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SINOPSE

ção

Esta dissertação pretende uma breve analise da posique as três personagens principais de As meninas,

Lygia Fagundes Telles, assumem no seu mundo ficcional.

de
Pare-

ceu-me que suas vidas tem forte componente de ilogicidade
pois os seres humanos são limitados, impelidos e

ameaçados

por obscuras forças, e não encontram justificação para

suas

existências.

Por isso, seguindo as trajetOrias das "meninas", ten
tei captar suas características e reagOes, bem como

provar

certo determinismo que configura seus destinos.

Finalmente, procurei tragar um pequeno paralelo

en-

tre Lygia Fagundes Telles e alguns dos maiores "autores do ab
surdo". Talvez esse procedimento nos leve a uma melhor compre
ensão do absurdo da condição humana, conforme no-lo apresenta
esse romance.
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"Aquito que penzamoz ze /Legete em tkiz
ezpahoz do ab6utdo (...) (Az meninaz)

"(...) todo z aquelez penzonagenz

dada-

doz ao bem e ao ma.e. como- ttenz covLendo
6ata.emente noz tniaoz onde 6onam .cot.ocadois, 'não tem tti.ehoz' :" (Az me,ninaz)
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INTRODUÇÃO

Lygia Fagundes Telles tem-se interessado pelo desmascaramento da aociedade burguesa.

Mas esse contexto

serve

de panode fundo para o drama existencial e seu protagonista, o
ser humano acossado, desvalido e sO, buscando, perplexo, soluções invia-veis. Por isso, LTF também tem sido considerada uma
2
escritora intimista,
a debruçar-se sobre a alma humana e seus
problemas.

P assim, como romance da condição humana, e mais,

da

inquietação humana, que se analisa neste trabalho o romance As
meninas

(1973). A prOpria Autora, pela boca de uma das persona

gens, Lorena, fornece a deixa ou o rastro pelo qual segui nesse romance determinada trajetOria, isto 6, a existencia do homem como um absurdo:

"AquiZo que penzamo4 ze Aegete em tnez eoethoz
do aimun.do - Zeio no poeta que abAi ao
acazo
ThE4 eispahoz do abzuAdo. E6,se
outto4?" (96)

o meu. E

Tomado o absurdo existencial como tema

04

do-Ló

(Eikhenbaum,

1970, 196 ss) desta dissertação, tentei subdividi-lo em

tra-

ços constituintes menores, subtemas, como dados de personalidade e vida das meninas, o ambiente em que se movem, as

con-

tingencias que as determinam, sett relacionamento mútuo e

com

o mundo. Procurei identificar e interpretar as condiçOes

de

* 0 grifo 6 da Autora. CitaçOes da obra As meninas serão simplesmente apresentadas com indicação da página da livro.
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"absurdidade" em que estão colocadas, e, fazendo uma leitura
do romance nesse sentido, tentar uma aproximação com os chamados filOsofos ou escritores do absurdo, tais como Sartre,Ca
. mus, Kafka e outros, sem pretensão de enveredar sistematica—
mente por esse. campo.
Esta não é uma dissertação de filosofia, mas não pude evitar algumas referências, como respaldo das
colocaçOes,
a fim de evitar o puramente intuitivo e subjetivo.
Difícil falar em "absurdo" sem lembrar a filosofia e
a literatura que se tem feito em torno desse tema, e sem ter
presente que a Autora se refere, por exemplo,

a

"nausea • sar-

riana" (21).
Por outro lado, ainda que trace um "retrato de
boas meninas"

três

(12), não tencionei enquadrar as personagens em

qualquer tipologia. Seu retrato é composto, aqui, no

sentido

mais comum, esboçando suas características, conforme aparecem
na obra. Delas poderemos deduzir a posição das personagens no
mundo, e num contexto de sem-sentido existencial.
A Autora, logo na epígrafe de As meninas,
uma situação de "retrato":

"Ana
ho/La
Lia,
e6tH

fornece

Ctaita, nao envezga! 1:444e Itma Uotade na
de bateA a oto. En6ia a b,etua na cat4a,
deptezza. E nao 6aça ateta, Lokena, voce.
6azendo cateta!"

Pareceu-me conveniente, nesta Introdução, uma

refe-

ré
- ncia aos dois romances anteriores de LFT, 'Ciranda de

pedra

(3,954) e Verão no aquario (1963), pois não apenas existem neles indícios da colocação da personagem em situa?ão existencial absurda, como se repetem e

intensificam os mesmos confli-

tos, e as personagens tem, em muita coisa, uma
fraternidade
ou parentesco evidentes. Constantes que marcam as
"meninas"
de 1973

jã

existem em Virginia (Ciranda de pedra)e Raiza (Ve-

rão no aquário). A mesma solidão, o mesmo desjustamento familiar ou social, a mesma frustração e procura vã,
confluina0
para uma condição de

agilidade, condenação prévia, desespe-

rança e injustificação de viver (cf. Pinto, 1979).
0 estudo comparativo desses trés romances forneceria
material amplo e elucidativo sobre a evolução da arte ficcional da Autora quanto aos temas e ao estilo. Pode-se dizer que,
nessa trajetória de quase vinte anos (1954 a 1973) deu-se uma
grande libertação na abordagem de temas e no uso da linguagem.
No tímido jogo inicial, em Ciranda de pedra, criavam-se atmos
feras românticas e um tanto inveridicas, abordavam-se a medo
problemas de ordem psicológica mais profundos e complexos. Os
tabus da sociedade da época limitavam ainda a criação literária. Talvez por isso, analisavam-se superficialmente

muitos

conflitos. Em Verão no aquário, esse condicionamento já & menor, nota-se o adensamento temático e o amadurecimento natural do estilo, que em As meninas sera quase audacioso. Reduzse o número de personagens em favor de maior complexidade na
trama, e sobrevem, at

na linguagem, a busca de realismo.

Num mundo desumanizado pela evolução tecnológica

e

cientifica, pelos conflitos belicos, pela massificação, em es
pecial nas grandes cidades, as experiências do ser humano solitário e acossado entram no universo literário de LFT,

tor-

nando-se o centro das atenções da Autora. A incomunicabilidade entre as pessoas, mesmo as que estão fisicamente prOximas,
a desintegração familiar e conseqüente insegurança individual,
aparecerão em As meninas com intensidade e pungência. Mesclase ai o real e o alucinatOrio, o lógico e o incoerente. Assun

tos antes apenas aludidos sera() abertamente comentados, o des
valimento do homem em face de seu destino ganha em

dimensões

trágicas, as realidades aparecem mais violentas.
Ciranda de pedra apresenta estilo e ambientação

im-

buídos de romantismo, reflete certa timidez em relação a temas mais ousados ou profundos, e na linguagem segue processOs
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bastante tradicionais, sem maiores inovações. Nota-se contudo,
jã nesse romance, a preocupação com a criatura .humana desampa
rada diante dum destino cruel, simbolizada no besouro
de costas, que não se pode reerguer (CP, 9).

caído

Outro tema e a solidão, a incomunicabilidade humana,
cuja mais Obvia representação é a dos anaes de pedra, mãos da
das num circulo fechado, do qual ninguém pode participar. Uma
ciranda de mentira, falsa alegria, sopro de morte (CP, 12).
Virginia, semente de Lorena de As meninas, fruto duma família desintegrada, vive alguns dos conflitos que explodirão, com intensidade e vigor, no romance de 1973, mas
que
se repetem, embora canalizados e expressos de maneiras um pou
co diversas, ao longo de toda a obra de LFT. Assim, a condena
cão sem culpa, a exclusão dum paraíso familiar feliz, são vividas por Virginia, que não se relaciona bem, com a mãe, Laura, a quem considera uma pecadora, com o verdadeiro pai,
"tio" Daniel, responsavel pela dissolução familiar, nem
tarde com as primas e amigos, quando jovem ou adulta.

seu
mais

Virgi-

nia vive exilada num mundo sem sentir, onde não consegue alia
dos nem soluções. A ambigüidade Odio/amor aparece

ja

bem niti

da, no sentimento dübio que Virginia experimenta para com

a

mãe e para com Daniel: se são culpados, pecadores, como os po
dera amar? Ainda assim, o afeto esta presente, provocando uma
fragmentação que se acentuara mais em Raiza (Verão no

aqua-

rio), e afetara, de forma muito mais contundente e profunda ,
as "meninas" Lorena, Ana e Lia.
As personagens de LFT serão na maioria prisioneiras:

prisioneiras da loucura (Laura na- Ciranda, o tio de Raiza

to

Verão; Ana Clara e a mãq,,de Lorena em -As meninas); prisioneiras das incapa

s.paaao,ai,s (especfalmente_Lorena e Raiza)

ou da socieda

icamente., Ana Clara eIrt As_meninas).

são livres, essas

criaturas, e sua revolta 6

Não

ineficiente,

possivelmente porque fraca demais. Optam antes pela evasão

,

pelo fingimento, pelo faz-de-conta, como Virginia na Ciranda,
antecipando os jogos de Lorena:
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"(...) eu ponho minha mae monando ZEt tambEm,
6az de conta que nada mudou" (CP, 18)
-

Excluída duma vida ordenada e feliz, como lhe parece

ser a das irmãs e primas, Virginia sofre de inveja, revolta e
isolamento. Adulta, reconhecerá que esse "paraíso"

familiar

era apenas uma fachada a esconder sofrimento, incompreensão ,
corrupção, mentira, um mundo em conflito em que todos

são,

mais ou menos, prisioneiros dum circulo (os andes em ciranda)
fatal.
Já nesse primeiro romance, a Autora procura

indicar

o amor como possível salvação, mas esse amor não se realiza :
Conrado é impotente, não podendo dar a Virginia uma

afeição

vital, plena, natural e realizadora. Segue-se a frustração, a
separação, a partida de Virginia para um destino indefinido ,
como serão os destinos de grande parte das personagens da Autora. 0 ser humano desamparado e desorientado aparece

mais

uma vez no fecho do livro:
"14a apena4 um zom ananimo, pendido na taAde."
(CP, 138).
Verão no aquário documenta algumas transformagOes de

técnica narrativa e linguagem: Reduzem-se as personagens,

a

trama se complica, emerge o inconsciente mais nítido, como de
terminador dos atos humanos. 0 estilo liberta-se, tornado mais
coloquial, intensifica-se o recurso expressional do fluxo
consCiéncia e do monOlogo interior, que em As meninas

de

chega-

rão a um refinamento bem maior. Verão no aquário será o meiotermo, a preparação para As meninas, também na abordagem
temas, mais corajosa, menos idealista, levantando aos

dos

poucos

os véus que, em Ciranda, ainda recobriam a vida nua e crua.
Raiza move-se em seu mundo limitado e egoísta

como

peixe num aquário, tal como Virginia estivera na solidão,

e

Lorena estará, em As meninas, no quarto--concha. A personagemfe
minina desajustada, o ser desgarrado no mundo, provem

mais

uma vez duma desintegração familiar, em que o pai alcoOlatra
e fracassado tenta aproximar-se em sonhos da filha, um

tio

louco recorta figurinhas num s6tão, uma tia anacrônica fabri
ca perfuminhos num quarto penumbroso. Tanto o tio de

Raiza

como o -pai de Lorena são internados em instituições para doentes mentais.
A figura materna é mais uma vez importante:

para

demente era fgnte de terror, amor e confli—

Virginia'a mãe

tos, para Raiza a mãe e o modelo irritante duma perfeição de
que a filha se considera incapaz ,_deixando-se por isso levar
ao desanimo e

a

indefinição:

"Inc)avet como vocE conzegue “cak de me.-Lao, az
zim toda an&umada, uma pkinceza... Aba4ei o /ío. Tudo aquiZo ea tao dizpakatado! Mata diz na banheiut, minha mEe em ezta-do zjZido,
eito pedita, e eu ati no inde4inZvet eztado paz
tozo " (VA, 50-51).
A mãe de Raiza e_s_tara separada da filha por malenten
didos, como Laura esteve ilhada da filha pela loucura, como a
mãe de Lorena, em As meninas, estara‘ ausente pela vaga aliena
ção, a de Ana Clara simbolizara a degradação, e a de Lia esta
rá- longe fisicamente, como toda a família, que lhe

pareceria

um estorvo.
Os Lagos familiares são opressivos, sofridos, oufrou
xos demais: as criaturas desse universo tem na solidão sua es
sencia. Tentam porem escamotear a realidade num mundo de apa..rencias. Repete-se o faz-de-conta de Virginia: na mentira do
eãpelho do saão, na casa de Raiza, todos eram felizes:

"EiLamoz 4e.eizez quando noz enconttavamoz , nele
embo/La paAacezzemoz tkez a4ogadois na zupekficie
de uma agua vid/Lada " (VA, 7).
Faz parte dessa evasão, desse escapism°, fabricar so
nhos: tia Graciana fabrica perfuminhos, no Verão no

aquário,

e Lorena, em As meninas, designara a si mesma como maquina de
sonhos. Alienadas, isoladas, essas criaturas vivem uma
córdia universal"

"dis-

(Linhares, 1963) presente, tendo no passado

um real ou fantasiado paraíso perdido, e no futuro uma pbssibilidade ou uma ameaça. Também Raiza tenta a salvação pelo amor, em sucessivas e frustrantes experiências. Andre, o seminarista em conflito, suicida-se depois do momento de amor,
aprofunda o sentimento de culpa, perseguidor de muitas personagens de LFT.

ha

Mas, tal como em Ciranda de pedra, o livro sugereque
uma esperança: Ralza prepara-se no final para receber a vi

sita do medico, um possível novo amor, que aparece,

contudo,

mais como figura paternal. 0 homem que dirige automóvel,

en-

quanto Raiza se alegra por não precisar pensar, e deseja

se-

guir com aquele homem ate o fim dos tempos, "rodando sem para
da e sem objetivo"

(VA, 167).

-

Aflora aqui, mais que no romance anterior, a esperan
ça fundada no outro, ainda que seja uma espe-r-anga-v-aga ou ate
falseada. Não se buscam realizaq5es, e sim meios de ocultamen
to e evasão. 0 pessimismo não é total, mas o clima e de melan
colia e descrença. 0 futuro

jã

aqui aparece como o trem

em As meninas, correra na absurda situação de não

que,,

existirem

trilhos.
As meninas

(1973)

foi chamado pela própria Autora de

um "divisor de aguas" entre sua literatura anterior e um novo
ponto de vista, de maior compromisso coma realidade

social,

essa vida que diariamente chega ate nós pelos meios de comuni

caçao, ou nos agride nas ruas:
"Se o pao agona E entiLegue com um jotna impte4
com 4angue (...) eu tenho de kentiA e tAanz=
mitiA e44a ccuLga de coquisao e vioancia de am
mundo que ezta naiscendo (Ribeino, 1977).
60

Essas palavras confirmam a maior abertura, o

maior

interesse pelo mundo exterior, pelos conflitos sociais e rpalidades concretadas do homem, mas como condicionadores de dia
mas íntimos. Em As meninas o exterior não é um primeiro

pia-

no, nem a Autora pretendeu um romance sociológico ou politico.
Tudo está refletido nas almas de suas personagens, nesses "es
pelhos do absurdo".
A sociedade que produz jovens como Lorena, da burgue
sia alienada e decadente, Ana Clara, da classe miserável

e

oprimida, ou Lia, da classe media

é

que resolve se engajar,

vista como causa do desamparo, da carência afetiva, das indecis6es e precariedades do indivíduo, da sua angústia.
Mas a condição humana, mais do que as mazelas

soci-

ais, é a personagem primeira da obra de LFT, em particular em
As meninas. Os dilemas externos são instrumento dum determi-nismo que configura e impele essas jovens numa existência

em

que não há: solidez, abrigo ou solução para o ser humano, fraco demais, representado até por três "meninas".
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NOTAS

1. Oscar Lopes Chama-a "ficcionista da burguesia"

(Lopes,

1970).
2. Confira-se com a ideia de Wilson Martins (1974) num artigo
sobre "ficção intimista", em que o critico destaca em
meninas, o valor intimista .

As

1. RETRATO DE TRÊS BOAS MENINAS

"Ana
ho/ia
Lia,
ezta,

CtaiLa, não envezga! dize L&mã Ctotitde na
de bateA a 6oto. En6ia a btuza na
catqa,
depitezza. E não 6aça ea/Leta, Lmena,
voce
6azendo caiLeta!" (89).

"Se eu não 6atazze tanto em 6azet amou, ze Ana
CtecuLa não 4atazze tanto em en'tiquecen, lie. Liao
não 6atazze noite e dia em kevotução " (100).
ELmencj.
"Liao, uma comunizta 6abkicante de bombaz. Ana
Tanya, uma viciada em A,Hpido lotocezzo de phoZti
tuiçao. Eu [Lo/Lena.), uma ammat indotente,
zita da mãe devazza " (95).
"Bebo o chã mokno. Uma boa menina" ELoitena). Ana CtruLa tambEm J. uma boa menina, eu ECiaj tam •
brn 6OU uma boa menina " (27).

1.1. Lorena: o jogo do faz-de-co4a

"Oue lie-1 eu de Loicena? Que gozta -de tatim, que
ouve mdzica o dia intei)Lo e que eztã ezpenando
um tete6onema de um namonado que não te1.e6onaV!
(127).
"(...) goztviia de mandak minh.a pctlavha de aqui
.abnio, de amou ao mundo ma4 liam entAAA nete, T
tb-gico " (47).
"OuelLia zeit. maz vou eztaA na engnenagem do 6azde-conta—'— (176).

"Eu zou uma batada medieva

" (50).

Lorena, mais ainda que suas irmãs Virginia e

Raiza,

ambigüidade, indecisão e fuga. Uma mocinha rica, que

mora

num pensionato de freiras, e passa os dias duma greve estudan
til ouvindo música, estudando latim, sonhando.
Essa aparência inofensiva, porem, esconde dramas, se
gredos, sombras. Parece-lhe tarefa impossível enfrentar

o

grande mundo agitado, com seus maquinismos e solicitagOes:

"Sou da 4amaia do4 daicadoz. Do's zenzitivoz "
(46).

Ferida por um passado no qual se insere uma tragédia
familiar, com o assassinato involuntário de um dos irmãos

de

*Lorena pelo seu gêmeo sente-se frágil demais para o presente,
o real, o concreto. Insegura quanto ao futuro, com o qual ape
nas sonha, refugia-se num estreito universo particular, repre
sentado pelo quarto cor-de-rosa e ouro, que chama várias

ve-

zes sua concha:
"(...) a minha concha. Meu deticado mundo que a
mo tanto" (277).

"Na minha concha como a pe/Lota na oztiLa - não
poetico?" (56).
No quarto, no isolamento, Lorena procura fugir

ao

mundo exterior, mas acaba, obviamente, defrontando-se mais

e

mais com seu passado, ainda que esse drama seja desmentido pe
la mãe quase ao fim do livro (219). Para Lorena, o crime

dos

irmãos foi real, envenena o seu cotidiano, conferindo:-lhe di-

mensões duma tragédia que ela não logra superar nem esquecer.

como

"o murmurejar que vem subindo li do fundo pardacento"

(107).
Esse passado e um grande gerador de medo:
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Nj6, as ctiatuAas humanas, vivemos muit
(ou deixamos viven.) em sanção das imaginagJes ay.
Aadas peso nosso medo (...) e assim SAigimos ao
que E mais vitat, mais pAoSundo, mais vivo."
(61) [Lmena]
"(...)

Dessa maneira vemos que, embora tecedora de

fanta-

sias, Lorena mantem-se lúcida. E faz a ressalva quanto a

vi-

ver ou deixar de viver: pois ela realmente não vive, evade-se.
0 medo, porem, é seu companheiro obstinado. Divisa-o

ate na aparente placidez das freiras do "Pensionado Nossa Senhora do Medo"

(48).

"Az pieiAaz tambem tem medo?" (bid), intet&oga
a centa attuta. O ef(jton. de Lotena tetaciona-se
tambem a coisas intangZveis:

u(...) a vezes, o medo não da cidade (...) mat
um medo que nasçe debaixo da minha cama" (4i).
Sua exarcebada fantasia a todo momento

presentifica

o passado ameaçador, que e o maior gerador de medo em Lorena.
Qualquer objeto desencadeia as lembranças indesejadas: Lorena

da

um lenço a Lia, e lembra que não achou nenhum para enxugar

o sangue' de ROmulo (11). Uma freira lhe fala em bulas de reme
dio, e

a

mente de Lorena volta o crime:

"Mas hoje. Tao cheia4 de ameaqa4, [as butas]
-tão duAaz. limao Mata O OutfLo Numa Etincadeika.
Inmao Mata 0 Out/to (...)"(A6 -A7).
Esse passado, condicionando-a

a inquietação, a

inse-

gurança. A restauraqao da ordem familiar, rompida pelo disCan
te crime entre os irmãos, é impossível. Depois da tragédia

a

mãe de Lorena tivera de internar o marido que perdera o juizo,
e passara a dissipar a fortuna da família com amantes, distan
ciada da filha a quem não di verdadeiro afeto, procurando com
pensar esse afastamento com envio de dinheiro e roupas,e preo

cupagOes superficiais (cf. 209).
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Lia a classificara como "mãe devoradora", que engole
os filhos como Cronos fazia com os seus (232).
Mas o presente não 6, para Lorena, somente a mãe "in
satisfeita e catastrófica. Com mais medo da velhice porque já
es -Li na velhice, coitadinha. Glingue-glongue." (53).Apavora-a
também o mundo exterior, com máquinas, gente suada, complicagOes, desgraças sociais, com as quais não pode se
envolver,
pois é delicada, "da família dos sensitivos".
Ficara lendo seus poetas (17) enquanto o mundo

se

destrói:

"A maquina eista vaAiLendo a beteza da teiL/La, ai
ent/tat na E/La do AquaAio,queit
dize/L, no domZnio da tecnica, mai4 maquina4

meu Pai. E vamo
(17).

"Tinha Aepugnancia peto 'sum " (90).

"Ma's vie/Lam 06 homenz cavito4o4 e comptica&am
tudo com.isua6 caviZozidadez (...) " (137).
"(..:) Zemb/Lait a eztatZ6tica das
cAiancinhaz
mokfLendo de 4ome no Nodes -te. (...) MEo 4ei atE
quando a gente vai tut de cat/Legat ezise
povo
nato cota-s (...)" (12).
Diante desse complexo de problemas, Lorena

salva-se

pela evasão, ou pelo menos se distrai com pequenos rituais que
a embalam, construindo um mundo de fantasia e sonho. Brinca—
deiras infantis (pois não é uma "menina"?), mentirinhas
facilitam a convivencia"

"que

(102), eis o horizonté muito limita-

do em que ela se coloca, embora não se sinta segura.
para ela as palavras de sua irmã Raiza:

Servem

"Meu met/Lo quadkado esta aqui dentAo, penzei 4e
chando a6 maoz. E nezze met/L0 quadtado e)La
6 -6
eu quem decidia: a caza continuava 6endo nozza,
a ezysencia de ja4min4 tinha o.pen4ume de ciLavo4
(...) " (VA,56).
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Tambem Lorena "decide" suas falsas verdades num mundo reduzido onde tudo se facilita:

"Se mat tenho tempo e enekgia paka cuidak
de
mim, imagine. Um jaitdim mZnimo, tte4 ou 4uatto
ptantinhaz. Cetcado de mu/Lo poit. todo4 o4 tado4"
(90) .
Nesse ambiente, Lorena pode refletir sobre "sua pequena existência triste e vaga". 1 É "Lorena, a Breve" (91) ,
que não se compromete, não se envolve, entregue que esta

ao

sonho: "sou uma maquininha de sonho", afirmara (196, 220).
Essas invenções exprimem-se em atitudes externas, po
ses, representações. Não podendo integrar-se no mundo, prefe2
re, como a personagem de Camus,
"reinar sobre uma ilha".
0
palco ê o quarto, é ela mesma, em que representa para si e pa
ra os outros. Divaga diante do espelho:

"Sou Beataiz beatta e betta, aktaztando a cauda
do meu veztido de pukpuka" (89).
Lia pensa nessa amiga como numa atriz, representando
m tempo perdido, figura anacrônica e irreal:

"Veio metida na )sua matha pteta de batE e tkaz
naz maoz a caneca de maitgatida4. Vem como ze ez
tivezze no patco ccoutegando uma an6oka, quan do
vete ezza matha anda como az baitakinaz. Ou an
da zempAe a44im?" (191).
Nem as amigas tem mais uma visão real de Lorena, divisam apenas a verdade da mentira na qual Lorena se consola ,
como Raiza a imaginar que no espelho todos aillda eram felizes.
yLorena ama o espelho, onde tudo se resolve na ambigüidade
e
no jogo, e apareceLa_aiada, nas filtimas linhas, do livro, vendo-se no espelho no seu banheiro. Ser ou não ser? Lorena esco
lhe: "Not to be!" (53.
elhor do que viver é fazer de conta, como

Virginia
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em Ciranda. Fazer de conta que o amado M.N. vai telefonar, fa
zer.de conta que o mundo se resume aoquarto do
pensionato,
que tudo vai dar certo, fazer de conta ate que não estamos so
frendo nem fazendo os outros sofrerem. Lorena é tão fragil e
difusa que nem pode escolher entre o ser, agir, participar, e
o não-ser que seria a morte. Fica no meio termo, o principal
6
- parecer.
"Não me ame mas não me deixe, eu gosto das ambigdida
des", diz LFT em entrevista (Ribeiro, 1977). "Não me ame mas
seja-me fiel", dira a personagem de Camus. 3
A fuga das atitudes decididas e audaciosas é

vivida

por Lorena também no amor: deseja o sexo, pensa nele, mas receia-o. Quer viver e escapa da vida. Considera-se impura por
pensar muito no sexo (100), e por isso deseja ser santa, dese
ja muito ser diferente do que 6:
"Ouenia zen 6anta. Puna" (5).
"Ouenia tanto'zen di4eAente, maZ quenia . tanto
(12)
"Goztania de goztan de outnaz coizaz

(...)"(4).

Quer ate mesmo ser uma vaca, animal sólido e produti
vo, que vive na fazenda dos tempos da infância, o mundo ordenado e inocente (152).
Esse desejo de ser outra justifica uma
referencia
4
ao Bovarismo , de que se percebem alguns traços em Lorena.No
prefacio

a

edição de Madame Bovary (Flaubert, 1957), Paul Ver
niere fala na figura de Emma, a insatisfeita, a que sonha ser
outra, sublime em seu pequeno mundo mediocre, não importa se
os amantes não estão

a

altura dos seus anseios.

* Cf. notas sobre "ser" e "estar", p. l8ss deste trabalho.
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Mas, embora parente da Bovary, Lorena difere delapor
um trago fundamental: a vaguidão. n "a silfide" que Emma Bova
5
ry não 6,
e suas fantasias sexuais não ultrapassam as
fronteiras do imaginário.
Assim,

no conflito entre medo da vida e desejo

de

viver, Lorena define-se: "que horrível-maravilhoso - 6 viver".
(136).
0 mundo exterior, a sociedade, desperta-lhe

compai-

xão, mas uma compaixão fácil, emocional, lacrimosa,
• "morre de pena de todo mundo"

Lorena

(21).

Mas, apesar desse sentimentalismo, prefere

assistir

de longe:

"Bom 6icalLothando a is.ata iZuminada de um apaAtamento ta adiante, az pezzoaz tio ino4enziva4
na Aotina " (47).

"Fican de 4oka (...) Um pouco que atguem
ze
ap/Loxime e jEt zente odokez. Vozez. Um
pouco
mai6 e fa nem
ezpectadm, vina teztemanha.Se
abke o bico paAa dizet boa noite paa de te4temunha paAa panticipanTi--71 abid).
Eis o que Lorena não quer ou não pode, por medo, por
condicionamentos psicológicos: participar, entrar na máquina.
Prefere assistir de longe, olhando as pessoas "inofensivas na
rotina"

a

qual tambem ela se apegará, como salvação ou distra

gão do desespero. Qualquer gesto mais amplo ou veemente
abalar esse frágil abrigo, feito de sonhos, poesia,

pode

música.

Lorena refugia-se nos livros:
"LoiLeninha, Zeia menoz e viva mais. voce
tiVAO

Urn

" (184).

dirá seu amigo Guga. Lorena, antes ficgEd do que pessoa real,
protege essa condição isolando-se dos outros. Julga-se,
pretende-se destinada a essa solidão:

OU

"E4tou

adada a 4oZidao (...)" '(66) .

"Enniqueço na zo.eidao: “co intaigentei gtacio
za (...)". (136).
Portanto, julga-se insignificante e feia, como Virgi
nia em Ciranda de pedra. Essa insegurança

é um dos mais vivos

tragos de Lorena: afasta-se dos outros, mesmo dos que a amam,
porque não tem certeza de merecer amor, talvez pelo -drama
passado, ou mesmo sem motivo lOgico,algum. Tem medo de

do
ser

realmente amada, preferindo a vaga ligação com M.N., que. abor
daremos adiante. Tem medo de amar com generosidade e vitalida
de, pois isso significa envolver-se com as pessoas, com

as

"engrenagens" temidas. Sente pena de si mesma, pela falta

de

beleza:

"Eu podia seA menoz inisigni4icante, nao podia?'
Pelulaz de paZito. Pubotadinha (...)
Magnjtia
Dezmaiada. 0 pion zao e-stes peitinhoz
polm.e4,
oh!" (52).
Sua pequenez física retrata a fragilidade

interior.

Sonha então que é alguma personagem de literatura; como
Beatriz de Dante, sonha que M.N. a amara ardentemente,
prefere essa "realidade por dentro" (Oliveira, - 1972, 19)

a
mas
as

realidades vitais ou externas. Faz como Virginia:

"Eu me.-ma acabava auLeditando
do vendade " (CP, 15).

“cava zen

Veja-se que Lorena faz afirmagOes parecidas:

"A's coizaz que vejo de oZhoz 4echado4. Nc-to exi4
tiniam nealmente? Pon que o detjtio nao haveti-a
de conAezpondeit. a uma teaZidade?" (138).
Assim, ela finge, porque, no palco das suas represen
tagOes, desobriga-se de agir na vida real. De certa forma, es
tã condenada a esses fingimentos, pela prOpria condição
cial:

so-

"0 mundo do bunguEz
o mundo daz apatenciaz ,
LiEo Aepetiu nEo zei quanta' vezes. Eu e
M.N.
peAtencemoz a buAguezia, Logo, eztamoz condenados a ezze mundo. Maz eztamoz mesmo? QueAia zeA
maz vou eztaA na engAenagem do az -de-conta"
(176) .
Com essa atitude mais uma vez Lorena se revela
aristocrata, acima e alem dos odores e vozes das pessoas
muns, ainda que as tema. Lia faz alusão
de Lorena, que chaMa a "gens lorenensis"

a

uma
co-

família tradicional
(123). A aversão que

essa delicada e sensitiva tem pelo vulgar, faz com que

ate

prefira, as pessoas, o seu gato de estimação (que a abandonará contudo):

"Nee. ponto 04 bichos zEo .tio bacanaz,
nunca
vi AztAonauta ze azzoaA em pdbtico. BuAacos de.mas, 4ecke0- e4 demaiz " (12) .
Esse animal de estimação faz lembrar o gato de Alice,
de Lewis Carroll, que Deleuze (1974, 192) diz ter sido

a

dado

menina como "o bom objeto", o "ídolo ou viz das alturas".Mes

mo se não houver, da parte de LFT, uma recriação desse símbolo

a

sua maneira, a coincidência (ou influência

inconsciente

duma leitura da juventude) parece clara: um gato chamado

As-

tronauta, ser que alcança as alturas, evadindo-se ao fim

do

romance, é boa companhia para Lorena, a que não aprecia os bu
racos e secreções do corpo, a proximidade, a intimidade,

a

realidade.
Sua afirmação sobre desejar ser mas apenas estar, me
rece algum comentário a mais, porque se relacionam com sua ma
neira de viver: pelo fingimento, pelo escapismo, pela fanta—

sia, Lorena realmente não é nada, mas antes parece, aparenta,
representa.
Sobre isso criou toda uma "filosofia", quase uma parOdia, que reflete, porem, muito elucidativamente, sua situação no mundo, a experiência de um absurdo existencial:
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"Como e/La a 6itozo6ia tonenene? O ezta/L ena
e4tagna0o do ze/t " (201).

a

"Qua, ze .4acti6ico o zuu pa/La apenaz eta/L, aca
bo me de4integnando (ezzenciat e ezzencia) ate
a ptavenizagao to-tat " (173).
"0 abiísmo en-the O zeiL co e.5-ta/L. Es -toa com Aninha e eztak com Aninha e e'stat com oz ventois,an
Aeci6e4 e tempeztadez (...) " (225) .
Como se vê, Lorena tem consciência de que não consegue uma integração no mundo real, que não 6, mas apenas esta,
que não 6
- mas apenas parece. Mesmo com os outros, até Ana Cla
ra, a quem empresta objetos e dinheiro, de quem escuta

con-.

fissOes e cuja mão segura na hora dos abortos, a ligação é de
mero estar:
transitOrio, acidental, não-essencial, sem finalidade.
Natural que, dentro desse contexto de vida, também o
amor, em lugar de ser uma salvação ou saída para a existência
efêmera e ambígua, seja outro motivo de perplexidades e

con-

tradiVOes. Pensa com freqüência em sexo (110), como algo

as-

sustador mas desejado, pelo qual sente curiosidade e medo, co
mo de um ato maior de doação. Como não tem capacidade de
se
dar, não tem capacidade para uma vida sexual natural, vital.
Prefere esquivar-se, e "ficar imaginando -o que M.N. vai dizer
e fazer quando cair meu Ultimo véu." (3)
Esse M.N. casado, bem mais velho, com uma porção

de

filhos, aparece no texto apenas aludido, mencionado, nunca em
pessoa. Assemelha-se ao medico (também M.N. é medico) que-, no
final de Vera() no aquário, surge como possibilidade de afeto,
o homem carregara as responsabilidades. Também, como
Lorena sentia-se "segura com ele no carro"
"M.N. (...), tão s-Olido. Tao seguro."

(177), com

esse

(12)

Portanto, uma ligação quase de filha e pai, o
Lia comentara:

Raiza,

que .
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"Ezze M.N., putz, ainda nao put.cebeu que ete 6i
cou 'send° o Zea pai?" (190)
Mesmo esse M.N., objeto de tantas fantasias, não 6,
para Lorena, um verdadeiro amor. Antes, pela condição de casa
do, serve como proteção: não passara do amor proibido, distan
te, sonhado.

n

disso que Lorena é capaz:

"(...) anion, z6 no zonho " (178) ,
Precisa de um "homem em tempo integral" (60) porque
fragil e insegura, mas prefere amar "como nos
romances"
(153). Seu amor é a um tempo irreal e grandiloqdente, procu-rando "uma absoluta unidade harmônica neste mundo
caótico"
* (227), e nesse tom também escreve cartas não enviadas:

"0 meu coAaçao
que veio 6angtando,
veAmetho na cota da ezpuma " (138) .

*veteiA.o

Lorena quer ser amada ouvindo miisica (100), e
se M.N. não a ama, importa mais continuar amando, sem

mesmo

liza
cão nem vitalidade alguma, pois essa Lorena 6 delicada demais,
precisa de tratamento especial: "(...) sou sexo -bobina, cuida
do, cuidadinho "

(154).

Tanto no amor como na amizade, o distanciamento é a
garantia de sobrevivência, ainda que, sem nunca ser,
apenas
estando, ela acabe na "pulverização total".(Uma)personalidade
em desintegração, não pela loucura, como Ana Clara, mas pela
excessiva passividade, pela fuga do real, pelo fechamento
concha.

na

Lorena vive o dilema de querer e não poder viver um
amor total: o "drama" da sua virgindade (cf. 101) a atotmenta,
mas se alguém se aproximar, erguera uma cerca: "proibida a en
trada de pessoas estranhas "

Ë

(ibid).

Lorena, a esquiva, a incapaz para viver. Sobrevive
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apenas, nas dimensOes da sua fantasia:

real e imaginário fun

dem-se, o imaginário assumido forma de fuga ao rpal. Essa pas
sagem da realidade para o sonho, e vice-versa, ê feita
por
6
meio de ritos.
Lorena coleciona uma série desses procedimen
tos ritualisticos, tais como preparar chá, tomar banhos
freqüentes e prolongados (lavando culpas?), e cultivando a obses
sao da ordem e da limpeza:

"MeAgutho na banheika. DetZcia, detZcia " (176).
"Ouen tomat um banho? E44a banheika

zante "

(50-51).

tio /Lepou

Oferece banhos a Lia, logo que se conheceram

prepa-

rou-lhe "um banho caprichadissimo" (ibid), e antes da
morte
de Ana Clara, ainda uma vez intervem com um banho, para limpar o corpo (e as culpas) da amiga, para prestar-lhe mais um
favor supérfluo como todos os demais. Enquanto Ana delira, Lo
rena a lava, e Lia pensará com amargor:

"LoiLena devia ea'. 4ati66eita, con4eguiu dakthe um banho compteto ante6 da mo&te " (242).
At

no ideal masculino de Lorena a limpeza física

importante, em grau superlativo:

"(...) zonho com um homem timpZ6,simo
(189).

Ha

)
•

•

também a mania de ordem: ela coleciona

?I

•

caixinhas

em que guarda tudo sistematicamente:

"GuaAda tudo em caixinka
(10).

de pano goAido(...) "

Recolhe cuidadosamente qualquer sujeira que

alguém

deixe cair, farelos, cinza de cigarro:

"(...) Lonena
juntando num montauto o4 detnitois e6palhado)s na pequena Eutea dó tapete
(...) " (144) .
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"Dizz¡akçadamente, enquanto ezticava o pizo 4etpudo, Lokena apanhou o A.otinho de cinza como ze
6ozze uma bokboteta" (50).
Sua fixação pela ordem dos objetos e arrumação
das
coisas responde
ânsia por uma ordenação interior, e ela mes
ma confessa:

a

"A deisokdem me depkime, //ma. Ah, ze eu pudezze
me akkumak po& dentAo, tudo catminho naz
gave-ta" (138).
a compensação pela desordem interior.
Tenta guardar num armario os pensamentos perturbadores sobre os irmãos:
"Fecho RFimuto e a gakAa6a de ticoA na custodia
de vidAo do bait.. CekAo a cantina" (109).
Outro ritual e a ginastica, que Lorena faz, não para
cuidar do corpo e da saúde, mas apenas porque precisa encher
o vazio, o silencio interior, no qual coisas assustadoras começam a mover-se:
"Es -toa exauzta ma-6 tLecomeço a pedaZak,
zo 6azek aguma coa" (735).

pteci-

Enquanto Lia discorre sobre problemas íntimos,
questOes sociais, Lorena faz "bicicleta":

ja

OU

a

"Baztou 4a-ea/L. em maquina e
ze aticeta
'sua
biciaeta de vento e entka na engkenagem" (195).
"(...) Lmena que pakou de pedaZait e agma
exe)teZeio kezpikatjtio (...)" (20)..

6az

Assim, entra simbolicamente nas engrenagens assustadoras.
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Talvez pela fragmentação da vida, quelDra-cabegas
memórias, medos, alusaes, mentiras e fantasias, Lorena da
valor incomum ao detalhe, apega-se a coisas mínimas,

de
um

muitas

vezes em momentos graves:

"Dou impoiLtancia ao que nEo tem impoittEncia
(...)" (103).

no tAiviat que eztE o tILEgico" (105).
LTF diz numa entrevista que "a função da vida
de
certo modo é fragmentar a pessoa, a tal ponto que as vezes Vo
cê não se encontra mais, voce vai juntando penosamente os pedacinhos do quebra-cabegas(...)" 7 (Ribeiro, 1977).
Por causa dessa fragmentação, Lorena procura

também

reconstituir-se, apegando-se ao detalhe, valorizando o frag—
mento. 0 cordão da alpargata de Lia a fascina enquanto a amiga relata acontecimentos tristes ou angustiantes do seu grupo
subversivo:

"(...) 6iquei 6a4cinada petaz zuaz atpaAgataz .
(...) oz codes eztavam timpos, miztetiozamente timpos. Nao via mesmo eztAanho aquetez cotdó
- es azzim banco? Penzando noz coizdJes peAgun
tei-Zhe ze zeu amigo ainda eztava incomunicEveZ"
(102-103).
Esse interesse pelas insignificâncias irrita Lia:

"Meuz amigos eztEo todos piLezoz,.eu mezma pozzo
zain pkeza daqui (...). Manueta etE inteimada
como touca e Jaguanibe esta mo.' -to. Entao
voce
piLuicupa com o coAdao da minha
aZpaAgata"
(ibid).
No momento de maior tensão do romance, quando
Ana
.Clara esti morta e as amigas, enfrentando perigo de serem des
cobertas, a carregam para uma praga, Lorena não consegue esca
par

a

atração do detalhe:
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"Sinto noz dedo4 zuaz axilaz C.. ) uma
novinha" (251).
Para Lorena,

gilete

o importante está nessas minúcias:

"Tudo e6t2 noz detaaez: az onigenz, a ISE, a aZegnia. Deus" (13).
uma forma de proteger-se, escapar para o mundo dos
objetos "inocentes". Para Lorena, esses fragmentos, detalhes,
são desencadeadores de fantasias, movem-se "como personagens"
(Lopes, 1970) no texto, porque os desencontros humanos são ca
da vez maiores, o homem tenta jogar com os objetos:

«ia que ninguem zabe nada de ninguEm (...)temoz
intimidadez inzuzpeitaz com az coizaz, com az
paZavkaz" (ibid).
Letras, por exemplo, provocam em Lorena as mais exal
tadas e enredadas analogias com o passado caso de seus irmãos:

niao N meio toAto ze apit.oximaiLa demais
do S
que paTLa compenzaA o de4eito, abandona/La
o T
iaado na aukeoZa aveiLmahada da Zinha que dezbotou" (57).
"C...) digo pazzando o dedo no F .to maiz paZido do que as outttaz ZetiLaz, a ze.- ezvain zanguinoZento em meio da n6doa ko6ada. Como um 4eido
de moAte. Ah, R6mut.o, REmu.e.o. O angue ezco/uLen
do do 4u/to que ma.ezinha p/Locu,tava tapax com a
paZma da mao C. .)"
"E'stava tao contente penzando zj em ZetA.az e de
kepente etaz do/Lam ze compondo, tao
peaigo6az
quando ze juntam. Maz, na itaiz zao dezcompAometidaz. Uma' eitianga4, A, 13, H, M, O ... Tao AA Ax o X. Em decanio,
d-E4mTmotiado, • o
i)mao—gEmeo S com a azt-Ecia de um uzukpadoe
(ibid).

Assim, os objetos, as coisas miúdas e os pormenores,
são para Lorena apenas aparentemente distrações

inofensivas.
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Por trás, espreitam ameaças.
Outro ritual escapista é o chá, preparado com o

ca-

pricho e saboreado com a delicia dos banhos. Oferece-o as ami
gas, como substituto compensatório de uma amizade vital, quen
te. Enquanto Lorena " fazia seus chazinhos (...)" (244), pensa Lia, Ana Clara morria depois duma dose excessiva de drogas.
Impotente para vencer o mundo que o limita, agride ou assusta,
o homem escamoteia essa verdade, brincando,

interessando-se

por superficialidades. Note-se que há, na taverneira do Caste
lo kafkiano (Kafka, 1966, 762) esse interesse exagerado pelas
roupas, que ela, alias, não usa adequadas

a

sua posição e ní-'

vel. A solução ou promessa precária que a taverneira faz, quan
do K. se afasta, dizendo que ela, se no dia seguinte
roupas novas, talvez o mande chamar, é uma forma de

tiver
evasão.

Mentiras como as de Lorena e, como veremos adiante, de

Ana

Clara. No Castelo de Kafka, nem a mulher nem o agrimensor
8
dizem a verdade.

K.

Alem disso, o chá e, para Lorena, substituto de prazeres vitais que ela não se concede, a começar pelo sexo, tão
desejado e tão temido:

"0 piLazeit, que enconifto nezte zimpte4 kituat
pnepaiLait. o chã e quaze tão inten-so quanto o

de
de

ouvik md)sica. Ou tut. poezia4. Ou tomak
banho.
Ou ou ou. Ha tantaz pequenina4 cai44.6 que
me
dão pkazen, que mokketei de ptazek quando -chegait. a coiza maiok. Sekã memo maiot, M.N.?"(16).
"0 pequme do chã me tkanqUitiza como o incenzo
(...)" (226).

Embora adulta, universitária, independente, pois vive longe do abrigo familiar, Lorena mantem uma atitude

geral

de acentuado infantilismo: eterna adolescente.
Conserva um patinho de borracha com o qual as
dorme:
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vezes
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"A6 vezeis dotme com o Pato Donatd. Fica apettan
do a bavtiga dete, coem, coem" (27).

"Apetto a bantiga do Pato Donatd (...).
the o bico" (66).

Beijo -

Faz trejeitos de criança:

"(...) em meio do A.iso, envezgoa, botou a tingua pana ota, e cotocou 06 potegatez na cabeça.
Abanóu az maoz como otethaz" (8).
"Ouando[Iiajothou paira ttaz, Lotena 6azia catetaz" (196).
Suas amigas pensam nela como numa criança:

Lotena menininha 'z.-<indo zua tizadinha hihi-hi" (205).
"(...)

E at

a mãe tem dela a noção de umaimeninazinha. que

não cresceu:

"Minha 6i,Ehinha queltida. Tão puka, tão honezta
e zenzZvet. Tao 6ina (209). Quando vejo Lmeninha com 'sea jeito de menina antiga (...)"
Lorena brinca também, com as palavras, como uma "Ali
ce no Pals das Palavras"

(Barbosa, 1974): tem algo do nonsen- -

se de Alice no pals do espelho, quando fala de trás para dian
te, para "dar sorte", no que as vezes as amigas a imitam:

"Tenho onienhid ate pata caviat" CLotenci.j.

Liao,

oenhid: - gnito e tevanto
"Okienhid,
b/Laço dineito (...)" [Lo/Lena) .
6a1.a&
"(...) 6atei a patavta a gente nEo pode
a
ezza menda de patavta 6J no avezzo q.ue pode
Lena dizze que no avezzo
zotte" LAna Ctataj.

da

2-7

E Lia, pensando no perigo duma rajada de balas da p
licia, dirá depressa "adajar":

"Rajada no E uma patavta boa maz de thE4
pAa
diante: adafat? Roza evou uma adafat no peito
“ca menoz gkave" (122).
Lewis Carroll tinha, também, na vida particular

o

costume de escrever bilhetes para serem lidos ao espelho. 9
A realidade pelo avesso, distoriada, disfarça-se

em

brincadeira, torna-se mais amena, "menos grave". E Lorena faz
outras brincadeiras com a linguagem, como_ a fusão de "namorado" e "amante" em "namorante" (157), ou inventa decomPosigOes
morfossemánticas, ao modelo das "etimologias populares":

"E pkimaveAa, LiEto, ptimaveta. Veta, e vendade,
pAima, natufLatmente ptimeita, a vetdade ptimeita"
(7).
"Joanete deve vit de Joana, houve uma antiga Joa
na com oz ptimeito4 pez dqotmadoz e oz
hendataM a dqotmaçao e vi)Lakam 04 joanetoe
(ibid).
Todos esses comportamentos, como também a mania
de
"entrevistar" as amigas (cf. 18), parecem mais do que mero jo
go de disfarces ou infatilismo
Trazem ao texto
o
10
"comic relief",
que desfaz a tensão dramática do momento, e
serve de contraponto para destacar o trágico ainda mais. Note
se que, em Lorena, essas brincadeiras se tecem sobre o
pano
de fundo sinistro de seus medos. Por outro lado, o cômico

uma tentativa de apaziguar o mundo trágico e de

reconciliar

com ele o ser humano (Todorov, 1975, 16).
A compaixão de Lorena para com a mãe, amigas e freiras, move-a também a tentar ocultar ou arrumar os desconsertos da vida, ainda que ingenuamente, e lúcida da
de tais aq6es.

inutilidade
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Brincar com alguma coisa é uma forma de não parti
par, de não se envolver nela. Para Bergson (Es.d.3 11 e 12) ,
o cômico exige uma "momentânea anestesia do coração", pois é
o nosso estado de espirito que caracteriza um fato como tragi_
co ou cômico e a emoção profunda é inconciliavel como riso.
Reprimindo-a, Lorena pode rir-se das coisas, brincar com elas,
manter a atitude infantilizada de "menina", e assim sobreviver. Bergson (id., 13) relata o caso do homem que, ouvindo um
sermão que fazia chorarem os fieis presentes, não se comovia.
Interrogado sobre tão estranha sensibilidade, respondeu
que
"não pertencia aquela paróquia". Também Lorena não quer pertencer a "paróquia" dos sofredores, dos ameaçados, dos quecho
ram.
Alternando-se com passagens dram5ticas, esses momentos de claridade, graça, inocência e despreocupação,
causam
no leitor o impacto do desconcertante e inesperado,
podendo
tornar-se mais desesperadores do que o tragic() em si (Barnheim,
1965, 74).
Lorena nos deixa intrigados com essas formas de nonsense, como tentando ordenar, limpar, na superfLcie, a escara
trama subjacente.
Para Lorena, Deus é outra pega do grande jogo.
Um
Deus omisso e inatingível, como o castelão que o
agrimensor
procura no Castelo kafkiano. Uma divindade que não se interes
sa pelas desgraças sociais, pela fome das crianças do Nordeste, descrita por Lia, e Lorena resolve o caso, aparentemente,
na sua maneira por vezes simplista:

"(...) ze Deuz vicio ezta -EH
zuctis naz6e4" (72).

poAque deve

tut

Esse Deus também se omitiu no crime dos irmãos, quan
do Remo assassinou R8mulo com um tiro, durante uma brincadeira de meninos. Um Deus fraco ou mau, permitindo intervenções
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do Diabo. E este deixou na arma uma bala insuspeitada:

"E mmte em vioancia. Ramuio com o 4uk0 no pei
to bokbaaando 4angue, um 6(1A0 tao pequeno que
ze mEezinha tapazze com um dedo, hein,
mEtezinha? Foi 4em quedteA., como Remo podia adivinhat
que o Diabo ezcondeu a baia no caho da e4pingat
da. (...) Papai tiAoti az bataz toda4, no
ti7
'toa? Ma tem uma que o Diabo" (46).
Se o crime foi real, essa passagem

das mais revela

doras da posição de Lorena ante a vida. Pode-se duvidar da ve
racidade do caso, pois ele 6 desmentido pela mãe de
(219)

e nesse caso talvez tudo seja mentira: mesmo o

Lorena
passado

de Lorena, que tanto a atormenta, sera apenas um pseudopassado (Hamburguer, 1975, 239). Se foi verdadeiro, recebe dela

o

tratamento que em geral da aos fatos graves: a tentativa

de-

samparada ineficaz, o dedo da mãe tapando .o furo da bala

no

peito de Ramulo, como se tapa o sol com a peneira. Para o san
gue, desfaz-se o crime, reinventa-se a ordem do mundo, da família, e a ordem interior de Lorena. Esse "detalhe", o

furo

da bala, diminuto, fez desmoronar o paraíso familiar: o
enlouqueceu,a mãe malbarata a fortuna
esta condenada

a

COM

um gigolô,

pai

Lorena

solidão.

Todo o desvalimento do ser humano ante uma fatalidade esta representado, nessa mesma página, pelo menino

que,

sem culpa, mata o irmão com uma espingarda:

"Foi zem quettet, como Remo podia adivinhak que
o Diabo e4condeu a baia no cano da e4pingaAda .
Uma ezpingaiLda quaze maim do que eie. Ate- hoje
via.° zei como conzeauiu coitAeit. com aa, nao
Não choka, meu ilLmaozinho, nao choka, ninguem e
ctapado, ninguEm" (46).
Com um Deus desinteressado, a‘queM ela invoca seguidamente, com exclamagOes do tipo "ai meu Pai"
Jesus, como tu te amo!

(5) ou "Jesus ,

(ibid), a desorientada "menina",

se criança num parque de diversoes:

faz-

"Todoz me oZham tão 1impiitico4, me azem um agnadinho na cabeça e vão cwt./Lend° compnaA. in —
gnu's() no TAem Fanta6ma com 4euZ -tune.-L4 de pape
zao pintado e viajantu de matenia ptaztica.
tnem cokiLe poit, pai4agenz de 4Zote4 e
ca4cataZ
ac1aL, o64akZa no4 e4eitoZ do jogo de ez
pethoe Ana (137).
Também Ana, numa de suas alucinag6es, falara no jogo
dos espelhos (167).

Nesse Universo do faz-de-conta, herdeira da capacida
de de Virginia (Ciranda de pedra) de anular os obstáculos num
passe de mágica, Lorena procura ao menos salvar as aparências.
a burguesia se interessa

Se, como dirá Lia (176),

apenas

pelas aparências, essa será a grande atitude burguesa de Lore
na, culminando em sua tentativa de disfarçar a trágica

morte

de Ana Clara (237 a 255): Lorena convence a relutante Lia, e,
maquilada e bem vestida a morta, carregam-na ate o carro, depois para uma pracinha onde a depositam, para que seja encontrada como quem voltou duma festa e ficou ali para descansar.
Lia acha que "mais importante do que enfeitar a morte seria esconde-la"

toda

(244-245), mas Lorena arquitetou

uma alegoria em torno dessa morte:
ti

(...) - Eta não vai 'set encontnada no quanto ,
ela nao mot/Lea no quatto, moitm.eu nou-

t/Lo tugalL.
- Onde?
- Numa pnacinha. (...) Vai 4icait numapta
cinha,
paZzei mia.cotez de vezu pon
uza pitacinha, tem um banco debaixo de
que
uma aftvoiLe, E a pkaqa- mais tinda

ja

exizte. E naquete banco que eta vai 4i
can depoi4 da ,6eta, 4oi a uma 4uta T
na votta .6entou-4e tan (249).

- "Se a motte no tem iLemEdio, poz.so
menos zatvat a6 cincunistEncia4!"

ao

- "VocE gun. dizek, a4 apanEnciae (249).
Nesse jogo de aparências, Lorena enfrenta vida e mor
te,

a

sua maneira:

"Vai gazen-de-conta que Ana ezte-t viva" (244).

Para coroar o ambiente, baixou uma névoa sobre a cidade, enquanto as duas transportam o corpo:
"Nunca vi uma nebZina maiz piLovidenciat (...)"
(249).
"Bom tek-the dado aquae banho. Bom ten baixado
ezza nevoa" (250).
Personalidade contraditOria e ambígua, não se estranha que Lorena salte da mentira para a verdade, e vice-versa,
não distinguindo muito uma da outra:

"QueAo a vendade, M.N., meu amado, ucuta, entenda izzo, queto a vendade. E voe E zugeke A.eti
cenciaz. Omizzb- ez. - A vendade de peito abento7.
digo de cana pana o 6ot" (58).
Momentos antes, porem, era dessa verdade mesma

que
Lorena fugia declarando que não quer lembrar, "agora não" (57).

Essa mesma dúbia criatura afirma, porem, repetidamen
te:

"(...) vocE ainda n d- o 4abe o honnon que tenho de
mentie (58).
"Tenho honnon do 4az-de-conta (.. )" )139).
"(...) nao zabia gingin, o que em genat gazem az

puisocus. Vetutava o jogo do 6az-de-conte (90).
Temos ai uma Lorena fazendo de conta que e verdadeira.

Perseguida pelo passado, indefesa diante do presehte,
Lorena não di muita importância ao futuro. Fala vagamente em
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voltar a morar com a mãe:

Liao.

"Tenho que it,
0 anatizta, Mieux e
mas
o &Lama da vethice. Stxo esse diLama, de tepente eta 6icou com cem anos. Ptecisa de mim"
(231).
"Sacudo-a peto4 ombtoz [d.-<1z Lia),panece que 4i
cou ctiança de novo, a, se votta com a mãe vai
mais ctiança ainda" (232).
O receio de Lia, de que o futuro da amiga seja
entrega definitiva

a

fantasia e

a

infantilidade (as

figuras

infantilizadas na obra de LFT se repetem; hi tragos em
Graciana, de Verão do aquirio, por exemplo), ô

uma
tia

fundamentado

pela prOpria Lorena, quando se imagina, no futuro, um brinque
do esvaziado e sem interesse:

"Um dia de6cobnit1am um esqueteto mais pLanzino
do que os esquetetos em getat, metZdo numa bata
-tão tenue que a bisa num zowto dez6az. E o toca-di6co4 zoteiutado 4ob a poeta, a mraica
4em dizco e sem agutha gitando na
baiLtiguinha
de um camundongo, ti ti ti ti .." (66-67) 21.

ja

O que foi, Lorena, afinal? A ambígua, a "breve"
mais delicada das meninas, com grande fantasias e

a

pequenas

realizações, prisioneira dum mundo estreito, obcecada por fah
tasmas do passado, assustada ante o presente, encolhida

em

sua concha-simb&lica.
Essa "bobina" de emoções, esse emaranhado de complexos, sofre principalmente os efeitos duma tragédia que a

mãe desmentira, jamais teria havido o crime entre, os

sua

irmãos.

Quem mente? Quem inventa? A Autora não explica, e Lorena permanece, enigmática e melanc6lica como um brinquedo
e inútil, anacrônico.

esvaziado
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NO

1. "Lucien, lui, pensait toujours

a

la meme chose:

a

cette

petite existence triste et vague qui etait la sienne"

(Sar

tre, 1939, 201).
2. "D'une maniere generale, j'aime touts aes lies.
plus facile d'y regner"

Ii

est

(Camus, 195'6, 49).

3. "Ne n'aime pas, et sois-moi fidele!" (Camas, 1956, 69).
4. "Bovarismo: termino creado por Jules de Gaultier Para
signar el poder que tiene el hombre de concebirse
to de lo que es (...)" (Lalande).
5. "Le romanesque en lui n'affaiblit jamais la

de-

distin-

sensualite

primitive. (...) Emma n'est pas une Sylphide (...)" (Ver-niere, 1957, XXXVIII).
6. "Nelas [as fantasias]

(...) o sonho é eKorcizado pela rea-

lidade. Hä uma fronteira entre os dois universos e
passar de um para o outro e preciso submeter-se a um

para
rito

(...)" (Leite, 1977).
Observe-se que, em Lorena, a realidade é exorcizada

pelo

sonho, pela fantasia.
7. "Quantd mais o homem se sente fragmentado,. (...) mais
akoira

a

unidade (...)" (Josef, 1974, 11).

8. "Du sagst nie die Wahrheit. Warum sagst du denn nicht
Wahrhelt?

ele

Auch du sagst sie nie"

(Kafka, 1966, 761).

die
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9. Uma dessas cartas aparece fac-similada na obra de

Lewis

Carroll (1977, 269).
10. "(...) o comic relief, na tragedia, se receber

adequado

tratamento, acrescenta , conteúdo ao mundo tragico mas

não

o destrOi. A visão mais ampla e profunda da condição huma
na tende a ser tragica, pois a experiência do homem essen
cialmente

assim. Encara-la do ponto de vista da comedia

(...) envolve o tragado daquele circulo magico, alem
qual não se deve avançar"

do

(Daiches, 1967, 234).

11. Lembre-se a histOria de nrico Veríssimo, 0 urso com música na barriga (Porto Alegre, Globo, 1938). Influencia, co
incidência? Não é o que me interessa ver. Apenas, o simbo
lo existe, e em Lorena reduzido das dimensOes de um

urso

para as dum camundongo, insignificante, inofensivo,

tal-

vez roendo em segredo.

1.2. Ana Clara: o jogo da cabra-cega
"Liao vive pkegando que a zociedade exputza
o
que no pode azzimitat. Ana 6o<í exputza peta ez
pada 6tamejante (...) (227).
"(...) Ana E o pkoduto dezta nossa beta zocieda
de (...)" (129).
"(...) Ana Ctata E o avezo do quad-to
6amitiak.
Nem uma tiazinha pa/.a the enzinat que tudo
que
.óe. 6az antez e depoi6 do amok deve zek hatmonio
40" (13).
"Ana, a Deptimente. Deptimida e deptimente.
amantez. Az angdistiae (52).
"Ana Bacante. Bacante e Bacana"

Oz

(224).

Se a figura de Lorena aparece sob o signo da

vagui-

dão e delicadeza, Ana Clara irrompe no palco, num impacto de
vio1ent6 ruptura com o mundo. Mais uma vítima sem culpa, indefesa (POlvora, 1973), debatendo-se frenética, com medo
de
submergir na loucura, no vicio, na prostituição. Deseja

com

fervor o milagre que lhe transforme a vida, conferindo-lhe se
guranga, brilho, respeito. 0 milagre não vira, e Lia,

quando

Ana morre, dira com amargor:
0
"Temo6 que acokdak ;adke Ax, menina! Expticak
que nao teve nenhum miZagke, eta ezpetava um mi

tagke, nEo
bacaninha? Um pequeno mitagke-dig-j
(...)" (242)..
Se Lorena estd condicionada pela trama familiar e pe
la estrutura social burguesa, seus dramas, porem, são
muito
mais obscuros, sinistros, porque não bem explicados nas

ori-

gens. Uma crime que parece nem ter havido, a interferência do
mal, da fatalidade. Jã em Ana Clara, a sociedade é a culpada
evidente, pois nem chegou a haver família para se desintegrar.
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A mãe era prostituta, vivia em construyOes com amantes pedrei
ros, Ana Clara Conceição não conheceu nem mesmo o pai a quem
pudesse censurar. 0 momento de expulsão do paraíso, que
Lorena se situa na infância, em Ana Clara está inserido

para

Onde Lorena se perde em divagaçOes, Ana mostra

uma

num
tempo anterior ao da sua consciência: é a condenada mais mocente de todas.

dura lucidez (Ferreira, 1976) quanto

a

precariedade de sua si

tuagão e esperanças. Mas também ela não assume o que

distin-

gue: refugia-se na droga, como Lorena no sonho:

"Vai mat a Ana TuAva. De manha jEt eista
dopada
(19). E não
botinha e maconha, can4ei de
vet a matca da4 picadaz. Devia 'set
intetnada
imediatamente. 0 que tambem não vai adiantat,no
ponto em que chegou?
"Ana Cana tambem poisa de indi6etente ma'
ze
não toma ttanqaitizante tecomega naquete detZJuio ambutatjiLio" (13).
Mas nesse estado delirante Ana Clara mantem-se lúcida quanto a definitiva certeza de que, apesar dos
esforços,
não

ha

verdadeira salvação, exceto na mentira, e possivelmente pressente que a desintegração final está próxima,
quando

afirma:

"Jã

não estou turva, estou preta (...)" (55).

Sofrendo mais duramente no cotidiano a

experiência

trágica da expulsão dum "paraíso" de ordem, pureza e verdade,
pois Lorena se distrai em seus escapismos e Lia tem pelo mehos o objetivo transitório da luta social, Ana sabe que
doente, e que sua exclusão da sociedade
qual aspira e

a

está

duma

felicidade com que sonha é irremediável. - n "impura" porque,pa
ra erguer-se um pouco acima da miséria da infância, teve
de
prostituir-se, e está nas engrenagens dum circulo vicioso:sai
ri da miséria vendendo o corpo, e, tendo origem obscura e pro
cedimento duvidoso nunca conseguirá realmente salvar -se -dessa
miséria.

37

Todavia, quer ser aceita pelos ricos a quem despreza
e

inveja ao mesmo tempo, e para isso também faz de conta,não

com a intensidade de Lorena, que se convence por vezes a

si

mesma, mas para efeitos externos. Um desses fingimentos e

a

mentira:

"(...) Aninha 'mentse demai4,

t5gico (...)"(11).

"A menti/La vem, btithante mente, ah, tanta mentita zeguida. Fecha az mEoz e começa a
mentit
com tamanho 6ekvoA, eismut.ou-ze nezze mentit gta
tuito, zem o mencm. objetivo (48).
Mas o mentir de Ana não e gratuito, como pensa Lorena, & uma pobre defesa, uma arma falhada, mas & melhor

do

que sucumbir em silencio. A mentira e como "o belo crepdscu--

lo",1 preferível

a

verdade que pode cegar, matar. Ana

Clara

finge uma pureza de mentira, que pretende concretizar pela va
ginoplastia (19), quer um casamento de mentira com o

noivo

que detesta, e será enfim, na sua imaginação, uma respeitável
dama de mentira. Mente as amigas, em especial sobre sua

ori-

gem obscura e miserável.
A mis6ria a ensinou a mentir, pois "a verdade na miseria fica um lixo"

(74).

Ana mente ate ao analista, que a deveria ajudar

a.

largar o vicio e encontrar o equilíbrio mental:

ta com 0

"(...) quando 6az1a aqueta ancitize
tut
co como eta o nome dete? Não tem impottEncia 7
Mentia tudo. Bem 6eito. Boa noite que a
gente

aZa a yeAdade. Faa nada. HiLt5tia4 ,sujaz

dentez podtez no queko nEo queto" (36).
•

Tambem ela não quer admitir a verdade, dura

de

demais,

suja demais, porque, embora deseje, não acredita mais na
denção, nem na cura. Nem nos afetos: embora precise das

reami-

gas, especialmente de Lorena, que lhe empresta dinheiro e objetos pessoais, segura sua mão nos abortos, e se preocupa com
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ela, despreza-as, revolta-se contra elas, pois tem

dinheiro

ou família. A pessoa que lhe esta afetivamente mais próxima

a superiora das freiras do pensionato, Madre Alix, símbolo du
ma pureza que Ana liao tera, essa Madre a quem a moça

deseja

ter como avô, talvez porque "mãe" para ela seja lembrança

de

miséria.

"Que/Lia teA uma-avb" como madke Atix. Tet uma a.como madte Atix e. teA um keino" (28).
Essa é a diferença e a distancia entre os puros e os
impuros, os santos e os profanados:
"A isenhoAa me ama maz a zenhoka e. zanta rido con

ta" (75).

"Mao Compkeende poAque

zanta" (36).

Um muro implacavel rodeia Ana Clara e a isola dos ou
tros: é a condenação prévia pela sociedade burguesa, e por um
mal mais profundo: o da infância pobre, e da miséria da

mãe.

Na infância, e antes dela, situa-se o motivo dessa condenação:

"in6Encia pobke cabeto pobAe ombAo pobAen(26).
"Minha in6ancia inteiAa E 6eita de cheikoz.
0
cheiko 6kio do cimento da conztAugao (...). - 0
vamito da bebedeikaz daquetez homens e o zuot
e az pAivadaz (...) ApAendi mithJez com
ezzez
che1ko6 mai4 a Aaiva tanta Aaiva (...)" (30).
"Outko cheiko que 4-Ecou 6azendo paAte doz cheio de mijo" (29).

li.06

"Num penico vivi eu. SO' atoAmentaçao, zj
tko" (68).

mon4-

As histórias verdadeiras que tinha para contar
"histórias sujas de dentes podres" (36), por isso mentia
bre um passado intoleravel. Teve de submeter-se aos

eram
so-

avanços
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sórdidos do "Doutor Algodãozinho", porque seus dentes estavam
podres, embora fosse ainda menina. 0 dentista os trocaria por
"uma ponte", como fizera com a mãe, ponte ilusória para

uma

vida melhor:

"A ponte me tevatia pct Zonge da minha mae.
e
PO4Z0
do z homen4 baiLata4 tijoto4 tonge Zonge.
kilt. de novo e me emptego de dia e eztudo
num
cunzo notutno (...)" 131).
Mas nessa traiçoeira esperança havia uma ameaça, expressa na cançãozinha sinistra que a mãe cantava:

"(...) 6a1 andando peZa ponte a ponte eztteme ceu.
(...) agua tem veneno maninha quem bebeu mot teu" (81).
Falhada a esperança, Ana Clara tornou-se bastarda na
'vida:

"Cobtitam minha cabeça com tanta potcatia
que
quando chegou aquae cata (...) aquae doz avi404 zb- viu no bo&tatho um monte de cinza (...).
Na teatidade z5 temoz na cozinha uma
ttapenta
baztatda que jamaiz podeitia catçak tat mimo"
(87).
sapatinho

A vida com que Ana sonha, simbolizada no
de cristal do conto de fadas, o "mimo",

jamais lhe serviria .

Embora consciente disso, e revoltada, continua numa luta frenetica e vã. Mais intensamente do que Lorena, precisa ser outra, ainda que tudo se feche no circulo dos delírios: um tempo de redenção fica sempre no "ano que vem"

(159).

n

o perío-

do do casamento com o noivo rico mas detestado, o "escamoso"
(80), depois da operação que lhe conferira- uma virgindade fic
ticia, necessaria porque o noivo a quer virgem (19).

"Ano que vem, (...) vida nova. (...) Com dinhei
'to e cazada nEo ptecizatia mai4 de nenhuma ajuda, oit.a, a anatize. Nenhum piLobtema ma-4 a viz ta. Livte. Dezttancatia a mattZcuta,
.cctia
um
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cut6o b/Lithante. Os till/Los que tetia que tet.A4
descobentas que 4akia sob/Le si me4ma. Sobite 04
out/1o4" (33).
Essa vida nova, no ano que vem, 2 repete-se como
obsessão. A posição social e o dinheiro significam, para uma
mo
ga pobre numa sociedade de valores materiais, a
liberdade, a
solução de todos os problemas, a renovação, as
descobertas, e
mais que tudo isso: a verdade. Mentindo como Lorena,
também,
como a amiga, anseia pela verdade:

"Vou se/t capa de tevizta. Me casat com um mitio
nEbtio. (...) Rezotvo tudo. EntEo 4ico vekdadei=
/La. (...) Com dinhei&o tamb i-m 4ico pomba. Fico
a pko-pit.ia boca da 6onte jo&kando a veAdade.
dizet a ve/Ldade na ,tiqueza" (76).

4acit

"Ma's o ano que vem me akkanco “ito um

jato
(...). Me desg/Lado dezta pete e nazce
outta
6em tatuagem isem nada. (...) O ano que vem"
(79).
Essa criatura "tatuada" por uma experiência
miser5.
vel, sente-se um animal inferior (cobra, que muda
de pele)
,
desprezado e desprezível, e quer renascer. Mas para isso
precisa da riqueza, na qual é facil ser verdadeira, ate
respeita
da:

"Vi/Lo matfLona
(35).

omana. Reispeito quuto tezpeito"

E então ela, Ana Clara Conceição, filha bastarda,
re
nascida casará com o noivo rico, "aquele besta" (26),
em gran
de estilo:

"Em dezemb/Lo me costa/to PVaginoptaztia" (92)e
em janeito. Uatdo 4az o vutido. Que/Lo b/Lanco.
Estito medievat. PEkotas um {ío de
pe/totas
btancaz. Eno/Lmes" (34).
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Desta maneira Ana assume os conceitos da

sociedade

que a espezinha; uma sociedade que valoriza os bens materiais,
ignora o sofrimento dos menos favorecidos, explorando-os.

0

mundo quer gente rica, virgem, respeitada? Pois Ana sera tudo
isso. Sua revolta contra a sociedade é fundada unicamente

no

sofrimento pessoal, na sensação de injustiça, sem qualquercom
ponente ideolOgico. Move-a o desespero com uma lucidez

que

raia o cinismo:

"Na Aeatidade a mizaia
abzttata. No auge eta
e. abzttata. Sabe aquae abzttato no atamago?"
(68).
"Liao contou que o piothento [zubvetzivo]
6o-1
tixado
Se me convidazsem pata enttat nez
ze atupo (de zubvetzivoz) quando eu eta menina
vace zabe que eu enttava? En/Lava mezmo potque
penzava demaiz em juztiça e coi4a4 (...) (69).
"0/La, acabaA com a bunguezia. Mao ze
ago/La
que eu. Ezpetem ou pouco, tambem que/co, não poz
zo? Ano que vem, vida nova (...)" (ibid).
Não lhe interessam mais justiça social,

revolução,

subversão, ideais. Quer apenas o mais urgente, a única possibilidade de sobreviver; integrar-se nessa burguesia,

antes

que ela acabe. E deseja fazer isso, sacrificando o amor
Max, viciado descendente de família outrora rica, que
não lhe pode oferecer segurança, nem o "respeito"

de
agora

cobiçado.

Mas, nesse jogo de contra-sensos, era com Max que ela se sentia limpa, feliz, era ele a única coisa boa de sua vida
do cãozinho que tivera na infância:
"Na Aeatidade 6ico !impa com ete aqui (...)
td vendo que 6etiz eu eztou" (36).

"A dnica ccii4a decente que tive a dnica que
amou vein Lutu eu chamava" (78).

E4 -

me

"Feticidade
i440
ze ptepaitah catcutando tudo ponto pot ponto. Depoiz jogaA no tixo az mutetaz todae (82).

além
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Liacida e calculista ("Que bicho correspondia
nha? Raposa?"

a

Ani-

(54))apesar da confusão mental causada pela dro

ga, Ana ainda imagina essa felicidade: ter o dinheiro do noivo rico, e ajudar Max a mudar de vida:
"TambEm chego do outno Zado e ainda yoZto

te busca/L. Vamo4 tut dinheiko meu amot e
tatga eisze titabatho peAigozo (...)" (81).

iota
voce

Mas seus condicionamentos são fortes demais, Ana est5. presa as origens, ate pelo sobrenome:
Ana CZana Conceição 4itha de Judite Conezise zeu 6oim.enome? (...) A nhemceição maz
nhem tambEm 4ez aqueta caninha que conheço quan
do itepetiu meu nome (...)" (69).

"(...)

Lorena Vaz Leme, a "nhem-nhem", descobre na amiga os
tragos da origem pobre:
"Ana Mom uza na botsa de DioA, um pente p.eazti

co encandidimo (...)" (4,53).
"(...)

6azen a toatete como Uma dome6tica apnez

isada. Cento.s geistoz e pataviLa6 de Ana CZata,coi
tadinha. Tudo eztd no6 detathe4 (...). Pt-inc-.=
patmente cus oiLigene (13).
Por essas origens, que a marcaram, Ana Clara se revolta, e culpa a mãe, embora afirme que não pretende isso:

"Mao queko botan a culpa em ninguEm nEo YOU 4icart. o ne.to da vida acuLando ma. Sei ta.. 04 ti
poz nojentoA que tevava pira cama" (70)".
Na realidade, é contra a mãe que se concentra um mis
to de raiva e desprezo. A sociedade, "um bando de bons saca -nas que não perdem a chance de mijar na cabeça da gente"(72),
abstrata demais, distante demais. "0 mundo deles é outro" ,
afirma (80). Por Isso, volta-se contra a mãe:
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"Uma debit. Fazia ammzinho ate em tetteno bat do izzo eta zabia 6azet ma4 agattat um daque —
tez vagabundo4 peto cabeto e tevat ao tegiztto
vamo voa E E o pai deta dE aZ zeu nome que vocE
E o pai" (70).
"Mao tive pena nem nada quando eta veio me di
zei que tinha de titat maio 6itho (...) (72).
E quando a mae se mata, tomando formicida, Ana perma
nece insensível:

"Uivou de dugoisto o dia inteino e nezza noite
memo tomou 6o1Lmicida. MotAeu mai4 encothidinha
do que uma 46/Lmiga. (...) Quando votei de noitinha a pnimeika cosa que vi
a tata abeAta
no chEo. Fiquei othando. NEo chotei nem
nada
maz poit que havia? NEo zenti nada" (ibid).
Mentindo sobre a família (cf. 75) Ana inventa que
mae morreu de câncer, e omite a verdade:

"(...) minha mae que tive a ideia de zentat
zata de ezpeta da motte nada methm do que
mo/t.te pana apagat az pegadaz (...)" (ibid).

a

na
a

A sociedade é "um bando de sacanas', a mae "uma debi
16ide' (155), madre Alix distante. Existe Deus, sim,nao vago
e omisso como em Lorena, mas bem cruel:

ja

"Minha mae
tinha apanhado 4eitc um cachmnoe
agona eztava deitada e encothida gemendo gemendo ai meu Jezu,s ai meu Jezu4 meu Jezuzinho. Maz
o Jezuzinho quenia eta diztancia da gente"(72).
"Tenho b-dio de Deuz - digo viAando a cana"(28).
Mas, contraditOria porque em desespero, numa de suas
alucinaçOes sente-se unida a Deus:

"Fiquei tnanzpatente. ( .) Tanta tuz que pteci
6echak o cazaco pata que ninguem veja izto
Cokag_Eo de Jezuz ezta no meu peito (...) (769).
Ete ezta aqui dependuiLado no meu peito com a co
/Loa de ezpinhoz nao nezo nem nada e Ete me ezc-ci/SO
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aeu eistã vendo? Juzto em mim Ete veio 6icat que
Ao gtitat iiszo potque E uma puta de gtjAia. Ee
tet me e'scothido (...) Se He me eiscotheu E
que me/Leg.° e Ete viu tanta humiaaqão tanto zo6timento tembta o que zo4/Li com .todos aquete4 za
cana's que" (ibid).
Mas e apenas delírio, a esperança desse momento

não

a salva. Seria natural que Ana tivesse algum consolo no afeto
das duas colegas de pensionato, preocupadas com ela, mas a so
lidão é irredutível. Lorena, Lena, "e generosa" (39),

mas,

porque invejada pelas origens, pelo dinheiro, pela vida fácil,
e também desprezada em segredo:

"Patece um inzeto. Acabou, não acabou? AZ E que
eztã. NE° acabou? Não tem maiz '6azenda nem goven
nante nem nada. Acabou (...) Bem 6ei-to" (40). —
"A nhem-nhem'compAa m1aate4 de vutidois, a mãe
manda matcus de Aoupa. E daZ. (...) Adianta? (ibid).
A ajuda material que a amiga lhe da
i é tomada por Ana
como espécie de divida lOgica dos ricos para com os

pobres,

um ato humilhante a mais:

"Lena me paga a ptaztica ma's não tem am zaco
ouAo tem?" (38).
Lorena teve, como Max outrora, a segurança

de

-familiar

tão ambicionada:

"0 6eudo 6amitiaA. Sopti tanto potque não tive o
meu" (156).
Ana não teve esse "feudo", e essa falha é uma

cons-

tante ameaça. Lorena, a que lhe empresta momentanea ilusão de
segurança ao dar dinheiro, personifica essa ameaça, 'porque
ela quem descobre as origens:

"Enquan-to a 'gente não tivet aquae zaco de -ou/Lo
a ptonancia não 6unciona potque vem a Lo/Lena
e
de6cobte. Dane -)se. Um iniseto" (80).
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Por isso, embora no fundo deseje ser Lorena e por ve
zes minta que 6. ela ("Meu nome 6 Lorena. Lorena Vaz Leme"
t1673),

sente inveja dela. Na verdade, as três meninas

são

incapazes de amor mais profundo, de relacionamento sOlido.Ana,
em sua aflição, alegra-se secretamente com a decadência

fami

liar da amiga:

"Sei ZE:acabou tudo a decadEncia vem de Longe.,
vi izzo no album. A nhem-nhem tem um abam
de
netnatoz na cor.ca (...). Toda a patentaa ant4ga
poisando em zepia.(...) Maz vieftam oz catunchoz
atacando tão zutis que atAavezza&am oz ta6etaz
daz zaiaz e az 6taneZa4 ingZezaz e chegatam az
tespectivas bundas" (156).

. Revela-se aqui o que Coronado (1971) chama de
caimico", a revolta do menos favorecido contra quem
sex privilegiado, um ódio que supera os lagos familiares

"ódio
julga
ou,

no caso, de amizade e ate gratidão.
Também Lia, com quem se relaciona pouco, e em

cujos

ideais sociais não acredita, pouco significa para Ana, e 6 ob
jeto de seu desprezo:

"AqueZa teit.noLizta zubdezenvoZvida ainda. Papo
6unado (...) (80).
"(...) comunista

(40).

E a gmda bozza netinante"

"Bacana os gtotiozo6 contando naz ent/Leviztaz
que na in62incia A.evinatam a Lata com oz /Latoz
muito bacaninha tanta autenticidade. (...) Mas
e. piLecizo tut. quatito ca./1.'1.oz na ga)Lagem e
ca-

yin. na gdadei.ta

tekezzante" (76).

p/La coqi44ao 4iccot. in

Lia, a intelectual da esquerda, que Confessa a Lorena estar incapacitada de ajudar Ana por não poder se envolver
(cf. 149), personifica bem, nesse triângulo de amizades,

a

boa intenção ineficaz. A realidade mais próxima de Ana reforça as suas descrenças. Cada vez mais, ela sucumbe a. desagrega
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ção mental, perseguida por animais repugnantes, símbolos

das

suas misérias.
São comuns na obra de LFT os animais, especialmente
4
insetos, simbolicos. Em As meninas, também os carunchos (90)
aparecem a Lorena como elementos aniquiladores. Mas 6 na mente de Ana que os animais se movem como sinais duma destruição
sinistra, a desintegração mental, a loucura (os ratos), a humilhação e a morte (barata, formiga).
Os ratos roem sua mente como roiam outrora a constru
ção:

"Comigo vai zeA di4eAente.gietente ./Lepetia com
oz nato4 que toque-toque Aolam meu sono naquela
conztAuçao embaAatada (...)" (30).
"(...) “cou o Aoque-Aoque daz katazanaz goAdas
ta da consttugao dia e noite Aoque-toque no ezut
Ao (...)" (29).
"Se ao menoz (...) a cabeça deixazze toque-Aoque
de penísan o coi4a4 chataz. (...) 55 penis() pena
mento que me (2,z_ 6opLee (26).
Por analogia, na imaginação de Ana Clara o noivo apa
rece quase sempre esperando por ela num restaurante, descas —
cai-ido com a unha um pãozinho que parecia um rato, ou a cabeça
da própria Ana:

"E aquela beta me ezpetando enquanto
dezcazca
zeu pHozinho dezcazca o paozinho com a unha at
4ican 46 o mioto íÇe.Jo Aato. g minha cabeça que

ete dacaca toque-noque. Ba.6tatdo" (26).

A formiga, que Virginia e Lorena 5 contemplam-

como

um animalzinho curioso, engraçado, para Ana é a lembrança
mãe, que, suicidando-se com formicida, virou formiga (79):

"EiscuAeceu e encotheu como uma oAmiga e o 4oAmi
gueiAo acabou. (...) AgoAa e6tou isozinha" (72).

da
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Transformar-se num inseto repelente, auge da humilha
cão, como Gregor E7amsa, que acordou certa manhã nessa metamor
fose (Kafka,1957) esta aludido nessa transformação em formiga.
Também Ana se assemelha a uma barata que tenta atravessar os
tormentos da vida. Ha varias referências a esse inseto,
que
Ana Clara em menina jogou na sopa de um dos amantes de
mãe
(31).
Essa barata, tentando em agonia atravessar o caldeirão fervente, simbolizara a pr6pria'Ana, tentando sobreviver
numa existência implacavel. Iva() havia perdão para os insetos,
não houve piedade para com a menina Ana Clara que pedia
ao
destista "pelo amor de Deus que não" (ibid) quando este
a
quis violentar:
[X ba/Lata) (...) ja ia aindo da paneta com az
azaz pingando gonduka quando a empuvLei de novo
pAo dando. AgavLou-ze na cotheA, a ainda uma vez
vottou a tona e juntou a4 pataz e pediupeto a-

ma/i.

de Deuz que nao no " (ibid).

O caldeirão fervente preparado por Deus, pela sociedade, pela incapacidade de viver em pureza e segurança, é
a
vida de Ana Clara, que anseia pela salvação, como o insetoque
ria chegar a beira da panela:

"(...) aqueta ba/Lata que 6ez a tAavezzia em cima da 4opa eztoukando no vutcao e chegou intei/La do out-&o tado no chegou? TambEm chego do ou
-Cito tado (...)" (81).
E assim como ninguém teve piedade com Ana,
ela foi impiedosa,

também

não apenas com a barata, mas com a própria

mãe, cuja morte não lamentou (72).
O mal provocando o mal parece ser a cadeia fatal des
sa existência, ate o momento da morte, em que ela vê uma bara
ta com florete a lhe perfurar o coração:
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"A maim delaz ze tevantou naz pataz tnazei,Laz,
o peito engomado na tanica de eAgtima, o 4toitete na mae, en gaiLde!" (221).
"(...) o gotete a vanou de Lado a Lado"
Com o florete, a barata expulsa Ana da vida, como a
sociedade a expulsara de seu meio com sua "espada flamejante".
A morte não 6, aqui, senão uma forma de suicídio, de quem,nas
suas ansiedades_e desorientação, refugia-se no vicio e no des
regramento. A exaustão vence a tenacidade, Ana-barata sucumbe
no caldeirão.
Nadou solitaria, bracejou na multidão em que ninguém
sabe nada de ninguém, ou pelo menos "ninguém da a mínima" (10).
Hóspede singular no pensionato e na vida, Ana foi tão margina
lizada que nem nome verdadeiro tem: o sobrenome detestado
e
vulgar é o da mãe, e, se bem que quase todas tenham apelidos
(Lorena é Magnólia Desmaiada, Lia é Liao, uma das freiras
Irma' Bula), é Ana que mais se presta a um jogo metafórico
6
nomes:

de

Ana Clara/Ana Turva (21)
Deprimida e Deprimente (52)
Bacante e Bacana (224).
0 nome é a identidade do indivíduo, e se Ana é

uma
mentira impura querendo ser pura, humilhada querendo ser respeitada, viciada -e prostituida querendo ser "matrona romana"
seu nome é outro engano, pois nela não ha claridade. Uma Ana

Turva.
Uma solitaria, para quem os outros nada significamse
não ameaças ou ausências. A solidão é uma espécie de dura liberdade:

"A gente E time otha aZ ninguEm zabe o que tenho no botso Cdtogal. NinguEm sabe o que eztpu
engoZindo. Mithates de pezzoaz em tedot e ninguem. S5 eu. Agota mezmo nezte minuto uma potta
da e quem E que ezta zabendo" (166).
Eis a acusação que Ana faz

a

sociedade e

a

cidade
grande, onde todos se ignoram. Todos na sua concha, que
nem
sempre 6
- rosa e ouro como a de Lorena, mas sempre concha.

dos"

Andando sozinha na noite, "a noite dos desacompanha(167),, Ana tem alucinações, e imagina-se o que desejaria

ser, algo imponente, distante, livre dos aviltamentos:

"Eztou zetena como uma tainha E gtotioso ze zen
/tainha. Se zentit outta. Chega de Ana Ctata.
Sou Lotena" (167).
"Pazzo obe/Lana ent/te az ataz pazzo ent&e. todos
Zevando meu segtedo como um navio. Sou um navio
pazzando
tonge todo ituminado me vejo ta ton
ge e E um ezpetacuto me ve& pazzando no mat" —

ta

Mas Ana Clara não

uma rainha. R um ser humilhadoco

mo um inseto, porque assim a consideram os preconceitos. Disfarça-se de rainha num mundo de mentiras, Alice no Pals
sem
Maravilhas. Em vez de recuperar sua identidade como a
Alice
7
de Carr011,
ela encontrará a morte. Morte humilde e solitá—
ria, ignorada, como Ana sempre foi. Morte sem reconciliação,
e sem disfarces, no mais absoluto desamparo: apenas o patetico gesto das duas amigas, inútil e belo, quando a colocam na
libertação da pracinha.
A existência de Ana Clara foi o jogo da

cabra-c?ga

em.que se procurou o não-encontrável, a solução para problemas individuais e sociais irremediáveis no contexto do livro.,
Ana 6
- posta na praga, num simbólico retorno

a

pureza da infán

cia, ao paraíso perdido que nem chegara ,a ter. Mais uma
no jogo, a ilusão, a magica, o faz-de-conta de Lorena.
nao conseguiram amizade nem compaixão.

vez,
Mais
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A morte de Ana lembra do condenado sem razão nem jus
tificativas, em 0 processo (Kafka, 1966, 444): um dos executo
res enfia a faca no coração de K.

(o florete da barata), e

o
condenado, com seus olhos moribundos, ainda via aqueles senho

res observando a execução. "Como um cão!" pronuncia ele,

e

foi como se toda aquela vergonha sobrevivesse depois da
8
morte.

sua

A vergonha de Ana Clara não 6 individual, mas,

como

a do processo kafkiano, um opróbrio universal da

sociedade

humana, pela injustiça e pelas crueldades. Vergonha, não do e
xecutado, mas dos executores.
Ao tentar compor a fisionomia de Ana Clara Conceição,
não se pode deixar de anotar a linguagem com .que a Autora

a

retrata, em particular quando 6 o pensamento desarticulado

e

fragmentario da personagem que discursa. A frase sintaticamen
te truncada, que mais raramente aparece em Lorena e Lia, suge
re o estado delirante de Ana, sua confusão mental, e o

sem-

sentido de sua vida. Pensamentos e falas se truncam.
"Pen6a que 65 eu"

(25).

"Te amo ma4 em janeiko meu boneco" (28).
"Fica/Lam ,todo 4 no 4uboo. Sj eu" (35).
"E 6e eu e6tivee (37).
"Vigo que me atiLaisei no" (45) 9
Temos uma impressão mais acentuada do isolamento dos
indivíduos através dessa preciria comunicação, e por essa expressão frustre. Ana estd irmanada com Lorena pela

solidão,

menos intensa e angustiante em Lia, cujos sentimentos

são

mais calidos e naturais.
Em Ana Clara aparecem, evidentes e irreversíveis, as
pegadas dum pecado original no qual ela não participara.

No

jogo da cabra-cega, ela não encontrara o que busca, pois, nas
suas condiqaes de vida, o que procura

. vel.
ynão-encontr a

HO. 11E VIM
0111101E1
airin,IvA r mitianinfinro
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NO
1. "Le mensonge (...) est un beau crepuscule, qui met
objet en valeur" (Camus, 1956, 128).
2. Também Raiza (Verão no aquário, 43)

chaque

pOe suas esperanças no

ano que vem: "Quero começar um ano limpo, decente". "Amanhã, amanha, que hoje era tarde demais (...)" (VA, 20).
3. Comparar com os carunchos simbolizando o tempo destruidor
em Verão no aquário (p.6). ITafa- via-os cavando
"galerias
insondáveis" na destruição dos livros.
4. Para Virginia, em Ciranda de pedra (1974, p.13), o besouro
caldo de costas. Para Raiza, em Verão no
ário (1976, p.
107, os peixes no aquário.
5. Ciranda de pedra, p.3; As meninas, p.54.
6. Cf. artigos sobre batismo de personagens em Lygia Fagundes
Telles: Luft (1978) e Pinto, 1979.
7. Carroll, 1977.
8. "(...) Wahrend der andere das Messer ihm tief
ins
Herz
stiess und zWeimal dort drehte. Mit brechenden Augen
sah
noch K., wie die Herren, nahe vor seinem Gesicht, Wange an
Wange aneinardergelehnt, die Entscheidung beobachteten
'Wie emn Hund!' sagte er, es war, ais soltte die Scham ihn
dberleben" (Kafka, 1966, 444).
9. 0 processo é bastante freqüente no livro; mas, como
aqui
não se pretendeu um estudo mais detido da linguagem, escolhi apenas alguns exemplos, a titulo de ilustração.
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1.3. Lia: o jogo dos equívocos
"0 que zei, a6inat? Que
da uquvLda mante
e que petdeu o ano pok 6attais? Que tem ums namonado pkeiso, que eztH tkabathando numa noveta - e
que eista penzando numa viagem que no tenho ideia paka onde zeja?" Cyadte Atix isobAe
Lia)
127).

"(...) Lia que 4atava zempte de cima de um -caixote (...)" (92).
"(...) Liao com zuaz'atpangataz que - caluLegam a
poeiita do mundo. E que pacote4 óao eis4e6, pan —
6teto? Bombaz?" (140).
"Tao t(Icida quando 6aZa maz quando u.e./Leve 6ica
to 6entimentat, oh, a tua, o Lago" (19).
A uma primeira leitura, 'Lia pode parecer a mais coerente, firme, segura das três meninas. Certamente -6 . aquela que
procura engajar-se num ideal, o da justiça social; aquela que,

em vez de divagar ou delirar, age. Mas, exatamente por
aparência, talvez seja das três a mais equivocada, -

essa

pensando

ser o que não 6, Lia não deseja ser outra, como desejam

'Suds

amigas: é outra do que pensa; dai o jogo de enganos.
Temperamento apaixonado, aproxima-se da Simone
de
1
Beauvoir que dizia querer tudo ou nada.
Apologista da ação,
da independência do indivíduo e da luta social, lembra

Beau-

voir também na consciência de que & difícil conciliar felicidade e inquietude,

2

e Lia, embora querendo ser feliz com

Mi-

guel, o namorado preso, preocupa-se com os problemas so.ciais t
sente-se irmanada aos companheiros de luta presos, torturados,
exilados. Mas não consegue esquecer seus anseios pessoais
realização.afetiva. Lança-se na aventura de viver, nesse
preendimento corajoso, do qual não foge apesar do medo
ral: na verdade,

de
em-

natu-
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"Liao ezta com medo" (13).
Não foi expulsa dum paraíso familiar, que Lorena per
deu e Ana nunca teve. Afastou-se ela mesma da familia persis)
te nessa ruptura, embora tenha saudades. Ao contrário dasduas amigas, que apenas tem sonhos e medos, angústias e terrores,
Lia de Melo Schultz tem ideias, as quais persegue com relativa coerência. A separação da família ê uma delas:

"(...) tem que coAtait. o coh..dao umbiticat, en-ten
de. Senão ete ennota no peiscoço da gente, acaba
eAtiLangatundo. Cazt/Lando" (218).
0 lar lhe parece algo pesado e enjoativo:
"Não 6ei expticaA, ma.4 ãE como eh-te cafe adocicado e quente. Minha mãe chegava a me aba6at
com tanto amo/L, pke4enia a4 vezez que me amaze
meno6 (...) Aconchegoz, eistinhaz. Lembto de to
dos, amo todo maz não tenho vontade de vottaer
(125).
Dessa maneira, Lia tem sobre as amigas a vantagem de
não ser condicionada. por um passado sombrio como o de Lorena,
ou miserável como o de Ana Clara. Isso acentua a ideia de. que
as personagens de LFT são predeterminadas pelas origens, por
tanto, isentas de c,ulpa. 0 ser humano é encarado como

vitima

de fatálidades e determinismos que jogam com ele, muitas
zes cruelmente, mas não hi como escapar ou vencer.

ve-

Para Lia, que vem dum lar "normal", a separação

riao

foi a expulsão dum paraíso vivido ou desejado, mas um
voluntário, pensado. Em Lia no

ha,

exílio

como em Lorena, magoas pe

la decadência e desagregação familiar, nem revolta como

em

Ana, mas a consciência de que, embora sejam todos bons, e ela
ainda os ame, não quer voltar.
Isso lhe di por vezes sentimento de culpa, pois ague_
les que a amam a aborrecem:
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"Famaia E memo um pe no zaco. A
tonge. Re1.a0e4 peqeitae (118).

minha

moka

Lia tem necessidade de conquistar e preservar a liberdade individual, e de engaja-la, voluntária e conscientemente, em outros grupos, como o de seus amigos
subversivos,
perdendo paradoxalmente de novo a liberdade. Pois agora
Lia
faz parte dos marginalizados, dos perseguidos, não por fantas
mas mas pelas balas da polícia e pelo medo da prisão.
"(...) Maz vamo4 agUentando. Um que 6ique
tem
que coktek como um co danado pira pazzak o 6acho ao zeguinte que tecebe e zai cotnendo ate o
pnb- ximo que nem eztava na coAAida, entende"(130).
Engajada nessa luta idealista, Lia pensa ser
coisas que na realidade não 6, ou não é totalmente:

varias

considera-se fria, pratica, a que "não se
emociona
com poesia" (102), a que, quando Lorena cita versos, "desatou
a falar sobre a queda do dOlar" (ibid), e no entanto escreve
um romance açucarado, que merece criticas ate da delicada Lorena:

"1...) eta 6ica zubtime quando ezckeve, começou
o komance dizendo que em dezembiLo a cidade chei
ta a pego. Imagine pezzego. (...) j
4u6t7
man demaiz. Dedicou a hi.ótjkia a Guevaka com um
pen6amento impoktant:Lísimo zobke a vida e a moA.
te, tudo em taim. Imagine 6e entka tatim no eT
quema guevaniano" (3).
Desligada das vaidades femininas, Lia tem a aparência descuidada, usa "sapatOes de alpinista" com "grossas meias
brancas ate os joelhos" (7). Escreve seu romance em
"cadernOes de capa engordurada" (19), não se preocupa com limpeza ,
"não toma banho" (65). Esse comportamento,e o físico
robusto
lhe mereceram o afetuoso apelido de Liao. Na aparência,
uma
jovem subversiva inteiramente engajada na luta de seu grupo.
Mas não escapa as contradigOes que, embora em

menor
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grau, atingem suas amigas:

"Eh! Liao. como hekanga do pai tinha o vigoA geA,
man-Lao, andejo capaz de ome. (...) Maz az r3Aopotli:
0- es gtoaiozais heAdou da mãe (...) O aça- cak
dE
voz quando eztã nostatgica tambEm E hekanga baia
na. Compota de jaca. Maz o zenhok KaAt 6iAme de7
baixo do bAaço, ezcondido e expozto, camqtado e
exibido, que ninguEm zaiba que esta E minha BZbtia! (...) O pE atemão sotidamente kacionatizta
maz E o pE bAaziteiAo?" (50).
Mais uma vez, o condicionamento do indivíduo, inocen
tando-o previamente do que é ou faz: metade alemã metade baia
na, Lia de Melo Schulz tem de ser o que 6, tem de
carregar
suas contradigOes e equívocos, racionalista e sentimentalifor
te e fraca. Por essas fatalidades,

"(...) abandona zem peztanejak a Revotugao,
e
atE com gkande ategAia, paka juntak-se ao noivo
(...) (Matins, 4974).
E discorre sobre a fome das criancinhas do Nordeste,
saboreando, num jantar com Lorena e o namorado desta, bom vinho e lagosta (12). Quando tem, ao alcance das mãos, um
humano realmente carente a quem ajudar

(Ana), não faz

não se envolve: o próprio ideal, que a coloca

a

ser
nada,

margem da so -

ciedade, a impede de se envolver. "Caridade individual é
mantismo"

ro

(129), desculpa-se, mas é o medo da policia, da pri

são, que a afasta de Ana Clara:

"Eztou comptetamente amaAAada, Lena, não
posso
ajudaA Ana CtaAa. Se me enAoto com viciado. Nem
que 6oz4e minha iAmã, não pozzo, onde tem tka6icante e viciado tem tiAct aoz montez (...)"(749).
Mostra mesmo certa crueldade em relação

a

amiga:

"Sei que eta esta doente maz essa E uma
doença
que me da vontade de e,sganaA o doente. Vão sub —
mekgindo com aquetas cakaz pasmadas, vão a6undan
do todoz, um pok um (...) Nem 04 bichoz,
Lena,
que
bicho)s eagem, ezpekneiam. Etez não. C...)
Ja estou atkasada, Lena. A viagem, mit pates de
pkepakativos" (ibid).
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E, afirmando que nada hi para fazer, prepara-se para
o encontro com o namorado e a sonhada felicidade pessoal.
A
emoção e o raciocínio, a luta social e a realização afetiva,
são os dois pc-31os entre os quais Lia se debate, e em
razão
dos quais se equivoca nesse jogo que a deixa perplexa e a faz
lutar contra as emogOes naturais, que teme ou despreza
como
sentimentalismos:
"Mao se penzo em voce Diguet] gico uma daoga,
.queito chokan. MoLtek. (...) F), Miguet. Ptecizava tanto de vocE hoje, esta vontade de chotaiL ,
zei. Mas nao choto" (9).

ta

"(...) acho que eztou gicando uma vetha zenti
mentat" (116).
'

Para disfarçar, talvez ate para si mesma, esse senti
mentalismo, prega o amor livre, prático:
"(...) expticou com ponmenoaez que ezcotheu eu
pcutceiko azzim a 0.io, como ze ezcothe
uma ezcova de dente., ponto, VaM06 noz deitaa"
(153).
- Embora critique Lorena por ser romântica, "Quadrada
e romântica, o que dá no mesmo" (145), tece fantasias sobre o
seu encontro com Miguel na Argélia assemelhando-se com.Lorena
a soltar sua imaginação:
"Com a ponta do dedo, ao invez de AtgEtia, ezcaeveu Agia, penzando em AZgea. No vicio ezbAanquiçado pao ha-tilLo de ambo4 ze taanz6etizze o e paaa funda do t, Atge/Lia gicaitia
isendo
ategATa. Limpou depaeTza o vidto com o tenço"

(-123-41-:

"Aagetia
paiLa uma

tenho vontade de vLitat. Bonito nome
tha" (197).

"(...) Migue /Lima com Akget, 'Lima pobite
tHo /ca, eztou indo!" (207).

ma's
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"Se não tivezze a pazzagem, inia nadando, andan
do. Rio4, vate4, montanhaz e um oa4i4( . . ) "(197).
Assumindo parcialmente (por não se entregar de todo
aos ideais politico-sociais) a atitude critica, de oposição a
valores e instituiçOes, Lia despreza a burguesia:
"A butguezia ai toda. e4ptendo/Loza. Nunca clZ hico)5 6onam tão Aico4, podem 6azen az cazaz
com
maçanetaz de out° (...)" (9).
"0 mundo do butguE4
(
) (176) .

i o mundo da4 apatEncia4"

Critica também os intelectuais:
"04 zimpaticoz 4impatizante4. Nao zei expticat
maz tenho mai4 nojo de intetectuat do que de ti
Aa. Ezze ao menoz nao tact mazcata (...)" (9). —

"Oz intetectuaiz com zeuz Wminhoz do

cong" (21).

usao

Viet-

bem hummado4 oz intetectuaie (ibid).

Para Lia, a Igreja não 6 menos merecedora de acusa—
q6es; mas, paradoxalmente, suas ideias nesse assunto são bem
tradicionais, preconceituosas:
"Mao zei expticaiL, LoAena, maz a igiLeja
demaiis az peAnaz" (145).

abAiu

E sobre os padres:

"(...) ezzez moçoa ze pAeocupam com o
obztat pAa tAepaA"(14.6).

nihit

Mas a grande culpada, como convém as idéias de
uma
universitária subversiva, "6 a sociedade, responsável por cria
turas como Ana Clara (cf. 129), e pelos males em geral,
.que
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descreve ao falar nos padres:
"Nozzoz 1.ndio4 ze 4i6itizando, os meninos todos
caindo de dAogados, 6avetado4 e katoz, muttipti
caçHo das putaz e diminuigao dos paez" (146).
Mas, na realidade, é dessa burguesia e dessa
socieda
de que Lia usa para obter dinheiro para a
viagem
(emprestado
por Lorena), ou o carro (da mãe de Lorena) para suas
atividades secretas. A escapada final, ao encontro de
Miguel, também
se deverd ao dinheiro uma burguesa alienada e
decadente,
da amiga:

mãe

ur

calLa a pazzagem? Eqim, nao tem impottancia,
6ato com minha gente, a genz Zmenenziz tambEm
vai ajudaA, E evidente" (123).

Nem Deus escapa a esse espirito inquisidor e inquieto:

"TambEm 6ui anjo de ptocizzao, pata-h64tia, 6u-í
tudo. (...) mas azzim que comecei a teA os joAnais, a tomaii consciencia do que ze pazzava na
minha cidade, no mundo, me deu tamanho 6d-Lo. FL
que.-<í uma (Cutia. Sem d6vida ete exizte, eu penia
'ia, maz E 46 cnuadade. Dezze utado pazzei paAa. o da iAonia, 6iquei irtanica, maz E um bnicoteun, 4abe o que E um biLicoteun? (...) Comecei
a achak que DeuA em.a (...) um bAicoteut de gentez. Catava uma sob/La aqui, out,La ta adiante
e
a44.-Lm ia 6otmando zuaz engenhoeaz. Pok disponibitidade, entende. Capnicho. Quando uma bAicota

ge começa a 6uncionaiL,
za (...)" (195).

(...)

ete ze de4inteiLe47

Lorena lera uma passagem que Lia sublinhara num livro, sobre "obedecer a Pcitria como se obedece a
Deus" (49),in
daga se ela acredita nele, ainda que como
bricoleur. Lia desconversa:

"Outka ho/La vamos discutift. ezze azzunto" (196).
Temos aqui o terceiro retrato: mais pratica e
15cida
db que Lorena, porem mais imatura do que Ana
Clara, e paradoxal porque não consegue conciliar a vontade de luta
sdcial
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com o anseio de felicidade pessoal. Essa é Lia de Melo Schultz
Também ela não é uma personalidade autentica. Também ela esca
moteia, mais que dos outros, de si prOpria: é sentimental
não quer ser; é individualista e não quer ser.

e

Não a ameaça o passado, mas o presente "presente quer
dizer imprevisto"

(197), em que lhe pode estar destinada

a

qualquer momento uma rajada de balas. E o futuro? E a incerte
za com Miguel, longe da pátria e dos amigos.
"Pazzado e 4utuAo. E eu? (...) o gnao de
em tnanzito" (237).

aneia

Lia a mais humana, a mais natural, a menos atormen
' tada das Meninas. Mas não é coerente, obedece a um

destino

cujas rédeas não tem nas mãos:

"Mais quem e que tem? A pt6pAia Lia (...) tinha
ainda ezzaz nedea4? Pendeu o namotado, pendeu o
ano pon 4attaz, buteveA4ou tudo" (92).
Também ela, "buleversada" como todas as

personagens

desse parque de diversaes, é fruto da sociedade que ela comba
te, e de uma força maior, determinante, não identificada

mas

presente, esse destino, essa vida, essa condição humana

que

faz de Lia um "grão em tránsito". Sera, talvez, mais estrangeira ainda na Argélia. A Autora nada revela.
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NO

1. "Je voulais tout ou rien", diz Simone de Beauvoir, em Memoires d'une jeune filie range, 161.
2. Id., ibid., 199.
3. Para analise de Simone de Beauvoir como algum que se lan
qou totalmente no empreendimento de viver, cf. a obra de
Francis Jeanson: Simone de Beauvoir ou l'enterprise de vi
vre. Paris, Du Seuil, 1966.
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2. 0 TRIÂNGULO DA SOLIDÃO

"Ana Ctaka 6azendo amok. Liao

Çazevido comZcio.

Mezinha 'jazendo anati6e. AZ pLeitinhaz 6azendo
doce (...) Faço [Lokenal 6ito6o6ia" (173).

"Cakidade individuat E komantizmo (...)" [Lia]
(129).
"Nao que)Lo mai4 nada que odeio. Nunca mai4 ninguem vai me vek. Agota eztou 4ozinhan [Ana C.eaitaj (72-3).
"Sotidao. Chamo. NinguEm te4ponde" (Gtiteet,
1968, 43).

2.1. União e desencontro no triângulo
Os rostos das três meninas na fotografia tirada
Irma Clotilde

por

(89), formam uma pirâmide (ibid), um triân-

gulo. Como os lados dessa figura geométrica, as três
unidas apenas passageira e superficialmente, pelas

vivem
pontas,

mais através de circunstâncias do que por ligação afetiva. Mo
radoras do mesmo pensionato, fazem parte da mesma geração

e,

as três, longe das famílias.

Se existe uma união mais profunda, é por semelhanças
inconscientes e indesejadas, que não as tirarão de suas

res-

pectivas conchas.
Une-as, por exemplo, o medo, até moram num "Pensiona
to Nossa Senhora do Medo"

(48), como chama Lorena. Três

fru-
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tos de algo transcendente, sinistro, que as maneja como fanto
1
ches,
três criaturas impelidas por forças que elas não conse
guem veneer ou realidades que podem assumir.
Debatem-se principalmente no dilema de inocência

e

culpa. Não as podemos "culpar", pois a Autora as apresenta co
mo conseqüências não como causas do mal. Ainda assim,

sobre-

paira um sentimento de culpa geralmente não mencionado,

tal-

vez nem bem consciente.
Assim, Lorena sente-se culpada em relação

a

mãe

que

envelhece sozinha, a desequilibrada que se) "faz analise"

e

sente com pavor a ação do tempo. Acabara voltando possivelmen
te para a companhia dessa mãe devoradora.
R provavel que tambem a atormente certa culpa

por

causa da tragedia dos irmãos, pois estava junto e não peide fa
zer nada. Alem disso, a impotência para resolver os problemas
das amigas, a ironia e suspeitas que alimenta em relação
as
freiras, tudo a inquieta. "Sou um monstro" afirmara (12).
Ana Clara aparentemente não se culpa, pois

apenas

acusa aos outros pelos seus tormentos: a mãe, a sociedade,

a

vida, Deus. Ainda assim, sente-se como alguem impuro, e deseja com fervor tornar-se pura, respeitada, renovada. Suas cons
tantes mentiras hão de lhe dar a sensação de estar em

erro,

pois mente com deliberação ainda que se pense justificada para isso. Se não mentir, nunca a aceitarão, a mentira ê condicão de sobrevivência.

A insensibilidade com que encarou a morte da me pode ser outro fator de culpabilidade: a

morte

da prostituta re

les a deixa livre para tentar uma vida melhor.
Lia - essa assume as culpas do mundo como carrega
poeira da cidade nos sapatos (140). Tem remorsos em relação
família, que abandonou porque a amavam demais. Vive o

a

a

dilema
#
de ficar lutando com os companheiros, ou abandonar tudo e se-
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guir para junto do namorado buscando a felicidade pessoal. E,
grande

embora com pena de Ana Clara, não a ajudara senão na
"aparência final": não pode se envolver.

Liga-as um grande desajustamento no mundo: Lorena,in
capaz de enfrentar a vida; Ana, isolada pelo preconceito

so-

cial; Lia, fugindo da policia. Tres marginalizadas.
São também irmanadas pela incessante procura e expe,
riencia de frustração, mais pronunciado em Lorena e Ana.
Lorena, pretende uma ordem familiar agora impossível,
pois da família apenas restam figuras sem maior ligação. Mortos o pai e um dos irmãos, a mãe entregue ao pavor de envelhe
cer e a uma vida superficial, o outro irmão sempre

viajando

(outro exilado), sobrou Lorena, sozinha. Ela também deseja

a

segurança do amor, mas não tem bastante vitalidade e capacida
de de doação para obter isso.
apenas

Ana quer a reabilitação moral ainda que seja

numa aparência, simbolizada pela vaginoplastia, e procura segurança pelo único meio que a sociedade lhe proporciona:

di-

nheiro, casamento, ainda que obtidos através de mentiras.
Lia quer a justiça social: aparentemente, é
que se empenha, mas esquece a ajuda a uma amiga tão

nisso
pr6xima

como Ana Clara, e acaba afastando-se dos companheiros de luta
para reunir-se ao namorado no estrangeiro.
São "três boas meninas"

(21 e 209), mas o mundo

que vivem no comporta mais "meninas exemplares"

em

(209). Viti-

mas, inocentadas pelas predeterminagOes, não são grandes

nem

no bem nem no mal, nem mesmo no sofrimento, exceto Ana que as
sume dimensOes tragicas no seu debater-se angustiado. Não
refiro ao trdgico no conceito clássico, 2 mas ao que se

pode-

ria chamar de uma experiência do trágico, mais acentuado
Ana.

me
em
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Mas, embora ligadas por mialtiplos fatores,
Ana Clara e Lia desencontram-se nesse triângulo,

Lorena,
diferentes

que são nas origens, nos conflitos, nos procedimentos. Lorena
as descreve:

"a Liao com zuaz atpangata4 que cantegam a poei
iLa do mundo (...) Ana tutva com zeu. 6apato do47
nado e babado (...) Fechando o 4Equito a
Gata
de patinhais entAvadais (...)" (140).

Lorena ê essa gatinha de luvas: a sutil, a disfarçada, com manhas de felino.
Estebelece-se. uma ligação maior entre Lorena e
at

pela freqüência com que aparecem juntas no texto.

ideias, Lia expOe seus problemas e

da

Lia,
Trocam

conselhos a Lorena, en-

quanto esta lhe oferece cha, banho, dinheiro, e o conforto du
ma ouvinte não muito interessada.
Ana

a grande solitaria, o ângulo mais remoto, rela

cionado apenas na superfície com as duas amigas, especialmente usando dos bens que Lorena lhe concede por boa-vontade me
ficaz, ou mesmo por fraqueza.
Juntas, mas não unidas, observam-se sem partilhar, e
carecem, nesta amizade, de qualquer vigor ou poder ante as ar
timanhas do destino. Sao tres meninas solitarias.

2.2. Incomunicabilidades
. Dessa falta de verdadeira participação entre os
res humanos representados em As meninas especialmente

se-

pelas

tres jovens, resulta uma incomunicabilidade característica no
mundo ficcional de LFT, que jã torturava Virginia (Ciranda de
pedra), continuou a prender Raiza (Verão no aquaria) 'em

seu
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aquário simbólico.
"Eu zei, ninguem -datia a m:inima. AA:tancatZamoz

o cokagao do peito, otha aqui meu sangue,
.aqui meu cokaçao! Mao tem um tipo ao tado engAaxando oz 6apatoz, VIC COA de gkaxa o cava —
theiAo pke4eke? (10)..5
Se a compaixão é o principal sentimento que liga Lorena e Lia a Ana, por outro lado essa compaixão não

seria, co

mo diz Lia, "uma forma de se sentir superior (...)? (21).
A amizade não é bastante vital, ou elas não são sufi
cientemente livres, maduras, equilibradas, para poderem, como
4
diz a personagem de Camus,
dormir no chão do quarto e partilhar do sofrimento das outras. Sao capazes apenas de simpatia,
5
aquela mais encontradiça que o amor, pois não compromete.
Lorena chega a dizer: "A intimidade

é inimiga da ami

zade" (55).
Sua visão reciproca envolve perplexidade. Sabem-se a
prisionadas, mas as grades as deixam dentro ou tora da prisão?

"Saio e bato o poktao. Vejo-a como uma ponei
/ta atAavez daz gkade4 do zeu jakdim. Sinto
uma
cekta tki4teza ma6 Zogo tenho vontade de AiA.Pon
to4 de vizta: pata eta a pAi6iOneita nao zu eu?
[Lia zobAe LoAenaj(151).
Não se pertencem, nem ao menos ficarão j,untas

muito

tempo:

uNao vai vottak nunca mai, vou peAdEpekdi o AztAonauta" [LoAena sobhe Lia] a94).
E Ana Clara, embora reconheça que Lorena ê
e boazinha, afirma, radical:

uNao goo de ninguem" (159).

generosa

66

Não podemos afirmar que não exista amor nester romance. Mas quando existe é ineficaz. A ineficácia das tentativas
humanas está no fundo de quase todas as angústias. Temos
o
amor vago de Lorena por M.N. Ela poderia repetir com Ralza:

"Ete nao me ama maz i640 no imponta, o impoAtante
aman!" (VA,20).
Para Ana, o amor é desesperado e vão, pois renunciaria a ele para conseguir segurança material e ilusOria purifi
cação moral.
Para Lia, o amor é um elo constantemente ameaçado pe
las contingências sociais, pelo perigo mesmo pela separaçãofi
- sica.
Existe, porem, outra forma de amor, mais presente no
livro: a amizade, que não sofre tormentos nem perseguição, e,
ainda assim, se revelará igualmente ineficaz. Ninguém
ajuda
ninguém nesse mundo desencontrado, onde a solidão se. instalou,
irredutível, e podemos ate mesmo ferir uns aos outros .sem Clue
rer:

"Pon que az vezez 6i/to Liao quando minha vohtade E ve-ta contente" (104).
Merecem menção especial as freiras, que, no microcos
mo do pensionato, servem de contraponto para a realidade exte
nor das meninas. Mas quem são essas freiras? Criaturas
que
"fazem doce", numa atividade insignificante e domestica. Com
elas, haverá ainda menos integração. A religião que representam não passa dum vago aceno, mais infrutífero ainda
porque
essas freiras, a exceção de madre Alix, nos são apresentadas
em forma caricata. E geralmente Lorena quem descreve
essas
personagens, e mais se relaciona com elas: sio infantilizadas,
incapazes de apoiar ou orientar quem quer que seja, Basta ver
Irma' Bula, a que nos bolos sempre carrega bulas de remédios ,
como tentanto consertar os desarranjos dum mundo que eLa não
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compreende nem lhe diz respeito.
uma figura caricata

a

que Lorena nos apresenta:

"Oh otho4 de coelho velho tactimejando no tengotençot" (95).
"Eta enttou toda encothidinha, zempte entta com
ezze an de quem pede dezcutpaz pok ocupat um -Eagat no ezpaço" (ibid).
"Tem othois membtano4o4" (94).

"(...) zonzinha (...)" (id) que "ti zua
nha de gnomo, uh, uh, uh, ih, ih, hi". (98).

—

"0 cheito de Itma Bata E mai4 4wite do que 04 ti
cote4 e chatutoz: 6tot zeca zomada a uma
vaga
pincetada de de4in6etante com Quatquet coza de
man e inínaando pot entte ezcamaz patidaz(...)"
(99).

"(...) uma vethinha zutda e vitgem que petdeu
ca (...)" (ibid).

"Como tem petnaz cuttaz, nao conzegue tocat
chao e 6ica COM OZ pEz batanqando no at, como az
ct(1ançaz zentadaz na zata de vta4" (ibid).
"NEto notou zequen que a puxei ate' tek o tZtuto ,
Etoti)smo
amok? (...)
Que exageto - mutmutou
eta zem titat oz othoz da pagina" (704).
Essa freira aparece seguidamente no quarto de Lorena,
com conselhos ingênuos, perplexa ante o mundo das jovens que
no consegue entender. Uma falsa amiga, que se espanta ao menor gesto de proximidade:

"Amat o ptjximo como a mim mezma. Eztendo-the a
mio. Maz de tepente 6icoa de6con6iada, quet in
embota, baztou quetet ama-ta pata ze
tevantat
em panic°, tem medo de mim como tive dela." (99).
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Da parte de Irma Bula, nenhuma esperança. Irma Clo—
tilde, e outra freira que Lorena nos apresenta, é a
mulher
pratica, a camponesa sem a sensibilidade necessdria para entrar no mundo labirintico das suas pensionistas. Seu retrato

não é menos caricatural que o de Bula:
"Toda eta tao teta, pobtezinha" (135)
"A voz de batZtono de Itma Ctotitde (...)"

(137).

"Dou-the o pano de pj e eta exutta, adota ttaba
that. (...) Pneciza eztat 4azendo atguma ceizit
com az mEtoz, MELOZ gtandez e ozzadaz, az
unhaz
quadtada cottadaz tente.(...) E ze eztivet apaixonada pot mim? 32E penzou?" (139).
"Oz zapatb- ez de amattat acabatam pot tomat 4.ua
6i4ionomia: zapatoz de quem 4abe o que 6az.
E
4az bem. Piza pata 4ota (...) uma matteca
da (...)" (ibid).
"(...) depois de cada coi6a que 4az, tava
maoe (140).

az

Essa "marreca sOlida", um "passarinhão nem da terra
nem do céu' (134).
que oferece cenouras quando Lorena fala de amor (136),

não e de todo ma, embora as meninas

a
suspeitem lésbica. Mas sua bondade é -tic) ineficiente como todo o relacionamento humano:

"(...) tem catame1o4 de met. E tem
ezpetança.
(...) Az pezzoaz zao bocu, sim(...)" (62), dita
Lo/Lena zem entaziazmo a tezpeito de out/ia 6/Le .'ta, itma Ptizcita,, tambEm in6antitizada,
com
"dentinhoz tedondoz e btancoz (...) Sottizo de
dentez-de-teite" (ibid).
Entre o mundo dessas mulheres afastadas da realidade,
eternas menininhas porque submetidas a ordens superiores, jamais urgida a tomarem decisOes, alienadas, e o complexo mundo das meninas, violento, solicitante, não ha pontes.
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A exceção, que escapa

a

feição caricatural conferida
as demais freiras, poderia ser Madre Alix, "o equilíbrio"
(48),
o próprio fiel da balança" (208),
Opondo-se as outras freiras, sua imagem hierática im
põe respeito e admiração. Ana Clara tem consigo, em
devoção.
supersticiosa, objetos que a Madre lhe deu. Aconselha-se com
ela, sem seguir suas indicações, queria te-la como avó.
Lia
trata-a como igual, sem critica nem desprezo. Mas Lorena acha
que também ela pode ter medo, como todas as freiras:
"Mco aqueta hona em que ecita a poAta". Po-L4 nEto
monam, toda4, no "Penzionato Nossa Senhota do Me
do?" (48).
A preocupação dessa mulher de "olhos de aço"
(129)
por Ana Clara também não passa de mera posição de espectador:

"Fona do. contexto daz eztAutuAa4, a piedade petptexa de Made. Aix" (.92).
Embora tenha semelhanças com a aristocratica mãe de
Raiza "pairando magnifica sobre todas as coisas" (141),
com
seu gesto de "rainha da Inglaterra" (8), ou talvez exatamente
por ser quase desumanizada, ela mesma nota sua impotencia:

"(...) a66im a6a4tada como e'stou de que
6onma
poiszo 6eA itit? E eu quenia 4eA dtit - Aepetiu"
(127).
Chega a afirmar, quando fala de Ana Clara:

tao mnt<J

"Poi4 diante deta me zinto
quanto diante de voc&s, Aeduzida como e6tou a um gtavadon
(...)" (127).
Eis a afirmação definit6ria de Madre Alix, incluindo
todas as personagens que, neste livro, estão próximas e nunca
unidas. Não nos pertencemos, e principalmente as freiras não
pertencem ao mundo das meninas, nem podem Latrapassar suas li
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mitaçOes. Sofrem os problemas da sua condição, a vocação
as
olarl.ga a preservarem
*
a solidão conventual. Mesmo querendo aju
dar, como no caso de Madre Alix, não passam de gravasdores dos
conflitos alheios. .0 amor e, no contexto da obra de LFT,
um
gesto inütil, uma impossibilidade.
Existe também uma fissura irrecuperável entre as meninas e o mundo exterior, o macrocósmo em que se inserem
o
pensionato e os universos particulares das almas.
Cada vez
mais nítido se delineia esse ambiente:
a família e, nela, o
primeiro elemento perturbador. Em especial a figura
materna
assume, para Lorena e Ana, formas de px:eaenga dramática,
Ma
ou quase sinistra: a velhinha "catastrófica" (53), apavorada
por envelhecer sozinha, que é a mãe de Lorena, e a mãe "debilOide" de Ana Clara, que leva para a cama qualquer homem.
Fora do pensionato, a possibilidade dos amigos. Para
Ana, não existem ou nunca são mencionados. Para Lia,
são os
companheiros da luta perigosa, "revolucionários sem revolução"
(151), a quem ela abandonard. Para Lorena, Guga
uma figura
sem consistência.
A Autora praticamente deixa de lado esse mundo exterior, espelhando-o em dimensaes reduzidas e por isso
muito
densas, para as 'paredes do pensionato e as almas de suas mora
doras.
Dentro e fora, a situação

a mesma: aflição, pertur

bação, caos e incomunicabilidade.

0 isolamento reflete-se at

nos diálogos 'das persona

gens, desencontrados, ou frutos de malentendidos. Vejam-se al
guns exemplos:
•

Lia: "auvw o cavLo, Lonena. Poiszo contat com voci?"
Lorena: "Tenho bAancof, A.oza, azul e vende rhalva"(9-10).
Uma falava do autom6vel, outra de lenços.
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Ana:

11

Eu 4abia a mEzica, como em.a?"

Max:

11

Me en4inou a dançak. A Madame Lama4" .

Ana:

11

Ma4,

Max:

71

e6te mo

tem t/Linta e um?"

Vem, Coetha. oueito 4ua boca" (38).

Lorena: "- Ma 4 um tugait. a44 -.m
Bula:

35).

ja

E a matte".

"- A zoitte" (95).

Lorena: "- Ete tem uma peAda mecanica".
Bula:
"- Tem o que?" (98).
Lorena:

11

A 4enhofia me acha touca?
Acha o que?" (107).

Lorena: "- Minha poe4ia

pouca pmem Aam".

Clotilde: "- Que 6oi?" (138).
Eis o homem so. Nada rompe a casca da solidão. 8 um
universo impiedoso, ainda que no fundo as pessoas sejam boas,
como dizia Lorena, sem muita fé. Quando se apela, não h5 respostas, ou estas nada tem a ver com o que se indagou.
Somos
impotentes ante os conflitos alheios. Não conhecemos nem
a
nOs mesmos, como conheceríamos aos outros?
o "mundo sem o outro" (Deleuze, 1974, 311), um pal
co em que todos representam papeis, map um dA a.deixa, outro
não a entende, e quando se passa o facho, de repente ele acaba nas mãos de alguém que nem estava na corrida.

Nesse contexto, não hi o outro, que nos

assegurasse

"a doçura das contigüidades e das semelhanças" (id., ibid.).0
outro, o amigo e parceiro, poderia talvez povoar nosso vazio
existencial com um "rumor benevolente" (id.,ibid.), que
distraísse ou orientasse. Mas, se esse amigo
uma falha
uma ausência, resta-nos o mundo "cru e negro" (id., 316),
homem abandonado ate por Deus.

nos
ou
do
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0 mundo burguês, segundo Lia, o

as aparências, ê to

talmente assumido por Lorena com seu faz-de-conta, e meta dos
desejos de Ana, disposta a todas as concessOes a fim de
en—
trar nele, e Lia, se o combate, vive tambem sua dose de apa-rencias. E não se pode deixar de notar que, nesses jogos mú3 tiplos, a amizade das meninas esconde uma frieza egoísta: cada uma trata de procurar a sua saída do 'labirinto. Quem dormi
ria no chão por elas? Nada se podem dar, senão essa perplexidade.

73

NOTAS

1. Rosenthal (1961, 48), fala em "fantoches impelidos por for
gas desconhecidas".
2. "Na tragédia deparamos com a existência humana entregue ao
conflito que deriva do entrelaçamento do ser e da aparência.
O herói trágico esta como que retesado entre esses dois ex
tremos (...) e sua vida balança entre a verdade e a mentira"

(Bornheim, 1965, 104-5). E mais adiante (105): "(...)o
conflito tragic° deriva de um não estar ou não poder estar

completamente na justiça".
Jd o herói moderno (id. 114) sofre desligado duma
justiça
ou ordem externa e preestabelecida, e "esse
subjetivismo
repele a tragédia" (115) no sentido classic°. Mas, sem dis
cutir mais a fundo os conceitos, penso que podemos
dizer
que, nas meninas de LFT, se percebe a tragédia, como situa
gão-limite, como impacto entre o ser desvalido e elementos
mais fortes do que ele.
3. Cf. em Ciranda de pedra, 162: "Que sabe voce de nós?".
4. "(...) on m'a parle d'un homme don't l'ami avait éte empri
sonne et qui couchait taus les soirs sur le sol de sa chain
bre pour ne pas joulr d'un confort qu'on avait retire
a

celui qu'il aimait. Qui, cher monsieur, qui couchera
le sol pour nous?" (Camus, 1956, 36).

sur
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3. "TRÊS ESPELHOS DO ABSURDO"

"Aquito que penzamoz ze itet'Itete em tAlz ezpethoz
do abzuAdo. (...) Ezze e o meu. E os dois outAos?
(96).

(137).

6atoa noz e6eito4 do jogo de

ezpethoz"

3.1. AproximaçOes
Com as guerras e Freud, diz Boisdeffre (1962, 39ss),
desvendaram-se paixOes secretas do homem, suas miderias antes
escondidas, seus terrores.Desmistificagao, descrença e conseqüente perplexidade refletiram-se profundamente nas artes, es
pecialmente na literatura, que procura recriar a experiêndia
do homem no mundo. Se em Proust ainda tínhamos o romance centrado no eu, em Balzac o romance de personagens, em
autores
como Camus, Sartre, Kafka e outros, o eu se aniquila. Desinte
gra-se (e com ele a forma tradicional no romance): da descrição do homem e do mundo passou-se a interrogação do
sentido
da existência do homem no mundo, e questionam-se as 'formas de
recriação desse conflito na arte.
Em lugar de grandes paixões abordam-se hoje as
quietagOes humanas. 1 0 que sobra quando a comédia humana

inse

esvazia? Quando os esforços se mostram ineficazes? Sobram as
incertezas, depois delas o terror, e por fim a luta -inglória
para vencer esse terror diante do absurdo.
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0 que 6, para as finalidades deste trabalho, o absur
do? Seu sentido mais comum é o da infração das leis da dogici.

dade. Mais amplamente nas artes ha uma conotação de frustração das necessidades intimas do homem, falta de objetivo
da
vida, vazio existencial, num universo em que, porque nada tem
mais sentido, tudo se torna possível e nada mais é ilógico: a
lógica, -a ordem do mundo, já não existe.
Muitos autores se dedicaram a esse drama da

fissura

irrecuperável entre o homem e o mundo, e da impossibiliaad+e
reorganização do caos. Os chamados "autbres do absurdo", como
Beckett, Ionesco e outros no teatro, Robbe-Grillet,
Sartre,
Camus e Kafka na ficção. Apenas os três últimos servirão aqui
.de critério para enfoque do romance de LFT.
No esvaziamento do sentido existencial sobraram
as
2
incertezas. Num universo hostil, o homem apela para a revolta como em Camus, que conclama a revolta ainda que também ela
termine num absurdo. Sartre deseja que, lúcido e frio,
homem abrace o seu nada, o não-ser. Kafka nos apresenta

esse
uma

criatura tangida por poderes superiores e enigmáticos, entregando-se ao oprObio ou permanecendo no reino de suas perplexi
dades.
A incoerência da vida traz a incoerência formal aparente, e o homem busca refúgio nos objetos, que mascaram
o
verdadeiro caos. Os valores humanos se reduzem ao imediato, e
ao - efêmerof

os detalhes evocam não apenas o passado (como acontecera em Proust), mas significam a fragmentação da vida e
da personalidade dum homem reduzido a fantoche, num teatro de

sombras, consciente apenas de que tudo poderá se reduzir a na
da em instantes, com uma catástrofe bélica.
Mais que nunca, o homem sente-se o "grão em trânsito"
entre dois ignorados ou dois possíveis nadas: passado e futuro. A ausência de Deus, ou a presença de alguma força
superior distante e fria, mesmo cruel, reforça a sensação de ter -

1111110311 SHORE Of CINCII1S

.

das "meninas" designou

ror e de absurdo. A criadora
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essas
refletem

três personagens como "espelhos do absurdo", porque

um universo sem significações, sem estabilidade, sem justificativa no qual elas buscam em vão algo que preencha seu vazio
interior: "(...) tão triste ir buscar la fora o que devia estar aqui dentro"(Lorena- (54).
Em que medida Sartre, Camus e Kafka tem rastros nesse romance? Sob que aspectos? É o que tento analisar.
parte do trabalho. Tragados os perfis das meninas,
o contexto de suas vidas, desvendada

nesta

delineado

ate onde e possível

trama em que se movem ou debatem, qual o absurdo de suas
das ficcionais? Ele

já

a
vi-

foi esboçado em todo o trabalho, embo-

ra sem ser claramente ou sistematicamente referido: aqui, haverei de apenas reconstituir e organizar esses tragos.
0 homem sartriano

3

aparece ate mesmo nas referencias

do praprio texto de LFT sobre "nausea sartriana"
trina sartriana"

) e"dou

(105). Camus encontra algum eco na

revolta

de Ana Clara, ainda que esta não chegue a nenhuma atitude lúcida. Porem e mais que tudo, a meu ver, kafkiano o

universo

dessas personagens e desse romance, e tentarei dizer' por que.
Para Sartre, o homem é livre para assumir o seu
zio, num mundo desestruturado, sem sustentações

va-

filosOficas

ou sociais. Abraçar o absurdo e um ato de coragem. Deus 6 .recusado como falsa ajuda, muleta que o orgulhoso homem de Sartre não aceita: ele se orgulha de suas misérias. Não

ha

das, mas ainda assim é preciso viver, não se pode escapar
4
vida. R preciso entregar-se ao nada.

salda

'Contudo, não se nota, em As meninas', esse orgulho,es
sa lucidez, essa grandeza de assumir o sem-sentido existencial e declarar-se livre dentro dele.

sac; antes

personagens hu-

mildes e perplexas, que ainda buscam, alem do nada, uma expri
cação, e a desejam com fervor. Sartre, parece-me, esta no livro de LFT mais como indicação das leituras e discussões
muns entre jovens universitárias como Lia e Lorena.

co-
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Camus

5

nos diz que só podemos avaliar o que o

nosso

coração sente, e o que nossas mãos podem apalpar externamente.
Se nada existe dentro ou fora, sobra o vazio,

já

no

monótono

ritual cotidiano de viver: por que, para quê? Temos então

construir nesse vazio.

de

6

Num universo insensato, Sisifo é o herói empenhado em
nada conseguir: "(...) tout l'être slemplie

a

ne rien achever"

(Camus, 1942, 164).

Não ha
.

muitas opções possíveis para o homem nesse de-

frontamento com o ilógico e o absurdo: cinismo, revolta cons-tante, suicídio.
Qual a aproximação com As meninas? Especialmente a ta
refa sifsifiana de tentarem conseguir um sentido para sua exis
tência, de reorganizarem um mundo desfeito, que pode ser o familiar, como em Lorena e Ana Clara, ou o social, como para Lia
e, em termos, para Ana. Buscam em vão uma saída para seus conflitos, tentam consertar o que não tem consérto, e enquanto so
frem e lutam, distraem-se ainda com atos insignificantes e cotidianos, brincadeiras adolescentes.
Talvez a presença das freiras e a colocação das perso

com
nagens num pensionato caótico, merecesse uma aproximação
7
uma noção viva da es
Gabriel Marcel. Mas na sua filosofia
perança em Deus, que deve nos levar

a

ha

ação e não ao desespero,

ainda que essa ação seja apenas a esperançaj a aposta em

Deus.

0 homem é um ser'ferido, não aniquilado, e o outro, para o filósofo católico, não é o que nos inferniza nem nosso comPanhei
ro

cão

de jogos sem sentido, mas a fonte que poder5I nos dar uma no
de comunhão.
Porem uma aproximação maior com Marcel não me pareceu

bastante fundada, em particular e pela figura caricata
freiras no romance, dando-nos, da religião, uma ideia na
não vale muito a pena apostar. Deus, o distante, omisso

das
qual
ou
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cruel, a quem se recorre levianamente usando agnus dei ou pro
nunciando mecanicamente seu nome, e antes o enigma, o presente-ausente, o aterrorizante procurado, numa ambientação
kiana.
Chegamos, pois, a Kafka. 8

kaf-

Também ele nos mostra

homem num mundo sem explicaçaes. Esta condenado, mas

o

existe

um juiz e existe uma justiça, embora não os possamos identifi
car. Acabamos aceitando essa sentença, como a personagem d'O
Processo, embora sintamos tudo como injusto, ou talvez não o
seja? Sobrevem a sensação do pecado original: ha de haver alguma culpa, mas qual? (Bornheim, 1965, 117).
Deslocado nesse ambiente hostil, como o do
castelo
kafkiano, o homem, aflito e só, busca uma saída. Sabe que
o
castelão es -Ca em algum lugar, num aposento do castelo, sempre
inacessível. Liga-se a uma taverneira que não e uma tavernei9
ra,
e recebe ao fim e ao cabo a vaga e insensata promessa de
que em obtendo roupas novas, ela talvez o mande chamar.

Frieda,

10

O agrimensor do Castelo também se apega a uma criada,
porque lhe parece que, se a perder, perdera tudo

o

que tem.

de que

ha

Também as personagens de LFT sofrem nessa

sensação

esperança no outro, mas que vão perde-lo irremedia-

velmente, pois todas as coisas sempre terminam. "Vou perde-la.
Não vai voltar nunca mais, vou perde-la" (194) diz Lorena sobre Lia.
Ainda assim, ao contrario de Sartre e Camus, Kafka o
ferece uma esperança, uma presença, não o vazio total.
Max
11
Brad
refere-se a isso, aludindo a passagem de 0 Processo em
que, logo antes da execução do condenado, aparece na
janela
um lenço acenando. Olhando bem, não é um lenço, é uma pessoa
a estender os braços, mas estende-os insuficientemente,
esta
longe demais, a redenção que o homem entreve não será conse—
guida, e por fim ele se entrega aos carrascos, dizendo
que
morre "como um cão".
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A existência dessa possibilidade, dessa esperança, o
apego ao outro como saida ainda que frustrada, a condUta antes perplexa e passiva do que revoltada, as sit'uaq6es de labi
rinto, o debater-se em conflitos nuhca bem explicados ou justificados, me pareceu conformar, no romance do LFT, esse absurdo kafkiano. Se a vaguidão e ambigüidades de Lorena raiam
nausea em que se afunda o homem de Sartre, 12 e as
meninas
vivem uma experiencia sisifiana de eterna frustração, expul--

a

sas dum mundo ed6nico14 e empenhadas em vão em reconstrui-lo,
como o homem kafkianó que, sem grandeza ou fervor,
estão
continuamente em busca, tangidas por forças superiores
nao conseguem controlar.

que

Lorena não sai dos corredores de seus dramas
pessoais, Lia bate-se
procura duma justiça impossível, Ana entrega-se ao carrasco, atravessada pelo florete da barata como .

a

a personagem de Kafka, morrendo de forma ignominiosa,
um cão".

"como

Não hã conciliação possível, a própria Autora define
isso nas palavras de Lorena retratando os seres humanos:

"(...) pekzonagenz 6adado5 ao bem e ao mat como
tkenz cokkendo 6atatmente noz titi4ho4 onde 6o /Lam cotocadoz, 'nao tem tnithozi!" (106).
Eis a situação do homem: sem destino, sem explicação,
sem ao menos trilhos para seu trem.

3.2. Haveri culpados?
Lançando suas criaturas nesse mundo de papelão pinta
do, nesse baile de mascaras e jogo de sombras, em que a morte
.e o demônio se divertem, e Deus esta distraído, a romancista
cond6i-se delas, e assume tragos de lirismo em passagens nas
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quais alude

a

fragilidade humana,

a

carência de afeto,

a

bus-

ca de pureza, ao sofrimento da incomunicabilidade e ao vão es
forgo ao amor.
E insinua culpados pela situação absurda dessas cria
turas. Podemos reduzi-los a três: a sociedade, Deus, o Mal:
A sociedade, em que se inclui a família, ê a culpada
evidente: Inserido nela, pois não existe só, como diz Ernesto
Sabato (1963, 33), e na sociedade, o homem luta e sofre.
0 que faz essa sociedade com as meninas?
Para Lorena, aparece como determinante em particular
na forma da família, desintegrada, como fora a da Virglhia

e

a de Raiza. Famílias dissolvidas pela morte, loucura,

vicio

ou fatores insondáveis, sempre algo inevitável e por -

vezes

sem participação das personagens, é contudo ela o

primeiro

contingente social que as condiciona defeituosamente.
-

Para Lia, a família teve "culpa" apenas na medida em

que foi castradora. Depois, a grande sociedade, injusta, preconceituosa e burguesa, sera a. culpada de sua situação de sub
versiva, fugitiva, e por fim expatriada.
Lorena não se interessa por esse macrocosmos,

absor

vida como está pelos problemas individuais e familiares.

Mas

Ana Clara 6, das três, a mais direta e maior vitima dessa sociedade que a expulsou previamente. Esse mundo das aparências,
delatado por Lia, obriga por sua vez os indivíduos

15
assumirem aparencias:
o escapismo de Lorena e

a

também

suas

fanta-

sias, seu faz-de-conta; as mentiras e os delírios de Ana, seu
desejo impossível: ser pura, respeitada, matrona,

finalmente

burguesa também. E Lia, qual sua cumplicidade? Talvez a vonta
de tantas vezes falhada de ser combativa e não sentimental; a
contradição de pretender ajudar ao próximo e abandonar a fami
lia; mai's ainda, o grande paradoxo, do qual também não tem in
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teira culpa: deseja reformar a sociedade, e abandona -Ana porque não pode se envolver. Quando muito, ajuda na farsa final
de Lorena, colocando . a amiga numa praça, e afirmando que
o
faz apenas para não parecer alienada, a - "sair por al correndo
feito rato" (243).
Deus aparece nesse romance como culpado por omissão:
e aquele que não está onde se cometem as injustiças e acontecem as desgraças, ainda que Lorena infantilmente lhe

da

uma

desculpa: deve 1ã ter suas razões. Nunca saberemos quais. Esse Deus omisso e mais cruel quando aparece como o "jesusinho"
que nada quer com os mais miseráveis, como Ana e sua mãe. Faz
parte do grupo dos que não ciao "a minima", simbolizado
pelo
castelão e pelo juiz nas obras de Kafka, razão

inexplicável
que transforma Samsa em inseto repugnante (Kafka," 57).
Deus deixou-nos sozinhos, 17 e não o podemos alcançar
nem entender. Esse "bricoleur", esse "jesusinho", olha de ion
ge, e'cede lugar ao Mal.
O Mal assume pelo menos tres rostos em As meninas: o
demônio, o tempo, a morte.
O demônio e o que deixou na espingarda a bala_causadora da morte de R8mulo (involuntariamente assassinado,

numa

brincadeira, pelo seu gemeo). Uma criatura com terríveis
nhas e ardis (134), e esse demônio que "vai e vem por

ma-

linhas

tortas" (88), as mesmas linhas tortas pelas quais Deus

deve-

ria escrever direito:

"0 Dem5nio vai e vem pot tinhaz tottaz, Viançan

do as cabeto4 daz amadas em nj,s inexthicaveie(88).

"(...) SatanaA zentado no tabao enAodiaadojam

zetoz. Tem o Diabo pkincipat, kei di
todo4. Oz outito4 zao diabinhoz menokez, cotabobendo as

/Ladme4 na6 take4a6 isecundj.kia4, a26inete4, patitoA de pecadas. Sao ezzez que tkanzam dentko
e 4o/La de mim (...)" (95-6).
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Nessa fantasia de Lorena, os selos lambidos são

os

das cartas anônimas que alguém envia ao pensionato, delatando
pecados verdadeiros ou imaginários das freiras e suas moradoras. Satanás, promotor ou auxiliar dos erros humanos.

n

um de

mOnio sutil, o mal maior é o menos Obvio:
"E aquae ciecut,o e
xação. Todo 4eito de deti
cadezaz peAigozaz o meu gato. Ou o Demanio? LT)
“cava me oaando, tao maio conzciente do
que
eu na minha inconzcincia, como
que eu podia
zabeA?" (5).
Veja-se como esse diabo, imaginado por Lorena, ameaça perigosamente nas coisas mais próximas, familiares, aparen
temente inofensivas, como o bicho de estimação, o gato.

é inocente nesse mundo. Nem os detalhes. Mais ainda: o
tem a lucidez que Lorena não tem: sera, pois, ele o

Nada
diabo

culpado,

não as meninas. As aparências inofensivas são culposas:

para

surpresa nossa, descobrimos "folhas mortas na bolsa do
dia18
b".
o
Sempre, uma força maior espreitando, impelindo o homem.
0 tempo: eis outra face do mal como corruptor de tudo quanto poderia ou deveria ser estável e puro. CorrOi os la
ços que nos ligam a quem amamos,

já

não pertencemos

a

família,

ao passado, ao paraíso inocente. Também,faz envelhecer as pes
soas, destrói a beleza e a lucidez da mãe de Lorena, porque a
paga a juventude, assim de família.
0 tempo e culpado pelo adeus a pessoas e coisas:

"Sei que vou pekdE-Za', penzata LoAena a Aezpei
to de Lia.
"(...) Tudo ze peAdeu como num naupLagio" (207).
"Tudo o que tive e peAdi. Fiquei pensando,
teAfa_vet. da vida E. que az coizaz acabam. Todaz
az co-Loa, acabam" (208).
Essas duas Eltimas afirmagaes, da mãe de Lorena, refletem a decadência humana diante dum tempo implacável, de ho
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ras e datas marcadas, e nossa incapacidade de reter o que ama
19
mos. n o homem sem amanhã. O amanhã não existe
para
esse
grão na ampulheta, sem determinação própria.
Mas o mal que organiza (ou desorganiza) o

universo

• tem ainda uma terceira face. o mal absoluto (Richter, 1959) ,
que nos rouba ate de nós mesmos: a morte. Por vezes ela

se

mistura com o tempo destruidor, vem pela mão dele:

"0 Dem6nio (...) deve ze vig.ztiA de pteto maz
moA.te 6e vezte de Aoxo. Com uma toza de tamEdou
Axma
nado na peltuea (...). E a matte com isua
douAada, 4onAindo de bkago4 cAuzadoz.
zuzzutAou Lo/Lena examinando
-Sua tAaidota
4uninho na tombada do t1v/Lo" (90).

E

a grande prostituta, essa morte enfeitada de

e flores nos cabelos: a corrupção maior, mas pode

lame

aparecer

disfarçada de inocência, no habito duma freira:
"(...) a moAte et a aqui com outta Aoupa e
°Via com zeu otho de samouta. Sou capaz de
mdtaA maz nHo queto mokAeA" (99).

me
me

Essa morte, que "combina com latim" (3) nas

fanta—

sias de Lorena, deixa-nos marcados com cicatrizes (62)

como

aquela, funda e irreversível, que o crime dos irmãos provocou
em Lorena.

"Jazz, E o jazz que combina com a moAte em
4peAo. Monte em pecado" (32).

de-

Sera assim, em desespero e°pecadov, a morte de
Clara, transformada em barata como sua mãe se transfomara
formiga. A derradeira humilhação

Ana
em

apenas disfarçada pela pa- ,

rOdia final, quando, como crianças a esconder algo de que tem,
medo ou vergonha, Lorena e Lia a depositam numa pragai devolvendo-a

a

inocência, ao contexto da infância.
Companheira constante de Lia, ameaçada de levar

uma
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rajada de balas no peito, a morte lhe vai roubando os amigos.
Todas as moradoras do Pensionato Nossa Senhora do Medo e de's se universo de medos sentem a morte em seus calcanhares.
A morte exalta a injustiça, e o "supremo abuso"

(Ca-

mus, 1952, 122).
Temos, então, vários "culpados" da condição de sofri
mento e perplexidade das meninas, O m'ixiiroque a ficcionista po
do fazer ê delatar. Mas as máquinas /prosseguirão, imperturbadas. Desinteressadas.
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NOTAS

1. Alberes, 1956, 93.
2. Id., 1963.
3. Vejam-se obras de Sartre citadas na bibliografia de apoio.
4. "(...)

je ne peux pas m'échapper", diz a personagem de Sar

tre (1939, 53).
5. Vejam-se obras de Camus citadas na bibliografia de apoio.
6. Camus, 1942, 334.
7. Sobre Gabriel Marcel, especialmente Zilles, bibliografia de
apoio.
8. Vejam-se obras de Kafka na bibliografia de apoio.
9. "Du bist nicht nur die Wirtin, wie du Vorgibst (...)"

(Kaf

ka, 1966, 761).
10. A taverneira chamava-se Frieda (Kafka, 1966, 517). Veja-se
a analogia com a palavra alem "Frieden": paz.
11. Brod, 1966, 262-3.
12. Sartre, 1938, 185.
13. "Je suis encore assez jeune,

j'ai encore assez de

forces

pour recommencer. Mais que faut-il recommencer? (Sartre,
1938, 219).

86

14. Cf. Lucas, 1973.
15. No castelo kafkiano, as pessoas tambêm aparentam, como
taverneira que não ê apenas taverneira.

a

16. "Wo war der Richter den er nie gesehen hatte? Wo war das
hohe Gericht bis zu dem er nie gekommen war?" (Kafka,1966,
444).
17. Camus, 1956, 121.
18. "Mes souvenirs sont comme les pistoles dans la course du
diable: quand on l'ouvrit, on n'y trouva que des feuilles
mortes".

(Sartre, 1956, 51). Veja-se a analogia com o dia
bo que deixa a bala na espingarda para que Remo mate ROmu
lo.

19. "(...) il n'y a pas de lendemain".
20. Richter, 1959, 139.

(Camus, 1942, 82).

CONCLUSÃO

mento.

1

"Somos uns bichos tão frágeis" observou LFT .em depoi
Ate no titulo do romance aqui abordado ela nos coloca,

de imediato, diante dessa realidade, pois não são "moças"
e
sim "meninas" as suas três personagens centrais. Crianças, se
res fracos, incompletos, 'necessitados de orientação e abrigo.
Mas, na sociedade atual, e no mundo desorganizado e
cruel que a Autora apresenta, essas personagens tornam-se vitimas de pressOes sociais (Pinto, 1979) ou de um involuntario
"pacto com o invisível" (Lins, 1961)'. Não podem ser verdadeiras porque* para elas não

ha

verdade, ou ao menos não ha salva

ção na verdade. Assim, obrigam-se a representar papeis
num
teatro de impossibilidades que podemos chamar de "abSurdo"por
que nele "nada é possível"

cidos

(Camus, 1942, 84) nem justificado'.

Inocentes, porque seus atos não são premeditados, 16
ou livres,- são, porem, condenadas porque estão exila --

das de um mundo ordenado e coerente, um paraíso perdido

ou

nunca havido. Esse paraíso pode ser o abrigo familiar,

ordem
social, o sentido da vida, a paz interior. Seja qual for, não
ha saídas ou soluções para esses frágeis animais embarcadosem
trens onde nem existem trilhos, mas ainda assim, fadados
a
viajar. Quando não vêem sentido para esse existir,
inventam
algum. Para isso, são ainda "meninas", o lddico
essa condição.

caracteriza

Solidão, falta de perspectival tarefas inexequíveis,
determinações alheias e frustração, tudo isso parece-me confi
gurar o que, se não é uma "literatura do absurdo", preocupa-se em recriar o sem-sentido das nossas lutas.
Particularmente, vejo LFT; nesse romance, mais prOxi
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ma de Kafka, porque, apesar da revolta de Ana e Lia, e
d
conflitos de Lorena, as três seguem uma trajetória predetermi
nada, antes intrigadas e ansiosas do que revoltadas ou'consci
entes. Ate mesmo Ana, a mais violentamente acossada, não assu
mira destino algum, e acabara na humilhação maior da
obscura e insensata.

morte

.

são três figuras patéticas, essas "meninas",.lan9a-das num universo caótico no qual desejam integrar-se
embora
não o consigam. A Autora não explica (ela nada explica, apenas mostra ou sugere) se esse auxilio depende de fraquezas das
criaturas, ou se realmente não ha uma ordem com a qual nos pu
déssemos harmonizar. Mas suas alusOes parecem-me indicar que a
verdade, a ordem, a beleza, o amor, existem: nós é que somos
incapazes de alcança-los. Eis o mais kafkiano de seus
nesse livro.

tragos,

Próximas mas nunca realmente juntas, para as três jo
vens nem mesmo a amizade e o convívio diário atenuam a solidão. A Autora tampoucb nos oferece qualquer conclusão sodbre o
destino dessas personagens. A exceção de Ana Clara, que enfim,
se defronta com um absoluto, talvez o Deus que a esquecia, as
duas outras permanecem, ao fim da obra, na mesma indecisão e
falta de perspectivas de antes.
Lia, a menos abúlica, parte para um destino incerto,
numa terra estrangeira onde sera, quem sabe, também exilada .
Busca a réalização pessoal, demonstrando que mesmo o
homem
aparentemente comprometido com seu meio, e.engajado num ideal,
por fim sucumbe as contingências mais subjetivas.
Lorena, a grande evadida, acompanha o leitor 'ate as
últimas linhas do livro: depois da morte de Ana Clara e
da
partida de Lia, prepara um banho, envolvida no vapor dagua que
enche, como providencial neblina, o banheiro de seu
quartoconcha. Em vez de encarar a vida de frente, contempla a
si
mesma, "de perfil no espelho esfumaqado" (257). A mentira, o
jogo, a ambigüidade, prevalecem.
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LFT não da nenhuma resposta as indagaçOes pendentes,
sobre a solução da vida, o destino das tres jovens, a esperan
ga. Lorena, Lia e Ana, acabam cada uma no seu exílio: o
teatro infantil do faz-de-conta, a terra estrangeira, o
enigma
da morte. Se houver saída, sera talvez nesse mundo que
esta
nascendo (Ribeiro, 1977), para pessoas mais fortes do

três "meninas". Para estas, e para seus semelhantes, a
gão e individualista: cada um cuide egoisticamente -de

que
soluseus

conflitos. Nem amor nem compaixão nem fe redimiram o homem.
A Autora nada resolve: apenas insinua, aponta,.sugere,e encerra o livro quando ainda estamos cheios de perplexidades.
As questões estão lançadas: o leitor que opte.
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ABSTRACT

This dissertation intends to make a brief analysis
of the position the three main characters of As meninas,
from Lygia Fagundes Telles, assume in their fictional world:
It seemed to me that their lives have a strong component of
illogicity: they are limited, impelled and menaced

by

obscure forces, and find no justification for their
- existences.
Therefore, following the trajectories of the "girls;
1
trying to point out their characteristics and reactions,

I

made a tentative to prove certain determinism that configures
their destinies.
Finally, I tried to trace a small parallel between
Lygia Fagundes Telles and some of the greatest "authors

of

the absurd". Perhaps this procedure could lead us to a better
understanding of the absurdity of human condition in this
novel.
Lya Luft

105 •

BREVE

CURRICULUM

VITAE

Dados pessoais:
Lya Fett Luft, nascida em Santa Cruz do Sul a 15 de

setembro

de 1938. Residente em Porto Alegre desde 1959. Casada

COM

Celso Pedro Luft.

Formação universitaria:
- Bacharel em Pedagogia pela Pontificia Universidade do

Rio

Grande do Sul, em 1960;
- Bacharel em Letras Anglo-Germânicas pela mesma Universidade,
em 1962;
- Mestra em Lingülstica Aplicada pela mesma Universidade,

em

janeiro de 1975;
- Mestrado de Literatura Brasileira iniciado no curso de

Pc-5s

Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grandedo
Sul em março de 1976, concluindo os creditos

necessirios

em julho de 1977 e a dissertação em junho de 1979.

-

Atividades profissionais:
- Professora titular de LinglAistica no curso de Letras da Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras, des
de 1970.

106

- Tradutora de alemão das editoras Nova Fronteira, Record

e

Globo. Alguns autores traduzidos: Brecht, Hermann Hesse,Ril
ke, Günther Grass, Ddrrenmatt.
- Colaboradora regular do Correio do Povo (crônica semanal)
desde 1963, e da Folha da Tarde (principalmente resenhas

•e

comentarias de livros) desde 1976.
- 19 premio em concurso estadual de poesia em 1962

(IEL-RS).

- Premio de poesia Alfonsina Storni, em Buenos Aires, em 1978,
num concurso que reuniu poetas da America Latina e Espanha.
- Membro da Associação Brasileira de Lingdistica.
- Membro da Associação Brasileira de Interpretes.

Obras publicadas:'
- CançOes de Limiar

(pOe-§-ia).

Porto Alegre, 'EL,- 1963.

4.

- Flauta Doce (poesia).

Porto Alegre, Sulina, 1972.

- Matéria do Cotidiano (crônicas).

Porto Alegre, IEL, 1978.

