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nota à terceira edição

Este livro teve sua primeira edição publicada

em 2005. Faz tempo. Mesmo assim nunca deixei de
receber o carinho das leitoras e dos leitores por conta
dele. Isso aconteceu sempre, isso acontece até hoje (o
que me espanta, o livro já esgotado há anos...). Agora,
em 2018, pelos caminhos misteriosos e bonitos da vida,
chega o momento de uma nova edição, a terceira. Espero
que este despretensioso livrinho continue, quem sabe,
sua caminhada diferente e única. Continue chegando
às pessoas de um modo íntimo, como uma espécie de
conversa com alguém próximo – ou quem sabe com a
gente mesmo.
É isso. Me alegro em afirmar que é um livro que
me expressa. Não quem eu sou hoje, mas quem eu era
uns 15 anos atrás quando o escrevi. Há quem diga que
todo escritor se arrepende do primeiro livro que publica.
Eu não me arrependi deste. Marcou a estrada por onde
passei, marcou passos importantes do caminho. E esta
terceira edição sai quase ao mesmo tempo em que um
irmão mais novo dele nasce. São dois livros diferentes,
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mas acho que não erro ao dizer que são dois irmãos que
se amam, que precisam um do outro. Eu, pelo menos,
preciso dos dois, e não saberia dizer o que sou melhor
do que eles dizem.

Felipe Braga Netto
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sobre as novas crônicas

Ao preparar esta terceira edição me pego pen-

sando: coloco ou não novas crônicas? Escrevi em 2008
um livrinho – que nunca publiquei – chamado Para o
amor que vai chegar. Um livro de crônicas mais ou menos parecido com As coisas simpáticas da vida. São essas
crônicas, inéditas, que me pediam (algumas delas) para
entrar aqui. Resolvi deixar. Então haverá nesta edição
novas crônicas, textos que não estavam nas duas edições
anteriores deste livro. Vamos ver no que dá.

Felipe Braga Netto

(Volto para dizer que incluí mais crônicas novas do que imaginei que incluiria. Elas foram pedindo para entrar, eu fiquei
sem jeito de dizer não. Por isso – mas não só por isso – afirmo
que você tem um novo livro nas mãos. E mais: mesmo o que
não mudou talvez tenha mudado, olhe bem).
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nota do editor à
segunda edição (2007)

deste livro, rapidamente
esgotada, impôs sua reedição. Por sugestão do autor, o
lançamento coincidirá com os 110 anos de Belo Horizonte – cidade fortemente presente no texto (e da qual
o autor recebeu o título de cidadão honorário por conta
deste livro). Optamos por reproduzir breves trechos de
críticas ou comentários sobre a primeira edição. Eles
demonstram como esta obra chegou aos leitores – divertindo, emocionando e fazendo pensar.

A primeira edição

Felipe: Escrevo para pedir perdão. Eu recebo
tantos livros, eles se amontoam, eu os perco...
Assim, o seu ficou entre eles, largado. Mas
hoje, domingo à noite, fui ver os livros que me
mandaram. Achei o seu e não consegui parar.
Foi uma alegria. Lia e ria! E as maravilhosas
epígrafes! Obrigado. Você está sendo boa companhia num dia em que não estou leve. A dor
afunda a gente. O riso faz voar. Um abraço do

Rubem Alves
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Texto ágil, enxuto, certeiro, elegante e extremamente plástico. Todas as imagens pinçadas e
projetadas retina à dentro com emoção delicada e pulante. Escritor de mão cheia. Estilo
definidíssimo, que dá para identificar entre mil.
Tudo harmônico, fechado, significantes e significados. Crônica da melhor qualidade e, como
mineira, agradeço por Guimarães Rosa e Pedro
Nava (mais por Pedro Nava que não pode ser
esquecido); por Camões e, elipticamente, Fernando Pessoa, lanço minha emoção.

Lúcia Freitas
Não é exagero dizer que o autor consegue se superar a cada página. Chorei de rir lendo esse livro.

Alessandra de Sá Cruz
Um livro encantador. Fiquei emocionada
como ele conseguiu descrever, com poesia e
humor, as bobagens do dia-a-dia.

Luíza Noblat

Nunca havia lido algo que fizesse a minha
vontade de escrever crescer tanto.

Laurélia Monteiro
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Sabe aqueles livros que você começa e não consegue parar? As coisas simpáticas nos sequestram
deliciosamente. Um livro apaixonante!

Flávia Miranda

Felipe não escreveu um livro. Escreveu uma
carta de amor a Minas Gerais, ao Camões (seu
divertido cachorro), às mulheres, à música. E
que coragem para se revelar...

Simone C.A. Lopes

Felipe,
Teu livro é um espetáculo, está na minha cabeceira... Excelente e surpreendente.

Paulo Vasconcelos Jacobina

Faz tempo que não me emocionava assim. Essa
crônica – Cartinha para alguém que (ainda)
passeia no céu – é belíssima.

Sônia Fernandes Ferreira

O autor brinca que “viver é a arte de falar em
outras coisas, enquanto as dores doem”. O livro
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é inspirador e faz bem. Obrigada por dividir
isso conosco. Escreva sempre!

Rejane Aguiar
Levei, de férias, As coisas simpáticas da vida
comigo. Que delícia. Que surpresa boa.

Heloísa Godoy
Faz tempo que não encontro alguém com tanta
intimidade com a palavra escrita.

Cássio Toledo
Um livro que dá pena de terminar.
Muito divertido.

Ana Maria Polke
Ler As coisas simpáticas da vida me deu um
sossego no coração. Reativou traços gostosos de
mineirice que estavam meio perdidos em mim.

Vânia Machado
Mas Felipe não fala só de Minas. Nas páginas de
As Coisas Simpáticas da Vida você ri e chora (tal-
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vez de rir) com as crônicas sobre o Zorro que bebe
cerveja, Camões (seu cachorro), a linguagem dos
juristas (Felipe é procurador da República). Fica
com muita vontade de conhecer Minas (tá, gente,
é a última vez que falo de lá) e Maceió (estou
louco para caminhar no mar de Ponta Verde). E
não consegue não se emocionar com a carta de
um pai para sua filhinha que ainda vai nascer. (...).
Não, não é um livro de auto-ajuda. É um livro de
crônicas, mas esse livro meio que nos anima, nos
reconforta e muitas vezes nos descreve (e nossos
sentimentos) de um modo incrível. Em várias crônicas, entre uma risada e outra eu me dizia: “Sei
não, mas acho que esse Felipe me observa e lê
minha mente, porque está escrevendo coisas aqui
que sinto, mas nunca contei pra ninguém”.

Lucas Conrado

Que forma delicada de escrever, de lembrar...
Textos que se transformam em imagens... Ele
escreve com um lirismo bonito que encanta
mas não enjoa. E cria frases que ficam na
memória. Na minha, pelo menos. Ao falar dos
carnavais de sua infância resumiu: “Estranhas
alegrias com hora marcada”.

Júnia Resende

O último texto – “O silêncio da primeira vez” –
me emocionou. Principalmente quando revela
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que “um suave espanto tomou conta de nossos
corações, como se o mundo se tornasse num
instante absurdo, pelos dias em que estivemos
longe, numa vida confusa e sem sentido”. Nossa... Perfeito... Encantada, emocionada, leve.
Assim me sentir ao ler As coisas simpáticas da
vida. Deixarei esse livro junto dos meus preferidos (Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa;
Primo Basílio, de Eça; e Dom Casmurro, de
Machado).

Gilmara Castro

“Certos lugares têm um estranho poder de
paz”, escreve Felipe. Isso já é poesia, isso
que você fala, que escreve, que sai de seu
pensamento já vem em forma de poesia,
de encanto, de magia. Você encanta os
leitores, você faz a gente, mineiro nato,
dar valor e enxergar as belezas de nossa
terra, podermos nos orgulhar disso aqui.
“Poesia em forma de lugar” foi a expressão mais bonita que eu já ouvi sobre
Belo Horizonte. Você é mineiro, tem de
ser. Seu coração pertence a Minas ou vice-versa, Minas pertence a você, Felipe,
de coração.

Sandra Bicalho

MIOLO_CoisasSimpaticas_190618_Leticia.indd 13

20/06/2018 16:08

sumário

eu
cartinha para alguém que (ainda) passeia no céu

20

que bicho eu sou? 

24

eu gosto de carnaval?

27

camões e os passarinhos 

31

francamente... 

35

adorável síndica

39

o zorro que bebe cerveja

41

a bola que não gostava de mim

46

montaigne e essas pernas finas

50

uma crônica desengonçada

52

eu pareço escritor? 

56

o seu nome

59

as coisas simpáticas da vida

61

guaxinim

64

eu não nasci assim 

66

minha canção preferida 

70

MIOLO_CoisasSimpaticas_190618_Leticia.indd 14

20/06/2018 16:08

minas
uma rua para pôr no currículo

96

meus mandamentos ninguém obedece!

99

fantasma que se preze não aparece à toa 

101

ela só podia falar a verdade

104

ipês

106

o mar e os mineiros

109

sotaque mineiro

112

bairros mineiros

119

ladeiras da alma

122

uma crônica com duas varandas

126

egoísmo é bom e eu gosto!

129

belo horizonte

131

beleza devia ter limite!

136

entre isso e aquilo

138

um dia com cara
de domingo

139

minha alegria se preparando para pousar 

143

um gentil favor divino 

146

um lugar que não existe, 

149

onde colocaram a minha cidade?

152

MIOLO_CoisasSimpaticas_190618_Leticia.indd 15

20/06/2018 16:08

livros
vaga saudade do céu
os livros me perseguem!

158
162



por que é mesmo que a gente escreve?

165

cadê o tempo que eu deixei aqui?

167

com que parte você quer ficar? 

170

uma poesia bem
perto da gente

173

que fique bem claro!

176

como é que se tira isso? 

180

coisíssima nenhuma!

183

carta aos editores

187

sobre a literatura etc. 

190

os outros
a lua ainda não nasceu

194

as palavras e as coisas 

198

brilho fingido

202

asilo de palavras

204

isso não tem graça

206

MIOLO_CoisasSimpaticas_190618_Leticia.indd 16

20/06/2018 16:08

brincadeiras do destino

208

ei, ano, já vai?

211

você sabe o que é conspícuo?

214

depois da ponte azul

219

universo, trate de esclarecer as coisas!

221

uma crônica perdida
no tempo

225

vamos, crônica, não chore

229

uma crônica pela metade

231

digo ou não digo? 

233

amor calado também vale

235

o tempo só não muda isso

237

um turista que nasceu aqui

239

sobre luas e outras coisas que doem

243

uma perguntinha envergonhada...

247

a arte de ficar calado

248

o silêncio da primeira vez

250

machado de assis ou pelé?

251

o autor
sobre o autor

MIOLO_CoisasSimpaticas_190618_Leticia.indd 17

254

20/06/2018 16:08

MIOLO_CoisasSimpaticas_190618_Leticia.indd 18

20/06/2018 16:08

MIOLO_CoisasSimpaticas_190618_Leticia.indd 19

20/06/2018 16:08

cartinha para alguém que
(ainda) passeia no céu

“amar é um elo
entre o azul
e o amarelo”.
Paulo Leminsky

Filha,

Você ainda não nasceu, o que é uma pena, pois
ando com vontade de dar uns beijinhos de pai. Você vai
nascer pequena, presumo, bem bebê, e depois crescer
como costumam fazer as crianças. Se quiser nascer já
grande, tudo bem – mas, cá entre nós, seria besteira.
Melhor seguir a tradição, se não pode dar na vista que
você é especial. Bom disfarçar.
Contarei uma porção de histórias. É verdade, até
hoje não aprendi nenhuma. Mas deixa comigo que aprendo. Tem que ser bem bonita. Pode ter fada, e até monstros
malvados. Mas malvadeza tem limite, se não você fica
sem dormir pensando na maldade. E eu também.
20
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Se você, de vez em quando, quiser pular para a cama
de seus pais, tudo bem. Desde que você, em retribuição,
reserve um lugar na sua caminha para os pais quando eles
estiverem tristes. É espantoso, mas pais também ficam
tristes. Aí quem vai ter que contar histórias vai ser você.
Pode ir treinando...
Aproveita essas férias no céu, e traz coisas bonitas
daí. O mundo anda precisando. Não vou dizer que tudo
é feio, mas algumas coisas são. Outras são bonitas. O
mundo é engraçado, filha. É um jardim para todos os
gostos; tem de tudo. É preciso estar bem atento ao que
plantamos, porque pode demorar, mas o resultado das
nossas escolhas acaba aparecendo.
Mas não quero dar conselhos. Conselhos são coisas
de pai, e eu, um pouco triste, admito que ainda não sou.
Já me disse que isso é questão de tempo.
– Felipe, isso passa, isso passa... Um dia, você vai ver,
vai ser pai. Vai sim!
E vou me consolando porque é o jeito. Nunca fui
pai, você deve estar sabendo. Por isso, paciência. Ser pai
é mais difícil que ser filha. Deve ser complicadíssimo,
embora muito bom (eu acho até que Deus não inventou
coisa melhor, mas é só opinião).
Uma coisa boa de ser pai é levar os filhos pra passear. Até já escolhi nosso lugar predileto. Sim, sou um
pai um pouco autoritário. Mas é uma dureza simpática,
cheia de ternura, muito fácil de driblar. Que talvez só
possa ser chamada assim até você chegar. Depois, nem
autoritarismo será, tão seu será meu coração.
Filha, o lugar mais bonito do mundo fica aqui pertinho de casa (é nosso lugar predileto!). É uma linda praça
de bonito nome – praça da Liberdade. Olha, filha, acho
que nem o céu, onde você atualmente mora, topa disputa
21
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com essa praça. Deus, ao fazê-la, estava inspiradíssimo,
assim como deve estar agora, trabalhando em projetar
você. Filha, Deus, mesmo sem inspiração, faz coisas
divinas. Quando capricha então...
Como é a praça? Uma imensidão de verdes árvores,
flores de nomes estranhos, e pássaros. Tantos! Deve ser
uma delícia voar por ali... Se você, ainda como anjo,
quiser ir lá com uns amigos anjinhos, tudo bem, não
vou ficar com raiva, só levemente enciumado. Porque,
puxa, queria que a primeira vez na praça fosse comigo.
Coisas de pai. Mas entenderei. Ser pai tem (deve ter)
dessas coisas.
Já que você confia um pouco em mim (confia, não
confia?), deixa eu te falar: a praça é sublime! Você não
sabe o que é sublime? Sublime é uma coisa irmã de uma
coisa ótima, mas ainda melhor. Quando, na sua vidinha
de filha de Deus, topar com algo de um bom exagerado,
você pode dizer que é sublime. A praça aliás é sublime o
tempo todo. De manhã ou de noite. Até de tarde. Deve
ser também de madrugada, mas isso eu só acho, não
afirmo, nunca estive lá essas horas.
Ontem fui lá à noitinha, comecinho da noite, e havia lua gentilmente em cima da praça. As luas em geral
são gentis com as praças, mas acho que essa tem honras
especiais. Deve ter. Porque as árvores, que são bonitas
em todo lugar, aqui exageram. Até as pessoas parecem
melhores aqui, mais bonita. Comigo, é verdade, a praça
não ajudou nesse ponto, mas tudo tem limite na vida.
Um segredo: ontem comprei um presente. Sim, é
seu. Um livrinho. Foi assim: saí da praça e fui à livraria
e topei com um livro lindíssimo, que disseram que era
pra criança. Pensei um pouco e vi que não tinha criança pra dar. Pensei melhor e percebi que tinha: você!
22
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Então comprei. Chama-se O Fazedor de Amanhecer e
tem uns desenhos...
Filha, já sinto uma bruta falta de você. Queria que
você chegasse logo, mas as coisas não são assim. Mas me
conforta saber que um dia – em breve – você virá. Olha,
fico com olhos úmidos só de pensar. E virá curiosa, cheia
de si, com uma compreensão diferente e bela das coisas
– e uns cabelos bem pretinhos e lisinhos, que me farão
um pai quadrúpede, de tão reverente aos seus encantos.
Mando essa cartinha – que viajará, por nuvens e
mares, até você – para dizer que uma parte desse mundo
já é sua, uma parte pequena, de valia duvidosa, esse velho
coração de futuro pai.

23
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que bicho eu sou?

“Não sei por que sujeitam os introvertidos
a tratamentos. Só por não poderem ser
chatos como os outros?”
Mário Quintana

Entro, a passos constrangidos, na sala. Estão reunidos num grande
círculo. Meu atraso é obviamente percebido. A contragosto, cumprimento todos, com um vago bom dia, e me
sento. Então falam de que? Um sujeito, barbas e cabelos
grisalhos, compara-se a um macaco. Antes que eu possa
ordenar as ideias, os olhos da reunião voltam-se ameaçadoramente pra mim, perguntando que bicho eu sou?
Não achei muito elegante a pergunta. Isso lá é coisa
que se pergunte assim, à primeira vista, a um honrado
desconhecido? Balbuciei defesas, e a moça, que se proclamou facilitadora, não facilitou muito as coisas: todos nós
temos um animal oculto. Com qual você se identifica?

Chego atrasado à reunião.

24
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Pego de surpresa, não quis me comprometer. Disparei cachorro, bicho neutro, sem conexões freudianas
perigosas (acho), nem lá nem cá, nem rei da selva nem
fresco que nem o tamanduá.
Escolhas feitas, a facilitadora, conhecedora dos mistérios da alma humana, completou:
– Agora vem a parte mais importante. Cada um
de vocês vai estar representando, aqui na frente, o
animal escolhido.
Ai... Arrependimento. Nunca lati, nem nas mais
secretas fantasias sexuais. E latido é coisa séria, porque,
se sair fraco, desafinado, compromete a honra do cidadão
honesto. Tem que ser um latidão, forte e decidido. Sinceramente, eu não estava com vontade de latir, quanto
mais em público. Ai, meu Deus, por que não escolhi
o bicho-preguiça, tão simpático, tão na dele, alheio ao
mal-estar mundial...
Eu quis mudar, mas a dona não deixou. Disse que
isso ia ao encontro das regras. Pensei em ponderar que
então não haveria problema, mas desisti.
Fiz uma piada, dizendo que era um cão mudo, mas
ninguém riu. A situação piorou visivelmente. Latir depois
de uma piada fracassada é suprema humilhação. Pensei
em simular um desmaio, mas, naquela altura, ficaria
falso, acho.
Entre o latido e o desmaio, fiquei com o primeiro, e
lati sem convicção. Qualquer vira-lata de bom coração,
se me visse naquela ocasião, haveria de se solidarizar
comigo, com meu latido vagabundo.
Voltei, com o rabo entre as pernas, para cadeira, feito
cão sem dono.
Minha vida de cão triste não demorou muito, pois
a facilitadora atacou:
25
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– Agora vocês vão estar me dizendo o que passou pela
cabeça de vocês. Só assim descobrimos o verdadeiro eu.
Ela, tão engraçada, quis começar comigo, a facilitadora do inferno. Ah!, me esquece... Vai procurar javali, vai
namorar elefante, que diabo! Essas coisas eu só pensei.
Disse na verdade outra. Falei que foi uma experiência
única. Que coisa espantosa!, exclamei. Me conectei com
camadas submersas do ser. Ao latir sentir aflorar meu
lado selvagem, deixei vir à tona capas de agressividade
reprimidas no disfarce do dia-a-dia. Porque a sociedade...
Ah, os olhos dela brilharam de satisfação! Sim, sim,
é isso mesmo, é isso aí!
Ah, sou outro, reconheço. Obrigado, obrigado. Que
Deus guarde, em bom lugar, as facilitadoras, facilitando-lhes o caminho. Para bem longe, quem sabe...

26
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eu gosto de carnaval?
“Eu quis um dia, como Schumann, compor
Um carnaval todo subjetivo:
Um carnaval em que o só motivo
Fosse o meu próprio ser interior...”
Manuel Bandeira

– E você, gosta de carnaval?

Foi a pergunta, despretensiosa e singela, que ela me
fez. Se eu gosto de carnaval. A resposta podia ser qualquer
uma – gosto, odeio, adoro, mais ou menos, a cada três anos,
ou só em Veneza –, ela, acho, não iria se importar. Aliás, isso
é próprio de certas pessoas. Perguntam com tanto interesse
pela resposta como por mecânica quântica. Mas a pergunta
ficou, cá dentro, ecoando. Eu gosto de carnaval? Eis uma
questão que merecia tratados, teses, encontros. Gostar de
carnaval não é uma coisa simples, como gostar de caruru, de
sorvete de pinha, dessas coisas que ou se adora ou se odeia.
O carnaval só aparentemente é assim. Eu, por exemplo, até os treze anos, odiava carnaval. Carnaval, para
27
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mim, era um monte de velhos bêbados, cantando músicas
do século passado, num clube que nem século tinha.
Enfim, uma coisa que cheirava a mofo. E nunca consegui superar o artificialismo da alegria com data marcada
que caracteriza o carnaval: ah, as coisas estão assim, sem
graça ou perspectiva. Começou o carnaval. Fecha tudo
para balanço, inclusive você mesmo. Daqui a quatro dias
a gente se vê. Admito, tem certa beleza poética. Mas não
me convence. Não consigo me despachar tão facilmente.
Daí, anos depois, fui, com meu pai e meu irmão,
pela primeira vez, a Olinda. Olinda é poesia em forma
de cidade. Ou era, não sei se ainda é. Mas, naqueles
dias, foi. Era incrível como pessoas, músicas e ladeiras
podiam se integrar em harmonia tão mágica. Se aquilo
era carnaval, então eu amava carnaval. Carnaval, pensei,
é a minha vida. Eu queria ser carnavalesco, ou boneco
de Olinda. Descontados os exageros retrospectivos (as
coisas, vistas do futuro, têm licença poética própria),
que lugarzinho mágico! Que despojamento alegre! Uma
alegria autêntica e viva.
Até hoje não esqueci uma cantada que uma menina
me passou – adoro meninas que dão cantadas, quebrando
esse dever detestável que a história nos impôs. Estava
andando, de camisa azul, um pouco inocente, quando
ela, sentada na calçada, falou: “Ei, de azul, me leva pra
tu...”. Não sei se foi de improviso, ou se foi uma cantada
personalíssima (só para os poucos cidadãos que passavam
por ali de azul), mas o fato é que não esqueci. E só não a
levei comigo por uma timidez que, até hoje, insiste em
me acompanhar nos momentos cruciais.
E foi assim por alguns anos. Eu voltava, acampávamos, e íamos, às tardes ou às noites, para as ruas, poéticas
e coloridas, de Olinda. E havia, claro, aqueles encontros
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de ladeira, bandinha tocando, o sol se pondo, calorzinho
de fim de tarde, e então encontrava – meio por acaso meio
por camaradagem do anjo da guarda – aquela menina
que sempre quis ficar, mas nunca consegui. E lá era fácil.
Uma dádiva divina, digamos. Nessas condições, não me
espantaria se conquistasse a freira do colégio.
E tanto era assim que esses namoros, nascidos da
generosidade das ladeiras de Olinda, quase nunca, na
volta, duravam. Não resistiam à palidez rotineira do
dia-a-dia, em desonesto contraste com a grandeza épica
dos encontros ao som do frevo.
Depois, verdade seja dita, não foi mais assim. Voltei,
mas ou fiquei velho, ou Olinda perdeu algo de seu encanto. Onde, amiga Olinda, onde estão as almas líricas
que subiam ladeiras ao som de violão? Onde os doces vagabundos que vibravam as velhas músicas de Alceu? Não
sei. Talvez seja bobagem minha – explicações externas
para algo interno. Acontece: mudamos, envelhecemos,
e dizemos, azedamente, que nada é como era antes. Nós
é que não somos.
Mas há um fator objetivo: as multidões. Não havia
multidões. Havia aglomerações sim, aqui e ali, nos quatro
cantos principalmente – esse achado é pura poesia: quatro
cantos (uma encruzilhada para a qual confluem quatro
grandes ladeiras de Olinda: é o epicentro do carnaval).
Porém, nas últimas vezes que estive lá, parece que todos
os lugares tinham o empurra-empurra dos quatro cantos,
sem ter seu charme. Aí, se é para ser empurrado por gente
suada, é melhor lutar sumo, suponho.
Aí eu e Olinda ficamos de mal. Nos desentendemos.
Se for assim, mais um lugar de carnaval, igual e banal,
desisto. Olinda ficou, mal comparando, como aquele
clube antigo que tanto me afastou do carnaval: um lugar
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de pessoas bêbadas, agressivas – estranhas alegrias com
hora marcada.
Não quis voltar. Preferi preservar, em meu carnavalesco coração, a Olinda dos primeiros dias, poética e
rara. Parecia uma cidade de férias. Guardo comigo, para
os dias de melancolia e solidão, a quente lembrança de
suas tardes, o colorido surreal de suas ruas, a poesia irreverente dos pernambucanos.
Temos, eu sei, o hábito de romancear o passado,
exagerando nas tintas a nosso favor. “O que tem de bom
as nossas mais caras recordações é que elas geralmente
são falsas”, escreveu, com ironia e tristeza, Mário de
Quintana. Pode ser que Olinda nem fosse tudo o que
eu enxergava; que importa! Como é viva a imagem que
dela guardei, das suas casas inclinadas, das suas ladeiras
que pareciam poder, numa tarde perdida, nos conduzir
ao céu; dos meus tolos amores de carnaval, com quem
aprendi minhas primeiras (e duras) lições de separação.
Não, eu não volto. A cidade em que estive, e que
talvez não exista mais, guardo-a dentro de mim, e a ela
retorno sempre que preciso lembrar desse sentimento
que não sei definir, mas que me aquece o coração com
suprema gentileza.
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Coisas
simpáticas
da vida
– o autor

felipe braga netto

E

ste livro teve sua primeira
edição publicada em 2005.
Faz tempo. Mesmo assim
nunca deixei de receber o carinho das
leitoras e dos leitores por conta dele.
Isso aconteceu sempre, isso acontece
até hoje (o que me espanta, o livro já
esgotado há anos...). Agora, em 2018,
pelos caminhos misteriosos e bonitos
da vida, chega o momento de uma
nova edição, a terceira. Espero que
este despretensioso livrinho continue,
quem sabe, sua caminhada diferente e
única. Continue chegando às pessoas
de um modo íntimo, como uma espécie de conversa com alguém próximo
– ou quem sabe com a gente mesmo.

felipe braga netto

