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sência? Ou a ausência o desvendamento da aparente presença?) em
muitas coisas, inclusive nos finais de semana, porque “minha mãe
faz essas coisas de mestrado, de doutorado, sabe como é, dão muito
trabalho”, foi difícil e quase incompreensível, não fosse a profunda
sensibilidade e a precoce maturidade na sua infância.
Contar com uma companheira que por vários anos não acom
panha, e segue no mesmo estilo de presença‑ausência, exigiu mala
barismos para a vida doméstica cotidiana. Tornamo‑nos artistas?
Acho que não, mas nos tornamos mais maduros e mais compa
nheiros, mais afetuosos, encontrando sentido onde há o caos apa
rente, amor e companheirismo nas horas de separação entre livros,
cadernos, computador e... três amorosas cachorrinhas, Mel, Petty e
Pérola, da mais pura raça VL (para os que não são entendidos em
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parceiros e cúmplices no pensar e no fazer, socializando experiên
cias da incrível aventura da vida.
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