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O carteiro Joseph Roulin, 1888

Vincent van Gogh  (Holanda, 1853–1890)

óleo sobre tela,  81x 65
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A vida peculiar de um carteiro solitário, de Denis Thériault, traduzido
por Daniela P. B. Dias,  é um livro difícil  de definir.  Prosa e verso se
misturam e formam um todo potente.  O enredo trata de um homem
solitário,  carteiro,  com personalidade limítrofe ao autismo    que,  para
seu próprio divertimento, abre sistematicamente cartas que leva para
casa,  cartas  vindas  ou  endereçadas  a  pessoas  na  sua  rota.    Sua
curiosidade inicial é a fascinação pela caligrafia que vê nos envelopes, 
arte  a  qual  se  dedica.    Durante  a  execução  destes  pequenos  crimes,
levando  as  cartas  para  casa,  abrindo-as  com  vapor,  lendo-as  e
colocando-as  de  volta  na  rota  original,  apaixona-se  simultaneamente
por uma mulher que não conhece e pela poesia japonesa.

Com encanto, este pequeno romance trouxe-me memórias vívidas de
duas  obras:  uma  do  cinema  e  outra  da  literatura.    Lembrei-me  da
comédia  australiana  Malcolm  (1986),  dirigido  por  Nadia  Tessa  e
estrelado por Colin Friels, que trata de um homem com características
de autismo cuja paixão por carros de controle remoto o leva a cometer
um crime: as habilidades de Malcolm são usadas por uma quadrilha
para  assaltar  um  banco.  Aqui  também  a  personalidade  limítrofe  de
Bilodo, um homem tão solitário e recluso quanto Malcolm, o leva a se
envolver em crime, ainda que de sua própria vontade. Outra lembrança
foi da peça de teatro Cyrano de Bergerac,  de Edmond de Rostand, que
será  muito provavelmente conhecida de  Denis Thériault, canadense da
província de Quebec, cuja língua materna é francês.  Nesse clássico da
literatura francesa,  obra trágica, um poeta declama os versos de outro
que se esconde da amada, por não se achar à altura da bela moça.  O
versos são de sua autoria, mas quem os declama, a voz e a aparência
são de outro homem. Há uma quase simetria com o que acontece com
carteiro Bilodo, que toma o lugar do poeta Gaston Grandpre e escreve
haicais em seu  nome para conquistar Ségolène, na distante Guadalupe,
no Caribe.
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Em  um  livro  tão  pequeno  é  de  surpreender  as  reviravoltas
caracterizando uma linha narrativa complexa, que além da história de
amor,  explana  claramente  sobre  poesia  japonesa,  do  haicai  ao  enso,
forma  circular  da  poesia  nipônica.    Thériault  passa  alguns
conhecimentos da filosofia zen,    explora o uso    do kimono mágico e
ainda produz para deleite  do leitor  uma coletânea de belos haicais.  
Para  minha  surpresa,  que  sempre  considerei  haicai  poesia  quase
enigmática,  evanescente,    um  punhado  dos  haicais  apresentados  no
texto vêm repletos de forte sensualidade, claras imagens eróticas, que
fazem paralelo interessante às conhecidas xilogravuras policromadas,
Ukiyo-e,  retratando  o    mundo  flutuante  pelos  tradicionais  mestres
japoneses.

 

Denis Thériault
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Com  o  uso  de  imagens  surpreendentes,  poucos  e  inesquecíveis
personagens, esta história está localizada entre o mundo do sonho e a
realidade. Traz um pouco de assombro ao leitor,  do início ao fim. A
trama, muito bem desenvolvida, ressalta a solidão de Bilodo, cujo único
amigo é Bill, o peixe de aquário, seu animal de estimação.  A solidão
forma cada um de seus pensamentos e ações.  Este é um homem que
vive  através  da  vida  dos  outros,  no  canto  seguro  de  seu  pequeno,
previsível e metódico mundo. Há uma tênue conexão que o segura, que
o  mantém  no  dia  a  dia,  agindo  no  mundo  que  conhecemos.    Ela  é
ancorada nas suas obsessões, na tenacidade e precisão com que enfrenta
o que há de novo no mundo.  Bilodo é um homem que aprecia detalhes
e encontra beleza não só no gesto de uma caligrafia bem feita mas nas
regras precisas da poesia japonesa.  É a rigidez desses conceitos que o
seguram no cotidiano.    E ele se esforça para superar suas limitações,
reconhece a dificuldade de trazer aos seus pequenos poemas a mágica
da poesia,  mas quando o consegue,  encontra  finalmente  seu destino
cármico.  Este  livro  é  quase  um  poema-prosa,  que  se  desdobra  em
múltiplos  significados  e  ângulos  cada  vez  que  o  examinamos.    Um
prazer de leitura.

 

 

NOTA: este blog não está associado a qualquer editora ou livraria, não
recebe livros nem qualquer incentivo para a promoção de livros.
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