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Logo no início do primeiro conto, julguei, “Quem esse cara pensa que é, Nelson Rodrigues?”.
Depois, então sem preconceitos, a constatação, “Não sei se ele tem a pretensão de contar
histórias aos moldes de Rodrigues, mas as semelhanças são claras”.
O segundo pensamento já foi de quem está embarcando no desenrolar de momentos das vidas
daqueles personagens. Momentos escuros, escondidos, que acontecem na vida de qualquer um
– talvez não na realidade, mas com certeza na fantasia.
Não, Nelson Rego não é uma cópia barata de Nelson Rodrigues, aliás, cópia nenhuma. Apenas
segue um estilo rodrigueano, despejando na nossa cara pequenas incongruências que existem
em nossas vidas. Incongruências estas que tantas vezes queremos negar, mas estão lá, nos
esmagando como o daimon em sua definição pura: a potência para perseguir o que sentimos
falta, que está dentro e fora de nós e não é nem bom, nem mau, é “apenas” uma força que
nos impulsiona à procura de coisas grandiosas ou miudezas.
O autor parece conhecer muito bem os fetiches femininos mais secretos. Quando narra em
terceira pessoa, desvenda desejos que a maioria das mulheres não tem coragem de confessar.
Anseios tão comuns, mas dos quais não se fala.
Daimon Junto à Porta traz contos que tocam naqueles sentimentos que por vezes escondemos
de nós mesmos e, talvez por isso, após nos envolvermos com os personagens temos vontade de
saber mais sobre eles, até porque não são
personagens acabados, não podemos enxergá-los por inteiro, mas conseguimos captar suas
intenções. Como no caso de Inocência e seu biquíni de crochê.
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1 comentário | Dê sua opinião
Deborah Anderson
22/04/2012 em 2:43 am
Juliana,
Maravilhoso o seu comentário. O livro é assim como vc diz. Ele me “pegoui” desde io
início e, quando vi, estava totalmente catiivada pela estranha visão do erotismo e pela
união de profundidade com simplicidade.
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