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Até hoje não assisti o filme ganhador do Oscar de 2014 e talvez até tenha sido melhor assim, já que optei por não ver
para poder fazer a leitura do livro. O resultado disso, foi encontrar uma história comovente e que conseguiu me
surpreender. Eu demorei a pegar o livro para ler, confesso. Enrolei bastante na época que ele chegou aqui em casa,
porque não aguentava mais ouvir tanta gente só falando disso. Preferi deixar a poeira baixar para tirar minhas próprias
conclusões. Agora já posso dizer: seria interessante se todo mundo tivesse a oportunidade de Solomon Northup. Não
foi uma leitura ágil, apesar do livro não ser grosso. Foi difícil em determinados momentos, pois há tanta crueldade
relatada nestas páginas que eu precisei digerir tudo bem devagar. Acabei intercalando outros livros, pegando gêneros
bem diferentes para ler, para poder aliviar um pouco o “peso” desse exemplar. No final de tudo, fica claro que cada
palavra parece que fica impregnada na nossa alma, porque em meio a toda a desgraça, encontramos um sentimento
de esperança que parece inabalável. A narrativa é feita em primeira pessoa e de forma bem objetiva. Na orelha do livro,
Solomon diz que irá recontar a história da vida dele, sem exageros. E ele cumpre o que promete. É como se ele quase
se tornasse um narrador onisciente, o que me deixou ainda mais impressionada. A edição da Seoman está ótima, com
uma boa revisão e diagramação. Já vi gente falando que a tradução ficou muito fiel. Não dá para não recomendar o
livro, é lógico. Agora sim, vou procurar o filme para assistir e apreciar a adaptação.
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