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Para Claude e Dominique





naquela
época…

Tchac
Tchac
Tchac

… a vida era 
simples e alegre. 



Aliás, tudo era
simples e alegre…



           
o sabor das cerejas… o ar fresco… o aroma verde de um riacho…



Era assim que 
nós vivíamos, 
no meio das 

colinas…

protegidos das   

    tempestades…



ignorando o mundo, 
como em uma ilha…  

… agradável 
e tranquila.



e depois…

… e depois 
tudo mudou. 


