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Estruturando sua peculiaríssima modalidade de percepção
da realidade a partir de um tenso consórcio entre o imediatismo
circunstancial e o apelo à transcendência, de acordo com a lúcida
argumentação utilizada pelo professor Eduardo Portella, a crônica é um híbrido gênero literário em cuja tessitura escriturai íntima
abrigam-se as mais variadas modalidades discursivas.
Do mero relato documental aprisionado à referencialidade
objetiva das coisas à notação lírica mais desrealizante, da denúncia social mais explícita à meditação filosófica mais intimista; do
poema em prosa à leve despretensão do microensaio, da prosa
fiada e desfiada (des)interessadamente, tudo, bem urdido e
correlacionado, contribui para conferir à crônica aquele estatuto
ontológico próprio de quem, como quem não quer nada e querendo, mergulha, subitamente, no coração mais essencializado do
espetáculo da existência e flagra, como diria o mestre Antonio
Candido, "a vida ao rés do chão", no que ela exibe de mais aparentemente prosaico, intranscendente e desimportante .
A Mulher de Passagem, de autoria do ensaísta e poeta
cearense Carlos d' Alge, não sendo propriamente um livro de crônicas, guarda desse gênero textual o caráter híbrido e a hesitação
classificatória que, ao fim e ao cabo, faz o universo textual oscilar,
na maioria das peças que o integram, entre o flagrante fotográfico
do instante e a sua posterior transfiguração numa cadeia narrativa cujo correlacionamento de fatores diversos o ancora no porto
da fantasia ficcional propriamente dita a partir da cartografia realista de personagens que, vinculadas a geografias diversas e sob a
égide do transcorrer da temporalidade, tentall"). encontrar sentidos para as suas tediosas existências, no jogo inevitável e nem
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sempre pacífico das interações protagonizadas pelos homens no
estilhaçado palco do eterno encontrar X desencontrar que os move
no cotidiano.
Pois é exatamente em torno do par dicotômico encontro X
desencontro que se agenciam as principais narrativas do livro de
Carlos d' Alge. Nele, as personagens, normalmente querendo fugir da clausura íntima que as aprisiona, buscam no contato com
as outras a abertura para a alteridade e a superação dos labirintos
em que se acham perdidas.
Carentes de alma e do gesto humano radical capaz de transcender a precariedade das interações instantâneas, as personagens, masculinas e femininas, mobilizadas pelo imaginário
ficcional de Carlos d' Alge, entregam-se, febrilmente, à aventura
desrepressora do corpo guiado por incontrolável libido e por um
culto hedonista tão irresistível quanto impotente para celebrar, na
essencialidade interior de quem o pratica, a plenificação definitiva do ser, cuja busca, irreprimível e agônica, deita raízes na noite
dos tempos.
No texto "O Dia da Criação", por exemplo, o tom
confessional ostentivamente assumido pelo eu auto-implicado nas
malhas da lírica enunciação textual, narra sua experiência de esplendor e fugacidade nuclearizada pelo alumbramento provocado pela mulher, misto de alma impalpável e do corpo que se ama
apressadamente, como que se antevendo a finitude que a tudo
cerca e produz, nos que são por ela atingidos, o sentimento corrosivo da desolação e da impermanência.
A história de Mina e Herculano, uma vez mais, faz
contracenar, lado a lado, a utopia libertária da fantasia, representada pela festa do corpo em suas irrefreáveis pulsões, e as inevitáveis interdições da vida social organizada, contra as quais normalmente quedam-se impotentes as aspirações mais verticais da
subjetividade humana.
A Mulher de Passagem, texto que dá título ao livro, me parece a escritura mais bem realizada do ponto de vista do perfeito
acumpliciamento entre a percepção lírica da personagem e a cartografia de uma linguagem que, distanciando-se voluntariamente da referencialidade mimética do mero documento, como diri33

am os simbolistas à luz dos postulados de Verlaine, sugere mais e
descreve menos, intui mais e reproduz menos, ancorando-se num
porto meio surreal e onírico, meio mítico e encantatório, por isso
mesmo, eivado do estatuto de estranhamento próprio da poesia
em seu indeclinável compromisso com a transgressão
desestabilizadora do lugar comum das ideologias, que são
reducionistas e unidimensionais.
Desenhada poliedricamente na epifânica fulguração de um
momento, recortado ora pela imaginação ficcional, ora pela memória sedimentada no território das experiências efetivamente vividas, A Mulher de Passagem, inventada pelo imaginário simbólico de Carlos d' Alge, com as suas diversificadas formas de manifestação, finda confundindo-se com a própria cidade com a qual o
escritor convive, com a qual dialoga e na qual intervém com a
força indomável da sua palavra habitada pelo alucinatório e
prometéico fogo da poesia.
Assim sendo, a crônica-cidade-mulher, desrealizada liricamente pela alquimia verbal do autor, é menos geografia objetivamente referencializada que projeção íntima das vivências mobilizadas pela subjetividade textual posta em cena. Aqui, nesse pathos
celebratório do instante, a mulher e a cidade dialetizam-se e, impregnadas ambas por acendrada carga de paixão e ludicidade,
querem dar-se as mãos para salvar o eu-lírico, e a todos que lhe
espreitam o libertário vôo da fantasia poética, "do cansaço da rotina, dos queixumes da vida, dos lugares comuns e das vulgaridades de todo o momento" .
Nesse sentido, energizada pelo vigor originário da linguagem em sua dimensão entre-textual, A Mulher de Passagem, capturada pela poética percepção de Carlos d' Alge, distancia-se da
condição epifenomênica de um mero documento da realidade e,
transcendendo-a, se faz monumento de um instante que,
encharcado de magia e encantamento, se pretende êmulo do tempo e íntimo da eternidade. Migremos, pois, do cais da Mulher de
Passagem com as suas ambíguas e errantes travessias ficcionais e
desembarquemos no porto da belíssima e erótica poesia de Aprender o Corpo, segunda parte do livro, uma verdadeira educação
erótico-sentimental do corpo com os seus itinerários, esconderi-
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jos e abismos, nos quais a complexidade da vida parece,
ontologicamente, residir no insondável mistério de um prazer que,
embora mais fugaz em seu ansiado atingimento, é a casa da vida
e a morada da morte, fenecimento e ressurreição, abrigados ambos na íntima tessitura do toque corporal, em cujo regaço, é o eulírico quem no-lo afirma, é possível "adormecer e esquecer a noite
do mundo e, mais que isso, transcender a escuridão e iluminar-se
numa manhã clara e profunda e, finalmente, navegar num corporio em sereno desafio sem limites à navegação".
Dialogando intertextualmente com a poética de Manuel Bandeira, e dela reconhecendo a verdade segundo a qual as almas
são incomunicáveis e, mais que isso, estragam o amor, Carlos
d' Alge, no seu curto e belíssimo poema, finda elaborando uma
espécie de metafísica do corpo em cuja confluência reside, é o que
se pode depreender da cosmovisão poemática, o sentido profundo da vida, protagonizado pelas "horas famintas" de corpos que
se atritam e se t(r)ocam na agônica e celebratória busca da compreensão mútua e do recíproco entendimento.
Poema-rio, navegado pelas incontornáveis ondas do
hedonismo mais dionisicamente celebrado, Aprender o Corpo é uma ·
travessia de prazer, prazer do corpo-prazer da linguaguem, pelo corpo
da amada, pelos seus labirintos e recessos mais secretos em busca da
fusão mais que desejada, instante em que, tendo diluídas as suas
subjetividades, o amado e o ser amado tomam-se um, vivendo a
força da paixão e o poder irresistível do desejo. Tranfigurando o cotidiano e celebrando o amor multidirecionalmente, Carlos d' Alge, no
mínimo, faz o múltiplo de que o comum da vida de cada ser se acha
impregnada, renova a profissão de f~ na literatura e se impõe como
um qualificado nome de nO$Sa contemporaneidade literária.
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