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“E por mais absurdas que sejam as novas relações estabelecidas por v. entre as
coisas e o homem, a verdade é que elas não são mais absurdas que as condições
de vida normal, controlada pela razão: eis a lição amarga que se tira de sua sátira,
tão poética e tão rica de invenção”.

Carlos Drummond de Andrade em correspondência a Murilo Rubião

Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1947.
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RESUMO

A presente dissertação tem o intuito de propor uma leitura redimensionada

da literatura fantástica e, em especial, de seu maior representante brasileiro, o autor

mineiro Murilo Rubião. De início com conceitos e associações quanto ao erotismo,

partindo do mito de Eros e Psiquê e desenvolvendo relações com a teoria de

Georges Bataille sobre o tema. Em seguida outras associações são feitas, com

relação à própria literatura fantástica. A busca do reencontro com a essência deste

gênero apresenta-se junto a exemplos do tradicional e do contemporâneo. Uma

última associação é feita com o gênero absurdo. O homem contemporâneo como

ser objeto e sua configuração representada no campo onírico das possibilidades. Ao

final do trabalho, um “post scriptum” sugere uma leitura mais imersiva de contos na

íntegra que surgiram fragmentados ao longo da dissertação.

Palavras-chave: Fantástico. Erótico. Absurdo. Contos. Murilo Rubião.
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ABSTRACT

The present research intends to propose a reading in a new dimension of

the fantastic (weird) literature and, especially, of its Brazilian more representative

author, Murilo Rubião. At the beginning with concepts and associations with the

erotic, starting from the myth of Eros and Psique and developing relations with

Georges Bataille's theory on the theme. Afterwards, other associations are made,

now with relation to the own fantastic literature. With the essence of this literature,

examples of the traditional close to the contemporary. A last, association is made

with the absurd literature. The contemporary man as being object and its

configuration represented in the field of the dreams and its possibilities. At the end of

the work, a "post scriptum" suggests a more imersive reading of tales in the entire

that appeared broken into fragments along the research.

Keywords: Fantastic. Erotic. Absurd. Tales. Murilo Rubião.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho se propõe a analisar aspectos da literatura fantástica

observados a partir de associações de obras conceituais diversas, convergindo na

observação mais específica de características na obra do autor mineiro, Murilo

Rubião.

Murilo Eugênio Rubião, nascido em 1O de julho de 1916 em Carmo de

Minas, Minas Gerais. Estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Minas

Gerais; co-fundador da revista Tentativa; redator da Folha de Minas; redator da

revista Belo Horizonte, funcionário público envolvido em diversas funções

associadas à cultura e incansável artesão de contos1. Autor de O ex-mágico (1947);

A estrela vermelha (1953); Os dragões e outros contos (1965); O pirotécnico

Zacarias (1974); O convidado (1974); A casa do girassol vermelho (1978).

Fragmentos extraídos de seus contos foram aqui analisados levando em

consideração, essencialmente, três aspectos.

Como primeiro aspecto foi definido o erotismo, a percepção selecionada foi

a do autor, ensaísta e escritor francês que dedicou sua vida ao estudo do tema:

Georges Bataille, em O erotismo (2004).

A razão para tal escolha está no fato de Bataille considerar o tema envolto

em uma experiência que supera a descontinuidade capaz de condenar o ser

humano. A associação com a hesitação2 da literatura fantástica é conseqüente,

ainda mais quando o autor nos direciona ao entendimento de que “entre todos os

problemas, o erotismo é o mais misterioso, o mais geral, o mais distante”

(BATAILLE, 2004, p. 431).

Para Bataille (2004, p. 12), o homem só pode superar o que o apavora

enfrentando-o. Assim como ao insólito inerente ao universo fantástico, perceber o

erotismo pode constituir certo desconforto por aproximar o homem, religá-lo a sua

                                                
1 Para “conto” partimos do conceito tradicional de narrativa breve e concisa, contendo um só conflito,
uma única ação (com espaço geralmente limitado a um ambiente), unidade de tempo, e número
restrito de personagens (HOUAISS, 2001) e associamos a conceitos propostos por Cortazar (1974)
em Valise de Cronópio.
2 Termo central ao estudo da literatura fantástica, proposto por Todorov (2003) em Introdução à
literatura fantástica. Refere-se essencialmente ao caráter de dúvida suspensa que permeia o conto
fantástico e proporciona o momento chave da narrativa.
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essência. Como disse o ensaísta francês: “É esse o preço que ele paga para

escapar do estranho desconhecimento que tem de si mesmo, que até aqui o

definiu”.

A apresentação e os comentários quanto aos conceitos do erotismo por

Bataille foram organizadas nesta dissertação no capítulo ATRAVÉS DA SOMBRA
ERÓTICA: O DESEJO DE HESITAR.

Neste primeiro capítulo, a narrativa mítica de Eros e Psiquê é utilizada para

a observação da imagem erótica que, em seguida, é associada aos conceitos de

Georges Bataille de forma a conduzir uma aproximação gradativa, em nuanças, ao

universo compreendido na literatura fantástica de Murilo Rubião.

Quanto ao suporte teórico à literatura fantástica, segundo aspecto essencial,

foram consultadas as compreensões desenvolvidas em Introdução à Literatura

fantástica por Tzvetan Todorov (2003). Naturalmente, outras percepções se não

diretamente ligadas, mas justamente aplicáveis são, aqui, relacionadas a fim de

perceber elementos pertinentes à abordagem dos estudos sobre o fantástico e, mais

especificamente, ao autor em questão.

Partindo de Todorov (2003, p. 7) se tem que “a expressão literatura

fantástica refere-se a uma variedade da literatura ou como se diz comumente, a um

gênero literário”. Sendo a hesitação a chave que demarca a sutileza do gênero: “O

fantástico é a hesitação experimentada por um ser que só conhece as leis naturais,

em face de um acontecimento aparentemente sobrenatural” (TODOROV, 2003,

p.31).

Para uma explanação de conceitos do gênero fantástico foi desenvolvido o

capítulo REENCONTRANDO A LITERATURA FANTÁSTICA. Neste capítulo, são

remontados conceitos de Ítalo Calvino e Carl Gustav Jung em uma leitura conjunta

com trechos de contos de Téophile Gautier e Murilo Rubião, analisados

comparativamente.

Nos dois primeiros capítulos, temos aproximações a conceitos e percepções

quanto o erotismo e a literatura fantástica. No terceiro capítulo, as associações

foram feitas com referência ao gênero narrativo conhecido como absurdo.

Inicialmente, a idéia de impulso erótico como busca de conexão e de re-

união é agregável à estrutura condutiva da narrativa fantástica. A hesitação,

essência do gênero provoca o estímulo vital da insegurança frente ao desconhecido

e a busca de abrigo nas imagens criadas na leitura que se resguarda.
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Surge então a possibilidade de investigar, dentre os momentos de maior

tensão e hesitação, o fluir erótico que pode ser vislumbrado como componente

importante do imaginário literário, constituindo fundamento para a fruição da leitura

em diversos contos da literatura fantástica e, mais especificamente, em Murilo

Rubião.

Soma-se à compreensão de erotismo a presença de Tanatos3, o que

permite acrescentar ao estudo o entendimento de Georges Bataille de que o

erotismo constitui um impulso gerado por duas forças, vida e morte, distintas e

contrárias, mas que têm essências complementares.

O desejo de continuar existindo após a aproximação das duas forças é o

que move os indivíduos, algo somente capaz de se consolidar através da morte, pois

de outra forma seria possível apenas uma união efêmera.

Eros possui um imenso desejo de permanecer, de viver, de continuar,

sempre associado ao desejo de união que fatalmente o leva a Tanatos, à morte.

A obra de Murilo Rubião comporta instâncias primordiais das presenças de

Eros e Tanatos em vários de seus contos. No conto A casa do girassol vermelho

(1993), por exemplo, há momentos de representação erótica construídos sob

diversos aspectos. A seqüência de imagens distribuídas junto ao elaborado uso do

elemento descritivo, comum aos contos fantásticos, faz-se presente compondo

assim uma sugestão sóbria do cenário para a localização dos corpos e a valorização

dos movimentos das personagens:

Descansamos por algum momento na relva que circundava o açude.
Um quase nada, porque a minha companheira, despindo-se, obrigou-
me a imitá-la, e mergulhar na represa. Quando os outros casais
resolveram acompanhar-nos, Belinha já se cansara de suas
diabruras aquáticas e, da margem, fazia-me sinais para que eu
saísse d’água. Custei a sair, pois todas as vezes que tentava
alcançar o relvado, ela pisava em minhas mãos e eu era forçado a
recuar. Só o consegui nadando em direção à margem oposta.
Galguei o barranco e vim correndo ao encontro dela, enfurecido,
pronto a lhe bater. Agarrei o seu corpo ainda molhado e apertei-o
com força. Gemeu, chamou-me de boçal e comigo rolou na relva
macia (RUBIÃO, 1993, p. 10).

                                                
3 Do grego thánatos. Termo freqüente a partir da psicanálise desenvolvida por Sigmund Freud para
associações com a idéia de pulsão de morte (HOUAISS, 2001).
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E neste outro, em uma previsão feita por uma das personagens, pode ser

observada a aproximação de Tanatos, num pessimismo representado na escolha

dos termos:

Sabíamos que nada mais seria importante, digno da violência da
paixão. Um futuro mesquinho nos aguardava: Belsie se amarraria a
um agressivo mutíssimo. Marialice e Nanico – dois idiotas –
olhariam indefinidamente, alheios a qualquer determinação de
romper com o mundo. Belinha, sem os apelos do irmão, não sentiria
explodir a carne e guardaria para si o fruto da fecundação. Eu,
gigante bronco, viveria de braços caídos (RUBIÃO, 1993, p. 15).

A construção da narrativa fantástica em Murilo Rubião, repleta de

personagens introspectivos, traz um Eros que demonstra, ainda que por repentinos

ou efêmeros momentos, a liberdade. No entanto, como o que já foi considerado por

Bataille e citado anteriormente, Tanatos alimenta a repressão que mantém as

personagens presas em suas próprias existências descontínuas. Assim, a

observação das representações de Tanatos foi considerada parte importante na

análise dos contos de Murilo Rubião.

A leitura de trechos de contos de alguns autores mais representativos dos

gêneros fantástico e absurdo foi adotada como procedimento investigativo. A

associação das leituras veio em duas categorias: as de caráter teórico e as de

caráter comparativo.

As leituras de caráter teórico buscaram fundamentar dois aspectos,

distribuídos ao longo dos capítulos, afins à pesquisa de literatura fantástica, o

absurdo e o erotismo.

O primeiro, essencialmente literário, tem como base inicial sobre o

fantástico, como já mencionado, os estudos de Tzvetan Todorov (2003), mas

considera outras abordagens para desenvolvimento geral da pesquisa como a

introdução de Contos fantásticos do século XIX por Ítalo Calvino (2004) e o ensaio

da pesquisadora Edna Parra Cândido (2001) sobre Júlio Cortazar e Murilo Rubião: A

cidade e o fantástico como leitmotiv em “No se culpe a nadie” de Julio Cortazar.

O segundo busca subsídios em várias áreas atando relações com o

fantástico, o erotismo e o absurdo. Para a compreensão mais aprofundada da

profusão de imagens eróticas foram requisitadas as percepções semióticas

presentes nos estudos publicados por Cleide Riva Campello (1997) em
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Cal(e)idoscorpos: um estudo semiótico do corpo e seus códigos. Para um

aprofundamento nos estudos sobre o erotismo foi utilizada como referência, também

já mencionada, a obra afim de Georges Bataille (2004) e, ainda, para uma

associação com elementos pertinentes à idéia de sincronicidade propostas pela

psicanálise4 junguiana.

A escolha dos contos relacionados ao tema central deste trabalho deve-se à

condição de material potencial para a observação simultânea dos elementos

fantásticos, eróticos e do absurdo.

Como mostra da escrita de Teóphile Gautier (1999), foram escolhidos os

contos A morta enamorada, presente referencialmente como epígrafe e Pé de

múmia, em análise conjunta com o conto D. José não era, de Murilo Rubião (1993).

Estruturado na tradicional forma da literatura fantástica discutida nos estudos de

Todorov e abrangendo um tema freqüente aos contos fantásticos da época: a

atração de uma pessoa viva por uma já falecida representada por um espírito ou

alma, como ilustra este trecho:

Eu não podia mais conter-me; este ar de alcova enebriava-me,
aquele febril cheiro de rosa meio fanada subia-me ao cérebro, e eu
caminhava a passos largos no quarto, detendo-me a cada volta
diante do estrado para olhar a graciosa finada sob a transparência de
sua mortalha. Estranhos pensamentos atravessavam-me o espírito;
eu imaginava que ela não estava realmente morta, e que era apenas
uma dissimulação que ela usara para atrair-me ao seu castelo e
contar-me o seu amor. Por um instante mesmo acreditei ver mexer o
seu pé na brancura dos véus, e desfazerem-se as dobras retas do
sudário (GAUTIER, 1999, p. 74).

De Edgar Allan Poe (2003) foi selecionado o conto Berenice, semelhante

em alguns aspectos ao já mencionado de Teóphile Gautier, Berenice mantém uma

atmosfera de morbidez constante até mesmo no momento chave comum aos dois, o

da descrição mais insinuante:

Foi minha imaginação excitada, ou a influência brumosa da
atmosfera, ou o crepúsculo incerto do aposento, ou as vestes
cinzentas que lhe envolviam a figura... o que tornava tão vago e
incerto o seu contorno? Não saberia dizê-lo. Ela não proferiu uma

                                                
4 Teoria da alma ('psique') criada por Sigmund Freud (1856-1939, neurologista austríaco) e
diversificada posteriormente por seus discípulos; dentre eles C.G.Jung (HOUAISS, 2001).
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única palavra – e eu por nada no mundo teria pronunciado uma única
sílaba. Um calafrio percorreu-me o corpo; oprimiu-me uma sensação
de insuportável ansiedade; irreprimível curiosidade invadiu-me a
alma, e, recostando-me na poltrona, permaneci um momento imóvel,
a respiração suspensa, os olhos cravados em sua figura. Ai! Era
excessiva a sua palidez, e nenhum vestígio de seu ser anterior se
escondia em qualquer linha daquele contorno. Meu olhar, ardente,
pousou-lhe, por fim no rosto (POE, 2003, p. 57).

Ainda como suporte para as observações deste momento da literatura

fantástica tradicional foram associados os conceitos: fantástico visionário e fantástico

cotidiano, propostos por Ítalo Calvino (2004) em Contos fantásticos do século XIX.

Em um outro momento, um terceiro aspecto, observando-se a estrutura e a

modulação da presença dos elementos eróticos já em contos contemporâneos,

foram selecionados trechos do diário Sonhos de Franz Kafka (2003). Fragmentos,

compostos por representações alegóricas contendo elementos eróticos com

referências a Eros e a Tanatos, como em:

Ontem sonhei com você. Já quase não me lembro dos pormenores,
só sei que nos transformávamos continuamente um no outro, eu era
você, você era eu. Finalmente, não sei como você pegou fogo,
lembrei-me que é possível apagar fogo com panos e assim bati em
você com um velho paletó. Mas as metamorfoses recomeçaram e de
repente você desaparecia, era eu que ardia e também eu que batia
com o paletó. Mas de nada adiantava, só confirmava o meu velho
temor de que esses métodos nada podem contra o fogo. No
entretempo chegaram os bombeiros e de algum modo você foi salva.
Mas agora você era diferente, fantasmagórica como se desenhada a
giz no escuro, e caiu-me nos braços sem vida, ou talvez tenha
apenas desmaiado de alegria por ter sido salva. Mas ainda aqui
atuava a incerteza da transformação, talvez eu mesmo tenha caído
nos braços de alguém (KAFKA, 2003, p. 128).

O estudo de Tzvetan Todorov foi utilizado para as análises referentes aos

contos enquadrados como tradicionais dentro da literatura fantástica. Já para a

observação dos contos fantásticos contemporâneos, este trabalho considerou a

definição de Jean Paul Sartre (2005) presente no estudo Aminadab, ou o fantástico

considerado como linguagem, contido em sua coletânea de crítica literária Situações

I. A definição proposta por Sartre foi a de que o fantástico contemporâneo, corrente

no século XX, seria um desenvolvimento do tradicional, realizado no século XIX, e

teria Kafka como grande representante.
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Para Sartre (2005), o fantástico contemporâneo é habitado por seres

humanos e naturais. Expõe o que seria a síntese do fantástico contemporâneo, ou

seja, o retorno ao humano. Ao apresentar o homem às avessas, esse fantástico não

mais exploraria as realidades transcendentais, mas transcreveria a condição

humana. Limita-se ao homem. A forma como o homem é tratado no conto fantástico

contemporâneo é a diferença.

A natureza do homem contemporâneo, representado nos contos fantásticos

contemporâneos, é absurda. O homem absurdo é, assim, o homem fantástico

contemporâneo.

Como corpo deste estudo, o conceito de absurdo também foi adotado,

associado ao erotismo e ao fantástico.

           No último capítulo, SONHOS FANTÁSTICOS E VISÕES DO ABSURDO
existiu uma divisão de três momentos. Há primeiramente uma passagem por

compreensões quanto ao autor Franz Kafka, seguido de uma integração e aplicação

do entendimento do absurdo através de comentários sobre Kafka (2003) e Albert

Camus (1988), respectivamente com fragmentos contidos no diário Sonho e no

romance O estrangeiro. No segundo momento, apresentamos percepções de Jean-

Paul Sartre (2005) sobre a literatura fantástica contemporânea e seus aspectos de

relação com as noções de absurdo. Em seguida foram postos em análise trechos de

alguns contos de Murilo Rubião selecionados como base dos conceitos do absurdo

apresentados para a correlação de afinidade com Tanatos, em seu aspecto

decompositor, assim como o processo – sob o discurso da narrativa fantástica – leva

à renovação da vida pelas transformações. No terceiro momento, as metamorfoses

representadas com os elementos de literatura fantástica em Murilo Rubião foram

sugeridas para análise sucinta.

Os contos apresentados neste trabalho foram comentados a partir de

fragmentos representativos. No entanto, os textos integrais de referências centrais

do trabalho foram organizados em seqüência ao fim, em “Post scriptum”.

Em resumo do trabalho, foi feito um levantamento de dados a partir de dois

grupos de afinidade: o referente ao estudo do fantástico (tradicional e

contemporâneo) e do erotismo e o referente ao absurdo, considerando o trânsito de

percepções das áreas de literatura, semiótica filosofia e psicanálise.

Como prioridade, a relação de associação potencial entre erotismo,

literatura fantástica e absurdo foi buscada como meta essencial. Em oposição a
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qualquer tentativa de, definitivamente, fechar a compreensão do termo “fantástico”,

muitas vezes mesclado em estudos a termos como o maravilhoso, o sobrenatural, o

misterioso e mesmo o horror e o terror, citando apenas uma parte deles, o presente

trabalho focalizou seus esforços numa tentativa de visão o mais próxima possível da

“lâmina” que expõe as possibilidades expressivas de uma conexão de duas forças

tão representativas na contística de Murilo Rubião.
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“Somos humanos porque amamos, falamos e falhamos. E a literatura, os mitos, a
poesia, as artes têm sido lugares da construção amorosa do ser”.

Ilza Matias de Sousa

“O que amamos com violência acaba nos matando. Mas como explicar o que
acontece comigo? E, mesmo, como explicar que sou capaz de contá-lo? Não sei, já

não sei, sei apenas que isso existe – pronto”.

Guy de Maupassant
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2 ATRAVÉS DA SOMBRA ERÓTICA, O DESEJO DE HESITAR

– Por que queres me ver? –perguntava.
– Podes duvidar de meu amor? Tens algum
desejo que não foi satisfeito? Se me visses,
talvez fosses temer-me, talvez adorar-me,
mas a única coisa que peço é que me ames.
Prefiro que me ames como igual a que me
adores como deus.

Do mito Eros e Psiquê

2.1 O mito

O espaço da narrativa enquanto propício à expansão erótica está associado

intimamente às alegorias, isto é, aos pensamentos, idéias, qualidades sob forma

figurada em que cada elemento funciona como “disfarce” dos elementos da idéia

representada e, por vezes se investem de um sentido libidinal da escritura para

fornecer outras escrituras.

Partiremos então do entendimento erótico não rudimentar, ou seja, daquele

que, segundo Bataille (2004), difere o homem dos animais por envolver a vida

interior em uma questão: a visão de conjunto da vida humana incessantemente

retomada de um ponto de vista diferente, isto é, homem e erotismo encontram-se

onde se possa vislumbrar a unidade do espírito humano.

Neste trabalho buscamos seguir pelas trilhas do mito de Eros e Psiquê,

representações do princípio da vida e sua essência ou personificação.

Ao imergir nas questões diluídas no mito de Eros e Psiquê iniciaremos a

leitura deste trabalho capturando algumas reflexões pontuais.

Uma primeira reflexão se refere à percepção de Eros enquanto sombra.

Eros, figura grega que num momento posterior da narrativa mitológica é

representada sob a forma de indescritível beleza, inicialmente esconde-se nas

sombras para buscar a prova de confiança de Psiquê:

Psique ainda não vira o marido que lhe estava destinado. Ele vinha
apenas nas horas de escuridão e partia antes do amanhecer, mas
suas expansões eram repletas de amor e inspirou nela uma paixão
semelhante. Muitas vezes ela implorava ao amante que ficasse e a
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deixasse olhá-lo, mas ele não consentia. Ao contrário, recomendou-
lhe que não fizesse qualquer tentativa para vê-lo, pois ele tinha bons
motivos para se esconder (BULFINCH, 2001, p. 103).

A sombra é o abrigo do oculto. Pode compor a treva como pode conter algo

que não se tem por completo, mas apenas um vestígio. Eros não se manifestava

como um ser maldito constituía-se no mais amável e prestativo ser que Psiquê

jamais conhecera. No entanto, sua figura era fugidia como a de um fantasma.

Como um fantasma, Eros conduzia uma aura de subjetividades amorosas

que Psiquê buscava desvelar para incorporar.

Como nos apresenta Souza (2004), em sua conferência Amor: falha e fala5,

“o estado habitual de tais subjetividades é a mudança, a fluidez, incorporando o

outro, sem se refratarem a vivência de choques violentos. Os espaços do amante e

do amado não estão garantidos”. E ainda, “quando amamos colocamos toda

civilização em risco ficamos balbuciantes, gagos, pois estamos inebriados no outro,

fascinados, quase sem fala”.

A fantasmagoria de Eros inebriava Psiquê, fascinava-a.

Eros constituía-se em uma presença ilusória, capaz de conter inumeráveis

possibilidades.

De maneira semelhante, um exemplo da fantasmagoria nos contos de

nosso autor central, Murilo Rubião (1993), encontra-se em A Lua, e representa a

presença da aparência ilusória. Um de seus menores contos em extensão – apenas

duas laudas, assim como D. José não era – aparência que envolve a narrativa como

uma névoa inebriante, como podemos atestar a partir de seu primeiro parágrafo:

Nem luz, nem luar. O céu e as ruas permaneciam escuros,
prejudicando de certo modo, os meus desígnios. Sólida, porém, era a
minha paciência e eu nada fazia senão vigiar os passos de Cris.
Todas as noites, após o jantar, esperava-o encostado ao muro da
sua residência, despreocupado em esconder-me ou tomar qualquer
precaução para fugir aos seus olhos, pois nunca se inquietava com o
que poderia estar se passando em torno dele. A profunda escuridão
que nos cercava e a rapidez com que, ao sair de casa, ganhava o
passeio, jamais me permitiram ver-lhe a fisionomia. Resoluto
avançava pela calçada, como se tivesse um lugar certo para ir.
Pouco a pouco, os seus movimentos tornavam-se lentos e indecisos,

                                                
5 Apresentada no Ciclo de conferências do Café filosófico – PPFIL UFRN – em 20 de maio de 2004.
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desmentindo-lhe a determinação anterior. Acompanhava-o com
dificuldade. Sombras maliciosas e traiçoeiras vinham ao meu
encontro, forçando-me a enervantes recuos. O invisível andava pelas
minhas mãos, enquanto Cris, sereno e desembaraçado, locomovia-
se facilmente. Não parasse ele repetidas vezes, impossível seria
minha tarefa. Quando vislumbrava seu vulto, depois de tê-lo perdido
por momentos, encontrava-o agachado, enchendo os bolsos internos
com coisas impossíveis de serem distinguidas de longe (RUBIÃO,
1993, p. 36).

Cris, personagem muriliano envolto em névoa sombria, proporcionou uma

atração e uma satisfação suspensas e alternadas por tensões. Estas constituem

possibilidades de expansão para o hesitar fantástico. “Quando vislumbrava seu

vulto” (RUBIÃO, 1993, p. 36), assim Cris é observado por seu algoz.

Da mesma maneira, Psique se vê atraída pela sombra erótica e,no

momento seguinte, cede à dúvida, à hesitação provenientes dos comentários

ardilosos de suas irmãs, tomadas por uma inveja incontrolável, motivada pela visão

das “riquezas e esplendores” que sua irmã mais moça possuía:

Fizeram a Psiquê inúmeras perguntas, entre outras, que espécie de
pessoa era seu marido. Psiquê respondeu que era um belo jovem,
que geralmente passava o dia caçando nas montanhas. As irmãs
não satisfeitas com essa resposta fizeram-na confessar que nunca o
vira. Trataram, então, de encher o coração da jovem de sombrias
desconfianças (BULFINCH, 2001, p. 103).

A dúvida caracterizada na representação do mito corresponde à balança

que equilibra os elementos de vida e de morte, continuidade e descontinuidade.

Duas forças antagônicas, no entanto, complementares:

Psiquê ficou certa de que sua perda era, agora, inevitável, obrigada a
ir com seus próprios pés diretamente ao Érebro. Assim, para não
adiar o inevitável, dirigiu-se ao alto de uma elevada torre, para de lá
se precipitar, de maneira a tornar mais curta a descida para as
sombras (BULFINCH, 2001, p. 109).

Para Georges Bataille, um indivíduo está sempre buscando fundir-se com o

outro, isso é o que os movimenta a partir de seu erotismo, ao desejo de ter

continuidade, enfrentar e estar além de Tanatos, a morte:

Somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente em
uma aventura ininteligível, mas temos a nostalgia da continuidade
perdida. Suportamos mal a situação que nos sujeita à individualidade
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do acaso, à individualidade perecível que somos. Ao mesmo tempo
em que temos o desejo angustiado da duração deste perecível,
temos a obsessão por uma continuidade primeira, que nos religa
geralmente ao ser (BATAILLE, 2004, p. 26).

A fusão com o outro é nossa busca contínua.

Dessa maneira, mais uma vez recorrendo ao conto A Lua, encontramos ao

fim da narrativa:

Em frente a uma casa baixa, a única cidade que aparecia iluminada
estacionou hesitante. Tive a intuição de que aquele seria o instante
preciso, pois se Cris retrocedesse, não lograria outra oportunidade.
Corri para o seu lado e, sacando o punhal, mergulhei-o nas suas
costas. Sem um gemido e o mais leve estertor caiu no chão. Do seu
corpo magro saiu a lua. Uma meretriz que passava, talvez movida
por impensado gesto, agarrou-a nas mãos, enquanto uma garoa de
prata cobria as roupas do morto. A mulher, vendo o que sustinha
entre os dedos, se desfez num pranto convulsivo. Abandonando a
lua, que foi varando o espaço, ela escondeu a face no meu ombro.
Afastei-a de mim, e, abaixando-me, contemplei o rosto de Cris. Um
rosto infantil, os olhos azuis. O sorriso de massa (RUBIÃO, 1993, p.
37).

O conto de Murilo Rubião sustenta em seus volteios criativos as forças

paradoxais de vida e morte, Eros e Tanatos. De forma que, para reaver uma

condição de religação os personagens buscam a aniquilação do outro, na intenção

de uma fusão que nunca se concretiza.

2.2 Contínuo e descontínuo

A concepção de Georges Bataille percebe o ser humano como descontínuo.

O que o faz assim é sua insegurança, seu medo inicial de assumir injunções eróticas

que o acompanham. Mas, por qual motivo ele está sempre buscando uma

proximidade cada vez maior de seus limites eróticos?

Para a professora e pesquisadora Márcia Sá Cavalcante Schuback,

responsável pelo texto de contracapa da edição brasileira de O erotismo (2004),

Georges Bataille (apud SCHUBAC, 2004) demonstra que:

No erotismo, o homem descobre mais do que a vida. Descobre o
coração paradoxal da vida. Porque a vida está paradoxalmente
sempre morrendo para continuar a viver [...]. Para Bataille, o grande
sofrimento humano frente à morte não é aquele de perder a “vida”,
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mas o de ser arrancado de sua descontinuidade, isto é, de sua
individualidade finita e transitória.

O homem carrega um grande temor, considerando que:

O grande sofrimento é deixar de ser sozinho para ser a continuidade
da vida, para tornar-se ‘uma onda perdida na multiplicidade das
ondas do ser’. A nostalgia de continuidade, que marca o homem
como descontinuidade finita, define a relação profunda entre
erotismo e morte, tanto no erotismo do corpo, como no erotismo do
coração e no erotismo sagrado. Aprovar a vida mesmo na morte – o
erotismo – significa redimensionar, numa experiência de inteireza, a
unidade do espírito do homem desde as tremendas e recíprocas
passagens do contínuo ao descontínuo, do bem para o mal, do
luminoso para o obscuro (BATAILLE, 2004 apud SCHUBAC, 2004).

A vertigem do homem inseparável da condição transitória de continuidade à

descontinuidade pode ser associada à idéia de abjeção proposta pela semioticista

Julia Kristeva (1992) em seu livro: Powers of horror – Poderes do Horror, em

tradução literal do título da edição em Inglês. A abjeção é um sentimento que suscita

o desejo, o fascínio pela negação, a atração pelo grotesco a partir de determinada

referência.

Há então um ponto chave que está na coesão, na conexão entre opostos,

na convergência entre aspectos distintos em contínuo e descontínuo.

Para alcançar este ponto, no entanto, é necessário entender que a

composição das imagens que vão definir uma compreensão, ou ao menos, a

permanência no âmbito existencial do universo fantástico, requer o entendimento de

aspectos dinâmicos de relacionamento entre o texto vivo, visceral em seus domínios

discursivos, e o leitor, este mostrando disposição a se submeter dimensionalmente à

amplitude criativa, à indeterminação e à instabilidade de relações significativas que

encontra à sua frente.

A abjeção pode existir no universo textual fantástico como presença

dissimulada de movimentos da narrativa, como elemento essencial no processo

gradativo de alcance do ponto chave de hesitação.

A abjeção tem, então, um caráter comportamental que aparenta dispersão

se observada por um olhar ansioso por definir limites, mas se vista, lida, como o

processo criativo de um fiador de tapeçaria que decide, a cada etapa de seu
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trabalho, tecer um ponto distinto da peça, só tornando-a compreensível quando

pronta, perceberá intenções meticulosas de suas ações na trama.

Em tradução literal nossa, a partir do que nos diz Julia Kristeva (1992),

podemos então agora aprofundar nosso entendimento sobre a idéia de abjeção.

Assim:

[...] ela, a abjeção, não corresponde à carência de pureza ou de uma
condição saudável, mas àquilo que perturba a identidade, o sistema,
a ordem. Algo que não respeita parâmetros, posições, regras, o
meio-termo, o ambíguo, a combinação. Traidor, mentiroso, criminoso
de consciência limpa, um violador desavergonhado, o assassino que
clama sua condição de salvador, a atividade transgressiva, em
qualquer crime, por direcionar atenção à fragilidade da lei, agente e
ação identificam-se na relação abjeta. O crime premeditado, o
matador astucioso, a vingança revestida de hipocrisia o são ainda
mais por elevar a exposição de tamanha fragilidade humana. Aquele
que nega a moral não é abjeto; este pode ser grandioso no que é
amoral e até mesmo no crime que ostenta tal desrespeito pela lei –
numa atitude rebelde e, ao mesmo tempo suicida. A abjeção, por
outro lado, é imoral, sinistra, ardilosa nos seus esquemas e envolta
de sombra. Um terror que dissimula um ódio que sorri cinicamente,
uma paixão que usa o corpo para comprar o fogo que vai incendiá-lo,
um devedor que vende você para saudar suas dívidas, um amigo
que lhe apunhala (KRISTEVA, 1992, p. 4).

O ser humano vive em constante tentativa de entendimento de uma

“unidade de espírito”. Ao vivenciar a manifestação erótica, ainda que sem o domínio

de todos os seus aspectos, aproxima-se do ponto de convergência, de fusão. Nesse

momento lhe vale menos procurar ver o que há depois que imergir no estado em que

se encontra. Seria porque tal estado lhe causaria um incômodo sentimento de

abjeção?

O estado específico de tal atração erótica, vertiginosa, muitas vezes abjeta,

compõe a forma mais próxima possível do limite da hesitação frente a Tanatos.

No exemplo a seguir, Edgar Allan Poe, magistral autor norte-americano da

primeira metade do séc. XIX, descreve, por seu narrador, um “diálogo” que se passa

apenas entre os olhos do observador, escondido na escuridão do quarto e aquilo

que lhe parece ser os últimos momentos de um velho. Como a transgressão que

está contida na abjeção, satisfação e angustia se mesclam formando uma cena

primorosa:
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Nessa hora, escutei um leve gemido e sabia que era o gemido do
terror mortal. Não era um gemido de dor ou um lamento – oh, não! –,
era o som baixo, abafado que emerge do funda da alma tomada de
espanto. Eu conhecia bem o som. Em muitas noites, exatamente à
meia noite, quando o mundo inteiro dormia, ele brotava do meu
próprio peito, intensificando com seu eco aterrorizante, os terrores
que me perturbavam. Eu sabia o que o velho sentia e tinha pena
dele, embora no fundo eu risse (POE apud CALVINO, 2004, p. 281).

O observador reveste-se dos sentimentos abjetos, enquanto envolto nas

sombras. Torna-se “imoral, sinistro, ardiloso nos seus esquemas” (KRISTEVA, 1992,

p. 04) e mantém a satisfação de ver projetados no velho seus próprios terrores. Os

dois tinham em comum a proximidade com a morte. Um deles presenciava-a, o outro

a recebia, minuto após minuto, cada vez mais como parte de si.

Retornando ao mito, Psiquê, por duas vezes se aproximou da

morte.Conduzida por sua curiosidade quis suplantar suas dúvidas. Da segunda vez,

após severa provação, recebeu de Eros o cálice da imortalidade dos deuses do

Olimpo. No entanto, talvez Psiquê tenha descoberto que, após buscar desvendar o

estado real constituído no simulacro, na aparência fugidia de Eros, a partir daquele

momento conseguinte, nada, por mais agradável que pudesse vir a existir, mesmo a

imortalidade recebida, poderia ser novamente envolto no mesmo estado erótico da

hesitação anterior, no estado em suspensão.

A incerteza era mais prazerosa por suspender possibilidades. É nesse

intermezzo vertiginoso que se encontram as dimensões do fantástico e do erótico.

Aqui, a esta altura, podemos associar à primeira definição do fantástico elaborada

por Todorov (2003, p. 31):

O fantástico ocorre nesta incerteza; ao escolher uma ou outra
resposta, deixa-se o fantástico para se entrar num gênero vizinho, o
estranho ou o maravilhoso. O fantástico é a hesitação experimentada
por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento
sobrenatural.

Assim como o momento erótico, o fantástico pode sucumbir a qualquer

momento. Ele tem apenas o tempo da hesitação. O fim da hesitação seria a morte.

Morte que é o extremo de um momento de descontinuidade tão valoroso que

suporta uma carga significativa muitas vezes maior do que seu desfecho. A

hesitação passa a representar uma descontinuidade precária, no entanto, tão

necessária que vale a pena buscar um meio de sustentá-la enquanto possível.
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Vejamos agora o que nos diz Bataille (2004, p. 187):

Diante da precária descontinuidade do ser pessoal, o espírito
humano reage de duas maneiras que se conciliam no cristianismo. A
primeira responde ao desejo de reencontrar essa continuidade
perdida da qual temos o irredutível sentimento que ela é a essência
do ser. Em um segundo movimento, a humanidade tenta escapar ao
extremo da descontinuidade pessoal que a morte é, ela imagina
então uma descontinuidade que a morte não atinge, ela imagina a
imortalidade dos seres descontínuos.

Para imaginar a imortalidade dos seres descontínuos, a humanidade

constituiu imagens referenciais às quais inicialmente atribuiu valores parciais e, mais

adiante, passou a ver em várias delas não mais apenas produtos seus, mas

percebeu, sim, uma possibilidade transcendente, uma verdade religante, ainda que

sem condição de garantir completude.

Tais imagens constituem sustentações da religiosidade universal. Cada

indicação da presença divina entre os seres humanos ou animais e entre as coisas

reais ou imaginadas. Cada atribuição do sagrado a atos terrenos, cada sofrimento

involuntário ou sacrifício premeditado, todos são aspectos ricos em imagens eróticas

pela proximidade com a vertigem sensorial da transcendência.

De maneira própria nos contos de Murilo Rubião, encontramos uma

demonstração peculiar do que poderia ser um entendimento de verdade religante:

sua leitura particular das Sagradas Escrituras.

Somando-se ao que até então organizamos, teremos com elementos

próprios do cristianismo, acrescentado mais um aspecto articulador dos nossos

estudos.

2.3 Corpúsculos6 eróticos

Nas narrativas fantásticas de Murilo Rubião, a continuidade e a

descontinuidade se mostram representadas seja pelas imagens moduladas nos

sentidos criados na combinação semântica, seja pela forma visual de sua

                                                
6 Integramos os termos “corpúsculo” e “erótico” para construir a idéia conceitual de uma partícula que
compõe a ligação inicial de uma continuidade que, adiante, por efeito da hesitação, irá se tornar
descontinuidade. Paradoxalmente, o descontínuo que busca o contínuo, tem na epígrafe, corpúsculo
erótico, ponto de partida.
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composição sempre introduzida pelo corpúsculo erótico da epígrafe que inicia o leitor

no espaço restrito do conto que é pleno durante o ato de hesitar.

A combinação semântica funciona como um fio condutor que permeia o

texto com uma carga específica de sentido, ou sentidos, derivados em essência da

epígrafe, como veremos mais especificamente ao fim deste capítulo, com a leitura

do conto Marina, a intangível (RUBIÃO, 1993).

No momento, concentrando-nos na leitura das epígrafes dos contos

Memórias de um contabilista Pedro Inácio, Bruma e Epidólia, teremos a chance de

perceber como as escolhas do autor nos permitem visualizar a associação peculiar

com a concepção cristã, envolta em suas escolhas cuidadosas, o que sugere a

captura e reunião dos sentidos do leitor para o momento erótico. A forma de

apresentação das epígrafes segue, quase em totalidade, um padrão – citação de um

versículo específico de livro bíblico. Apenas em um de seus contos Memórias de um

contabilista Pedro Inácio, Rubião (1982) utilizou duas epígrafes: uma delas citação

bíblica, do livro de Jeremias (12, 5)7 como de costume, a outra retirada de Memórias

póstumas de Brás Cubas. Respectivamente: “Se te fatigaste em seguir, correndo, os

que iam a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo?” e “Marcela amou-

me durante quinze meses e onze contos de réis”.

Como que representando uma sofreguidão do viver traduzida de forma

numerária, contábil, o personagem Pedro Inácio reitera as sugestões feitas nas

epígrafes, como num balanço feito ao longo do conto:

1- Ah! O amor.
O amor de Jandira me custou sessenta mil-réis de bonde, quarenta
de correspondência, setenta de aspirina e dois anos de completo
alheamento ao mundo. Fora cinqüenta por cento de meus cabelos e
as despesas com os clínicos que, erroneamente concluíram ser
hereditária a minha calvície. Mas os médicos que procurei nada
entendiam de alma e nem eu, tampouco, conhecia suficientemente a
minha família. Só mais tarde descobri o erro deles. Foi Dora, uma
espanholinha cor de lírio, que gostava de dança clássica e mascar
chicletes, quem me revelou a origem de meu mal. 2- Como os bons
remédios, Dora me ficou barato. Algumas dúzias de chicletes, cinco
bilhetes de festivais de caridade, onde – devo confessar – ela dançou
divinamente; uma caixa de orquídeas e apenas dois envelopes de
aspirina. Tudo por oitenta mil réis (RUBIÃO, 1982, p. 36).

                                                
7 BÍBLIA sagrada. Tradução da CNBB com introduções e notas. São Paulo: Ave Maria, 2001.
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Sua existência é norteada pelas contas que se fazem a partir de sua

necessidade de ter, à ponta do lápis, cada fator de sua vida. Uma tarefa que se

mostra sempre inconclusa, como propõe a já mencionada epígrafe do livro de

Jeremias.

Um outro conto, Bruma, traz em sua epígrafe o capítulo 16, versículo 20 do

livro Apocalipse8: “E toda a ilha fugiu, e os montes não foram encontrados” (apud

RUBIÃO, 1993, p. 38). Durante o conto o leitor se depara com a hesitação que o

remete à informação sugerida na epígrafe:

Sentía-se, no entanto, bastante confuso, pois não encontrava o
edifício procurado. No lugar em que ele deveria erguer-se havia um
lote vago. Parei um instante, a fim de orientar-me. Em vão. Não
atinava com outro percurso. A rua era mesmo aquela. Restava
informar-me, mas as pessoas a quem recorri não sabiam da
existência de prédios com dez andares mencionados por mim. O
maior da cidade possuía dois pavimentos. Nem ao menos, entre os
cinco médicos do lugar conheciam um com nome de Sacavém.
Percorri novamente o lugarejo, fiz outras perguntas. Inútil e
angustiante busca (RUBIÃO, 1993, p. 43).

A “inútil e angustiante busca” (RUBIÃO, 1993, p. 43) do personagem, seu

sentimento de confusão, seu estado, algo parecido à abjeção que o toma, o

percurso por uma espécie de cartografia fantástica: ainda que, na grande maioria, os

contos murilianos tenham narrativas ambientadas em pequenas localidades

recriadas à forma das cidades interioranas mineiras. A complexidade criativa

ultrapassa quaisquer fronteiras aparentes e os elementos derivam da perplexidade

de um olhar desolado sugerido pela epígrafe. Aquele momento vivenciado na

sofreguidão dimensional do que pode parecer uma noção superficial de um excerto,

na verdade contém um recorte substancial dos momentos eróticos elaborados em

cada conto.

Dessa forma, ao utilizar corpúsculos6 com uma carga própria de erotismo,

Murilo Rubião não restringe seus contos a um momento maior, único, de hesitação.

Ao escolher cuidadosamente um corpúsculo/citação retirado das Sagradas

Escrituras, ele antecipa a força erótica que eclodirá mais adiante no seu conto sem,

no entanto, revelá-la por completo, fornecendo, antes, pistas ou índices para

estabelecer uma prévia do momento auge, anunciando qualidades de emoções e

                                                
8 BÍBLIA sagrada. Tradução da CNBB com introduções e notas. São Paulo: Ave Maria, 2001.
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percepções capazes de conter uma referência alegórica da experiência erótica no

mundo cristianizado.

Outro exemplo, o conto Epidólia de Murilo Rubião (1982), apresenta outra

“inútil e angustiante busca”, aqui a de um homem que vê suas perspectivas em

desintegração à medida que desesperadamente busca, do início ao fim da narrativa,

por sua amada cuja imagem idealizada se decompõe frente às suspeitas de traição:

Teve a sorte de encontrar Pavão no terceiro bar em que entrou.
Usava longas barbas acinzentadas e delas pendiam moedinhas de
ouro, a tilintar a cada movimento seu. O aspecto dele era deplorável:
as mãos encardidas, os dedos amarelados pela nicotina, o uniforme
da marinha mercante esgarçado. Sentia repugnância só de pensar
que ele tocara o corpo de Epidólia. Às perguntas que lhe eram feitas,
respondia com monossílabos, mantendo no canto da boca um
cachimbo de espuma.
- Moço, você já perguntou muito, mas não disse o seu nome.
- Manfredo.
- Um nome antigo, bem antigo.
- Não, são as roupas. Por sinal, nem me pertencem.
- Mau costume meu rapaz, esse de usar roupa dos outros. A sua
história também está muito enrolada.
- O senhor não pode entender. Nós nos amávamos.
- Aquela vaca ninfomaníaca? E arranja um trouxa para gostar dela.
Dá vontade de rir.
Manfredo descontrolou-se, agüentara demais a grosseria do velho.
- Seu devasso, avarento, decrépto! E cuspiu na cara do marinheiro.
Em resposta recebeu um soco na testa com uma violência
dificilmente esperada dos punhos de um homem idoso (RUBIÃO,
1982, p. 64).

A epígrafe utilizada para o conto foi extraída do livro Apocalipse (21,1): “Eu

vi um céu novo e uma terra nova; porque o primeiro céu e a primeira terra se foram,

e o mar já não é”. A referência às Sagradas Escrituras pode sugerir a idéia de

renovação, de restaurar o que nos vale e perceber a alteração das demais coisas,

ainda que muitas vezes abdicar de antigos ideais, “na nostalgia da continuidade

perdida”, pareça um tormento. Assim, ao final do conto, exausto e ainda angustiado,

Manfredo seguiu pela parte velha do porto, atravessando ruas
encardidas sem prestar atenção à fuligem das paredes, ao
calçamento enlameado de barro e óleo. Nada lhe repugnava, nem
mesmo o cheiro intenso de frituras de peixe, porque Epidólia por ali
caminhara e poderia surgir inesperadamente em uma janela ou sair
de um jardim sobraçando flores. A sua imagem crescia, tomava
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forma, quase adquirindo consistência. Perto e longe, a amada se
perdia por trás do casario.
Batia de porta em porta, perguntava – o coração opresso – nada
dizendo, apenas vasculhando com os olhos corredores, alpendres e
quintais (RUBIÃO, 1982, p. 65).

A condição de Manfredo chega a um estágio extremo:

O processo era lento, desesperador. Abandona-o. afasta-se do
passeio e vai pelo meio da rua. Acredita que gritando pelo nome ela
acudiria. Grita. Atrás dele ajuntavam-se crianças, formando um
cortejo a que em seguida se incorporariam adultos – homens e
mulheres, moços e velhos –, unidos todos em uníssono grito:
Epidólia, Epidólia, Epidólia. Começavam alto. Aos poucos as vozes
desciam de tom, transformando-se em soturno murmúrio, para de
novo se alterarem em lenta escala. Chegara à exaustão e o nome da
amada, a alcançar absurdas gradações pelo imenso coral, levava-o
ao limite extremo da angústia. Apertou o ouvido com as mãos,
enquanto o coro se distanciava, até desaparecer. Pirópolis recuara
no tempo e no espaço, não mais havia o mar.O parque readquirira as
dimensões antigas, Manfredo pisava uma cidade envelhecida
(RUBIÃO, 1982, p.65).

Vimos então que o momento erótico, essencial, manteve-se suspenso

durante todo o conto, permeando as sentenças a partir da epígrafe selecionada

criteriosamente pelo autor até o desfecho em qual “Pirópolis recuara no tempo e no

espaço, não mais havia o mar” e “Manfredo pisava uma cidade envelhecida”

(RUBIÃO, 1982, p. 65). Elementos referenciais portadores da carga alegórica inicial.

2.4 Transcendência, recriação?

Uma dúvida pode ser suscitada com respeito à leitura das epígrafes

selecionadas pelo autor mineiro: teriam então as Sagradas Escrituras, dentro do

processo criativo da narrativa de Murilo Rubião, um aspecto apenas relacionado a

uma fonte de inspiração poética? Ou poderíamos acrescentar à nossa percepção

sobre as escolhas do autor uma valorização maior de seu caráter de

transcendência? Bem, para Albert Von Brunn, autor do ensaio Murilo Rubião: uma

poética do emudecimento a resposta parece clara:

A Bíblia aparece na obra muriliana como o Livro dos Livros, como o
proto-texto por excelência, início e fim de um eterno retorno à fonte
de toda sabedoria. A Bíblia revela-se, porém, um instrumento
duvidoso na hora de vencer o vazio interior. A leitura do texto
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sagrado não rejuvenesce o indivíduo leitor. Nos contos de Murilo não
há salvação possível. O texto bíblico figura como recurso mágico
para vencer a paralisia. Se o poeta fosse um deus, criaria ele mesmo
o próprio universo. Não sendo senão um homem, só lhe resta
procurar na Bíblia a fonte da própria poesia e criação, uma fonte de
inspiração, infelizmente seca em muitas ocasiões. O sal da terra já
não fecunda o criador que fica preso no vazio existencial da
esterilidade [...] A Bíblia fica, portanto como fonte de inspiração
poética, mas sem transcendência alguma (BRUNN, 1995, p. 97).

Entendemos que, mesmo assim, sem comportar aspectos que o

associariam a algum tipo de “autor-pregador”, Murilo Rubião, em sua obra contística,

mostra uma visão relacional da Bíblia com o texto  “profano” da produção pela

criação do homem, propondo a transcendência dessa criação precária, sem

promessa nem função redentora, mas capaz de “falar o silêncio” do outro, despertar

as possibilidades de mediação entre esse transcender e o sujeito histórico-temporal

criador.

Relacionando os corpúsculos eróticos à narrativa global muriliana,

engendra-se um movimento dual em texto. Por um lado o corpo pode ser elevado de

seu lugar de matéria à condição de sagrado. Por outro, o sagrado por vezes desce

às sensações da matéria. Unem-se, portanto sagrado e profano em função do

desejo9 em uma fusão sinérgica da narrativa.

A escolha das epígrafes que anunciam uma visão dos elementos de cada

conto é indicial com referência a textos bíblicos, operando num processo de

disseminação da palavra-semente, palavra literária. É como vemos, em A armadilha,

que utiliza o versículo 8 do capítulo 14 da Primeira carta de Paulo aos Coríntios: “E

se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a batalha?” Onde

então estaria a possibilidade de transcendência?

Murilo Rubião (1982), inicialmente orientado na religião católica, tornou-se

agnóstico por entender que “o catolicismo está muito mais ligado à morte do que à

vida, e transforma mesmo a vida em morte” (p.4). Assim, sua “crença” na

impossibilidade de conhecer a natureza última das coisas parece manter

permanente a percepção onírica essencial, no entanto as imagens cristãs continuam

sempre à espreita. Seus contos foram permeados por presenças do cristianismo,

                                                
9 Aspiração humana de preencher um sentimento de falta ou incompletude (HOUAISS, 2001)
relacionada em nosso contexto ainda como força que modula a tentativa de transpor ou, em grande
parte das vezes, perdurar na hesitação.
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através das quais surgem atmosferas narrativas repletas de elementos místicos.

Suas epígrafes são como pequenos corpos posicionados, não à forma de molduras,

mas como um primeiro sopro de vida, o de quem elabora a criação da dúvida, da

hesitação como nova anima.

O autor não sugere ou explica um fim que seja ao seu conto. Pelo contrário,

expõe a possibilidade do caminho de volta, uma leitura à referência que se encontra

na epígrafe, num movimento de abertura, num círculo tal que a origem ou o fim se

colocam em perda, em vertigem, ou mesmo em êxtase.

Há uma relação erótica entre a leitura que Murilo Rubião faz das Sagradas

Escrituras com o corpo do seu texto, abraço erótico, “sacro-profano”. Gera um

sentimento extasiante de um corpo simulacro contido em uma sombra. A promessa

de impostura, falsidade, mentira, por diversas vezes o próprio desconforto, a

abjeção, vinculados ao ambiente da insustentabilidade. Como no conto Os três

nomes de Godofredo, sob a epígrafe do Livro de Jó (40,17) “As sombras cobrem a

sua sombra, os salgueiros da torrente o rodearão”. O personagem central,

inicialmente chamado de Godofredo, adiante é renomeado como Robério e, em

seguida narra:

Entre a náusea e o medo, levantei-me apressado. Alcancei rápido o
passeio e saí correndo sem ter noção do que iria fazer. Só me detive
frente ao portão de casa. Fechei-o com o cadeado e tranquei, por
dentro, a porta da entrada. Ainda não guardara as chaves no bolso,
quando me lembrei do cadáver de Geralda. Pensei em retroceder e
me contive: diante de mim, parada no vestíbulo, encontrava-se uma
mulher bastante parecida com as outras minhas esposas. Tinhas os
cabelos alourados de Joana e se distinguia das duas por ter, além
das sobrancelhas arqueadas, um anel de ametista no dedo anular
(RUBIÃO, 1993, p. 34).

As “sombras” continuam a recobrir sua sombra. Sombra que simboliza sua

obscuridade, indefinição e, ao mesmo tempo, um único traço, um rudimento quase

imaterial a que o personagem central luta inutilmente por se apegar. Um esboço

erótico que o envolve, assediado por Tanatos:

Envolveu-me uma aflição desesperante. Abri os braços para ela, que
neles se aconchegou, colando o corpo bem rente ao meu. Levei a
mão ao seu pescoço e apertei-o. Ficou estendida no tapete e
prossegui até a copa. Mal penetrara na saleta, assustei-me: na
cabeceira da mesa, posta para o jantar, uma jovem de rara
semelhança com Joana e Geralda, sorria.
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– Naturalmente você é a minha quarta esposa?
– Não, João de Deus, somos apenas noivos – disse, indicando-me
um lugar à sua esquerda. – Minha noiva?! – Espantado, perguntei se
vivíamos juntos há muito tempo.
– Moro sozinha desde a morte de meus pais. Você acaba de chegar
e é meu hóspede. Após o casamento, iremos residir na sua cidade
(RUBIÃO, 1993, p. 34).

Para Godofredo que renasceu Robério e renasceu João de Deus restaram

fragmentos. Sombras esparsas de memória para se apegar. Ele e suas esposas

configuraram-se nos “indivíduos morrendo isoladamente numa aventura ininteligível,

mas sempre na nostalgia da continuidade perdida”, conforme propostos por Bataille

(2004, p. 25).

Murilo Rubião, na junção erótica dos corpúsculos extraídos das Sagradas

Escrituras, com seus contos em corpos sugeridos, reúne contínuo e descontínuo,

transcendência e transgressão, na fusão entre o texto narrativo e sua epígrafe

constitui corpúsculo erótico e a projeção do desejo de continuidade.

2.5 Efusões do erótico e do místico

O erotismo pode ser lido dentro da narrativa muriliana por vezes em seu

caráter de efusão mística, não se atrelando necessariamente a um dogma, não só

associando compreensões, fragmentos de fé, qual é a representação da condição

do ser humano de nossos dias, mas também os elementos de leitura do espírito

humano atemporal.

Para Maffesoli (1995, p. 107), estudioso das ciências e consciências sociais,

a imagem está em um status essencial de constituição, um status atribuído pela

condição de “imagem religante”:

A função essencial que pode ser atribuída à imagem, em nossos
dias, é a que conduz ao sagrado. É de fato impressionante ver que,
fora de uma doutrina, e sem organização, existe uma ‘fé sem
dogma’, ou antes, uma série de ‘fés sem dogma’, expressando da
melhor forma o reencantamento do mundo, que afeta de diversas
maneiras, todos os observadores sociais.

Partindo do que já foi abordado quanto às epígrafes, agora buscaremos

elementos próprios do corpo do conto que, em sua profusão de imagens, contempla

a transcendência criativa.
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Selecionamos o conto específico Marina, a intangível, por vermos nele a

oportunidade de encontrar, através da profusão de imagens e sentidos, vários

momentos nos quais o homem se encontra em situação de questionamento interior e

na possibilidade de religação. Em especial, expomos aqui o processo

elaboradamente representado pelo escritor mineiro daquilo que muito se assemelha

ao êxtase da espiritualidade mística.

O ponto de partida é a situação em que se encontra o protagonista José

Ambrósio: um estado de extrema solidão, tanto física como mental. Seus

pensamentos criativos o abandonaram. Sua necessidade de escrever depara-se

com a impotência representada na folha em branco ou na folha repleta de

“incoerências”. Surgem as condições para uma escrita não comum, uma escrita de

autoria fantástica, como veremos a seguir.

2.6 Do real ao intangível

José Ambrósio recorre metonimicamente à Bíblia em busca de inspiração.

Uma inspiração vinda do que escreveram seus autores ou do que os inspirou a

escrever, até descobrir do que iria falar: o mistério de Marina.

  Neste momento, José Ambrósio opta por uma possibilidade de liberação, ou

seja, se predispõe ao trânsito de seus sentidos eróticos.

A possibilidade tida como opção não lhe oferece apenas a inspiração para

compor, redigir, mas algo muito maior, o desdobramento de seus sentidos até os

extremos da razão.

O narrador muriliano utiliza as expressões “caótica” e “absurda”, insinuando

para o leitor uma expectativa que o prepara para um cenário substancializador e

gradativo sobre a desconstrução de diversas representações estruturais, das quais

as imagens que mostraremos a seguir revelarão fios desconexos diversos: o caos de

convenções sociais e até mesmo naturais. O caos da fragmentação que pode

relacionar-se à fé, ao tempo, à identidade difusa na profusão de imagens, que

parecem desvairar princípios e certezas. O absurdo que envolve a tensão hesitativa

na atmosfera onírica da fruição erótica.

Marina irá se tornar aquela visão que o aproximará dos extremos da morte e

da santidade/sanidade, de uma experiência de êxtase místico. A contigüidade de

tais fenômenos leva-nos ao que diz Bataille (2004, p. 411):
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O fato de nos mantermos abertos a uma possibilidade vizinha à
loucura (é o caso de toda possibilidade que diz respeito ao erotismo,
à ameaça, ou mais geralmente à presença da morte ou da santidade)
subordina continuamente o trabalho da reflexão a alguma outra
coisa, na qual a reflexão justamente se interrompe.

O inter-rompimento, impedimento, reflete a maneira como a narrativa em

Marina, a intangível conduz o leitor a uma seqüência de reações-limite, apatia

intercalada por decisões explosivas, sofreguidão e sofrimento por se ter de criar para

não sucumbir.

José Ambrósio inicia sua jornada só. Pouco depois é surpreendido por um

estranho que lhe sugere seguir em frente com seu sonho misterioso sobre Marina e

prossegue movido por uma força vital interior, capaz de relacionar seu erotismo e

sua espiritualidade mística.

Daí por diante não importam as insuficiências ou mesmo as

impossibilidades, tudo o que importa é “escrever o poema”, aquele dedicado a

Marina.

No conto Marina, a intangível, algumas noções-chave constituem o corpo do

processo narrativo. Aquela que, no entanto nos parece mais intensa é a da

interrupção, a partir da qual derivam algumas outras como o silêncio, o desamparo,

a impotência, a inibição, o espanto, a incompreensão, como forças influenciadoras

por vezes associadas a rompantes de agressividade:

Antes que tivesse tempo de gritar por socorro, o silêncio me
envolveu. Nem mesmo ouvia o bater do coração. Afastei da minha
frente a Bíblia e me pus à espera de alguma coisa que estava por
acontecer. Certamente seria a vinda de Marina (RUBIÃO, 1998,
p.77).

É interessante como o estado do protagonista nos exprime a impotência

proveniente da interrupção. A referência, logo no primeiro parágrafo, à Bíblia,

provoca a sensação de que talvez o trecho lido pelo personagem tenha sido a

própria epígrafe do conto, estopim de suas sensações.

As experiências de José Ambrósio estão ligadas ao deslocamento gradativo

do que lhe parece real ao intangível. À medida que ele perde sua ancoragem

simbólica, envolve-se em Marina buscando romper o vazio que o absorve.
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Para tanto, agora uma outra realidade cresce com um poder atrativo cada

vez maior. Uma realidade místico-erótica que suplantará o real estagnado atual em

um movimento crescente em “volume e nitidez”:

Afinal, duas pancadas longas e pesadas, que a imobilidade do ar fez
ganhar em volume e nitidez, ressoaram, aumentando os meus
sombrios pressentimentos. Vinham da capela dos capuchinhos, em
cuja escadaria eu sempre me ajoelhava, a caminho do jornal
(RUBIÃO, 1998, p. 77).

Permanecendo a meio caminho, inter-rompendo o ritmo dessa experiência

de buscar tocar o intangível, José Ambrósio hesita entre o desdém e a sublimação e,

tomado por estados pontuados pelo narrador (silêncio, vazio, desamparo,

angústia,...), se declara incapaz de cumprir seus afazeres. Tudo faz com que a cada

período as imagens sigam como que sutilmente soltando as amarras de alguma

temporalidade pré-definida ou estabilidade racional. Como em suspensão contínua,

o narrador muriliano arquiteta um jogo por vir de conflitos sensoriais do protagonista:

Sem me impressionar com o fato de a capela não possuir relógio;
apertei a cabeça entre os dedos, procurando me concentrar nas
minhas obrigações diárias. A cesta, repleta de papéis amarrotados,
me desencorajava.
Movia-me, desinquieto, na cadeira, olhando com impotência as
brancas folhas de papel, nas quais rabiscara umas poucas linhas
desconexas. Além da sensação de plena inutilidade, o meu cérebro
seguia vazio e não abrigava nenhuma esperança de que alguém
pudesse me ajudar (RUBIÃO, 1998, p. 78).

Aos poucos o real se transpõe em processo transitório, vertiginoso, que

perpassa sensações eróticas ao encontro do intangível, do fantástico. A impotência

de José Ambrósio, sua esterilidade, sua inibição precisam ser superadas. Seu meio:

a escrita sobre o corpo-papel, sua frustração: a falta de assunto, a escrita dispersa.

Para vencer a esterilidade, arremeti-me sobre o papel, disposto a
escrever uma história, mesmo que fosse a mais caótica e absurda.
Entretanto, o desespero só fez crescer a dificuldade de expressar-
me. Quando as frases vinham fáceis e enchia numerosas laudas,
logo descobria que me faltava o assunto. Escrevera a esmo
(RUBIÃO, 1998, p. 78).
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A seguir o narrador propõe mais diretamente uma incursão ao imaginário

quando sugere pelo protagonista o ato de “inventar”, sugere ainda pela primeira vez

a imagem do jardim:

Para suprir essa desagradável omissão, restava-me inventar, a
procurar, ansioso, em velhos papéis, a matéria que iria utilizar nas
minhas reportagens. Já abordara, em trabalhos extensos, os
menores detalhes do trajeto que, ordinariamente, fazia entre minha
casa e o jornal, sem me esquecer de falar (com ternura) do nosso
jardim. Um pequenino jardim, em forma de meia-lua, com algumas
roseiras e secas margaridas (RUBIÃO, 1998, p.79).

Aqui, numa pequena digressão, gostaríamos de enfatizar que uma vez que

Marina atinge uma aura por vezes “santa”, por vezes profana, a imagem do jardim

que posteriormente se consolida como essencial, pode nos remeter a diversas

compreensões místicas. O Jardim do Paraíso, no entanto, parece bem pertinente

para uma associação criativa com este conto.

A “terra dos bem-aventurados” representa a maior busca dos aflitos. Para

José Ambrósio o jardim representa seu encontro com Marina, sua “bem-

aventurança”.

Pela crença védica indiana, a partir dos textos sagrados que são base de

toda a tradição cultural hinduísta, o Jardim do Paraíso se constitui num reino de luz,

projeção de desejos terrenos do homem, com música, realização sexual, ausência

de dores e preocupações. O jardim parece realmente o lugar no qual a “invenção” de

José Ambrósio poderá existir e destituí-lo, talvez, de suas interrupções: “Abri a janela

que dava para o jardim a fim de sentir melhor o perfume das rosas. Talvez elas me

ajudassem”.

A aparição de uma figura que surge rompante e continuamente acrescenta

a hesitação ao conto. Um desconhecido permite que o desencadeamento da

narrativa reforce o seu vigor, mais que isso, alcance sofreguidão, quase

transpiração. O protagonista, surpreso pela imagem deformada e deformante do

estranho, rende-se à presença insólita:

Deteve-se a alguns passos da minha escrivaninha e continuou a
encarar-me. O corpo franzino, vestido de brim ordinário, o nariz
imenso, a face plácida. (uma nova idéia emergia do meu pensamento
e desisti de concretizá-la, adivinhando que ele jamais permitiria que
ela se efetivasse.).
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Sabendo ainda que naquela madrugada nenhuma das obrigações
seria cumprida, afastei de perto de mim as folhas de papel, dispondo-
me a ouví-lo (RUBIÃO, 1998, p.80).

Como descaracterização do real racional, a memória, símbolo de convicção,

parece sucumbir frente à “doença”, pathos. A dúvida se institui, por vezes, terrível

demais para ser aceita. E quando chega o momento, o de se render à dúvida,

depois de todas as reações, das mais cautelosas às mais brutais, todas as

convicções se desintegram e os afetos assumem todos os postos, reorientando

nossas percepções.

Já nervoso, irritado com meu incompreensível interlocutor, saltei da
cadeira:
– Morra a poesia, morram os poetas!
Avancei enfurecido, com a intenção de pegá-lo pelo pescoço. Ao
menos aquele poeta eu mataria.
Ele afastou-se devagar, a cara impassível, sem demonstrar medo
ante a ameaça. À medida que eu me aproximava, o homenzinho
recuava cauteloso, até que as suas costas encontraram a parede.
Acuado, tentou o último recurso para me comover:
– São versos para Marina, a Intangível.
Caí de joelhos (RUBIÃO, 1998, p. 81).

Todo o conto reflete metonimicamente o processo criativo do autor, inclusive

a “transpiração” própria da produção e o temor de não ser reconhecido e, pior, não

se reconhecer:

Tínhamos que publicar o poema. Mas como? Passei amistosamente
o braço pelo ombro do poeta e outra vez lhe esclareci que os meus
superiores jogavam fora tudo o que, à força de penosa elaboração,
eu escrevia noite adentro (RUBIÃO, 1998, p. 81).

Em seqüência, o imaginário fantástico assume o controle e, a exemplo dos

demais contos de Murilo Rubião, a certo ponto, todas as certezas racionais

remanescentes parecem sucumbir, a hesitação assume a direção da narrativa: ”Não

pude traduzir os movimentos todos, entretanto – coisa estranha – sentia que o

poema de Marina poderia estar nascendo. Lindos e invisíveis versos!” (RUBIÃO,

1998, p.82).

O invisível, o intangível, remetem à escrita fantástica, uma criptografia, uma

escrita secreta projetada por figuras feitas à meia-luz, sob efeitos fantasmáticos,

como caleidoscópios próprios ou, como no termo criado pela semioticista Cleide
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Riva Campelo (1997, p. 13): “Cal(e)idoscorpos”, o que não só acrescenta mas

reafirma a qualidade erótica das imagens, que sejam humanas ou relacionáveis a

estas,  matérias intangíveis que habitam nossa existência e que devem ser lidas por

seu todo, pois o que o autor escreve, seu texto, é parte continuada da expressão

que se combina a sua pessoa. O texto também é seu corpo enquanto expressão de

tudo o que ele é:

O homem é seus dentes, seu sorriso, suas alegrias e doenças todas,
seu olhar brilhante ou fosco, seu andar com uma posição
determinada de pés que caminham sempre da mesma maneira; ele é
sua gordura ou magreza, é suas roupas, seu aperto de mão e seu
beijo, sua cordialidade ou sua respeitosa reserva (CAMPELO, 1997,
p. 78).

O logos é suplantado pelo pathos, não pelo puro desvario. Somos tomados

por nossos afetos, temos nossas visões, nossas revelações. O Jardim do Paraíso, o

jardim secreto, o quintal fantasmático, através deles somos guiados juntamente com

José Ambrósio pelo poeta estranho, conhecedor do longo caminho a percorrer e do

tempo escasso para a criação.

O desfile fantástico de Marina se inicia com poder extasiante. Como num

rompante de inspiração e criatividade as imagens emergem e tomam forma outra

vez, e outras vezes, indefinidamente adiante até o surgimento inusitado de Marina

em procissão. Sancta vulgata:

Nem cheguei a me alegrar, constatando-lhe a existência, porque,
num andor forrado de papel de seda, surgiu Marina, a Intangível,
escoltada por padres sardentos e mulheres grávidas. Trazia no corpo
um vestido de cetim amarfanhado, as barras sujas de lama. Na
cabeça, um chapéu de feltro, bastante usado, com adorno de pena
de galinha, os lábios, excessivamente pintados e olheiras artificiais
muito negras, feitas a carvão. Empunhava na mão direita um girassol
e me olhava com ternura. Por entre o vestido rasgado, entrevi suas
coxas brancas, bem-feitas, hesitei um instante, entre os olhos e as
pernas. Mas os anjos de metal me prejudicaram a visão, enquanto as
figuras começaram a crescer e a diminuir com rapidez. Passavam
velozes pulando os muros, que se estendiam continuamente ao
mesmo tempo em que os planos subiam e baixavam (RUBIÃO, 1998,
p. 84).

A desconstrução da imagem da “santa em procissão” segue. Diz o narrador:

Eu corria de um lado para o outro, afobado, arquejante, ora
buscando os olhos, ora procurando as coxas de Marina, até que os
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gráficos encerraram a procissão. Os linotipos vinham voando junto
aos obreiros, que compunham muito atentos ao serviço.letras
manuscritas e garrafais. Os impressores, caminhando com o auxílio
de compridas pernas de pau, encheram de papel o quintal (RUBIÃO,
1998, p. 85).

Metalingüísticamente, da construção da imagem, propriamente, à

construção do processo criativo, pela busca do engendramento do texto que requer

composição, impressão, gráficos, linotiopos, o autor parece propor uma composição

de “frames”. Talvez com a agudez expressionista de Fritz Lang – com suas imagens

distorcidas de O gabinete do doutor Caligari – ou ainda, como sugere Jorge

Schwartz (RUBIÃO, 1982, p. 32): “Lembra efeitos cinematográficos de Federico

Fellini”. Observe-se:

O cortejo passou em segundos, e os muros, que antes via na minha
frente, transformaram-se num só. Quis correr, para alcançar o andor
que levava Marina, porém os painéis, jogados para o ar e espalhados
pelo chão, atrapalharam-me. Quando deles me desvencilhei,
encontrava-me só no terreiro e nenhum som, nenhum ruído se fazia
ouvir. Sabia, contudo, que o poema de Marina estava composto,
irremediavelmente composto. Feito de pétalas rasgadas e de sons
estúpidos (RUBIÃO, 1998, p. 85).

Da criação do poema a Marina, a Intangível, nos restaram ainda flores e

frutos. Os frutos da leitura inebriante, ofegante, e flores multiformes, das quais

algumas se assemelham às de Baudelaire, quando nos alertam para aquilo que,

como um veneno sem antídoto, uma vez inoculado, torna-se O irremediável:

Uma idéia, uma forma, um ser
Vindo do azul e arremessado
No Estinge plúmbeo e enlodaçado
Que o olho do céu não pode ver;

Um anjo, viajante imprudente
Que ousou amar o que é disforme
Dentro de um pesadelo enorme
A debater-se na corrente

E a lutar, angústias sombrias!
Contra o refluxo mais feroz,
Que como um louco ruge a sós
E faz na treva acrobacias

Um prisioneiro do bruxedo
Em suas frívolas manobras
Para evitar répteis e cobras,
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Tateando a lâmpada e o segredo.
(BAUDELAIRE, 1998, p. 331).

Adiante, nos próximos capítulos, seguiremos com outras leituras da

literatura fantástica: da tradição às suas conexões com uma contemporaneidade do

auto-consumo ao absurdo cosmo-possível, permanecendo ainda com algumas

outras sutis associações aos conceitos de erotismo.



43

“O assombro produzido no meu espírito por essa mudança extraordinária na situação das
coisas era talvez, apesar de tudo, o que havia de mais pasmoso e menos explicável na

minha aventura”.

Edgar Allan Poe
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3 REENCONTRANDO A LITERATURA FANTÁSTICA

“Eu não era mais o mesmo, não me
reconheci. Não parecia mais comigo, tanto
quanto uma estátua terminada não parece
um bloco de pedra”.

Théophile Gautier

3.1 Recriações do real

No ano 132 o astrônomo chinês de nome Chang Heng desenvolveu e

confeccionou um curioso instrumento que foi capaz de detectar antecipadamente um

fenômeno da natureza, temido por toda a população, os tremores de terra. O

instrumento, que ao longo de séculos, foi aprimorado até se tornar o que hoje

conhecemos como sismógrafo, à época do astrônomo chinês foi denominado: “Os

dragões vigias da morte”. Sua invenção possuía curiosamente 2,4 m de altura,

formato semelhante a um vaso comprido, com a peculiaridade de agregar oito

dragões esculpidos simetricamente em volta do objeto, portando uma esfera cada

um em sua boca e posicionados diante de outras esculturas de rãs em plano inferior.

As rãs estavam a postos para que, no momento do abalo, o dragão referente a

determinado ponto cardinal soltasse a esfera precisamente à boca daquela que

indicaria a direção do sismo.

O astrônomo chinês a partir de sua natureza criativa pôde desenvolver e

materializar algo que ainda não possuía forma, algo recluso ao campo de

referências fragmentadas do simbólico, de memórias ainda desconexas, isto é,

memórias que ainda não haviam sido reunidas em função da criação desta imagem

específica. A natureza criativa do homem, assim, o torna um “imageiro” – o termo foi

escolhido, articulado para representar a imagem, aspecto particular pelo qual um ser

ou um objeto é percebido, modulada pela capacidade individual de ação que as

torna coletivamente possíveis sob aspecto virtual ou as rematerializa do real para a

multipossibilidade virtual, como a da literatura fantástica – aquele com o dom de dar

formas, criar imagens, retratar o nunca visto ou não contemplado sob todos os

aspectos. Tudo o que finalmente pode se ter completo, na instância da percepção

real, tudo o que se constitui em uma imagem concreta de uma idéia, de um
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pensamento elaborado para um fim, ou mesmo para nenhum, tudo provém de uma

essência criativa anterior, consciente ou não.

Como uma espécie de herança genético-simbólica cada um de nós carrega

referências em forma desses fragmentos, partículas de memória. Durante toda a

vida podem surgir situações em que elas eclodam em associação com outras em

referência. Assim, o indivíduo, com suas próprias partículas de memória, é um

“imageiro” em potencial. Em conjunto, as referências se multiplicam

exponencialmente. As possibilidades ampliam-se a ponto de constituir um status

quase auto-sustentável. A interação interpessoal, coletiva, encaminha as referências

simbólicas ao estabelecimento de uma tendência de pensamento, de

comportamento.

Para dar continuidade à observação de tal processo acrescentamos neste

capítulo, por interpretação e associações, dois aspectos sugeridos por Ítalo Calvino

(2004) em seu prefácio para Contos fantásticos do século XIX. São eles:

Interioridade do indivíduo e simbologia coletiva.

3.2 Interioridade do indivíduo e simbologia coletiva

Consideremos o aspecto de interioridade do indivíduo enquanto agente

recriador. O imageiro é capaz de interferir na compreensão comum de determinado

objeto ou elemento social. Ele é assim compreendido em uma essência de sincronia

próxima ao que é sugerido pela análise psicológica por Carl Gustav Jung (1986). Há

uma coincidência de um estado psíquico – neste caso adaptada à idéia do imageiro

– com um acontecimento exterior correspondente, que, no entanto, está fora do

campo de percepção do observador.

Em uma relação conceitual breve consideremos aspectos do que Jung

(1986) nos fala em seu Memórias, Sonhos, Reflexões quanto à sincronicidade, o

princípio de conexão acausal. A manifestação da sincronicidade ocorreria para Jung

como o centro de coincidências da Terra. Eventos exteriores corresponderiam a

eventos interiores – sonhos, por exemplo – numa coincidência significativa de

ordenação das coisas, psiquicamente relativas.

Dois ou mais eventos se aproximam de forma que alguma conexão entre

eles possa ser estabelecida, embora esta conexão não tenha sido criada por
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quaisquer meios causais, sendo de certo modo possível que, a partir de um outro

momento, todas as conexões sejam associadas gradualmente.

Em nosso contexto diríamos que o texto fantástico, enquanto anima

singular em narrativa, propõe percepções particulares, imagens interiores, dá a

oportunidade de fazer-se perceber em sincronia.

Costumeiramente a sincronia psíquica associa elementos exteriores à

compreensão de indivíduos que, enquanto imageiros, não se fazem compreender

por completo por seus observadores. Isso leva a uma postergação de valores, isto

é, a descoberta sincrônica do indivíduo é comumente anacrônica em relação à

descoberta de seu valor.

 Na narrativa fantástica a postergação de um valor não diz respeito

diretamente ao caráter elucidativo como costuma acontecer, por exemplo, em contos

de estratagemas investigativos e tramas enigmáticas, ainda que o “tom investigativo”

possa ser fusionado à elaboração. O desenvolver da narrativa fantástica pode

associar-se às sincronicidade e conexão acausal de Jung, quando considerados os

métodos de elaboração dos mais diversos volteios à percepção do leitor. Isso pode

ser dito a partir do fato de que, mesmo quando elencadas diversas hipóteses

distintas para uma tentativa elucidativa, no conto fantástico o valor essencial residirá

no percurso sinuoso das possibilidades de hesitação. Não numa constatação

definitiva.

3.3 Manifestação mítico-simbólica em D. José não era

Tomemos como exemplo o conto de Murilo Rubião (1993) D. José não era.

Distribuído em duas laudas, o conto além de sua perspectiva narrativa

própria dos demais contos murilianos, do caráter de perplexidade decorrente de

atos inusitados, parece propor um aspecto criativo peculiar. E, assim, de início

temos:

Uma explosão violenta sacudiu a cidade. Seguiram-se outras –
menores e maiores. Desnorteado, o povo corria de um lado para
outro. Alguém que se conservara calmo no meio de tanta desordem
gritou:
– Não é o fim do mundo! (RUBIÃO, 1993, p. 24).



48

Na construção da narrativa há uma gradação de expectativa que se inicia

com a dúvida sobre a fonte da explosão. É apenas um primeiro momento para uma

seqüência especulativa; no entanto, já carrega o primeiro momento de uma carga

simbólica que pode engendrar, algumas associações relevantes. Uma delas, a que

aqui pretendemos sugerir, remete às idéias já mencionadas de interioridade do

indivíduo e simbologia coletiva.

 O conto parte de “uma explosão violenta que sacudiu a cidade. Seguiram-

se outras menores e maiores”.Como no primeiro exemplo deste capítulo, em que

“os dragões vigias da morte”, instrumento criado pelo astrônomo chinês, o conto

muriliano parece partir de uma referência simbólico-mítica exemplar.

A origem de tudo o que o pensamento científico julga conhecer, o próprio

Universo, surgiu de uma grande explosão. A teoria do “big-bang”, proposta no ano

de 1930 pelo astrônomo belga Georges Lemaítre sugere que, há cerca de dez

bilhões de anos toda a matéria do Universo estava contida em um átomo original

que ele descreveu como um “ovo cósmico de enorme densidade”.

Bases míticas nos servem de referência da nossa origem à nossa morte. A

explosão como uma manifestação súbita e viva do desconhecido e o ovo como

símbolo de advento, aurora. A própria cientificidade constitui mitos e eles sustentam

muito do que somos.

O conto prossegue explorando a própria natureza das hipóteses que

surgem acrescentando tensão e ansiedade:

Eliminada a pior hipótese, surgiram novas conjecturas:
Para um bombardeio, faltavam os aviões.
–  exercícios de artilharia?
– muito provável, apoiaram alguns, apressados em explicar o
mistério (RUBIÃO, 1993, p. 24).

Até o momento, as hipóteses formuladas, as reações apresentadas, tudo

leva a crer que há um domínio de possibilidades reais. Há, entretanto, sendo

formulada subliminarmente uma relação proposital com aspectos verossímeis –

reforçados com termos como lúcidos ou concordaram, dentre outros adiante, que

funcionarão como elos para situações impactantes: “– e os canhões? – indagaram

os mais lúcidos. Houve quem falasse de uma invasão misteriosa, para em seguida

concordarem todos: D. José estava matando a esposa à dinamite” (RUBIÃO, 1993,

p. 24).
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Seguem-se as hipóteses, nada há de confirmado ainda e nada garante que

em qualquer momento possa haver alguma confirmação. O narrador realça a dúvida

ao mesmo tempo em que instiga a busca. O que nos cerca é incerto.

Um vagabundo é apresentado para compor uma impressão fria e fatalista e

ainda emerge com a carga alegórica do errante, daquele que perambula, vagueia

como a essência do fantástico que flui entre as malogradas tentativas do real em se

restabelecer:

Os populares hesitaram em aproximar-se do prédio.
Após curto silêncio, vários estampidos foram ouvidos. Um
vagabundo, que ainda não se emocionara com os acontecimentos,
comentou:
– Será que a dinamite foi insuficiente e ele recorreu ao revólver?
Tornaram-se pálidos os rostos e, ansiosos, aguardaram o final do
drama (RUBIÃO, 1993, p. 24).

O conto desenvolve-se com a enumeração de hipóteses diversas e em

seqüência respostas que as desmentirão. É curioso observar a inversão de valores

proposta. De forma natural – considerando os termos “natural” e “real” como

contraposições a “sobrenatural” e “fantástico” – uma especulação desconexa ao real

deveria aparecer anteriormente para ser desmentida por uma resposta firmada em

preceitos lógicos... Aqui, no entanto, a ligação com o real está justamente nas

suposições e as “explicações” é que contêm o insólito.

As coincidências significativas – termo comum em referência a aspectos

justapostos com uma intersecção significativa – particularmente observadas por Carl

Gustav Jung, então parecem nos propor uma atenção global quanto aos artifícios de

composição da narrativa fantástica. Uma vez que há a compreensão de que vários

elementos podem ser justapostos em momentos distintos para só em um outro dado

momento associarem-se visíveis em determinada situação.

3.4  Reminiscências da tradição

 No conto D. José não era a estrutura fantástica, como é peculiar nos

demais contos de Murilo Rubião, absorve os elementos que naturalmente seriam

compreendidos como “reais” para constituir uma ambiance própria. A pertinência do

termo francês associa-se figuradamente ao fantástico muriliano em essência por

duas conotações.
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Primeiramente, como reverberação de sons indiretos que encobrem uma

definição imediata e valorizam as sobreposições. Desde a primeira sugestão,

contida na epígrafe do conto, retirada do livro bíblico de Sofonias: “Vinde todos,

ajuntai-vos, povos indignos de ser amados”, a idéia de aglomeração começa a ser

formulada. A aglomeração diz respeito, entretanto não somente à reunião de

pessoas, mas aos aspectos criativos que serão gradativamente representados a

cada momento do conto.

A apresentação do conto feita por diversas especulações a respeito do que

estava por trás da “explosão violenta” envolve o leitor em um turbilhão reverberante

de expectativas.

As opiniões se multiplicam ampliando as dimensões da dúvida. Sob análise,

em meio a tal reverberação parece haver uma demonstração crítica do autor de

como o leitor, em especial aquele não tão familiarizado com as nuanças do

fantástico ou apenas conhecedor do fantástico essencialmente sobrenatural,

tradicional, pode reagir ao desenvolvimento desta narrativa.

Em rápida digressão, sobre as percepções tradicionais em literatura

fantástica, temos que o leitor do fantástico tradicional, essencialmente do século

XIX, esperava ter sua imaginação estimulada dentro de possibilidades próprias,

como sugeriu Todorov (2003, p.176): “a literatura fantástica coloca precisamente em

questão a existência de uma oposição irredutível entre real e irreal”. Dentro do

campo do extraordinário destacado há um ponto específico, um objeto, uma

personagem, algo que especialmente merece a atenção do leitor por sua autonomia

e para o qual converge sua atenção, sua reflexão criativa espera uma recompensa

para o seu “empenho”. Aparições fantasmagóricas e projeções de terror alimentam

o entusiasmo e por isso surgem em momentos de preparação para os

acontecimentos específicos.

Podemos observar sucintamente estes aspectos no exemplo abaixo

retirado do conto Pé de múmia, de Gautier (1999, p. 109):

De repente vi mexer a dobra de uma das minhas cortinas, e ouvi um
pisado como de uma pessoa que saltasse num pé só. Devo
confessar que senti calor e frio alternativamente; que um vento
desconhecido soprou-me nas costas, e que meus cabelos, ao se
erguerem, fizeram saltar meu gorro de noite a dois ou três passos de
distância.
As cortinas entreabriram-se e, vi avançar a figura mais estranha que
se possa imaginar.
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Somando-se a este exemplo podemos citar Edgar Allan Poe em seu conto

Berenice. Sobre o tema da tênue divisão entre vida e morte

Em Murilo Rubião a estrutura da narrativa não atende diretamente aos

padrões tradicionais, o que não impede em hipótese alguma que estes sejam

utilizados regularmente por referência de memória à simbologia coletiva para uma

fluência dos aspectos contemporâneos engendrados nos textos do autor.

1 – Tragédia?
Não. D. José estava experimentando fogos de artifício.
Ninguém quis confessar o desapontamento nem o gasto inútil
de imaginação que, naquela meia hora de terror, fora
exagerado nos expectadores (RUBIÃO, 1993, p. 24).

Neste trecho, dois aspectos se destacam. Primeiramente em “Ninguém quis

confessar o desapontamento nem o gasto inútil de imaginação [...]” podemos

analisar o uso de um termo, o verbo “confessar”. Em Gautier o verbo pode ser lido

como uma referência à perspectiva de revelação diante do leitor enquanto

testemunha. Expectador de um evento extraordinário sobrepõe o valor

representativo do personagem enquanto figura humana. O sobrenatural comanda. O

natural se rende.

O que é confessado em D. José não era é o “desapontamento”, o

reconhecimento da condição desconfortável que, naquele momento, fez com que os

expectadores experimentassem o terror de forma distinta à tida pela personagem de

Gautier.

Na narrativa do autor francês o espanto inicial é compartilhado com o leitor

a partir da descrição detalhada da “aparição espectral”:

Era uma jovem, café-com-leite bem escuro, como a bailadeira Amani
de uma beleza perfeita e lembrando o tipo egípcio mais puro; tinha
os olhos de amêndoa com cantos levantados e sobrancelhas tão
pretas que pareciam azuis, o nariz tinha um corte delicado, quase
grego pela finura, e poder-se-ia tomá-la por uma estátua de bronze
de Corinto, se a proeminência das maçãs do rosto e o desabrochar
um pouco africano da boca não tivessem dado a reconhecer, sem
qualquer dúvida, a raça hieroglífica das margens do Nilo (GAUTIER,
1999, p. 109).

Não parecendo suficiente uma descrição geral o autor esmera-se no intento

de tornar mais viva a imagem incomum com teores de exotismo e de erotismo que
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permitem uma construção imagética não só da composição aparente da figura, mas

de suas formas mais sutis:

Os braços franzinos e torneados em forma de fuso, como os das
mocinhas bastante jovens, eram envolvidos por espécies de argolas
de metal e voltas de vidrilho; os cabelos eram entrançados em
cordinhas, e sobre o peito pendia um ídolo de massa verde que seu
chicote de sete ramos dava a reconhecer por Ìsis, a condutora das
almas; uma chapa de ouro cintilava na sua fronte, e alguns traços de
pintura se deixavam ver sob as cores de cobre de suas faces.
Quanto à vestimenta, era muito estranha.
Imaginai uma tanga de tirinhas adornada com hieróglifos pretos e
vermelhos, besuntados de betume que pareciam pertencer a uma
múmia recentemente desenfaixada (GAUTIER, 1999, p. 110).

O leitor, enquanto observador utiliza ferramentas para ler os volteios

contemplativos da narrativa fantástica.

A principal ferramenta do observador é a simbologia coletiva, composta por

referências históricas, culturais, religiosas, políticas, sociais, dentre outras, todas

condensadas num espaço repleto do que chamaremos aqui de partículas de

memória. A reunião dessas partículas compõe as referências para a formação das

novas imagens. Não as memórias em si. Estas já contêm sentido cerrado. As

partículas de memórias sim, reúnem-se para formar o entendimento de algo novo.

Tudo o que conhecemos hoje nos parece compreensível a partir das

referências tomadas por nós, enquanto observadores munidos de nossas partículas

de memória. Para aquilo que não conhecemos, abstraímos recursos do que temos e

associamos novas partículas, até que tenhamos um resultado satisfatório, ainda que

o satisfatório esteja longe do completamente contemplado.

Ítalo Calvino associou os termos interioridade do indivíduo e simbologia

coletiva à recepção da literatura fantástica, em essência a do século XIX, nos dias

de hoje. Ele nos diz:

O conto fantástico é uma das produções mais características da
narrativa do século XIX e também uma das mais significativas para
nós, já que nos diz muitas coisas sobre a interioridade do indivíduo e
a simbologia coletiva. À nossa sensibilidade de hoje, o elemento
sobrenatural que ocupa o centro desses enredos aparece sempre
carregado de sentido, como a irrupção do inconsciente, do reprimido,
do esquecido, do que se distanciou de nossa atenção racional. Aí
estão a modernidade do fantástico e a razão da volta do seu
prestígio em nossa época. Sentimos que o fantástico diz coisas que
se referem diretamente a nós, embora estejamos menos dispostos
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do que os leitores do século passado a nos deixarmos surpreender
por aparições e fantasmagorias, ou melhor, estamos prontos a
apreciá-las de outro modo, como elementos da cor da época
(CALVINO, 2004, p. 9).

Parece-nos que hoje há um espaço propício para a sincronia com muitos

aspectos criativos da literatura fantástica que antes permaneceram adormecidos no

campo expectativo acausal.

Este espaço é fruto de um estado ao qual chegou o ser humano em sua

tentativa de manter-se constante frente às relações com o que o cerca e com as

percepções, individuais e coletivas, dos demais indivíduos. Nestas relações movem-

se freneticamente imageiros produtores de conceitos e partículas referenciais de

memória absorvidos por uma massa ardorosa movida pela necessidade de

consumo.

3.5 Imagens de auto-consumo

O consumo é a base da sociedade atual, nos cobrindo como uma manta de

mosaicos espessa. Pode nos encantar enquanto nos sufoca. O consumismo

alimenta a idéia de alívio à sofreguidão existencial diária que ele mesmo engendra.

Não se refere somente à voracidade da aquisição material, mas ao estágio da

condição humana fragmentada. Surge, então, um limiar entre o consumo imagético,

simbólico diretamente ligado ao que vemos mais explicitamente a nossa volta, e o

consumo social referente ao que se compõe mais sutilmente do movimento global do

consumo imagético. Este limiar é o que cada indivíduo vivencia: o consumo de si

mesmo.

A literatura fantástica “diz coisas que se referem diretamente a nós”

(CALVINO, 2004, p. 9), assim, na vivência de cada indivíduo, o percurso da

narrativa pode contar “segredos” particulares que o ajudarão a compor sua própria

percepção. Neste momento, ainda que restrito, encontramos uma fresta na trama

daquela manta.

Cada indivíduo que atinge este limiar pode desenvolver parte de sua

consciência e passar a ser um imageiro. Cria assim novos apelos de consumo

pulverizados em partículas de memória que reforçarão a sofreguidão existencial. Tal

sofreguidão associa-se conceitualmente à nostalgia da continuidade que marca o
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homem em sua condição de descontínuo, sendo, o homem, produto e agente de sua

consumição, seu autoconsumo.

3.6 No caminho das lendas urbanas murilianas

Numa profusão de imageiros, as opiniões se multiplicam ampliando as

dimensões da dúvida. A reverberação muriliana intensifica uma crítica relevante

dessa narrativa, a incompatibilidade humana, o desencontro.

O campo para a experimentação geralmente é representado pela matriz da

comunhão de distinções por excelência, a cidade. Ponto de aglomeração humana

que envolve e dissimula existências, torna-se ideal para a contemplação das

dúvidas fantásticas.

Para tanto, há como que engendrado um urbanismo muriliano, uma lógica

própria, peculiar de suas “aglomerações humanas” com modos de vida, de senso,

inerentes às condições fantásticas.

Tais condições são geradas por dimensões de real e de imaginário

conciliados.

Assim, a cidade como representação de possibilidades criativas da

narrativa possui linhas diversas de conciliação, muitas vezes sobrepostas,

propositalmente formadoras de dubiedades prontas a serem lidas de inúmeras

maneiras.

Em uma imersão conceitual, associamos nossa reflexão do fantástico

muriliano ao referencial contido em Valise de Cronópio, de Julio Cortazar (1974)

quanto a peculiaridades criativas do conto. Também associamos ao que nos

apresenta, mais especificamente, a pesquisadora da obra deste autor, Edna Parra

Cândido (2001), em seu ensaio: A cidade e o fantástico como leitmotiv em “No se

culpe a nadie” de Julio Cortázar , quanto à cidade e aspectos de literatura fantástica.

A multiplicidade sensitiva do conto é observada por Cortázar e

representada pela comparação fotografia/conto. Para o autor argentino:

Na fotografia e no conto, em vez da acumulação o que importa é a
seleção do significativo; surge a ‘necessidade de escolher e limitar
uma imagem ou acontecimento que sejam significativos, que não só
valham por si mesmos, mas também sejam capazes de atuar no
espectador ou no leitor como uma espécie de abertura, de fermento
que projete a inteligência e a sensibilidade em direção a algo que vai
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muito além do argumento visual ou literário contido na foto ou no
conto’ (CORTÁZAR, 1974, p. 151).

Em fragmentos, que proporcionarão a força motriz do conto, estão contidos

aspectos, nuanças, volteios, todos sugeridos, iniciados. Todos propostos à

sensibilidade do leitor. Assim, o conto tem um poder, “o de recortar um fragmento da

realidade, fixando-lhe determinados limites, mas de tal modo que esse recorte atue

como uma explosão que abre de par em par uma realidade muito mais ampla”

(CORTÁZAR, 1974, p. 151).

A interação com esta realidade mais ampla pode ser representada pela

imagem da cidade. Espaço de integração e exclusão, centro de forças produtoras e

destruidoras, ordem e caos.

Como na cidade, o conto visto pela ótica de Cortazar possui elementos

constituídos pelos quais “sente-se de imediato que os fatos em si carecem de

importância, que tudo está nas forças que os desencadearam, na malha sutil que os

precedeu e os acompanha” (CORTÁZAR, 1974, p. 158).

Em uma abordagem contemplativa da sociedade urbana e seu produtor-

produto, o homem urbanizado, podemos perceber as imagens que possibilitam a

construção contínua dos “endereços” da narrativa:

A sociedade urbana contém o virtual, isto é, o cotidiano está no
centro do acontecer histórico: contém a vida pública, do coletivo e a
vida do indivíduo – o ser particular e o genérico. O homem participa e
produz a vida em todos os seus aspectos, nela também coloca em
funcionamento seus sentidos e sua capacidade intelectual. A cidade
guarda a grande dimensão do humano; oficializa-se por meio da
linguagem, muitas vezes precária, mas real, com a presença do
imaginário dentro desse mundo que funda realidades (CÂNDIDO,
2001, p. 162).

Um outro conto de Murilo Rubião, que então poderá nos ajudar a compor

um cenário analítico, é A cidade. Neste conto o autor nos oferece a oportunidade de

observar como podem ser incompreensíveis e desconexas as relações entre os

seres humanos enquanto indivíduos sociais convencionados a preceitos

representados pela linguagem “precária, mas real” (CÂNDIDO, 2001, p. 162).

A cidade na qual se desenvolve o enredo deste conto é, como na maioria

dos contos de Murilo Rubião, pequena, como as que ainda encontramos mais

isoladas no interior do país. No entanto, comporta nas relações interpessoais das
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personagens características comuns presentes dos vilarejos aos grandes centros

urbanos. Intolerância, desconsideração, ganância, desconfiança.

O conto tem início quando seu protagonista, Cariba, percebe-se em um

trem que parou por tempo indeterminado na estação antepenúltima à de seu

destino. Imagina ter havido algum acidente que tenha impossibilitado de o trem

prosseguir. Em seguida, demonstra um sentimento de insatisfação por não ter sido

informado, até o momento, por nenhum funcionário do que realmente se tratava.

Cariba era o único passageiro em toda a composição, eis a chave do conto: todo ser

humano está fadado à prisão de sua própria existência. Os elementos motrizes da

cidade são como doses diárias de um remédio controlado.

O consumo de sensações, emoções, prazeres e desilusões, diluídas em

partículas de memórias compõem a ilusão necessária para a manutenção de

bilhões de vidas humanas destituídas gradativamente de seus valores individuais

autênticos em função do geral artificial. Como diz, ainda, Edna Parra Cândido, a

cidade “constitui-se de aglomerações indistintas de massas de homens, espaços

heterogêneos que dão a falsa aparência de um todo hegemônico, o muito, o diverso

visto como um todo” (CÂNDIDO, 2001, p. 162).

Assim, manter-se em dia com o meio em que se está significa se manter

aceito. Quando Cariba, personagem central de A Cidade deixa o trem e segue para

o morro com casinhas brancas apontado pelo funcionário do trem, começa a sentir

que pode haver muitas coisas que lhe fujam da compreensão e, talvez em primeiro

plano, o melhor a fazer é agradar àqueles que o rodeiam:

Durante todo o percurso, desde as vias secundárias à avenida
principal, os moradores do lugar observaram Cariba com
desconfiança. Talvez estranhassem as valises de couro de camelo
que carregava ou o seu paletó xadrez, as calças de veludo azul.
Mesmo sendo o seu traje usual nas constantes viagens que fazia,
achou prudente desfazer qualquer mal entendido provocado pela sua
presença entre eles:
– Que cidade é esta? Perguntou, esforçando-se para dar às palavras
o máximo de cordialidade (RUBIÃO, 1998, p. 22).

A visão inquiridora dos moradores denota um dos aspectos da

aglomeração: a pressa. Aqui a pressa em saber quem é o que faz, e o que o traz. A

pressa exclui, julga preconceituosamente. O medo da dúvida inibe a reflexão:
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No seu dia-a-dia da pressa, dos deveres a cumprir, instaura-se a
exclusão individual, a solidão. Gera-se o paradoxo: a cidade que
deveria unir massifica e pulveriza; projeta o simulacro de um todo,
formado por uma massa, ao contrário, multiforme, que se abre em
labirintos ou, se for preferível, como uma visão ‘caleidoscópica’, uma
vez que tempo e espaço vão transformando sempre uma realidade
que se quer objetiva. Nada mais propício a criar uma escrita
ambígua, já que a ‘realidade’ não pode dar conta de sua diversidade
(CÂNDIDO, 2001, p. 162).

Cariba experimenta representativamente as angústias dos indivíduos

consumidos em suas individualidades corrompidas. Sem meios de romper com esta

realidade que lhe tolhe, segue o curso de um rio perverso, como se o que não faz

parte da massa hegemônica tivesse de ser escoado, ou pior, reprocessado.

Após ser tido como um intruso disposto a fazer o mal àqueles da cidade,

sem oportunidade real para se defender, Cariba é preso.

Pior do que ter sido preso foi perceber que havia sido atraído para aquele

local a fim de servir de exemplo. A cidade o havia consumido como um símbolo do

que não deveria existir, do que não poderia ser dito ou até mesmo vestido.

Identificaram-no como um mal-elemento de vários feitos puníveis e do qual a

presença era esperada para aquele mesmo dia em que Cariba chegou à cidade.

Na delegacia várias testemunhas propuseram acusações absurdas,

desconexas para seu entendimento, a principal delas era a de fazer muitas

perguntas. Cariba manteve-se inerte. Ao fim a última testemunha, uma prostituta

chamada Viegas:

Entrou desembaraçada, os lábios ligeiramente pintados, as
sobrancelhas pinçadas e um sorriso que deixou Cariba enamorado.
Rendido ao encanto da prostituta que, por seu lado, trazia os olhos
fixos nos dele, o forasteiro não ouvia o que ela falava. Aos poucos
reencontrou-se com a realidade e começou a prestar atenção ao
depoimento (RUBIÃO, 1998, p. 23).

A personagem Viegas chega carregada de símbolos próprios da

representação estereotípica de “prostituta”. A aparência que descreve alguém

moldado pela aparência e um nome que traz uma sinonímia pejorativa e dúbia,

como possibilidade, criam uma atmosfera de expectativa.

Em um primeiro momento quando interrogada sobre ser aquele indivíduo,

Cariba, o autor dos delitos, a prostituta Viegas diz: “– Não me lembro de seu rosto,
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mas um e outro são a mesma pessoa”. Logo em seguida afirma ser ele o autor dos

crimes: “Sim, é ele”.

Naquele momento Viegas, a prostituta, foi a voz da “justiça”. Seu

julgamento condenou Cariba a permanecer preso até que um outro suspeito

surgisse.

Cariba permaneceu preso. Vez ou outra, ainda esperançoso, perguntava ao

guarda: “– Alguém fez hoje alguma pergunta?” e o guarda respondia: “Não. Ainda é

você a única pessoa que faz perguntas nesta cidade”.

A estória de Cariba está repleta de associações sejam elas sociais, políticas

ou mesmo pessoais, sentimentais. Tudo contido em um recipiente que guarda todas

as pessoas e suas memórias: a cidade. Cada intenção, cada medo e cada ação,

tudo “gravita” à espera do momento certo para compor um acontecimento. A

narrativa fantástica se deleita com as possibilidades de composição da cidade.

Murilo Rubião, particularmente, e com primazia, engendra conexões que exploram

as potencialidades de imagens que estão depositadas em cada canto e em cada

indivíduo.

Diz Cândido (2001, p. 162):

A literatura tem um olhar particular para a cidade: o ‘espaço urbano
da literatura’ e um espaço estético, complementário do lugar real de
onde se evocam outros lugares. É o espaço onde se criam
gravitações, onde se precipitam e se cristalizam sentimentos,
comportamentos, gestos e presenças que criam uma densidade
própria a essa continuidade exterior do espaço mental. É como a
metáfora do espelho deformado que mostra outras imagens, reflexos
de uma realidade objetiva [...].

Diz ainda algo sobre Júlio Cortazar, primoroso escritor argentino que,

enquanto experimentador da nuanças do fantástico, possui características que bem

podem ser associadas a Murilo Rubião:

[...] ao compor o conto, flagra o homem moderno, com suas
contradições e tensões dialéticas interiores, salta com ele para fora,
desvia-se do curso para reuní-lo novamente ao seu mundo,
inoculando sua própria alma e sensível experiência, que, como
qualquer outra, brota da concreta vida cotidiana, mas já impregnada
de uma ressonância e uma profundidade mítica que a impele para
além de seu tempo e lugar (CÂNDIDO, 2001, p. 172).
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As “contradições e tensões” do homem moderno tiveram um campo

propício à representação também em um outro gênero: o absurdo. De maneira

sinérgica o fantástico e o absurdo compõem movimentos coerentes, compreendidos

a partir de concepções oníricas.

No capítulo seguinte, veremos como o gênero absurdo associa-se ao

fantástico e quais as referências dessa relação.
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“Quando estava deitado hoje à tarde, alguém rapidamente virou uma chave na
fechadura e por um instante senti fechaduras no corpo inteiro, como se estivesse vestido
para um baile à fantasia; o tempo todo abriam ou fechavam uma fechadura, ora aqui, ora

ali”.

                                       Franz Kafka
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Ilustração 03

ALFREDO – Murilo Rubião.
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4 SONHOS FANTÁSTICOS E VISÕES DO ABSURDO

É muito tarde, minha cara, e ainda assim
vou dormir, sem merecer. Bem dormir
mesmo não vou, mas apenas sonhar.

Franz Kafka

O fragmento representa a condição insustentável da existência do homem

contemporâneo. A vida pulverizada e consumida com sofreguidão gera os vetores

de contaminação da realidade por toda sorte de sonhos. O homem, incapaz de

compreender com exatidão o que lhe envolve passa a fazer parte simplesmente ao

invés de crer no domínio sempre. O absurdo é o olho que vê no centro do vórtex o

homem aniquilado como ser preponderante.

Neste capítulo trataremos de noções do gênero absurdo a partir de seu

autor referencial na literatura, Franz Kafka. Associaremos em seguida tais noções

com a literatura fantástica de Murilo Rubião e conceitos de Carl Gustav Jung sobre o

sonho e de Jean-Paul Sartre sobre o fantástico contemporâneo.

4.1 Franz Kafka e suas visões do absurdo

Franz Kafka ficou conhecido como o autor que, de forma singular,

representou a falta de perspectivas e, por vezes, o despropósito do ser humano

moderno imerso na incapacidade de compreender o mundo em que vive. Nascido

em Praga em 3 de junho de 1883, de família judia, Kafka cresceu acompanhado de

seus sonhos, inebriados pelo ambiente de uma cidade medieval gótica dotada de

elementos eslavos, alemães e de um barroco sombrio.

Sua obra traz a representação de tensões sociais geradas essencialmente

no âmbito da pequena burguesia associada à sua experiência infértil e árida de

profissional, gerente de uma companhia de seguros. Sua necessidade subjetiva,

intelectual e artística só encontrava uma rota escapatória ao narrar a luta e o espaço

trágico do homem para não sucumbir.
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Introvertido pela opressão patriarcal da família e do sistema, Kafka debate-

se em constante crise. Volta-se para a realidade intima dos sonhos e, estes enfim,

talvez o tenham feito livre.

A impossibilidade de comunicação entre os homens é algo fortemente

presente na obra de Kafka. A luta interna gera o mal-estar da culpa por faltas que

pertencem a toda a humanidade.

A alegoria é então seu recurso de fluência vital. Representando aspectos

diversos figuradamente sob disfarce dos elementos da idéia representada, Kafka

compõe imatérias, ou seja, aquilo do qual são compostas todas as coisas essenciais

artísticas, objeto de valor inestimável à sua existência e de nenhum valor para o

mundo pragmático que conheceu.

Observador da contingência que o envolvia, mas que nunca o dominou por

completo, Kafka foi capaz de refinar uma representação artístico-literária advinda do

conflito. Busca as imatérias como formas substanciais de criação em meio à

dissolução das identidades, que se deve à crescente impessoalidade na vida

moderna e nos discursos.

As fontes para a revelação de suas imatérias, seus sonhos, eram sempre

abundantes e foram apresentadas na forma de fragmentos em Sonhos(2003), um

diário com relatos de suas experiências oníricas compreendidas entre os anos de

1909 e 1923, publicado após sua morte.

A leitura de seu diário proporciona um contato com ressonâncias pontuais

de sua obra geral. A figura obsessiva do pai, mulheres com corpos insinuantes,

cartas, lutas, metamorfoses, porteiros gigantes, sereias, cenas asquerosas,

máquinas que picam pessoas. Todos esses temas próprios de seus romances,

novelas e fragmentos surgem aqui a partir de seus sonhos. Sonhos muitas vezes

relatados com valor potencialmente autobiográfico. O que reforça o gosto do autor

por ter seu cotidiano associado aos sonhos e estes àquele. Afinal, como escreveu

em 17 de dezembro de 1911: “Escrever uma autobiografia me daria grande prazer,

pois seria tão fácil quanto anotar sonhos” (KAFKA, 2003, p. 24).

Dessa forma, para Kafka, envolto nos seus sonhos, o sobrenatural, o

transcendente e essencialmente o onírico, deveriam ser observados como partes do

cotidiano e do real. O conhecimento racional pode ser visto como um instrumento

dialético do alcance transcendental, mas, ao mesmo tempo, obstáculo para atingir

essa meta em face ao materialismo dominante.
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Os sonhos são símbolos magistrais capazes de converter o fato, o objeto

aparentemente mais insignificante, em elemento capaz de atingir a transcendência,

por vezes irrompendo no cotidiano mediante atos imaginários, tais os que se dão

nas passagens a que se reporta a citação a seguir:

Se vejo uma salsicha numa tabuleta como uma salsicha caseira
velha e dura, imagino que a estou mordendo com todos os dentes e
engolindo bem rápido, sem pensar, com dentadas regulares como
uma máquina. O desespero que é a conseqüência imediata desse
ato imaginário aumenta a minha pressa. Entucho longas crostas de
carne de lombo na boca e as retiro por trás rasgando estômago e
intestino. Devoro tudo o que encontro em vendas imundas.
Empanturro-me de arenque, pepino e toda sorte de comida picante
velha e ruim. Latas de balas inteiras são esvaziadas dentro de mim
como chuva de granizo. Nisso desfruto não só do bom estado da
minha saúde, mas também de um sofrimento que é indolor e que
pode passar rápido (KAFKA, 2003, p. 35).

A construção da ambiência narrativa kafkiana está relacionada com

aspectos interpretativos do absurdo na vida humana.

Tais aspectos equivalem aos propostos também por Albert Camus.

O absurdo visto da perspectiva proposta por Albert Camus em seu ensaio O

mito de Sísifo, publicado originalmente em 1942, propõe que o homem absurdo é

aquele que convive com o inatingível e as contradições.

A confrontação é tamanha a ponto de o homem absurdo sentir-se deslocado

de seu mundo. Suas ações são por um esforço contra uma existência monótona.

Camus em outra obra, agora em seu romance O estrangeiro, apresenta o homem

absurdo, seu personagem Mersault, que persiste como agente ainda que suas

ações sejam meramente circunstanciais:

Foi então que tudo vacilou. O mar trouxe um sopro espesso e
ardente. Parecia-me que o céu se abria em toda sua extensão
deixando chover fogo. Todo o meu ser se retesou e crispei a mão no
revolver. O gatilho cedeu, toquei o ventre polido da coronha e foi aí,
no barulho ao mesmo tempo seco e ensurdecedor, que tudo
começou. Sacudi o suor e o sol. Compreendi que destruíra o
equilíbrio do dia, o silêncio excepcional de uma praia onde havia sido
feliz. Então atirei quatro vezes ainda num corpo inerte em que as
balas se enterravam sem se desse por isso. E era como se desse
quatro batidas secas na porta da desgraça (CAMUS, 1988, p. 63).

Ter assassinado um homem sem um motivo aparente fez de Mersault objeto

de sua existência indiferente. Um ponto efêmero isolado entre as largas lacunas de
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sua vida. Para o pesquisador e colaborador da revista Discutindo literatura, José

Fernando Leite, o personagem, representação de um “homem absurdo”, proposto

por Albert Camus:

[...] relaciona-se casual e superficialmente com as pessoas com
quem convive, portando-se como um estrangeiro inadaptado ao
meio. É um homem sem convicções, que reage de maneira perplexa
ante o absurdo de fatos aparentemente corriqueiros. A revolta
sistemática e consciente perante a incoerência da condição humana,
cuja racionalidade está em inesgotável conflito com o caos do
universo, é segundo Camus, a única forma de que dispõe o homem
de transcender essa condição (LEITE, 2005, p. 42).

Compreender vieses do homem absurdo está diretamente relacionado à

compreensão do fantástico contemporâneo. Não por significar a mesma linha de

desenvolvimento da narrativa ou pelas mesmas questões inerentes de hesitação. A

relação está em uma espécie de simbiose de gêneros na qual a interação possível e

contínua figura o homem-despropósito. Este se demonstra contaminado pela

incoerência que o aproxima da linha difusa que permeia o sonho e a realidade.

Para Todorov (2003, p. 181), entre as estruturas do fantástico e do absurdo

pode haver o entendimento de que:

No fantástico o acontecimento estranho ou sobrenatural era
percebido sobre o fundo daquilo que é julgado normal e natural; a
transgressão das leis da natureza faz com que tomemos
consciência disso ainda mais fortemente. Em Kafka, o
acontecimento sobrenatural não provoca mais hesitação, pois o
mundo descrito é inteiramente bizarro, tão anormal quanto o próprio
acontecimento a que serve de fundo. Reencontramos, portanto
(invertido), o problema da literatura fantástica – literatura que postula
a existência do real, do natural, do normal, para poder em seguida
atacá-lo violentamente – mas Kafka conseguiu superá-lo.

A percepção todoroviana de um Kafka que supera o “problema” da literatura

fantástica parece aprisionar as possibilidades de conciliação. De certa forma pode

propor um etnocentrismo de concepção. Acontece que, apesar de distintos em

aspectos de desenvolvimento e percepção, fantástico e absurdo se conciliam.

A hesitação na verdade não é suprimida no absurdo kafkiano. A desolação

do homem-absurdo, homem-despropósito está em comunhão com as dúvidas

fantásticas no momento descontínuo de consciência de uma existência apática.
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O centro onírico, de onde fluem as formas e as conexões criativas, serve

aos dois gêneros, como podemos observar nos dois momentos a seguir. O primeiro

foi extraído de uma das páginas do diário Sonhos de Franz Kafka (2003) e o

segundo extraído do conto O ex-mágico da taberna minhota de Murilo Rubião

(1982).

Kafka propõe uma efusão de movimentos de formas inusitadas,

inesperadas, que surgem a partir de um momento de repouso. Relembremos a

citação feita anteriormente:

Quando estava deitado hoje à tarde, alguém rapidamente virou a
chave na fechadura e por um instante senti fechaduras no corpo
inteiro, como se estivesse vestido para um baile a fantasia; o tempo
todo abriam ou fechavam uma fechadura, ora aqui, ora ali (KAFKA,
2003, p. 53).

Rubião (1982, p. 13), de maneira semelhante:

Às vezes, sentado em algum café, a olhar cismativamente o povo
desfilando na calçada, arrancava do bolso pombos, gaivotas,
maritacas. As pessoas que se encontravam nas imediações,
julgando intencional o meu gesto, rompiam em estridentes
gargalhadas. Eu olhava melancólico para o chão e resmungava
contra o mundo e os pássaros.

Assim, dimensionando a idéia de centro onírico ou o suporte criativo a partir

dos sonhos, podemos recorrer ao que nos diz Jung (1985, p. 16), em seu Psicologia

do inconsciente:

[...] quando nos depararmos com o verdadeiro sentido de um sonho,
já penetramos no âmago dos segredos de quem sonhou e vemos
cheios de espanto, como um sonho aparentemente desprovido de
sentido é engenhoso e só exprime coisas graves e importantes. [...]
Como diz Freud, a análise do sonho é a ‘via regia’ para se chegar ao
inconsciente; por conduzir aos segredos pessoais mais profundos
[...].

Sendo então o sonho de suma importância e “engenhoso” de tal modo que

ampara as hesitações e angústias, dúvidas e apatias da existência.

O envolvimento da transposição essencial do fantástico reescrito desde

suas representações oitocentistas, até as manifestações contundentes do absurdo

fragmentário contemporâneo, nos leva a aproximar o olhar às sugestões propostas
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por Todorov (2003). Para um mundo ofegante, em ambiente difuso, a consideração

inicial de um leitor implícito que hesita entre uma explicação natural, localizada no

âmbito do estranho ou sobrenatural, no âmbito do maravilhoso, passa por suas

relações em diversas associações com elementos de linguagens as mais diversas a

incursões ao inconsciente e compõe re-imagens associando outras memórias.

O fantástico passa pelo homem-leitor ao mesmo tempo em que permanece

no homem-ser. Isto é, fragmentado como o mundo em que se compõe o fantástico

que se encontra no próprio homem, inoculado, à espera de um simples momento

oportuno para se manifestar e recompor sua realidade “às avessas”.

4.2 Sartre e a contemporaneidade do fantástico e do absurdo

Jean-Paul Sartre (2005), pensador sensível às questões existenciais, sendo

elas sócio-políticas, coletivas ou interiores, individuais, publicou em 1947 sua

coletânea de ensaios Situações I. Um capítulo, em especial, intitulado Aminadab

propõe uma definição ao fantástico contemporâneo, a partir de considerações aos

autores Maurice Blanchot e Franz Kafka.

Todorov (2003, p. 181) mencionou a respeito da teoria proposta no capítulo

escrito por Sartre:

Segundo Sartre, Blanchot ou Kafka já não procuram pintar seres
extraordinários; para eles, ‘já não existe senão um objeto fantástico:
o homem. [...]’. O homem ‘normal’ é precisamente o ser fantástico; o
fantástico torna-se regra, não a exceção.

“Regra, não a exceção”. A chave para a compreensão da presença do

fantástico contemporâneo.

Se “o fantástico torna-se regra”, então as atenções estão voltadas para o

homem que “é precisamente o ser fantástico”. Mas, o que quer dizer ser regra? Há

um valor real do fantástico? Que lugar está reservado para o extraordinário, o

sobrenatural? Sartre (2005, p. 136) considera que:

Não é nem necessário nem suficiente retratar o extraordinário para
atingir o fantástico. O acontecimento mais insólito, isolado num
mundo governado por leis, reintegra-se por si mesmo à ordem
universal. Se fizerem um cavalo falar, pensarei por um momento que
está enfeitiçado. Mas se ele persistir em discursar em meio a árvores
imóveis, sobre um solo inerte, eu lhe admitirei o poder natural de
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falar. Não verei mais o cavalo, mas o homem disfarçado de cavalo.
Em contrapartida, se conseguirem me convencer de que esse cavalo
é fantástico, então é porque as árvores e a terra e o rio também o
são, mesmo que nada tenha sido dito a respeito.

Assim, para convencer o leitor, o fantástico contemporâneo permeia o

maravilhoso, sem, entretanto igualar-se. O maravilhoso é repleto de condições não

naturais. Já as leis que regem os universos fantásticos do contemporâneo têm

regras próprias, mas não contrariam, necessariamente, o real, o natural. O

sobrenatural, o extraordinário, no entanto, são reposicionados. Nem sempre são

colocados em patamares de destaque, como sugere este trecho do conto Alfredo, de

Rubião (1993, p. 58):

Cansado eu vim, cansado eu volto. A nossa primeira desavença
conjugal surgiu quando a fera ameaçou descer do vale. Joaquina, a
exemplo da maioria dos habitantes do povoado, estava preocupada
com os estranhos rumores que vinham da serra. Inicialmente
pretendeu incutir-me uma tola superstição. Ri-me de sua crendice:
Um lobisomem?! Era só que faltava! Ao verificar que ela não
gracejava e se punha impaciente com meu sarcasmo, quis explicar-
lhe que o sobrenatural não existia.

“Quis explicar-lhe que o sobrenatural não existia”. Dessa maneira Murilo

Rubião, através de seu narrador, parece relacionar-se com a contemporaneidade de

um universo fantástico que está inter-dito.

A hesitação, que sobressalta das linhas nas escrituras da literatura

fantástica, parece continuar na construção gradual do seu lugar de direito, pois:

Não se atribui ao fantástico o seu quinhão: ou ele não existe ou se
estende a todo o universo; é um mundo completo, onde as coisas
manifestam um sentimento cativo e atormentado, que lhe corrói por
baixo as malhas do mecanismo, sem jamais chegar a se exprimir.
Nele a matéria nunca é totalmente matéria, já que oferece apenas
um esboço perpetuamente contrariado do determinismo, e o espírito
nunca é totalmente espírito, já que sucumbiu à escravidão e a
matéria o impregna e o empasta (SARTRE, 2005, p. 136).

Onde “a matéria nunca é totalmente matéria” e o “espírito nunca é

totalmente espírito” não há consistência real. Assim,

Tudo é desgraça: as coisas sofrem e tendem à inércia sem jamais
atingi-la; o espírito humilhado, em escravidão se esforça para obter a
consciência e a liberdade sem alcançá-las. O fantástico oferece a
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imagem invertida da união da alma e do corpo: a alma toma o lugar
do corpo e o corpo o da alma. E para pensar essa imagem, não
podemos usar idéias claras e distintas; precisamos recorrer a
pensamentos embaçados, eles mesmos fantásticos, deixar-nos levar
em plena vigília, em plena maturidade, em plena civilização à
mentalidade mágica do sonhador, do primitivo, da criança. Assim não
é necessário recorrer às fadas, as fadas tomadas em si mesmas são
apenas mulheres gentis; o que é fantástico é a natureza quando
obedece às fadas, é a natureza fora do homem e no homem,
aprendida como um homem ao avesso (SARTRE, 2005, p. 137).

A “mentalidade mágica do sonhador” nos proporciona a capacidade de

compreender que em seu universo de sonhos, estão contidas imagens e

associações de pensamentos capazes de existir somente no inconsciente. Não há

intervenção direta. Há um começo sem o domínio de um fim. Mais uma vez o

absurdo surge, pois, o absurdo, segundo Sartre (2005, p. 140), é a “total ausência de

fim”.

Nessa deformidade proposital as formas se confundem e o que parece

definido no instante seguinte já não é mais.

O espaço onírico passa a oferecer abertura para as transições. Os sonhos

agora compreendem as mudanças completas, as metamorfoses.

Murilo Rubião, em seus contos, nos apresenta diversas oportunidades de

metamorfoses. Os contos murilianos agregam desta maneira ao universo fantástico

uma característica marcante do gênero absurdo.

4.3 Metamorfoses murilianas

A freqüência do absurdo na obra de Murilo Rubião produz reverberações

que fazem de seus contos amostras ímpares da relação deste gênero com o

fantástico. A partir do que nos propõe Jorge Schwartz (RUBIÃO, 1982, p. 100),

haveria alguns temas dentro desta relação, como a “inversão da casualidade espaço

temporal”, “tendência ao infinito”, e “metamorfose-zoomorfismo”. Estes são alguns

temas que comporiam bases estruturais da obra do autor mineiro.

Apresentaremos agora uma consonância dos temas propostos por Jorge

Schwartz e os contos de Murilo Rubião.

Primeiramente, quanto à “inversão da casualidade espaço temporal”,

citaremos um momento do conto O bloqueio:
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1 – No terceiro dia em que dormia no pequeno apartamento de um
edifício recém-construído, ouviu os primeiros ruídos. De normal, tinha
o sono pesado e mesmo depois de despertar levava tempo para se
integrar no novo dia, confundindo restos de sonho com fragmentos
da realidade. Por isso não deu de imediato importância à vibração de
vidros, atribuindo-a a um pesadelo. A escuridão do aposento
contribuía para fortalecer essa frágil certeza. O barulho porém era
intenso. Vinha dos pavimentos superiores e assemelhava-se aos
produzidos pelas raspadeiras de assoalho. Acendeu a luz e
consultou o relógio: 3 horas. Achou estranho (RUBIÃO, 1982, p. 84).

A tensão foi referenciada pela perturbação dos ruídos semelhantes aos de

uma obra em horário incoerente, 3 horas da madrugada.

A “tendência ao infinito” pode ser percebida no conto A armadilha.  Dois

personagens enclausurados discutem. Um deles, agente da armadilha, não se

altera. O outro perturba-se pela inutilidade de atos em função da fuga, enquanto

tenta agredir o responsável por aquela situação. Enquanto um se prende ao

sufocante ambiente de paredes, portas e janelas intransponíveis, o outro conclui

uma sina para um tempo de limite incerto:

Ao levantar-se, viu que o velho acabara de fechar a porta e, por
baixo dela, iria jogar a chave. Lançou-se na direção dele, disposto a
impedi-lo. Era tarde. O outro já concluíra seu intento e divertia-se
com o pânico que se apossara do adversário:
– Eu esperava que você tentaria o suicídio e tomei precaução de
colocar telas de aço nas janelas.
A fúria de Alexandre chegara ao auge:
– Arrombarei a porta. Jamais me prenderão aqui!
– nútil. Se tivesse reparado nela, saberia que também é de aço.
Troquei a antiga por esta.
– rei, berrarei!
– Não lhe acudirão. Ninguém mais vem a este prédio. Despedi os
empregados. Despejei os inquilinos.
– concluiu a voz baixa, como se falasse apenas para si mesmo:
– caremos: um ano, dez, cem ou mil anos (RUBIÃO, 1993, p. 48).

Outro tema essencial é “metamorfose-zoomorfismo”. Bastante freqüente em

Franz Kafka, esta característica também foi elaboradamente explorada por Murilo

Rubião, com o diferencial trazido pelo autor brasileiro de que, além de transformar-

se em objetos e em animais, o personagem transmutou-se até mesmo na própria

palavra. Como no exemplo a seguir, extraído de Alfredo:

Transformado em porco, perdeu o sossego. Levava o tempo
fossando o chão lamacento. E ainda tinha que lutar com os
companheiros, sem que, para isso, houvesse um motivo
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relevante.Imaginou, então, que fundir-se numa nuvem é que resolvia.
Resolvia o quê? Tinha que resolver algo. Foi nesse instante que lhe
ocorreu transformar-se no verbo resolver. E o porco se fez verbo. Um
pequenino verbo, inconjugável. Entretanto, o verbo resolver é,
obviamente, a solução dos problemas, o remédio dos males. Nessa
condição, não teve descanso, resolvendo assuntos, deixando de
solucionar a maioria deles. Mas quando lhe pediram que desse um
jeito em mais uma briga familiar, recusou-se.
– Isso é que não!
E transformou-se em dromedário, esperando que beber água o resto
da vida seria um ofício menos extenuante (RUBIÃO, 1993, p. 61).

Todas essas características corroboram o fato de que o universo muriliano,

erótico-fantástico-absurdo, metamorfoseia-se com freqüência a cada olhar do leitor.

A constante reescritura adotada pelo autor que sempre buscou uma linguagem clara

ratifica a “meta-forma” da produção criativa.
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“O Homem de Areia não existe meu filho. Quando digo que ele chegou, significa que vocês
estão com tanto sono que mal conseguem manter os olhos abertos, como se neles tivessem

jogado areia.
Essa resposta não me satisfez; pelo contrário, minha mente infantil desenvolveu a clara

idéia de que mamãe só negava a existência do Homem de Areia para que não ficássemos
com medo; afinal, eu sempre o ouvia subir a escada”.

Ernest Theodor Amadeus Hoffmann
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depois desta incursão sucinta no processo de reunir e compulsar elementos

sobre a literatura fantástica, parte de suas origens, relações com o erotismo e o

absurdo, podemos chegar a uma visão concisa do todo.

No campo do erotismo, Georges Bataille nos proporcionou a possibilidade

de compreender como o homem está envolvido nas questões da continuidade e da

descontinuidade, sendo seu anseio superar esta última, que o condena.

O reencontro com a literatura fantástica teve a carga da rememória, ou seja,

não um mesmo entendimento replicado, mas a oportunidade de reler conceitos e

associá-los às perspectivas de Ítalo Calvino e C.G. Jung, em essência.

Dessas associações surgiram entendimentos sobre a sincronicidade, assim

como a interioridade do indivíduo e a simbologia coletiva. Estes conceitos nos

aproximaram da idéia de como o “imageiro”, o homem manipulador de imagens

constituídas a partir de suas partículas de memória, reúne os elementos que o fazem

um indivíduo de autoconsumo.

Estruturou-se à literatura fantástica sua função eminentemente crítica e

contraponto ao aspecto tradicional experimental, digressivo em parte. O ser humano

presente em sua existência malograda, apática, teve encaminhamentos que

desaguaram nos conceitos de absurdo.

Assim o fantástico de Murilo Rubião alçou-se junto ao absurdo metamorfo

de Franz Kafka e revelou a ausência de sentido das convenções sociais. Assim

como revelou um universo muriliano sem espaço salvacional.

Ficou-nos fortalecida a necessidade de rever sempre a literatura fantástica,

por motivo de seu caráter imanente, manifestado em suas superposições freqüentes

que refazem as leis do mundo com a naturalidade com que um mágico tira um

coelho da cartola.
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ANEXOS
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ANEXO A – “Post Scriptum”

Nesta seção do trabalho propomos uma leitura mais aprazível de contos dos

autores Edgar Allan Poe e Murilo Rubião.

Uma vez que durante os capítulos anteriores os contos foram resumidos a

fragmentos para compor aspectos de análise, aqui quatro deles foram escolhidos

para proporcionar uma leitura integral.

De Edgar Allan Poe, o conto Berenice foi escolhido como excerto

representativo da literatura fantástica do século XIX.

Considerado por Ítalo Calvino como “a figura central, a mais famosa e mais

representativa do conto fantástico do século XIX”, Poe foi e é, a partir de sua

“literatura do decadentismo”, uma fonte para o cinema e demais mídias que

exploram seus elementos de ruínas, dissolução, esoterismo e personagens

suspensos entre vida e morte.

Em Berenice, Poe exerce no leitor uma violenta e ao mesmo tempo

sedutora atração. As obsessões dos sentidos do narrador exprimem uma

sofreguidão que transpõe os limites da estrutura do conto. Causam sensações de

angústia e de curiosidade. Alimentam a hesitação.

Já de Murilo Rubião, nosso autor central, dois contos foram escolhidos para

também compor esta seção.

O primeiro deles, A cidade, apresenta aspectos que podem ser relacionados

à condição humana de impossibilidade. De uma riqueza tensional impressionante, é

também uma representação da concepção de um mundo intolerante, no qual

predomina a incomunicabilidade entre os homens. O exercício da vida, seus

sacrifícios e suas prisões, sua esperança.

O segundo, D. José não era, está repleto de representações sobre a

compreensão e o uso da criatividade simbólica, de nossas partículas de memória.

Como em reencontro com a escritura do fantástico, Murilo Rubião parece propor

vieses da narrativa em processo de feitura e, de certo modo, até mesmo uma

“agulhada” no modo desgastado de como permaneceu até nossos dias. Em algumas

manifestações, a maneira oitocentista de tratar o extraordinário quanto seu narrador
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menciona: “Ninguém quis confessar o desapontamento nem o gasto inútil de

imaginação que, naquela meia hora de terror, fora exagerado nos espectadores”.

Assim, seguem os contos, sobre os quais incidem as mais diversas leituras,

tantas quanto a hesitação puder provocar...
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ANEXO B – Berenice (Edgar Allan Poe)

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum
amicae visitarem,
Curas meas aliquantulum fore levatas.

   Ebn Zaiat

A desgraça é variada. O infortúnio da terra é multiforme. Arqueando-se

sobre o vasto horizonte como o arco-íris, suas cores são como as deste, variadas,

distintas e, contudo, intimamente misturadas. Arqueando-se sobre o vasto horizonte

como o arco-íris! Como de um exemplo de beleza, derivei eu uma imagem de

desencanto? Da aliança de paz, uma semelhança de tristeza? É que, assim como

na ética o mal é uma conseqüência do bem, da mesma forma, na realidade, da

alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje,

ou as amarguras que existem agora têm sua origem nas alegrias que podiam ter

existido.

Meu nome de batismo é Egeu. O de minha família não revelarei. Contudo

não há torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do

solar de meus avós. Nossa estirpe tem sido chamada de uma raça de visionários.

Em muitos pormenores notáveis, no caráter da mansão familiar, nas pinturas do

salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas

colunas da sala de armas, porém, mais especialmente, na galeria de quadros

antigos, no estilo da biblioteca e, por fim, na natureza muito peculiar dos livros que

ela continha, há mais que suficiente prova a justificar aquela denominação.

As recordações de meus primeiros anos estão intimamente ligadas àquela

sala e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe. Ali

nasci. Mas é ocioso dizer que não havia vivido antes, que a alma não tem existência

prévia. Vós negais isto. Não discutamos o assunto. Convencido eu mesmo, não

procuro convencer os demais. Sinto, porém, uma lembrança de formas aéreas, de

olhos espirituais e expressivos, de sons musicais, embora tristes; uma lembrança

que não consigo anular; uma reminiscência semelhante a uma sombra, vaga,

variável, indefinida, inconstante; e como uma sombra, também, na impossibilidade

de livrar-me dela, enquanto a luz de minha razão existir.
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Foi naquele quarto que nasci. Emergindo assim da longa noite daquilo que

parecia, mas não era, o nada, para logo cair nas verdadeiras regiões da terra das

fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e

da erudição, não é de admirar que tenha lançado em torno de mim um olhar ardente

e espantado, que tenha consumido minha infância nos livros e dissipado minha

juventude em devaneios; mas é estranho que, ao perpassar dos anos e quando o

apogeu da maturidade me encontrou ainda na mansão de meus pais, uma

maravilhosa inércia tenha tombado sobre as fontes da minha vida, maravilhosa a

total inversão que se operou na natureza de meus pensamentos mais comuns. As

realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto

que as loucas idéias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo de

minha existência cotidiana, mas, na realidade, a minha absoluta e única existência.

Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos, no solar paterno. Mas

crescemos diferentemente: eu, de má saúde e mergulhado na minha melancolia; ela

ágil, graciosa e exuberante de energia. Para ela, os passeios pelas encostas da

colina. Para mim, os estudos do claustro. Eu, encerrado dentro de meu próprio

coração e dedicado, de corpo e alma, à mais interna e penosa meditação. Ela,

divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras em seu caminho, ou no

vôo silente das horas de asas lutuosas. Berenice! Quando lhe invoco o nome...

Berenice! Das ruínas sombrias da memória repontam milhares de tumultuosas

recordações. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante de mim, como nos

velhos dias de sua jovialidade e alegria! Oh, deslumbrante, porém fantástica beleza!

Oh, sílfide entre os arbustos de Arnheim! Oh, náiade à beira de suas fontes! E

depois... depois tudo é mistério e horror, uma estória que não deveria ser contada.

Uma doença - uma fatal doença - soprou como um símum sobre seu corpo. E

precisamente quando a contemplava, o espírito da metamorfose arrojou-se sobre

ela, invadindo-lhe a mente, os hábitos, e o caráter e, da maneira mais sutil e terrível,

perturbando-lhe a própria personalidade! Ai! O destruidor veio e se foi, e a vítima...

Onde está ela? Não a conhecia... Ou não mais a conhecia como Berenice!

Entre a numerosa série de males acarretados por aquela fatal e primeira

doença, que realizou tão horrível revolução no ser moral e físico de minha prima,

pode-se mencionar, como o mais aflitivo e o mais obstinado, uma espécie de

epilepsia, que não poucas vezes terminava em catalepsia, muito semelhante à

morte efetiva e da qual despertava ela, quase sempre, duma maneira
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assustadoramente subitânea. Entrementes, minha própria doença aumentava, pois

me fora dito que para ela não havia remédio, e assumiu afinal um caráter de

monomania, de forma nova e extraordinária, que, de hora em hora, de minuto em

minuto, crescia em vigor e por fim veio a adquirir sobre mim a mais incompreensível

ascendência. Esta monomania, se assim posso chamá-la, consistia numa

irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito que a ciência metafísica

denomina dificuldades de atenção. É mais que provável não me entenderem: Mas

temo, deveras, que me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum dos

leitores uma idéia adequada daquela nervosa intensidade da atenção com que, no

meu caso, as faculdades meditativas (para evitar a linguagem técnica), se aplicava e

absorvia na contemplação dos mais vulgares objetos do mundo.

Meditar infatigavelmente longas horas, com a atenção cravada em alguma

frase frívola, à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico; ficar absorto,

durante a melhor parte dum dia de verão, na contemplação duma sombra

extravagante, projetada obliquamente sobre a tapeçaria, ou sobre o soalho; perder

uma noite inteira a observar a chama inquieta duma lâmpada, ou as brasas de um

fogão; sonhar dias inteiros com o perfume duma flor; repetir, monotonamente,

alguma palavra comum, até que o som, à força da repetição freqüente, cesse de

representar ao espírito a menor idéia; perder toda a sensação de movimento ou de

existência física, em virtude de uma absoluta quietação do corpo, prolongada e

obstinadamente mantida, tais eram as mais comuns e menos perniciosas

aberrações, provocadas pelo estado de minhas faculdades mentais, não de fato,

absolutamente sem exemplo, mas certamente desafiando qualquer espécie de

análise ou explicação.

Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção,

assim excitada por objetos de seu natural triviais, não deve ser confundida, a

propósito, com aquela propensão à meditação, comum a toda a humanidade e mais

especialmente do agrado das pessoas de imaginação ardente. Nem era tampouco,

como se poderia a princípio supor, um estado extremo, ou uma exageração de tal

propensão, mas primária e essencialmente, ou uma exageração dela. Naquele caso,

o sonhador, ou entusiasta, estando interessado por um objeto, geralmente não

trivial, perde, sem o perceber, de vista este objeto, através duma imensidade de

deduções e sugestões dele provindas, até que, chegando ao fim daquele sonho

acordado, muitas vezes repletos de voluptuosidade, descobre estar o incitamentum,
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ou causa primária de suas meditações, inteiramente esvaecido e esquecido. No meu

caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, embora assumisse, por

intermédio de minha visão doentia, uma importância irreal e refratária. Poucas ou

nenhumas reflexões eram feitas e estas poucas voltavam, obstinadamente, ao

objeto primitivo, como a um centro. As meditações nunca eram agradáveis e, ao fim

do devaneio, a causa primeira, longe de estar fora de vista, era a característica

principal da doença. Era uma palavra: as faculdades da mente mais particularmente

exercidas em mim eram como já disse antes, as da atenção, ao passo que no

sonhador-acordado são as especulativas.

Naquela época, os meus livros, se não contribuíam eficazmente para irritar

a moléstia, participavam largamente, como é fácil perceber-se, pela sua natureza

imaginativa e inconseqüente, das qualidades características da própria doença. Bem

me lembro, entre outros, do tratado do nobre italiano, Coelius Secundus Curio de

amplitudine beati regni dei; da grande obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus;

do De Carne Christi, de Tertuliano, no qual a paradoxal senteça: Mortuus est Dei

filius; credible est quia ineptum est; et sepultus ressurexit; certuum est quia

impossible est, absorveu meu tempo todo, durante semanas de laboriosa e

infrutífera investigação.

Dessa forma, minha razão, perturbada, no seu equilíbrio, por coisas

simplesmente triviais, assemelhava-se àquele penhasco marítimo, de que fala

Ptolomeu Hefesitião, o qual resistia inabalável aos ataques da violência humana e

ao furioso ataque das águas e dos ventos, mas tremia ao simples toque da flor

chamada asfódelo. E embora a um pensador desatento possa parecer fora de

dúvida que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado moral de

Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal

meditação, cuja natureza tive dificuldade em explicar, tal não se deu absolutamente.

Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que a feria me dava

realmente pena, e me afetava fundamente o coração aquela ruína total de sua vida

alegre e doce. Por isso não deixava de refletir muitas vezes, com amargura, nas

causas prodigiosas que tinham tão subitamente produzido modificação tão estranha.

Mas essas reflexões não participavam da idiossincrasia de minha doença, tais como

teriam ocorrido, em idênticas circunstâncias, à massa ordinária dos homens. Fiel a

seu próprio caráter, meu desarranjo mental preocupava-se com as menos
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importantes, porém mais chocantes mudanças operadas na constituição física de

Berenice, na estranha e mais espantosa alteração de sua personalidade.

Posso afirmar que nunca amara minha prima, durante os dias mais

brilhantes de sua incomparável beleza. Na estranha anomalia de minha existência,

os sentimentos nunca me provinham do coração, e minhas paixões eram sempre do

espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estriadas da floresta, ao

meio-dia, no silêncio de minha biblioteca, à noite, esvoaçara ela diante de meus

olhos e eu a contemplara, não como a viva e respirante Berenice, mas como a

Berenice de um sonho; não como um ser da terra, um ser carnal, mas como o tema

da mais abstrusa, embora inconstante, especulação. E agora... agora eu estremecia

na sua presença e empalidecia ao vê-la aproximar-se; contudo, lamentando

amargamente sua deplorável decadência, lembrei-me de que ela me havia amado

muito tempo, e, num momento fatal, falei-lhe em casamento.

Aproximava-se, enfim, o período de nossas núpcias quando, numa tarde de

inverno de um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos,

que são a alma do belo Alcione, me sentei no mais recôndito gabinete da biblioteca.

Julgava estar sozinho, mas erguendo a vista divisei Berenice, em pé, à minha frente.

Foi minha própria imaginação excitada, ou a nevoenta influência da

atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as cinérias roupagens que lhe

caíam em torno do corpo, que lhe deu aquele contorno indeciso e trêmulo? Não sei

dizê-lo. Ela não disse uma palavra e eu por forma alguma podia emitir uma só

sílaba. Um gélido calafrio correu-me pelo corpo, uma sensação de intolerável

ansiedade me oprimia, uma curiosidade devoradora invadiu-me a alma e,

recostando-me na cadeira, permaneci por algum tempo imóvel e sem respirar, com

os olhos fixos no seu vulto. Ai! Sua magreza era excessiva e nenhum vestígio da

criatura de outrora se vislumbrava numa linha sequer de suas formas. O meu olhar

ardente pousou-se afinal em seu rosto.

A fronte era alta e muito pálida, e de uma placidez singular. O cabelo,

outrora negro, de azeviche, caía-lhe parcialmente sobre a testa, e sombreava as

fontes encovadas com numerosos anéis, agora dum amarelo vivo, em chocante

discordância, pelo seu caráter fantástico, com a melancolia que lhe dominava o

rosto. Os olhos, sem vida e sem brilho, pareciam estar desprovidos de pupilas.

Desviei involuntariamente a vista daquele olhar vítreo para olhar-lhe os lábios

delgados e contraídos. Entreabriram-se e, num sorriso bem significativo, os dentes
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da Berenice transformada se foram lentamente mostrando. Prouvera a Deus que eu

nunca os tivesse visto, ou que, tendo-os visto, tivesse morrido!

O batido duma porta me assustou e, erguendo a vista, vi que minha prima

havia saído do aposento. Mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia

saído, ai de mim!, e não queria sair o espectro branco de seus dentes lívidos. Nem

uma mancha se via em sua superfície, nem uma pinta no esmalte, nem uma falha

nas suas pontas, que aquele breve tempo de seu sorriso não houvesse gravado na

minha memória. Via-os agora, mesmo mais distintamente do que os vira antes. Os

dentes!... Os dentes! Estavam aqui e ali e por toda parte, visíveis, palpáveis, diante

de mim. Compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios

contraídos sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível

crescimento. Então desencadeou-se a plena fúria de minha monomania e em vão

lutei contra sua estranha e irresistível influência. Nos múltiplos objetos do mundo

exterior, só pensava naqueles dentes. Queria-os com frenético desejo. Todos os

assuntos e todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva

contemplação. Eles... Somente eles estavam presentes aos olhos de meu espírito, e

eles, na sua única individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental.

Via-os sob todos os aspectos. Revolvia-os em todas as direções. Observava-lhes as

características. Detinha-me em todas as suas peculiaridades. Meditava em sua

conformação. Refletia na alteração de sua natureza. Estremecia ao atribuir-lhes, em

imaginação, faculdades de sentimento e de sensação, e, mesmo quando

desprovidos dos lábios, capacidade de expressão moral. Dizia-se, com razão, de

Mademoisselle Sallé que: tours ses pas étaient des sentiments, e de Berenice que:

tous ses dents étaient des idées. Des idées! Ah, esse foi o pensamento absurdo que

me destruiu! Des idées! Ah, essa era a razão pela qual eu os cobiçava tão

loucamente! Sempre, fazendo-me voltar a razão.

E assim cerrou-se a noite em torno de mim. Vieram as trevas, demoraram-

se, foram embora. E o dia raiou mais uma vez. E os nevoeiros de uma segunda

noite de novo se adensaram em torno de mim. E ainda sentado estava, imóvel,

naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação, ainda com o

fantasma dos dentes mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar, com a

mais viva e hedionda nitidez, entre as luzes mutáveis e as sombras de horror e

consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de vozes aflitas,

entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar. Levantei-me e, escancarando
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uma das portas da biblioteca, vi, de pé, na antecâmera, uma criada, toda em

lágrimas, que me disse que Berenice havia... Morrido! Sofrera um ataque epiléptico

pela manhã e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu

morador e todos os preparativos do enterro terminados.

Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, dirigi-me, com

repugnância, para o quarto de dormir da defunta. Era um quarto vasto, muito escuro,

e eu me chocava, a cada passo, com os preparativos do sepultamento. Os

cortinados do leito, disse-me um criado, estavam fechados sobre o ataúde e naquele

ataúde, acrescentou ele, em voz baixa, jazia tudo quanto restava de Berenice.

Quem, pois, me perguntou se eu não queria ver o corpo? Não vi moverem-

se os lábios de ninguém; entretanto, a pergunta fora realmente feita e o eco das

últimas sílabas ainda se arrastava pelo quarto. Era impossível resistir e, com uma

sensação opressiva, dirigi-me a passos tardos para o leito. Ergui de manso as

sombrias dobras das cortinas; mas, deixando-as cair de novo, desceram elas sobre

meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, me encerraram na mais

estreita comunhão com a defunta.

Todo o ar do quarto respirava morte; mas o cheiro característico do ataúde

me fazia mal e imaginava que um odor deletério se exalava já do cadáver. Teria

dado mundos para escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para

respirar, uma vez ainda, o ar puro dos céus eternos. Mas, faleciam-me as forças

para mover-me, meus joelhos tremiam e me sentia como que enraizado no solo,

contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao comprido no caixão aberto.

Deus do céu! Seria possível? Ter-se-ia meu cérebro transviado? Ou o dedo

da defunta se mexera no sudário que a envolvia? Tremendo de inexprimível terror,

ergui lentamente os olhos para ver o rosto do cadáver. Haviam-lhe amarrado o

queixo com um lenço, o qual, não sei como, se desatara. Os lábios lívidos se

torciam numa espécie de sorriso, e por entre sua moldura melancólica os dentes de

Berenice, brancos, luzentes, terríveis me fixavam ainda, com uma realidade

demasiado vívida. Afastei-me convulsivamente do leito e, sem pronunciar uma

palavra, como um louco, corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de

morte...

Achei-me de novo sentado na biblioteca, e de novo ali estava só. Parecia-

me que havia pouco despertara de um sonho confuso e agitado. Sabia que era

então meia-noite e bem ciente estava de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha
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sido enterrada. Mas, durante esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção

positiva, ou pelo menos definida. Sua recordação, porém, estava repleta de horror,

horror mais horrível porque vindo do impreciso, terror mais terrível porque saído da

ambigüidade. Era uma página espantosa do registro de minha existência, toda

escrita com sombra e com medonhas e ininteligíveis recordações. Tentava decifrá-

la, mas em vão; e de vez em quando, como o espírito de um som evadido, parecia

me retinir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu fizera

alguma coisa; que era, porém? Fazia a mim mesmo tal pergunta, em voz alta, e os

ecos do aposento me respondiam: Que era?

Sobre a mesa, a meu lado, ardia uma lâmpada e perto dela estava uma

caixinha. Não era de forma digna de nota e eu freqüentemente a vira antes, pois

pertencia ao médico da família; mas, como viera ter ali, sobre a minha mesa, e por

que estremecia eu ao contemplá-la? Não valia a pena importar-me com tais coisas e

meus olhos por fim caíram sobre as páginas abertas de um livro, porém simples, do

poeta Ebn Zaiat: Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meãs

aliquantulum fore levatas. Por que, então, ao lê-las, os cabelos de minha cabeça se

eriçaram até a ponta, e o sangue de meu corpo se congelou nas veias?

Uma leve pancada soou na porta da biblioteca. E, pálido como o habitante

de um sepulcro, um criado entrou, na ponta dos pés. Sua fisionomia estava

transtornada de pavor e ele me falou numa voz trêmula, rouca e muito baixa. Que

disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o

silêncio da noite... todos em casa se reuniram... saíram procurando em direção ao

som. E depois sua voz se tornou penetrantemente distinta, ao falar-me de um

túmulo violado... de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas que ainda

respirava, ainda palpitava, ainda vivia!

Apontou para minhas roupas: estavam sujas de coágulos de sangue. Eu

nada falava e ele pegou-me levemente na mão; gravavam-se nela os sinais de

unhas humanas. Chamou-me a atenção para certo objeto encostado à parede: era

uma pá. Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que nela se achava. Mas

não pude arrombá-la; e, no meu tremor, ela deslizou de minhas mãos e caiu com

força, quebrando-se em pedaços. E dela, com um som titilante, rolaram vários

instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com trinta e duas coisas brancas,

pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho.
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ANEXO C – A Cidade (Murilo Rubião)

Destinava-se a uma cidade maior, mas o trem permaneceu indefinidamente

na antepenúltima estação.

Cariba acreditou que a demora poderia ser atribuída a algum comboio de

carga descarrilado na linha, acidente comum naquele trecho da ferrovia. Como se

fizesse excessivo o atraso e ninguém o procurasse para lhe explicar o que estava

ocorrendo, pensou numa provável desconsideração à sua pessoa, em virtude de ser

o único passageiro do trem.

Chamou o funcionário que examinara as passagens e quis saber se

constituía motivo para tanta negligência o fato de ir vazia a composição.

Não recebeu uma resposta direta do empregado da estrada, que se limitou

a apontar o morro, onde se dispunham, sem simetria, dezenas de casinhas brancas.

– Belas mulheres? Indagou o viajante.

– Casas vazias.

Percebeu logo que tinha pela frente um cretino. Apanhou as malas e se

dispôs a subir as íngremes ladeiras que o conduziriam ao povoado.

A escalada foi lenta e cansativa. O suor escorria pela sua testa, enquanto

seus olhos se sentiam cada vez mais atraídos pela leveza das pequeninas

edificações.

Uma vaga tristeza rodeava o lugarejo. As janelas e portas das casas

estavam fechadas, mas os jardins pareciam ter sido regados na véspera.

Experimentou bater em alguns dos chalés e não o atenderam. Caminhou um pouco

mais e, do topo da montanha, avistou a cidade, tão grande quanto a que buscava.

Vinte mil habitantes, soube depois.

Desceu vagarosamente. Os homens (e por que não as belas mulheres?)

deveriam encontrar-se lá embaixo.

Várias vezes voltou a cabeça, procurando fixar bem a paisagem que

deixava para trás. Tinha o pressentimento de que não regressaria por aquele

caminho.

Durante todo o percurso, desde as vias secundárias à avenida principal, os

moradores do lugar observaram Cariba com desconfiança. Talvez estranhassem as
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valises de couro de camelo que carregava ou o seu paletó xadrez, as calças de

veludo azul. Mesmo sendo o seu traje usual nas constantes viagens que fazia,

achou prudente desfazer qualquer mal-entendido provocado pela sua presença

entre eles:

– Que cidade é esta? Perguntou, esforçando-se para dar às palavras o

máximo de cordialidade.

Nem chegou a indagar pelas mulheres, conforme pretendia. Pegaram-no

com violência pelos braços e o foram levando, aos trancos, para a delegacia de

polícia:

– É o homem procurado - disseram ao delegado, um sargento espadaúdo e

rude.

– Já temos vadios de sobra nesta localidade. O que veio fazer aqui?

.perguntou o policial.

– Nada.

– Então é você mesmo. Como é possível uma pessoa ir a uma cidade

desconhecida sem nenhum objetivo? A menos que seja um turista.

– Não sou turista e quero saber onde estou.

–Isso não lhe podemos revelar agora. Poderia prejudicar as investigações.

– E por que as casas do morro estavam fechadas? Atalhou o desconhecido,

agastado com a falta de polidez com que o tratavam.

– Se não tomássemos essa precaução você não desceria.

Cariba compreendeu tardiamente que a sedução das casinhas brancas fora

um ardil para atraí-lo ao vale.

– As testemunhas! Gritou o delegado.

Introduziram na sala um homem de rosto chupado, os cabelos grisalhos.

Fez uma reverência diante da autoridade e encarou o preso com visível

repugnância:

– Não tenho medo de sua cara.

– A sua coragem pouco nos importa. Aparteou áspero, o sargento. Cinja-se

ao que for interrogado e responda logo se conhece este sujeito.

– Não. Nunca o vi antes, mas tenho a impressão de que foi ele quem me

abordou na rua. Pediu-me informações sobre os nossos costumes e desapareceu.

O militar se impacientou:

– Venham os outros idiotas!
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Um de cada vez, vários homens depuseram e não esclareceram muita

coisa. A uns, o estranho fizera indagações de pouca importância: Esta cidade é nova

ou velha? A outros, dirigira perguntas inconvenientes: Quem são os donos do

município?

Muitos viram-no de perto, sem que o sujeito lhes dissesse sequer uma

palavra. Só num ponto estavam de acordo, tanto os que lhe ouviram a voz ou lhe

divisaram apenas o semblante: não sabiam descrever seu aspecto físico, se era alto

ou baixo, qual a sua cor e em que língua lhes falara.

Já saíra a última testemunha, quando o delegado, exultante, deu um murro

na mesa:

– Tragam a Viegas, ela sabe!

Duas horas se passaram até que chegasse a mulher. Entrou

desembaraçada, os lábios ligeiramente pintados, as sobrancelhas pinçadas e um

sorriso que deixou Cariba enamorado.

Rendido ao encanto da prostituta que, por seu lado, trazia os olhos fixo nos

dele, o forasteiro não ouvia o que ela falava. Aos poucos, reencontrou-se com a

realidade e começou a prestar atenção ao depoimento:

– Quis fugir, porém ele me agarrou pelos pulsos e perguntou: Como vai seu

pai? Ainda mora com as tias velhas? Não obtendo resposta, indagou pelos meus

filhos. O senhor bem sabe que sou solteira e papai, quando morreu, morava sozinho.

Por isso, antes que terminasse de falar, já suspeitava dele e me apressei em libertar-

me dos seus braços. Não consegui. Segurou-me com mais força e, obrigando-me a

encostar o ouvido nos seus lábios, dizia: “É preciso conspirar”.

– Na expectativa de convencê-lo a ir embora, mostrei-lhe o perigo a que se

expunha enfrentando uma polícia tão rigorosa quanto a nossa. Sem demonstrar

temor, respondeu-me: “Não é necessária a polícia”.

Cariba sentiu uma grande inveja de quem abraçara a mulher. Que corpo

tivera nas mãos!

O policial, porém, não se contentou com o que ouvira:

– E reconhece este homem com sendo o que a abraçou na rua?

– Não me lembro do seu rosto, mas um e outro são a mesma pessoa.

O delegado ficou satisfeito. Virou-se para o indiciado lhe afirmou que,

mesmo tendo elementos para ultimar o inquérito, ouviria novamente as testemunhas

na sua presença, o que de fato fez com a habitual grosseria:
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– Então vocês viram o cara e não sabem descrevê-lo, seus idiotas!

À exceção de Viegas, permaneceram todos em silêncio. Ela, fixando os

olhos maliciosos no desconhecido, confirmou:

– Sim, é ele.

Animados, os outros também falaram, repetindo o que disseram antes: não

reconheciam o prisioneiro, mas deveria ser o mesmo indivíduo que lhes perguntara

coisas tão estranhas.

O sargento chegara a uma conclusão, entretanto divagava:

– O telegrama da Chefia de Polícia não esclarece nada sobre a

nacionalidade do delinqüente, sua aparência, idade e quais os crimes que cometeu.

Diz tratar-se de elemento altamente perigoso, identificável pelo mau hábito de fazer

perguntas e que estaria hoje neste lugar.

Cariba, já inconformado com a perspectiva de ficar detido até que se

desfizesse o equívoco, ponderou:

– Nada disso faz sentido. Não podem me prender com base no que acabo

de ouvir. Cheguei aqui há poucas horas e as testemunhas afirmam que me viram,

pela primeira vez, na semana passada!

O delegado impediu que prosseguisse:

– O comunicado do setor de segurança é claro e diz textualmente: “O

homem chegará dia 15, isto é, hoje, e pode ser reconhecido pela sua exagerada

curiosidade”.

O policial encerrou os interrogatórios, declarando que os depoimentos ali

prestados eram suficientes para incriminar o acusado, porém, não desejava

precipitar-se. Aguardaria o aparecimento de alguém que reunisse contra si indícios

de maior culpabilidade e eximisse Cariba das acusações que lhe pesavam.

– Quer dizer que permanecerei preso esse tempo todo?

A resposta do delegado desanimou-o: ficaria encarcerado até a captura do

verdadeiro criminoso.

E se o culpado não existisse?

Cinco meses após a sua detenção, ele não mais espera sair da cadeia. Das

suas grades, observa os homens que passam na rua. Mal o encaram,

amedrontados, apressam o passo.
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Pressente, às vezes, que irão perguntar qualquer coisa aos companheiros e

fica à espreita, ansioso que isto aconteça. Logo se desengana. Abrem a boca,

arrependem-se, e se afastam rapidamente.

As mulheres, alheias ao medo, costumam ir à Delegacia para levar-lhe

cigarros. São as mais belas, exatamente as que esperava encontrar no distante

povoado. Meigas e silenciosas, notam nos olhos dele o desespero por não poder

abraçá-las, sentir-lhes o hálito quente.

Só resta esperar pela Viegas que, sensual e perfumada, vem vê-lo ao fim da

tarde. Sorri, e diz com uma invariabilidade que o enternece:

– É você.

Quando ela se despede, o corpo tenso, o suor porejando na testa. Cariba

sente o imenso poder daquela prisão.

Caminha, dentro da noite, de um lado para o outro. E, ao avistar o guarda,

cumprindo sua ronda noturna, a examinar se as celas estão em ordem, corre para as

grades internas, impelido por uma débil esperança:

– Alguém fez hoje alguma pergunta?

– Não. Ainda é você a única pessoa que faz perguntas nesta cidade.
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ANEXO D – D. José Não Era (Murilo Rubião)

Vinde todos, ajuntai-vos povos indígnos de
ser amados.

Sofonias 2,1

Uma explosão violenta sacudiu a cidade. Seguiram-se outras – menores e

maiores. Desnorteado, o povo corria de um lado para o outro. Alguém que se

conservava calmo no meio de tanta desordem, gritou:

_ Não é o fim do mundo!

Eliminada a pior hipótese, surgiram novas conjeturas:

Para um bombardeio faltavam os aviões.

_ Exercícios de artilharia?

_ Muito provável, apoiaram alguns, apressados em explicar o mistério.

_ E os canhões? _ Indagaram os mais lúcidos.

Houve quem falasse de uma invasão misteriosa, para em seguida

concordarem todos: D. José estava matando a esposa a dinamite.

Os populares hesitaram em aproximar-se do prédio. Após curto silêncio,

vários estampidos foram ouvidos. Um vagabundo, que ainda não se emocionara

com os acontecimentos, comentou:

_ Será que a dinamite foi insuficiente e ele resolveu recorrer ao revólver?

Tornaram-se pálidos os rostos e, ansiosos, aguardaram o final do drama.

 1 – Tragédia?

Não. D. José estava experimentando fogos de artifício.

Ninguém quis confessar o desapontamento nem o gasto inútil de

imaginação que, naquela meia hora de terror, foi exagerado nos espectadores.

– Não a matou desta vez, mas ela não escapará de outra. Seu ódio por D.

Sofia é incontrolável.

 2 – D. José odiava alguém?

Calúnia! Amava a mulher, os pássaros e as árvores. Ela sim detestava-o,

irritava-se com os animais.
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Infelicidade conjugal?

Nunca! Os esposos combinavam admiravelmente bem.

Mas entre os habitantes do lugar, não havia quem acreditasse nisso:

– Ela finge amá-lo somente pelo seu dinheiro.

Estúpidos! D. José era o homem mais pobre da cidade e tinha uma úlcera

no estômago.

3 – À mais leve contestação, contrapunham-se novas acusações:

– E os meninos, que choram noite adentro, famintos, espancados?

Falso! D. José perdera os filhos (cinco), vítimas da tuberculose. Agora

recordava-se deles manipulando um aparelho que imitava o pranto infantil. E

comovia muito mais que qualquer choro de criança.

4 – D. José falava sempre de um livro que estava escrevendo. Um livro sobre

duendes.

Era um fabulista?

Não. Os duendes habitavam a sua própria casa, ao alcance dos seus olhos.

Seria a mulher um deles?

5 – Um dia encontraram-no enforcado. Disseram imediatamente:

– É só fingimento. O nó está pouco apertado.

– Vejam que cara matreira! Está zombando de nós.

Infâmia! D. José suicidara-se mesmo.

Por quê?

Todo o mundo fingiu não saber.

6 – Aos que lhe tomaram a defesa, anos após a sua morte, perguntavam:

– Afinal, o que fazia esse D. José? Se não fumava, não bebia, não tinha

amantes?

– Amava o povo.

– E o povo?

– Observava-o com ferocidade.

7 – Mais tarde erigiram-lhe uma estátua. Com um dístico: “D. José, nobre

espanhol e benfeitor da cidade”.

Derradeira mentira. D. José era um pobre diabo e não possuía nenhum

título de nobreza. Chamava-se Danilo José Rodrigues.
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