanto densidade psicológica quanto carga simbólica, ao incorporar as
contradições de uma nação desigual que tentava
forjar uma identidade comum.
Editora: Record
Páginas: 205
Ediçao: 2012

Obras publicadas
Editora: Record
Páginas: 130

Tecla, uma cativante narradora que testemunhou

Ediçao: 2016

a Segunda Guerra Mundial no Brasil, o regime
militar de 1964 e se emocionou com a Guerra
do Contestado (1912-1916) por meio dos depoi-

(Os dois capítulos desta publicação fazem
parte do livro Esquisse, ainda inédito).
.

mentos do atormentado Gerd Rünnel — personagem que carrega, ele próprio, uma guerra
dentro de si — expõe ao leitor em estilo fluido
e criativo esses três momentos cruciais da história brasileira. A crucial Guerra do Contestado
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Construído de forma que a performance e a

e seus importantes desdobramentos, até hoje

teatralidade ocupem um lugar central, Grito é

pouco difundidos no Brasil, são aqui descritos

o epílogo da octogenária Eugênia e sua relação

de maneira inédita e necessária. Acrescia-se as

com o jovem e ambicioso Fausto. Em 21 atos, a

divergências de fronteira com a Argentina na

narrativa é marcada pelo embate entre as esferas

fixação dos marcos dos limites territoriais e a

do real e do imaginário. O autor experimenta for-

disputa internacional entre as ideologias que

matos e problematiza a linguagem, conduzindo

iriam caracterizar o século XX. Godofredo de

o leitor, a partir da perspectiva de uma persona-

Oliveira Neto mergulha o leitor nesses mean-

gem ex-atriz de teatro, por uma trama que tran-

dros políticos, além de descrever um vasto painel

sita entre o mundo da criação e da encenação.

da imigração europeia no Brasil.

FICÇÕES

SETENTA E CINCO
MENOS TRINTA
Texto de Ana Elisa Ribeiro
Foto: free archive image

Tenho uma amiga de 75 anos. Às vezes
ela me telefona. Não tenho mais número
fixo, desde que percebi que ele só servia
para receber telemarketing. Eu sei que
isso a incomoda e que ela se esforça
para me ligar pelo celular ou enviar
áudios pelo WhatsApp. Mas ela liga. De
vez em quando.
Minha amiga de 75 anos quer saber
alguma coisa sobre minha vida, sobre
meu segundo ou terceiro casamento,
sobre meus dois filhos adolescentes,
sobre a família e o trabalho. E então ela
se lembra dos quatro filhos que enfrentou e do seu casamento, sólido feito uma
nuvem. O casamento da minha amiga
de 75 anos durou a vida inteira ou quase
isso. Ela às vezes me diz que custou caro.
E isso ela fala meio entredentes, sorrindo,
para que pareça uma espécie de piada,
mas não é, nós sabemos. E não sinto

que ela me reprove porque me desfaço
dos maridos e dos casamentos. Ao contrário, às vezes sinto que ela acha isso
admirável, quase me abençoa e a outras
colegas da minha idade; e quase agradece, talvez a Deus, não sei bem, mas
agradece por outras, não por ela. E nos
olhos dela eu vejo, vez em quando, uma
nota de uma inveja arrependida ou de um
arrependimento invejoso, nada que nos
faça qualquer mal. Talvez apenas a ela;
e retroativamente. Talvez já tenha virado
lava fria ou âmbar. E os desejos dela fossilizados lá dentro.
Aos 75 anos, a minha amiga é uma
mulher esbelta, forte e linda. É linda como
uma mulher de 75 anos, aos 75 anos.
Ninguém a tomaria por uma jovenzinha
ou um arremedo. Ela é uma imponente
septuagenária, de pele um pouco craquelada, cabelos bem cuidados e sorriso
R E V I S TA C A P I T O L I N A N ° 3 M A I O 2 0 2 0
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largo. Trabalhou até quase agora. Não
parou. Teve duas carreiras consecutivas, não quis se aposentar, quando isso
ainda existia. Não achava que a vida de
dona de casa pudesse suprir algumas
coisas. Não foi completamente impedida.
O marido não chegava a ser um tirano
ou ela não chegava a ser submissa; ou
conseguiram combinar as duas coisas.
Os muitos filhos tomaram-lhe o tempo, é
claro, mas ela não se desfez de nenhum
desejo, esperando viver para todos. Viveu
e vive, conciliando os outros e a si, em
proporções diferentes, a cada década
que passava. Ela era sábia e resistente,
era discretamente determinada, como
poucas mulheres sabiam ser.
Às vezes a minha querida amiga de 75
anos me liga para fazer uma pergunta
de trabalho. Respondo com prontidão,
inclusive para ajudar. Mas depois passamos à vida, e os temas dançam conforme

nossos afetos. Na voz dela, sempre sinto
saudades. Nem sei se de mim, mas talvez
ela sinta a vida correr em mim como teria
sido para ela se... Não sabemos.
Da última vez que minha amiga de 75
anos ligou, ela disse duas ou três coisas,
além de perguntar sobre como eu vinha
passando pelo confinamento durante a
pandemia. Uma dessas coisas era que
ela não se sentia com 75 anos. Lembrei
logo dos meus pais. Eles também não
sentem. Minha mãe, embora sempre se
adoente, não sente que 70 anos se passaram. Meu pai, é certo, menos ainda.
E eles não acreditam em seus corpos
quando não conseguem mais subir
escadas. Eles se irritam e às vezes murmuram “puxa, vida”.
Não tenho muita ideia, ainda, do que seja
isso. Às vezes eu me chateio e confesso
à minha amiga de 75 anos que não quero
viver tanto. O mundo é chato, a vida é

difícil, os desejos vão virando ruína, as
escolhas pareciam escolhas e nem eram,
enfim. Desfio um rosário de queixas que
a minha amiga de 75 anos ouve com
paciência. É o que ela pode ter diante
da minha idiotice. É assim que eu vou
me sentindo ao reclamar, diante da minha
amiga, que já fez 75 aniversários e quer
fazer outros tantos.
Minha amiga septuagenária às vezes
pensa em sua festa de 80 anos. Ela fala
em comemorações e celebrações. Não
sei ao certo se ela é muito religiosa e
pensa também que marcará uma missa
católica. Ela cuida dos filhos adultos, que
continuam dando trabalho, e do marido,
que sempre adoece, e de si, que parece
sempre uma divindade nessa cena.
Minha amiga é uma mulher admirável.
Mais que as protagonistas do cinema e
as heroínas de seriado. Minha amiga é de
carnes e frágeis ossos e me faz sempre

E nos olhos dela eu vejo, vez em quando, uma nota de uma inveja arrependida ou de um arrependimento invejoso, nada que nos faça qualquer mal. Talvez apenas a ela; e retroativamente. Talvez já tenha
virado lava fria ou âmbar. E os desejos dela fossilizados lá dentro.
me sentir idiota, na pose inútil dos meus
quarenta e poucos anos. E sempre avalio
quanto fui mais idiota nos anos anteriores. Talvez deixe de sê-lo aos 75. Talvez
descubra que a idiotia é atemporal e que
a minha amiga nunca teve tempos de
idiota. Eu, sim.
Quando ela completar 8 décadas de vida,
vou continuar pensando o que penso:
que a vida passa rápido. Embora eu saiba
disso, ainda não sinto o que ela me diz
que sente: que seu corpo está desencontrado de sua mente e de seu senso de
idade. Mas isso não tem a ver com inconsistências, incompatibilidades, doenças
mentais ou síndromes de Peter Pan femininas. Isso tem a ver com um sentimento
de que a vida não se esvai, embora o
corpo padeça. É quase inacreditável,
para a minha amiga, que ela precise
tomar alguns remédios e que necessite
manter o coração em sua cadência de
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maneira artificial. Ela não se sente assim.
Ela mal viu os anos passarem. E percebe
melhor que eles passaram quando olha
os filhos adultos, mais do que percebe
quando se vê a si no espelho, todas as
manhãs. A velhice são os outros, ela
quase me diz, mas não chega a dizer.
Guarda estas frases que não entendo
direito boca adentro daqueles dentes
bem tratados.
Minha amiga de 75 anos às vezes me
liga para dizer que está com saudades, que andamos nos encontrando
pouco, desde que ela teve de se aposentar de vez. E mesmo como voluntária, ela agora frequenta aquele prédio
inóspito em dias diferentes dos meus,
então não nos temos visto e ela gostaria que nos encontrássemos mais. Ela
diz essas coisas com alguma timidez e a
voz um pouco embargada. Eu me esforço
para não intimidá-la e para não chorar

também, porque, 30 anos mais nova,
sou uma idiota. Ainda não entendi o que
uma mulher de 75 anos quer e pode dizer
sobre os afetos.
Às vezes eu penso no dia da morte da
minha amiga de 75 anos. Ela fará falta
e talvez os filhos dela fiquem enciumados da minha reação. Choro hoje, agora,
se me deixo pensar nisso, como uma
espécie de simulação. Não queremos
sofrer, nem eu, nem ela. Mas ela está
longe, ao que parece, de morrer. Só se
fosse num susto, de um jeito que só tem
quem tem muita sorte. É claro que desejo
sorte a ela, em todas as situações. Por
outro lado, como já não acho que as
coisas sejam lineares, pode ser que eu
morra antes da minha amiga de 75 anos,
e chamarão a isso de tragédia, e chorarão com mais ênfase porque, afinal, isso
não se espera de uma mulher de 45, que
deixa filhos adolescentes. Mas acontece.

Se eu morresse antes de completar tantas
décadas, eu deixaria algumas pessoas
realmente tristes, por uns dias, umas
semanas: meu filho, meus pais, meus
irmãos e minha amiga de 75 anos. Não
tenho dúvida disso. Ela é uma espécie de
mãe que não tive, porque nossas conversas atravessam temas que jamais pude
abordar em casa. Não sei como ela foi
com os filhos dela quanto a isso. Minha
amiga de 75 anos certamente iria ao meu
enterro, derramaria algumas lágrimas e
tocaria minhas mãos cruzadas sobre
o peito. Talvez, me conhecendo como
conhece, fizesse uma crítica discreta ao
terço ali preso, “ela nunca foi disso. E
nem de usar maquiagem”. Talvez informasse aos meus distraídos familiares:
“ela queria ser cremada; dizia que odiaria
ter endereço depois de morta”.
Às vezes eu treino ver o mundo sem a
minha amiga de 75 anos. Eu me lembro
de ela me dizer que sentia o corpo desencontrado da alma e que isso não tinha
solução. E eu penso em como a palavra
“velha” não combina mesmo com ela e
o jeito dela no mundo. Minha
avó era velha. Eu conheci minha avó já
velha. E isso não tinha a ver com a cor
dos cabelos ou com o corpo arbustivo.
Isso tinha a ver com os olhos e as palavras da minha avó. Tinha a ver com pensamentos que às vezes escapavam já
mofados. Minha avó dizia que as mulheres que estudavam muito ficavam loucas,
e isso lhe justificava as próprias ignorâncias, mas caía sobre mim como uma
maldição. Serei louca. Talvez um dia seja
uma velha louca, se for uma velha, um
dia.
A minha amiga de 75 anos não diz essas
coisas. Ela tem um senso do mundo e
das mulheres 30 anos mais novas que dá
a ela um olhar que se descola da sua leve
dificuldade de locomoção. Aquela inveja
benfazeja que ela sente dos meus divórcios é uma lufada de compreensão. Ela
se vê, trinta anos antes, e escolhe não se
lamentar. Só me diz, num sussurro: fez
bem, se te fazia tão mal.
Talvez os anos que ela não viu passarem estejam ali onde ela soterrou
algumas coisas importantes. Os meus

anos passaram pesados feito as composições carregadas de minério, nestas
Minas Gerais. A minha amiga de 75 anos
me olha com uma admiração que passa
por caminhos de outras partes do mapa
de nossas vidas possíveis. Trinta anos
atrás dela, eu a vejo com uma estranha
saudade. Queríamos ter sido amigas por
mais de 50 anos, mas só nos sobraram
alguns, na breve interseção de quando
fomos adultas e podíamos trocar experiências, discretamente.
Quando o telefone celular toca e eu vejo
a foto da minha amiga de 75 anos, meu
coração logo se alivia e passamos a nos
fazer perguntas veladas e confissões de
mãe e filha, embora não sejamos mãe e
filha. Minha amiga de 75 anos às vezes
liga apenas para me vigiar, eu, que não
sinto o corpo desencontrado dos meus
desejos e nem da minha idade, mas
que posso me sentir uma velha, tão
facilmente.

Ana Elisa Ribeiro

Ana Elisa Ribeiro é mineira de Belo
Horizonte, onde vive. É professora
de uma instituição pública federal e
escritora de poesia, conto, crônica,
infantis, juvenis e técnicos na área de
Linguagem. Recentemente, publicou
os poemários Álbum (Relicário, 2018)
e Dicionário de Imprecisões (Leme,
2019). É colunista da Revista Pessoa.
Obras publicadas
Editora: Relicário
Páginas: 108
Ediçao: 2018

Provocada por situações reais de consulta a
dicionários, a autora compôs um imprevisível e impreciso volume, com palavras aleatórias, das mais substantivas às mais abstratas, como saudade ou pelo, por onde passeia
sem cerimônia, hibridizando gêneros discursivos, confundindo e ironizando significados
possíveis e as classes de palavras, sem deixar
de tocar em temas micropolíticos e sociais.
Este Dicionário, que certamente confundiria
também livreiros mais distraídos, é editado
pela Impressões de Minas, dentro do selo
Leme, com o apuro gráfico-visual que somente
um livro semiartesanal poderia apresentar.
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INÉDITO

CAMISAS-AUSÊNCIA
Texto de João Anzanello Carrascoza
Foto: free archive image
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As camisas do pai. Sem golas e sem
botão, para não engastalhar em nada –
o pai carregando, de manhã-à-tarde, do
depósito até a carroceria dos caminhões
as sacas de cereais, sessenta quilos
sobre a cabeça; ele as segurava pelas
abas da frente, acima dos olhos, a estopa
relando em sua camisa, os dois tecidos,
um rústico, outro de algodão, em conversa, e eu a pensar o que estariam se
dizendo, e o que a pele de seus ombros
ouvia. As camisas do pai. Eu o esperava
voltar do trabalho, sentado na soleira da
porta, avistava-o ao longe e imaginava
sua camisa suja, eu o esperava se aproximar, trazendo a noite em suas espáduas-asas, e, quando o via de perto, eu,
antes de passear pelo seu rosto, mirava
o estado de sua camisa – a calça pouco
importava, era o pai-debaixo, e eu queria

o pai-de-cima, o pai-peito, o pai-tronco
do qual eu era ramagem. Ele estendia
os braços e me pegava no colo (eu, uma
pena para quem movia aqueles fardos)
e se deixava no assoalho da sala, queria
saber de mim, como se eu fosse importante, como se eu não fosse só um menino-aprendizagem. As camisas do pai. Eu
não sabia acariciá-lo, deslizando o indicador por uma mancha de seu braço, ou
enrolando-o em seus cabelos salpicados
de palha, eu não sabia desenhar com os
dedos a curva de seu queixo; e, então,
como não sabia aferir a terra-carne que
ele era, eu pegava o pano de sua camisa,
apalpava seus amassados, detinha-me
numa ponta imunda, a afagar um tecido
que não era o pai. As camisas do pai.
Pelo estado delas, eu sabia a carga que
lhe coubera aquele dia, sacas de arroz
(a poeira alva), ou de feijão (o cheiro
seco); eu sorvia o suor nas dobras de
seus braços, nos sulcos de seu pescoço.
As camisas do pai, o pai que se foi, o
pai que eu só posso, agora, tocar pelas

João Luís Anzanello Carrascoza

João Luís Anzanello Carrascoza é
romancista, contista, redator publicitário, professor universitário. Suas
publicações incluem Caderno de
um ausente e Aos 7 e aos 40, O
volume do silêncio, Espinhos e alfinetes e Aquela água toda. Entre
seus prêmios destacam-se o
Prêmio Jabuti, Prêmio Fundação
da Biblioteca Nacional e o APCA.
Obras publicadas

minhas mãos-escrita, as camisas do pai
que, declaradamente, são as camisas-ausência do meu amor-desnudamento.

Editora: Alfaguara

Editora: Alfaguara

Páginas: 91

Páginas: 91

Ediçao: 2018

Ediçao: 2016

(Conto do livro Utensílios-para-a-dor, a
ser publicado pela Editora Faria e Silva)

Equilibrado e repleto de realismo e sensibilidade,

Em seu primeiro romance, o premiado autor

Aquela água toda é um dos principais exemplos

João Anzanello Carrascoza, considerado um

da força emotiva da prosa de João Anzanello

dos maiores contistas brasileiros da atualidade,

Carrascoza. No conto que dá nome a esta cole-

apresenta recortes cotidianos da vida do prota-

tânea, um simples domingo de verão na praia se

gonista em dois momentos distintos: aos sete e

transforma, pelas mãos de Carrascoza, em um

aos quarenta anos. Os acontecimentos marcan-

exemplo singelo de beleza. Já em “Passeio”,

tes incluem, na infância, o roubo do pássaro do

a expectativa por um fim de semana diferente

vizinho e as partidas de futebol disputadas com

leva toda a família a um estado de excitação e

o irmão ao fim de tarde no quintal de casa e, na

suspense. O primeiro beijo, descrito no conto

maturidade, a separação da mulher e a falta dolo-

“Cristina”, vem carregado de todo desejo inocente

rosa que sente do filho. Impresso em uma cor,

da primeira juventude. Mas também existem lem-

sobre papel verde, o livro traz as narrativas da

branças dolorosas, como a cobrança do aluguel

infância na parte superior da página enquanto as

atrasado no conto “Paz”, que incita um jovem

da vida adulta se encontram na inferior, acentu-

garoto a se preocupar com a mãe.

ando a dualidade presente na obra. Com sua prosa

Conjunto expressivo da obra de um dos princi-

delicada e melancólica, Carrascoza evidencia a

pais contistas contemporâneos, Aquela água toda

influência de pequenos atos na definição da tra-

é magistral.

jetória de uma vida.
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HILDEGARTEN
(Recriação de verbetes do livro Physica, de Hildegard von Bingen)
Texto de Maria Esther Maciel
Foto: free archive image

ARRUDA
A arruda se nutre mais do vigor da terra que do ardor do sol. Ligeiramente
quente, tem uma umidade implícita,
indicada para a cura do amargor das
pessoas ressentidas. Quanto mais crua,
mais incisiva. A quem tem olhos pretos
e turbulentos, embaçados por uma nuvem esquiva, recomenda-se misturar
a seiva da erva com duas medidas de
mel líquido e um pouco de vinho branco, para depois embeber com a mistura
um pedaço de pão de centeio, colocando-o sobre os olhos durante as noites
de lua cheia. Já as pessoas que têm no
sangue uma paixão desmedida podem
conter seus furores se comerem a erva
pura em manhãs alternadas durante
duas semanas seguidas. É boa também
para atenuar as asperezas da melancolia, por suprimir desta o frio intrínseco.
MALVA
A malva tem um frio moderado. É recomendável para quem sofre da melancolia que aflige o cérebro durante
as febres esparsas. Basta esmagar a
erva com o dobro de sálvia num almo-
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fariz, pingar algumas gotas de azeite
de oliva e, depois, pôr sobre a cabeça (entre a testa e a nuca), amarrando
com um pano. Repetir isso por três dias
alternados, refrescando o pano, à noite, com óleo ou vinagre. Já as pessoas que querem clarear o olhar, devem
colher, nas manhãs ou nas noites calmas, o orvalho da malva (desde que as
folhas estejam tenras) e esfregar com
ele os olhos e as pálpebras. Depois,
dormir por algumas horas, sem pausas.
CANELA
A canela tem um calor intenso, e sua
umidade exígua não dura muito tempo.
É ótima para eliminar os maus fluidos
do corpo de quem a come em dias de
neblina ou nas horas de silêncio. Pode
estimular também o ânimo das pessoas sem viço, sobretudo se polvilhada
sobre o leite quente misturado com farinha de aveia. Para as febres intermitentes, sugere-se pôr lascas da madeira
e algumas folhas da árvore da canela
(ainda com seiva) no vinho tinto, ferver
a mistura em fogo brando e depois tomá-la num copo de aço, antes do sono.
E se alguém com a cabeça entorpeci-

da comer, de forma assídua, canela
pulverizada sobre uma fatia de pão ou
lambê-la na mão, sentirá o torpor se dissipar junto com os humores daninhos.
CÂNHAMO
O cânhamo tem uma calidez tímida
e cresce quando o ar não está muito
quente, nem muito frio. Sua semente é
salubre e serve como alimento para pessoas tranquilas. Suave e benéfica para o
estômago, diminui os maus humores e
fortalece os positivos. No entanto, se alguém fraco da cabeça e com um cérebro
oco ingerir cânhamo, ficará aturdido. Já
quem sofre de estômago frio deve cozinhar o cânhamo na água e, após espremê-lo, envolvê-lo num pano que deverá
ser colocado, ainda quente, sobre o abdômen, em noites serenas. Além disso,
um pano feito de cânhamo, com um calor ameno, ajuda a cicatrizar úlceras e
feridas por vezes tidas como perenes.
URTIGA
A urtiga tem um calor ímpar. Por ser áspera e pungente, não deve ser comida
crua. Cozinhe-a assim que ela brotar da

terra, para que fique tenra no estômago. Quem tem vermes deve tomar suco
de urtiga picante com verbasco (planta-de-veludo), acrescentando folhas ou
cascas de nogueira, tanto quanto houver. Deve acrescentar ainda um pouco
de vinagre, um tanto de mel e levar para
ferver numa panela nova, removendo a
espuma do topo. Após a fervura, tirar do
fogo e, por 15 dias, beber um pouquinho da mistura antes do desjejum e uma
quantidade maior depois do almoço. Os
vermes vão morrer. Já para as pessoas
esquecidas, é só pôr urtiga picante no
azeite e, à noite, ungir com a mistura o
peito e as têmporas. Em alguns dias, a
memória ficará nítida. A erva também
cura os cavalos com tosse e de cujas
narinas sai uma indesejável espuma.
ARNICA
A arnica é muito quente e possui um
calor nocivo para quem tem humores
instáveis e precários. Se alguém carente
e com pouco viço tiver a pele tocada por
arnica fresca, mesmo que por pouquíssimos segundos, sentirá no corpo uma
lascívia irreprimível, adoecendo de amor
e luxúria por quem tocar a mesma erva
nos três dias seguintes, sobretudo se
isso acontecer numa tarde de domingo.
A pessoa se inflamará de tanto desejo
que, sob os arroubos da paixão lúbrica,
ficará completamente tola e rendida.
LAVANDA
Quente e seca, a lavanda tem uma
seiva escassa. Não existe para ser comida, e sim para ser cheirada. Sua potência está no aroma. Se alguém com
muitos piolhos inalar a lavanda todos
os dias, seus piolhos morrerão por não
suportarem os eflúvios da planta que
impregnam o couro cabeludo. O seu
cheiro depura os olhos, por conter tanto
o poder dos odores mais fortes quanto
a utilidade dos mais amargos. Ela também refreia muitas coisas perversas e,
por conta disso, os espíritos malignos
ficam aterrorizados quando, ao invadirem uma casa, deparam com um arranjo de flores dessa erva. Eles fogem
depressa, sem chance de regresso.

peito ou no abdômen, ela subtrai os excessos de luxúria de quem está com o
desejo à flor da carne. Por outro lado, se
o odor da mirra tira a luxúria de uma pessoa, esta não ficará feliz, já que o cheiro
da erva oprime e entristece a alma. Assim, junto com a mirra, é sempre bom
levar uma peça de ouro, que neutraliza
as impurezas e aviva a mente. Já para
as febres intensas, recomenda-se beber mirra misturada com vinho quente.

Sobre o livro

TREVO
O trevo tem tanto calor quanto frio em
suas folhas. Além disso, é seco. Seus
efeitos são benéficos para os animais
de rebanho. No entanto, tem pouca
serventia como remédio para os humanos, a não ser em casos de visão
obscura. Quando isso acontece, recomenda-se pôr suas flores em azeite de
oliva, mexendo-as até que fiquem impregnadas, mas sem cozê-las. Depois,
esfregue-as nas pálpebras e ao redor
dos olhos nebulosos. Tão logo estes
estejam ungidos, jogue as flores fora,
já que elas logo perdem seu poder e
perecem ao contato demorado com o
óleo. Se a pessoa fizer isso várias vezes, a neblina nos olhos se desvanece.
COMINHO
O cominho é seco e de calor comedido. É sempre saudável para uma pessoa
com incômodos no estômago, não importa a forma como é comido. Por outro
lado, é um veneno para quem tem dor
no peito, por não aquecer por completo o coração, que precisa estar sempre
quente. Para quem tem náuseas reincidentes, esta é uma receita infalível: misturar um pouco de cominho com um terço de pimenta e um quarto de pimpinela
moída, acrescentar farinha de trigo pura,
gema de ovo e um pouco de água. Com
essa mistura, fazer uma leva de biscoitos assados no forno ou sobre as brasas da fornalha. Outra possibilidade é
comer o cominho em pó no pão, pois
isso anulará os humores quentes e frios
do intestino, que provocam as náuseas.

Hildegarten integra O Livro das Sutilezas,
que abre o volume Longe, Aqui. Poesia
incompleta 1998-2019.
Breves cotidianos, com seus aromas
variados (chás acompanhados por
finos biscoitos poéticos) e um enternecer pelas simplicidades da vida –
folhas, plantas, cães e gatos, receitas, os objetos de casa, os cheiros dos
dias, as lembranças redescobertas. A
produção de Maria Esther Maciel ganha
agora a reunião “Longe, aqui”, poesia
incompleta (Quixote + Do Editora, com
Tlön Edições), com poesia e prosa de
1998 a 2019. A obra traz o inédito “O
livro das sutilezas” (2019, com ilustrações de Julia Panadés), além de “O livro
de Zenóbia” (2004,ilustrado por Elvira
Vigna) e “Triz”, de 1998, que volta com
novos poemas dos anos seguintes. Em
seu percurso, iniciado em 1984, a autora
vem iluminando os acontecimentos da
vida comum de uma forma particular.

MIRRA
Se quiser levar mirra consigo, aqueça-a primeiro ao sol, ou sobre uma telha
quente, para que fique um pouco derretida. Depois, segure-a junto ao corpo,
de forma que ela absorva o calor ou o
suor de sua pele. A mirra espanta fantasmas, demônios, feitiços, pragas e
invocações malignas. Se espalhada no
R E V I S TA C A P I T O L I N A N ° 3 M A I O 2 0 2 0
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Maria Esther Maciel

Obras publicadas
Editora: Lamparina
Páginas: 160
Ediçao: 2004

Maria Esther Maciel nasceu em Patos de
Minas e vive em Belo Horizonte. Além
de escritora, é professora de literatura e
crítica literária. Publicou 17 livros, entre
eles O livro de Zenóbia (Lamparina,
2004, semifinalista do Prêmio Portugal
Telecom de Literatura); A memória das
coisas – ensaios de literatura, cinema e
artes plásticas (Lamparina, 2004, finalista do Prêmio Jabuti); O livro dos nomes
(Companhia das Letras, 2008, menção
especial no Prêmio Casa de las Américas,
finalista dos prêmios São Paulo de
Literatura, Jabuti (categoria romance)
e Portugal Telecom de Literatura em
Língua Portuguesa); A vida ao redor crônicas (Scriptum, 2014, semifinalista
do Prêmio Oceanos), Literatura e animalidade (Civilização Brasileira, 2016),
e Longe, aqui. Poesia incompleta 19982019 (Editora Quixote, 2020). Tem textos
publicados em vários jornais, revistas
e antologias brasileiras e estrangeiras.
É colaboradora da Folha de S.Paulo e
edita, com outros escritores, a revista
literária Olympio.

Editora: Companhia das Letras

O livro reúne ensaios escritos de 1999 a 2003. O

Páginas: 224

tema predominante do livro é o uso criativo dos

Ediçao: 2019

sistemas de classificação do mundo por parte

Os vinte e seis capítulos deste livro sui generis,
cada um deles correspondendo ao nome de um
personagem, compõem um quebra-cabeça ficcional que aos poucos ganha forma e sentido na
imaginação do leitor. Hildegarda, Fausto, Plínio,
Odília, Ulisses, Vanessa - cada um é examinado
detidamente num capítulo próprio e apresentado
de modo parcial e oblíquo nos capítulos referentes a outros personagens. O resultado dessa

de escritores, cineastas e artistas contemporâneos. Jorge Luis Borges, Peter Greenaway,
Arthur Bispo do Rosário, Georges Perec e Carlos
Drummond de Andrade são alguns dos autores
de referência. Questões voltadas para a interseção entre literatura e cinema, tradução criativa,
gêneros literários e escrita poética também são
abordadas em alguns dos textos, sempre a partir
de um enfoque comparativo e transdisciplinar.

soma - ou entrelaçamento - de pontos de vista

Editora: Civilização

é um painel narrativo vivo e cambiante como

Páginas: 176

um caleidoscópio. Aqui, todos têm suas razões

Ediçao: 2016

e sua loucura e cada destino refrata e matiza
os outros. Organizando seus personagens em
ordem alfabética, de Antônio a Zenóbia, Maria
Esther Maciel joga com o formato dos dicionários de nomes, descobrindo ou inventando etimologias, erigindo crenças, teorias e clichês para
dissipá-los logo em seguida.

O primeiro livro publicado no Brasil sobre a
relação entre literatura e animalidade A abordagem se fundamenta em trabalhos que renovaram e ampliaram o horizonte da discussão
sobre o animal na atualidade, a partir de filósofos (entre outros, Michel de Montaigne, Jacques
Derrida, Gilles Deleuze e Giorgio Agamben) e
escritores (como Franz Kafka, Jorge Luis Borges,
J. M. Coetzee). Este volume se encerra com
uma importante entrevista do filósofo e etólogo
francês Dominique Lestel.
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POESIA

DO YOU KNOW GOD?
Francesca Cricelli
Foto: free archive image

Esja shelters an entire city
as no one else does
as nothing else does
it shelters
you say
it shields us from the biting wind

but there are days when the wind goes around and across
it goes beyond the rocky wall it comes from the sea
it comes and it cuts the face
it comes and brings salt to the lips

a slow defrost may never be seen at the horizon the sky is milky and low it grows like grass over our heads
I can’t reach its aerial roots I can’t undo the whiteness with my fingers its colorless nature weights upon my chest
my eyes are like fish hooks and his eyes are wells of salt and honey
behind the blueberries wells of salt and honey he loves his lover and loves her absence as he loves God

do you?
I know you can’t undo the pain there is no possible Penelope
no reverse yarn

but what if we deposed our shields what if we stormed again?
wings grow within me like those carried by the birds in Iceland bluish feathers that spring
inward from the scapula they say it takes the flight to entangle faith
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Editora: Selo Demônio Negro
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Repátria é exórdio e retorno, uma viagem de volta

Francesca Cricelli is a poet, translator and scholar. She was brought up
between Brazil, Italy and Malaysia.
She has published the book of poems
Repátria in Brazil and Italy (Selo Demônio
Negro, 2015 e Carta Canta, 2017) and 16
poemas + 1 in the USA (self published,
2017), in Iceland (Sagarana forlag, 2017)
and in China (Minsheng Museum, 2018),
and a new bilingual chapbook As curvas
negras da terra / Las curvas negras de
la tierra (Nosotros Editorial, 2019). Her
travel chronicles have been published
together with a short self-fiction piece
Errância, originally published under the
Cartonero project of Dulcinéia Catadora
(2018) and later by Edições Macondo e
Sagarana forlag (2019). She has taken
part in many international festivals,
among them the Printemps Littéraire
Brésilien in 2019 joining the program
in Cologne and Zurich. She has translated numerous Italian women writers
into Portuguese such as Elena Ferrante
(Biblioteca Azul, 2016) Igiaba Scego
(Nós, 2018), as well as the British born
American raised writer Jhumpa Lahiri
(Globo Livros, to be announced) and
is currently working on a new translation of Fernando Pessoa into Italian
(Interno Poesia). She holds a PhD from
the University of São Paulo on Literature
& Translation, her thesis focused on
Translation and Italian Literature following the discovery of Giuseppe Ungaretti’s
love letters to Bruna Bianco. She currently lives in Reykjavík, Iceland.
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à Poesia e às línguas que compõem estes cantos.
Os poemas apresentam-se bilíngues ao leitor, que
não saberá ao lê-los se foram antes compostos em
italiano ou em português, inteiros em suas possíveis e distintas vozes. Assim, tomam corpo e
assim dão vida a repátria, em duas línguas principais e equipotentes e em outras três línguas afetivamente consolidadas: o inglês, o espanhol e o
catalão (línguas que também me habitaram biograficamente) e em traduções heterogêneas, sobretudo italiano e português, nas quais busco transpor, de uma margem a outra do Atlântico, referências à escritura do livro.

Editora: Macondo & Sagarana
Páginas: 140
Ediçao: 2019

Errância, de Francesca Cricelli, é uma
obra sobre como encontrar um lugar
no mundo a partir de deslocamentos e
descolamentos, partidas e chegadas,
encontros e despedidas. Uma crônica
de anos efervescentes nos mundos exterior e interior. Um manual de negociação
entre o lido e o vivido, entre o imaginado
e o experimentado.

