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Há tanta densidade nas suas estórias, quanto num autorretrato de 
Rembrandt da maturidade, feito sempre em várias camadas, como este: 

 

Essas camadas são perceptíveis, em Norões,  na técnica utilizada – pelo 
menos nos três ... contos... que já analisei nestes dias, todos a partir de 
lances reais, dois até com tratamento tão esmerado quanto se fossem 
poemas  – em que ele constrói as narrativas com paralelismos que as 
“amarram”, como os aros que mantêm coesos os fragmentos de madeira 
das barricas. 

 

http://www.repro-arte.com/historia-arte/autores/sigloxvii/rembrandt.php


                      

Em “Um Certo Padre Gomes”, por exemplo, a pequenez de sua solidão no 
Cariri se ressalta com o discurso de Valéry na Academia lotada, em Paris. 
Sua batina em nada épica, faz com que seus alunos pensem nos trajes dos 
samurais,  com um 38 na faixa da cintura, em lugar do sabre, etc, etc. Em 
“Um certo Goês”, o diplomata de Moçambique discute com o brasileiro 
Ítalo Zappa, a Avenida Kenneth Kaunda joga com a rua Damião de Góis - 
em que Aquino de Bragança, o homem  de Goa - reside, o que faz com que 
o autor compare o historiador português com o jornalista atual, um 
abrindo a grande narrativa das conquistas portuguesas, o outro 
encerrando-a com a luta de independência das colônias lusitanas em África 

e Ásia, etc, etc. E no “Entre Moscas”?  

De cara, vemos que se trata de uma versão da “Metamorfose”, 
de Kafka, em que o personagem não acorda transformado num 
inseto: vai transformar-se nele. Como no célebre  

The Fly (A Mosca PT/BR) é um filme de terror e ficção científica 
dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá de 1986, com direção 
de David Cronenberg. Estrelando Jeff Goldblum, Geena Davis e John 
Getz. É uma refilmagem do seu homônimo de 1958.  O enredo 

desenvolve-se em torno do físico Seth Brundle (Jeff Goldblum), que está a 
desenvolver uma máquina de teletransporte. Após fazer alguns testes com objetos 
e com um macaco, Seth, acompanhado de Veronica Quaife (Geena Davis), uma 
jornalista investigativa, sente-se encorajado a testar sua máquina em si próprio. Ao 
entrar na cabine de teletransporte, ele acaba se fundindo geneticamente a 
uma mosca-doméstica, tendo diversas modificações fisiológicas aproximando-o da 
aparência de um inseto. 

Talvez a  MOSCA NA SOPA, do Raul Seixas: 

Eu sou a mosca 
Que perturba o seu sono 
Eu sou a mosca 
No seu quarto a zumbizar 
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Mas eu sou a mosca 
Que pousou em sua sopa 
Eu sou a mosca 
Que pintou pra lhe abusar 

Fato hilário: quando Walter Carvalho entrevistava 
Paulo Coelho para o documentário sobre o roqueiro, 
uma mosca apareceu sobrevoando, rodeando, 
pousando na cara do ex-parceiro do compositor, que 
falava justamente sobre ele. Paulo, sorrindo, 
estranhou: 

-  Uma mosca... aqui em Genebra? Deve ser o Raul! 

E a matou. 

Acho que tudo, para o ENTRE MOSCAS, teve início quando Norões se 
deparou, num poema infantil espanhol – LAS MOSCAS, de Antonio Machado 
-, com algo fascinante: estes dois versos:  

vosotras, moscas vulgares 

me evocais todas las cosas 

Por que “fascinante”? Veja este trecho de meu poema longo “TRIGAL COM 
CORVOS”:  

           vi o bolinho madeleine fazer Proust reviver a infância 

                       vi acontecer exatamente o mesmo com o personagem de  
Bergman ao comer morangos silvestres  

                       vi a coisa toda reiterar-se em “Light in August” - de Faulkner         
–  quando alguém  experimentou ervilhas guisadas com melaço 

leio a mesma coisa nas memórias de Gabriel García Márquez a 
respeito dos efeitos de uma comida criolla servida novamente para ele em 
Aracataca quando adulto 

e acabo me lembrando de meu amigo judeu argentino Kaplan  
- em seu   “Antes que me Esqueça (m)” – mencionando igual resultado de 
uma semente de   girassol torrada  que lhe foi servida em Haifa.   

Como se vê, Norões – de enorme bagagem literária – encantou-se com 

algo tão... proustiano... em poema não por acaso... infantil.  
 

LAS MOSCAS 

] 

http://miradourocinematografico.blogspot.com/2012/04/raul-o-inicio-o-fim-e-o-meio-um.html


Vosotras, las familiares 

inevitables golosas, 

vosotras, moscas vulgares 

me evocáis todas las cosas. 

 Como os versos prosseguem, mudo a formatação do restante, sem buscar 
traduções, pois – como são para crianças – têm fácil vocabulário. Observe 
que o verso que atraiu Norões,  encerra a primeira estrofe, acima, e o 
poema todo ( como novo aro de barrica ), abaixo: 
 
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis 
todas las cosas. ¡Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas 
pertinaces sobre mi calva infantil! ¡Moscas del primer hastío en el salón familiar, las 
claras tardes de estío en que yo empecé a soñar! Y en la aborrecida escuela, raudas 
moscas divertidas, perseguidas  
por amor de lo que vuela, -que todo es volar-, sonoras rebotando en los 
cristales en los días otoñales... Moscas de todas las horas, de infancia y 
adolescencia, de mi juventud dorada;  
de esta segunda inocencia, que da en no creer en nada, de siempre... Moscas 
vulgares,  
que de puro familiares no tendréis digno cantor: yo sé que os habéis posado sobre 
el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los 
párpados yertos  
de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual 
mariposas;  
pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. 
 
Genial! Aí está todo o ‘Em Busca do Tempo Perdido” em meia dúzia de linhas! 

Muito bem. Vai daí que o título “Entre Moscas” se deve ao fato de que o personagem 
do conto se mantém trancado no próprio quarto (que acaba funcionando como a 
cabine de teletransporte do filme ‘A MOSCA”) para que sua única companhia, a 
mosca que o azucrina, não se vá.   

Mas vamos a mais dois aros utilizados pra manter essa barrica inteira. Claro que LAS 
MOSCAS, de um autor chamado Antonio Machado, levaria a uma óbvia associação 
com A MOSCA AZUL, poema de... Machado de Assis. 



                   

 

É, Machado, nosso gênio mulato que certamente detestava negros.  

- Quanto a mim, prefiro a mosca de verdade: preta, sem metáforas. 

E é interessante como Norões... deixa pistas pelo caminho. Veja este trecho:  

Encontrei-a de novo, a minha mosca. Começou a saltitar sobre o livro aberto ao lado, em 
cima de um pedaço de frase: “to drive home the finality of death” . Caminha com passadas 
microscópicas, ultrapassa o trecho: “by the monotonous buzzing of the flies?”. 

Que livro seria?  

Este: 

 

Stanley Burnshaw 
University of Arkansas Press, 1964 - 337 páginas 
 
Desse volume constam o poema “Las Moscas”, de Antonio Machado, no original em 
castelhano e, logo depois, um comentário, em inglês, no qual figuram essas duas 
frases.  A segunda, “by the monotonous buzzing of the flies?” no meio do texto; a 
primeira, “to drive home the finality of death”, encerrando-o e à página 179. A obra está 
à venda e disponível na internet: 

 

http://www.superdownloads.com.br/download/186/papeis-avulsos-machado-de-assis/
http://books.google.com.br/books?id=J1JXmJAobSkC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


vosotras, amigas viejas,   

me evocáis todas las cosas.   

Que coisas?   

Penso, então, na mosca que pousava no olho do primeiro morto que vi. 

Isto está nesta bela estrofe:  

Yo sé que os habéis 
posado 

sobre el juguete 
encantado, 

sobre el librote 
cerrado, 

sobre la carta de amor, 

sobre los párpados 
yertos 

de los muertos. 

 

Sobre as pálpebras 
rijas  

dos mortos. 

 

E depois de roçar meu braço esquerdo, aterrissa finalmente na pequena porção de 
comida, de cerca de 3 gramas, que depositei sobre a folha de papel branco, 
tamanho A4.  

Vosotras, las familiares,  

inevitables golosas. 

Note-se com a palavra “hastío” – tédio, fastio – aparece no poema de 
Machado e no texto de Norões: 

¡Moscas del primer hastío 

en el salón familiar, 

Ela, a mosca, terá uma duração de, no máximo, vinte e um dias (..), ficarei 
sozinho, sem ter com quem partilhar O FASTIO. 

 

(...) 



E de repente a escuto, numa espécie de murmúrio. 

Sim, the monotonous buzzing of the flies. 

Há todo um referencial literário nesse conto, em todos os contos e poemas 
de Norões. Veja isto, para nos preparar para a kafkiana transformação do 
narrador em inseto: 

Imagino que assim deve pensar Deus – se é que Ele existe – sobre todos nós 
humanos, pequenos insetos nervosos a se mexerem, sem objetivo nenhum no 
nosso pequeno bólido perdido no universo.  

Isso tem muito a ver com a fala de Gloucester no quarto ato, cena um, do 
REI LEAR: 

GLOUCESTER - O que para os garotos são as moscas, nós somos para os deuses: 
matam-nos 
por brinquedo.  

GLOUCESTER - As flies to wanton boys are we to th' gods. 

They kill us for their sport. 
 

Mais referências, mais aros. À preocupação com a busca de algo 
totalizante, proustiano, se contrapõe tergiversações como esta: 

Fico o dia quase todo a ler e a buscar entender os teoremas da incompletude de 
Gödel.  

Ou, então, já que se está – sem querer, querendo – trabalhando num conto 
que é, todo uma metáfora,  simbolista, a menção do poeta português 
Camilo Pessanha. 

(Coimbra, 7 de Setembro de 1867 — Macau, 1 de 
Março de 1926) foi um poeta português.1 É considerado o 
expoente máximo do simbolismo em língua portuguesa, além 
de antecipador do princípio modernista da fragmentação.  

O deboche: 

Camilo Pessanha. Aquele de barba toda moscas. 

 
 

 

Bem, mas já basta de entretantos e vamos pro finalmente: o conto começa 
dizendo 

A mosca cola-se ao vidro da janela. 

Descrição? 
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olhos múltiplos, omatídios, oitocentos grãos translúcidos, esferas cristalinas, como 
uma TV LCD 

 

 

O conto termina: 

Ligo a grande mosca, a que não se mexe, não volteia no ar. A que mede trinta e 
seis polegadas, milhares de grãos translúcidos, esferas cristalinas de alta definição, 
que levam a escuridão ao nosso cérebro minúsculo. E agora encandeiam a noite, na 
qual, sozinho, confundo-me com ela.” 

C´est finis. 

 

 

 

http://ecolfuturo.blogspot.com/2010/11/olhos-de-mosca-sao-bons-para-captar.html
http://anti7.com/rants/2013/04/30/ruido-branco-social/


Ô, não. Detalhe importantíssimo: apesar de absurdo, o conto não teria 
partido de algo real, como em UM CERTO PADRE GOMES, O CEGO e UM 
CERTO GOÊS? Norões viveu vários anos na Argélia. 

O Deserto da Argélia (árabe: ةيرئازجلا ءارحصلا) é um deserto localizado na porção 
centro-norte da África, mais precisamente no Norte da África. Na Argélia, o deserto 
representa uma área de quase 80% do país. O deserto possui uma área de 
3 500 000 km². 

 

lembro também a que me perseguiu na 
travessia de um trecho de deserto. Havia 
sido prevenido de que o instinto de 
sobrevivência levaria a mosca a se grudar 
em algum de nós e a seguir-nos até o fim 
da viagem. Instintivamente, ela sabia 
que, naquelas circunstâncias, abandonar 
o hospedeiro significaria a morte. 
Descuidei-me e tornei-me seu alvo. Feri-

me, de leve, de tanto tentar livrar-me do assédio e acabei por  guardar uma 
pequena mancha vermelha, que ainda trago no rosto.” 

Será? 

 

Vamos ver de mais perto. 
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Não. Aqui está a mancha vermelha: 
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