RETRATOS MAL FALADOS
LEONEL ALVARADO
O TEXTO: Ainda inéditas, as poesias coletadas em retratos mal hablados
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revelam um eu-poético em intenso diálogo com a história familiar, lol
cal e global, explorando assuntos como infância e juventude em HonHo
duras e na América Latina, além de outros temas atemporais como
guerra e religião. O livro é dividido em duas partes:
partes alvaradismos, em
que o poeta explora as possibilidades semânticas do nome de
d sua família que é, ao mesmo tempo, genealogia e história, árvore e raiz;
raiz e
mínimos males, em que deixa de lado sua árvore genealógica e olha o
mundo e a literatura através de uma espécie de sentimentalismo
sentimentalism alcoólico e também científico, mediado por reações químicas do corpo,
mas de qualquer forma, um sentimentalismo alterado pelo homem, ou
por um Deus que, a imagem do homem, também erra.
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