
Poucos meses antes de sua morte, no último dia do ano de 2007, telefonei para Maria 
Gabriela Llansol para lhe desejar um Feliz Ano Novo. Ela me disse muitas coisas, numa 
voz um pouco ansiosa. E o que ela dizia, naquele momento, era incompreensível para 
mim, e também para Cynthia, que estava a seu lado e era a sua companhia naquela virada 
de ano. 
 
Quando ela passou o telefone a Cytnhia, perguntei  a ela sobre o que Llansol havia me 
dito, e Cynthia só havia entendido esta parte: “Boa sorte no seu trabalho”. Mas estas não 
foram suas últimas palavras naquela noite. Lembro-me que pedi a Cynthia que lhe 
explicasse que faríamos, Inês e eu,  uma oferenda para Yemanjá. E que levaríamos a 
oferenda num barquinho, feito de bambu, e o colocaríamos à margem do rio que um dia, 
muito longe, encontraria o mar. Estávamos nas Minas Gerais, na Serra do Cipó, e dali, 
sabíamos, o barquinho demoraria a chegar às águas de Yemanjá. Pedi que Cynthia lhe 
explicasse que poderia fazer um pedido para Yemanjá, e que o colocaríamos escrito, 
como um bilhetinho, dentro do barco, junto aos nossos pedidos. 
 
Era um pouco tarde já, quando recebemos, num antigo aparelho de celular, uma 
mensagem de Cynthia, que nos encaminhava o pedido de Llansol. Era uma frase para nós 
ainda enigmática e, de fato, não era verdadeiramente um pedido, era um agradecimento. 
E nosso barco já tinha ido, com nossos pedidos, em direção ao mar.  
 
Quando recebemos o bilhete de Llansol, Inês se precipitou em direção à casa de Márcia, 
sua vizinha e amiga, que preparava um outro barco, com outras oferendas. E foi ali, 
naquele outro barco da amiga da amiga da amiga de Llansol, que o agradecimento seguiu. 
Num pequeno pedacinho de papel, escrevemos a frase que, só depois, encontraríamos em 
seu último livro, Os cantores de leitura, que acabara de ser publicado. Ela dizia: 
“Angelikos agradeceu o seu lugar no barco, onde se sentou”.  
 
Hoje, quando nos preparamos para a chegada de uma nova década, com tantos temores e 
tanta apreensão, penso naquela escritora impressionante que, já debilitada pela doença 
que a levou deste mundo, não pediu nada, apenas agradeceu. E o agradecimento veio em 
forma de texto já escrito e publicado, em forma de figura, para ser levado no barco da 
amiga da amiga da amiga.  
 
Vim encontrá-lo ali, muitos anos depois, nas águas da Bahia. Nem humano nem divino, 
era Angelikos que chegava, ao encontro de Yemanjá. O que ele dizia eu nunca 
compreenderia muito bem. Mas seu corpo de figura, sentado naquele barco, me confortou. 
Porque Angelikos, como prunus triloba, era textual. E tinha o mesmo nome da flor de 
Yemanjá, aquela que lhe oferecemos, no dia de sua festa: angélica. 
 
É, pois, no devir de seu nome que concentramos, hoje, os nossos votos para o ano de 
2020, enquanto pensamos no tempo que o rio demora para chegar ao mar. São passados 
quase trinta anos, já, daquele primeiro encontro com Llansol, na Praia das Maçãs. E seu 
bilhete ainda está a chegar, como a mensagem no barco da amiga distante, como que a 
assinalar a demora do mar.  
 
Demorar -- que assim seja, para os que nos acompanham neste fio de água do texto, em 
constante travessia.  
   
         Lucia Castello Branco  


