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Um pouco do livro | “Sou considerado, a despeito de mim próprio, uma espécie de autoridade em contracul-

tura. Sei lá a razão, aconteceu, talvez porque eu fosse o único cara que, em nossa mídia da época, falasse do 
assunto quando a contracultura florescia. Como não havia nenhum outro candidato a “guru da contracultura”, 
sobrou para mim esse epíteto que, segundo Ruy Castro, terei de carregar até o final dos meus dias como uma 
corcunda. Que jeito? Então cá estou aumentando um pouquinho mais a corcunda. Mas como é que vou falar 
sobre contracultura e de qual ângulo vou abordar o assunto?”   

“Em nossa mídia atual, a contracultura é considerada um ‘cão morto’, uma coisa que aconteceu nos anos 
1960-70 e já simplesmente acabou. Como o socialismo, o comunismo e outros ‘cães mortos’ nesse ‘admirável 
mundo novo’ que vivemos agora.” 

“Ao mesmo tempo, a mídia encarregou-se da diluição da contracultura, apressando sua retração. Substituiu-a, 
no espírito das novas gerações, pelo culto ao aparecimento incessante de novas maravilhas do entretenimen-
to, graças à nova tecnologia digital. Um computador e um celular de última geração são apresentados – e o 
que é pior: acreditados – como suficientes para assegurar a felicidade final.” 

“Esses autores que tenho citado aqui, minhas ‘autoridades’, foram importantes na evolução de um fenômeno 
histórico do século passado que ficou conhecido pela denominação de contracultura. Sua preocupação fun-
damental foi exatamente com a liberdade e, embora ela tenha se manifestado muito mais no plano prático da 
experiência existencial do que no teórico, pode-se dizer que aquilo que estamos chamando aqui de ontologia 
da liberdade floresceu subjacente a toda prática, como o conteúdo doutrinário essencial do movimento.”  

“Vi claramente que o que chamei de mistério dos vândalos é simplesmente a expressão de uma legítima rebe-
lião da juventude de hoje, no fundo mais lúcida do que a repetição ad nauseam do confronto senil que tem 
regido obstinadamente a nossa vida política.” 

“Eu era jovem, estava lá e ouvi; hoje, estou velho, mas lembro e repito. Somos obrigados a lembrar que fofocas 
políticas, de um lado ou de outro, não poderão ocultar o óbvio.” 

“Os jovens sabem o que querem, porque querem, para que querem, e o que precisam fazer para conseguir o 
que querem. Vão se lixar para a opinião de um velho de 75 anos, feito eu. Na verdade, escrevo para minha ge-
ração que, aliás, teve uma juventude de esquerda, principalmente socialista, e, com a idade e sei lá mais o 
quê, se bandeou em números assustadores para a direita. Muitos são ou eram ou sempre foram meus amigos, 
mas suas opiniões de hoje, conservadoras, reacionárias ou simplesmente fascistas, me deixam até meio assus-
tado e envergonhado.”  

Pessoas | O livro traz histórias, muitas histórias, com Isabel Câmara, Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Ubaldo 

Ribeiro, Jô Soares, entre outros. Amigos e histórias revisitadas.  

 “Gil tem o dom de conquistar os amigos que quer” 

“A música e a poesia de Caetano são feitas para nos tocar os nervos e o coração. Sua prosa, entretanto, 
é endereçada ao nosso cérebro [...]” 

“Isabel Câmara era frágil e delicada, mas também extremamente inteligente e bastante irônica...” 

“Ubaldo cruza os braços e pede que eu faça o mesmo [...]” 

“Quem ainda não sabe, fique sabendo: já fui condenado a dois anos de prisão (...) devido a uma circuns-
tância providencial. Motivo: sexo. Tudo começou quando alguns moralistas do regime ditatorial de en-
tão resolveram implicar, não comigo, mas com o Jô Soares [...]” 

E mais, muito mais | Cerca de cinquenta crônicas/ensaios. O pano de fundo é sempre a reflexão filosófica, 

arcabouço do intelectual Luiz Carlos Maciel.  

Novidades | Poemas inéditos e algumas revelações pessoais:   

“Quando terminaram de orar, os irmãos se voltaram para mim e, através da irmã Natália, perguntaram se eu 
‘aceitava Jesus’. – Aceito Jesus – respondi, em paz.” 
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