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Resumo: Bauman (1998) apontou o mal-estar da verdade: fragmentada e discutida em 

relações de poder. Observar-se-á este caráter pelo romance A Canção de Eva (SELLBERG, 

2015), por meio da personagem Kyrie, colocando-a sob o existencialismo de Sartre (2005). 

Carregando o simbolismo de “Senhor”, a personagem revela o pessimismo máximo: sucumbe 

à morte, pois encontra na existência o princípio da irracionalidade e suas verdades-morais se 

desmontam. Fadada a arrastar a humanidade para sua finitude, tal como Eva em Gênesis, 

aponta um mundo onde a consciência acerca da morte forja verdades incertas para fantasiar 

um espaço belo. Porém concluir-se-á: a razão é o meio mais sensato de obter conhecimento. 

Portanto, no âmbito racional de discussões sobre verdade, a escrita criativa discute a produção 

literária? O autor do artigo justifica, assim, a análise dos dialogismos do seu livro: o salvador, 

desejando o fruto proibido, sucumbe à Morte Rubra (referência a Poe, 2013). 

 

Palavras-chave: Existencialismo; Gênesis 3; Escrita criativa. 

 

 

Introdução  

 

Hoje, a crítica é sobre a verdade. Mas toda crítica pressupõe juízos de verdade 

(SELLBERG, 2015); esse ciclo de traição à própria consciência é a perspectiva abordada no 

diálogo entre duas personagens do livro A Canção de Eva, 2015, de Kaedmon Sellberg, 

publicado independentemente na plataforma virtual Editora Bookess
4
. Esse mesmo ciclo – 

onde retorna para onde começou – levará Kyrie Lovell, a simbólica fada da história, a  
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enxergar a desconstrução total de sua fantasia: a realizadora de sonhos está destinada a 

realizar apenas a morte; para si, para o outro, para o sonho. 

Há certa resistência em aceitar artigos cuja análise incide sobre textos de própria 

autoria. As críticas presumem autopromoção, além de ligamentos entre autor e obra que 

impedem o “afastamento” ou “neutralidade” sobre o objeto estudado. É interessante lembrar, 

neste caso, uma observação de Eagleton (2006, p. 20) que antecipou um argumento: “não há 

possibilidade de se fazer uma observação totalmente desinteressada”. Toda escolha é atada a 

um juízo de valor. Publicação é autopromoção. No que tange a análise de uma obra de própria 

autoria, o autor buscará, dentro das formalidades científicas, expandir as discussões acerca 

dessas formalidades e promover outras acerca das produções literárias, intenção de produção, 

intertextualidades e o olhar do autor sobre seu próprio material.  

 

Resumo e psicologia da obra 

 

O livro, dividido em três partes, resume-se da seguinte maneira:  

Livro 1 (Fada): Kyrie (do grego Kyrie Eleison – tradução livre: Senhor, tenha 

misericórdia”) Lovell, uma jovem de 16 anos, guarda um terror de infância: o assassinato do 

melhor amigo, Leon – um irmão simbólico, como ela o via – e a poesia ambígua do sonho de 

seu pai, Collins Uenohara: viverem sozinhos “em um lugar feito especialmente para eles”. 

Esse sonho, embora pareça agradável, foi responsável pela loucura de Collins, que matou o 

amigo da filha, incendiou a vila onde moravam e causou sua morte no local. Collins queria 

criar um mundo feito com os fios vermelhos do cabelo de Kyrie, para o lugar brilhar como 

eles – quando ele assassina o melhor amigo da filha, entretanto, ela recorda desse desejo ao 

vê-lo morrer, e compreende a psicologia do mundo do seu pai: ele deveria brilhar como seu 

cabelo, porque o mundo deveria brilhar como o sangue.  

Ela cresce sentindo a perda do mundo próprio para viver no do pai: solitária, apenas 

sob a lembrete dele na sua realidade: a ausência de contatos íntimos, senão o dele próprio, 

indissociável dos pesadelos e pensamentos vertiginosos de Kyrie acerca do seu “amor”. 

Resta-lhe se esforçar e resgatar uma lenda contada por Leon, como brincadeira de crianças:  
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existiria uma terra onde todos os sonhos não realizados nesse mundo se realizariam, e lá se 

curariam, lá a taça quebrada voltaria a ser inteira outra vez. E, embora parecessem baboseiras 

infantis, Kyrie a encontra, e separa assim a “realidade natural/comum/vulgar” da “realidade 

surreal/fantástica”.  

Livro 2 (Final Tears: A Terra dos Sonhos Perdidos): Na Terra dos Sonhos Perdidos, 

uma terra encantada onde todo sonho e desejo não realizado no mundo se torna real, um lugar 

onde “taças quebradas recompõe-se inteiras”, Kyrie descobre a possibilidade de recriar uma 

poesia perdida e liquidificar o mundo do seu pai. Final Tears pode ser vista como uma tela em 

branco, onde o artista tem condições de criar o seu espaço, o seu lugar, o seu sonho. Kyrie 

vive nesse espaço seguro para esquecer sua infância e recriá-la, de modo maduro: por meio da 

criação de paisagens e sonhos íntimos, transformará a morte de Leon em sombras dispersas, 

pois enquanto houver morte haverá a realização do sonho de Collins para ela. Ou seja, seu 

deslocamento da realidade à fantasia suprime e nega a morte, nega o progenitor. E ao negá-lo, 

Kyrie se sente capaz de trazer vida: ao conhecer Sofie, uma menina de rua da realidade 

natural, a realizadora de sonhos quer construir à criança um lugar de luz nas terras dos sonhos 

perdidos: encontrar seus pais que sumiram quando tinha 4 anos.  

Livro 3 (GN 3): A personagem principal, agora com a Sofie, procura pelos seus pais 

em uma jornada que a leva a Final Tears (conclui-se que os pais dela a abandonaram para 

viverem naquela terra). Kyrie, não sentindo mais necessidades compulsivas de tornar-se 

íntima da terra por meio da criação, vive como se em uma miscelânea do mundo natural com 

a fantasia: seus impulsos de realizar os próprios desejos esvaziam-se para tornar reais o de 

outros, como o de Sofie. Kyrie também teme que ao criar demais sinta-se presa no seu mundo 

como Collins sentiu-se no dele e termine perdendo contato com a realidade – isso, em última 

análise, significaria perder contato com Sofie, e jamais ser capaz de ajudá-la.  

É o sonho de ajudar, salvar um abandonado, o responsável por descontruir os sentidos 

enraizados por Kyrie na sua terra de sonhos perdidos: mais tarde, durante a jornada, em uma 

crise de sonhos e visões, a fada “palestra” – conversa – com a Morte Rubra, referência direta 

ao conto A Máscara da Morte Rubra, 2013, de Edgar Allan Poe. Tal como na história, a 

Morte Rubra (ou simplesmente, a Morte) anuncia o seu domínio ilimitado sobre todas as  
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coisas vivas, todas as coisas existentes; em suma, sobre tudo (POE, 2013, p. 18), o que adoece 

os significados das criações de Kyrie, e adoece a própria fada, deixando-a a uma visão 

existencialista: “Assim, a morte jamais é aquilo que dá à vida seu sentido: pelo contrário, é 

aquilo que, por princípio, suprime da vida toda significação” (SARTRE, 2011, p. 661).  

E se até a vida (re)criada por Kyrie na fantasia lamenta a falta de sentidos, a fada e 

seus sonhos a realizar repousam no caos do inexplicável, repousam na morte que 

“dessignifica” a motivação da criação. O humano, anterior as projeções de significado no 

mundo, também se sente morto: o mundo da fada passa de belo ao destino de Eva: um paraíso 

fracassado, adequado para fechar os olhos na curva de uma cova e morrer, de absoluta ao 

“lugar onde pessoas vão para tornar aceitável tudo o que é erro, mas pensam que é belo” 

(SELLBERG, 2015, p. 510). Final Tears não é mais a bela tela branca onde pincela-se o 

sonho; antes, é ilusão da significação pelo pincel.  

Assim, desde certezas sólidas a certezas líquidas, Kyrie, portadora de um dom 

extraordinário (a imaginação, e também o dom de realizar sonhos até na realidade natural, 

coisa impossível a Final Tears) precisa lidar com o novo mundo descoberto: um sem 

significados, construído sobre verdades programadas socialmente, com significados regulados 

socialmente; é também um “mundo perfeito” entrando em colapso existencial, passível de ver 

sem pele e com os nervos vibrando: atrás da pele social, moral e artística, está o “desexistir”, 

onde toda criação sucumbe. Como a Eva bíblica, Kyrie recebe um fruto do conhecimento, 

uma visão crítica sobre a humanidade; porém, ao contrário da Eva bíblica, não enxerga 

através do bem e do mal. Kyrie Lovell enxerga além do bem e do mal, além dos significados, 

além da existência, a ampulheta do tempo questionando: Por que crias se eu descriarei?  

 

Desencantamento: a fada messiânica existencialista 

 

Como dito, o nome Kyrie deriva de Kyrie Eleison, uma oração da liturgia cristã e parte 

do rito penitencial. Traduzido livremente, são possíveis as versões: “Senhor, tende 

piedade/misericórdia” e “Ó, Senhor, tenha piedade/misericórdia”. “Kyrie” é o vocativo grego 

da oração, aquele a quem a oração chama. Não se trata de uma oração do ato penitencial em  
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si, mas seguida do ato, uma oração de louvor à misericórdia dada pelo divino
5
. Desde o nome, 

a personagem Kyrie Lovell carrega um simbolismo místico, ligado às esferas sobrenaturais, 

pertencente a uma realidade outra, realidade de criação e significado, símbolo também de 

amor, aquele que oferece a salvação. 

Implicitamente, as marcas textuais do livro e das narrações apontam para o ente 

fantástico fada, como é o caso do nome dado à parte um do livro (Fada) e o caso da percepção 

de Sofie sobre o primeiro encontro com Kyrie:  

 

Era um anjo mais velho para sua escuridão. Contra a luz, sua silhueta parecia 

emanar um sol das costas como asas – de um sonho, de um anjo, de uma 

fada. Ela não podia ver sua aparência, mas todas suas cordas de harpa 

destoantes se harmonizaram na simples presença da mulher, como contos de 

fada para uma criança assustada, gritando. A lágrima em um cálice para o 

sedento, morrendo (SELLBERG, 2015, p. 130) 

 

Alusões sobre a beleza incomum de Kyrie também relembram os mitos das fadas 

dotadas de beleza: 

 

[Susan] Nunca se incomodou com a filha puxar o gene japonês do pai – 

quem, graças a Deus, não pertencia mais a vida delas –, mesmo que a própria 

Susan tivesse aparência ocidental. Os cabelos compridos e ondulados tinha 

puxado da mãe, uma dádiva muito bem recebida nas cartas da vida, por 

sinal. O brilho escarlate sangrava no ar ao redor, e caia naturalmente sobre 

os fios como o detalhe de uma rosa no lago. Genes recessivos, quem diria. 

Avó Cath – mãe Cath, para Susan – adoraria vê-la com o tom vermelho 

proveniente seu [...] Kyrie, uma filha japonesa de uma mãe americana (de 

aparência americana), encarava uma lança de luz banhar-se sobre o prédio 

espelhado. O brilho refletia nas íris azuis-metálicas, e tremiam como se sob 

emoção. Toda a afabilidade restante do mundo pareceu florescer nos olhos 

japoneses e grandes de Kyrie Lovell naquele instante, uma jovem com pouca 

inclinação à ceder a tese de uma explosão espontânea, um acidente 

(SELLBERG, 2015, p. 20-21).   
 

Japonesa, cabelo escarlate e olhos de safira, a jovem Kyrie Lovell também é flautista, 

e se toda afabilidade restante do mundo parece florescer nos seus olhos abertos, beleza mais  
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acentuada e destaca quando fecha os olhos e toca seu instrumento: “Moveu a flauta [...] 

pousou delicadamente a mão machucada por uma ferida imaginária de lágrima ali e fechou os 

olhos [...] Kyrie Lovell foi a sonhadora mais linda do seu universo de pedras e águas azuis” 

(SELLBERG, 2015, p. 348).  

Beleza de fada, amor de divindades e a sua imaginação incomum que altera a 

realidade das paisagens de Final Tears, e de Clair de Lynn, cidade onde passa maior parte do 

seu tempo. Criou chuva de meteoros no céu e danças de auroras boreais enquanto tocava sua 

flauta; animais do céu e da terra a ouviram e ajudaram na composição das cores e dos sons 

sobre o lugar; um lugar, aliás, um momento, dedicado à criança Sofie. Kyrie, ao contrário do 

seu pai e também como seu pai, quis criar um lugar feito especialmente para alguém. A 

menina sem teto ganhava um teto no coração de Kyrie Lovell. A fada tentava realizar o 

primeiro sonho de uma garota nas cinzas.   

É mais tarde que a fada começa a desfalecer. Não acredita mais em si mesma. Durante 

a procura pelos pais de Sofie, um sonho leva Kyrie a uma mesa sentada com a Morte Rubra 

diante dela, que suprime seu sopro de vida, quando lhe pergunta:  

 
– Você conheceu um terrível destino, não conheceu? 

Kyrie ergueu os olhos, sobressaltada. Ela tremeu. Imaginou a taça da sua 

infância despedaçando-se. O espírito inundou-se em um oceano, ali onde a 

tragédia de Cthulhu descansava viva, e inspirava o poema de um marinheiro 

com uma bala no cérebro. (SELLBERG, 2015, p. 495) 

 

E uma vez o sopro de vida negado, Kyrie passará de fada messiânica à mulher 

condenada e criar apenas a morte: 

 

Ela via uma lua rubra de porcelana, uma máscara de cerâmica carmesim, 

onde os suicidas vinham para beber o vinho de dormir. Duas faces distintas – 

uma sombria e uma luminosa. Um sulco perdido na escuridão 

inconscientemente parodiando a caveira de um pai, uma boca costurada 

sorrindo para ela; a outra face era olho cínico e estático, um riso de coringa 

fantasiando a mãe fatiar seus dedos e dar à cria faminta. Duas faces: a de 

ressurreição e a de decadência, o Jardim do Éden antes e depois de perder a 

beleza, antes e depois de experimentar o último humano, antes e depois de 

sentir o fruto balançar seu galho ao ser puxado pela a mão que mortalizou a  
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criação de Deus; a mão que criou a condenação definitiva para o resto de 

vidas... que deveriam ter sido perfeitas. (SELLBERG, 2015, p. 495) 

 

O narrador introduz uma relação entre a mão criadora e a morte: condenando de modo 

definitivo uma vida que deveria ter sido eterna na Terra, Eva criou um destino para a 

humanidade muito diferente daquele sugerido pela Serpente: ser como Deus, visto que Deus 

não é mortal. É uma relação que, aos poucos, Kyrie começa a tomar para si; tornar-se cada 

vez mais Eva no espírito, nos sentimentos, no propósito da decadência:  

 

 – Por que estou aqui? – A pergunta crucial.  

 – Estamos aqui para palestrar, Kyrie. Pessoas sensatas palestram.   

 – Sobre o quê? 

 – Nossa palestra, eventualmente, decidirá. [...] 

 – Você quer me matar? 

 Ele riu um riso fraco. Kyrie o ouviu. Era um riso pequeno, mas pelo fato de 

as coisas pequenas serem as quais ela podia compreender, isso lhe causou 

um desconforto mortal. 

 – Eu não quero te matar, Kyrie – [...] – Eu vou palestrar com você. Então 

você tentará se matar. 

 Ela semicerrou os olhos. 

 – Quem é você? 

 – Eu sou quem quer conhecer; quem trouxe você para a terra que pertence.  

Os cadáveres dentro dos olhos de Kyrie acordaram [..] Ali ela terminaria 

com ele. Mas não antes de ele queimar sua alma como a página do diário de 

uma mulher que falhou em se tornar Deus. (SELLBERG, 2015, p. 495-496) 

 

O diálogo que levará Kyrie ao existencialismo começa, a princípio, na declaração da 

Morte Rubra: “Estamos palestrando, Kyrie, porque você me quer longe da sua cabeça [...] 

Estou me tornando sua perspectiva. Me abandonar seria abandonar seus próprios olhos”. O 

comentário relaciona a fada a duas conclusões: a) Kyrie conversa com a Morte porque 

internalizou as mortes do seu passado; b) Kyrie conversa com a Morte porque quer negá-la na 

sua fantasia, transformá-la em conto de fadas conforme transforma seu contos de fadas em 

inevitabilidade semelhante à morte. Os papeis se invertem: a fantasia passa a ser a certeza e a 

finitude passa a ser o conto. Cunha (2010, p. 193), relembra, entretanto, a visão sartreana 

acerca do assunto:  
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Mais do que a morte, afirma Sartre, a própria existência é um absurdo 

porque embora eu possa ter projetos, ter sonhos e aspirações, tenho também 

consciência da morte, então porque buscar tanto nossos desejos, se um dia 

deixarei de existir? A existência não tem razões, nem explicações, ela não se 

justifica por si mesma.  

  

Para Kyrie conseguir desfazer o mundo de Collins e recriar o seu, ela precisou fechar a 

cortina sobre a morte, então criar os significados da sua existência, da existência da Terra dos 

Sonhos Perdidos. A Morte Rubra tinha finalmente voltado porque, após resgatar Sofie e 

decidir pela criação do sonho dela, Kyrie não quer perder contato com a realidade – isso 

significaria tornar seu pai, esquecer da realidade de crianças abandonadas, de perdidos na 

selvageria do mundo.  

E se ela precisa relembrar da Morte, precisa questionar seus significados:  

 

 – Qual o problema de eu escolher ser feliz?  

 – Existe uma possibilidade de até você acreditar que pessoas não devem 

escolher a felicidade. 

 – Como? – ela se espantou.  

 – Porque o modo do seu pai ser feliz... custou a vida do seu amigo. 

 Ela sentiu um silêncio profundo por dentro, a alma sem a glória de todas as 

estrelas dispostas no universo feito mapas para os sonhadores; era uma alma 

vazia, uma alma de sonhador, uma alma oceânica sem nenhum amor.  

 – Isso é imoral. – Kyrie estava pasma, um fantasma branco e solitário 

andando no ar de uma casa. (SELLBERG, 2015, p. 498) 

 

Nota-se a dificuldade da personagem de aceitar a própria resposta, pois nota na 

fundação do seu argumento eixos morais que devem ser respeitados e eixos morais que não 

devem ser respeitados. Entretanto, se a existência é o absurdo, o acidente, o irracional, a 

moralidade é mais uma questão de escolha do que de definição absoluta. Existe nesse medo 

de afirmar de Kyrie, além de sombras sartreano, lampejos nietzschianos no discurso: o 

conhecimento – inclusive moral – é falso. Mas, aceitar essa conclusão, é aceitar que não 

existe condenação justa para seu pai: 

 

– Defende-se que se um homem lutou honestamente por uma causa, 

sacrificando sua vida, ela era real. Seria injusto dizer que sofreu uma 

inspiração cega. Mas isso contradiria a ideia de justiça eterna, Kyrie.  
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Culturas lutam por justiças diferentes. Até hoje questionamos morais 

impostas e preservadas, e somos mortos por isso. Sua justiça diz ser errado a 

morte deliberada. Então, responda uma questão moral simples: um 

estuprador mata em uma sociedade filhas e seus pais. Um pai de duas filhas, 

uma viva e uma morta, vê a possibilidade de matar o assassino da menor 

após ele ter sido solto em um mal julgamento. Seria injusto o eixo do horror 

morrer para reestabelecer a segurança? Pense: a morte em função da legítima 

defesa não é tão mal vista como a morte deliberada, mas a morte em função 

da legítima defesa se trata de instinto de conservação. O homem que mata 

outro homem para sua segurança e de sua filha, não o faz em nome do seu 

instinto de conservação? (SELLBERG, 2015, p. 498).  

 

 A mente de Kyrie trava. Não se sente capaz de responder o dilema sem trair sua 

moral, sua coerência. Quis xingá-lo, gritar, mas apenas como consequência de uma verdade 

intimidando sua existência: “Kyrie sabia que era errado matar. E como todos nós, ela apenas 

sabia.” (SELLBERG, 2015, p. 498).   

“Apenas sabia” sugere aceitar tendências morais sem colocá-las sobre lentes de 

questionamento. E sem esse questionamento, a coerência moral tende-se a cair em 

contradição. Observa-se isso na conversa que se segue. Para toda afirmação da fada, um 

contrapondo da Morte merece um contrassenso das suas respostas anteriores. A morte de 

Leon foi errada, Kyrie argumenta, mas e se Hitler fosse assassinado, a Morte supõe, sua morte 

seria um erro? Hitler, Nero, Stalin, matavam milhares, ela responde. E seu pai apenas um, é o 

contra-argumento da morte, é a quantidade que define justiça? Nenhum assassinato é justo. 

Então algumas pessoas deveriam ser proibidas de praticar seu prazer, seu instante sublime, em 

nome de uma sociedade surgida do acaso e de fundamentos morais não mais do que ilusórios? 

Isso seria justiça? Eles não estão preocupados com a justiça, defende Kyrie.  

E a Morte responde:  

 

– Não com a de uma jovem chamada Kyrie, filha de Susan Lovell, 

convivendo com a infância de um amigo assassinado, hoje com 17 anos e 

preocupada com pessoas que representam uma parte do seu ideal de 

felicidade, de vida e de justiça. Um ideal não correspondente ao de um 

molestado, filho de um alcoólatra, convivendo com a infância onde era 

trancado dentro de um armário após ser abusado, hoje com 19 anos e 

preocupado com pessoas que representam e sofrem uma parte da vida dele. 

Então ele coloca estupradores em um tribunal particular, tortura cada um 

deles e vinga às crianças torturadas como ele. A justiça não é, afinal, outra  
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representação de pessoas com medos semelhantes buscando paz para um 

passado particular que ecoa no presente? 

 [...] Ela embaralhou as palavras. Confundiu as cartas.  

 – Mas o ditador tortura – gaguejou. [...]  – Ele deveria melhorar o país ao 

invés de piorá-lo.  

 – Você escreveu o livro das leis absolutas obrigando a melhorar nosso país? 

 – Deus pode ter escrito um. 

 – E Ele me deu a escolha de desobedecê-lo, se eu decidisse que o inferno 

valia a pena (SELLBERG, 2015, p. 499) 

 

 A ausência máxima de uma autoridade moral é revelada: se Deus está morto, tudo é 

permitido, sugeriria Dostoievski. Entretanto, mesmo sob o domínio de um criador divino, se 

existe oportunidade de desobediência dada por ele, escolher praticar determinadas morais se 

tornaria não mais importante do que mera questão de opinião. Estando consciente dos termos 

religiosos – e Kyrie tinha essa consciência – escolher sua personalidade, toda ação e 

comportamento, é nada senão um sonho dentro de um sonho. Para efetivamente parafrasear 

Poe, tudo o que ela vê e supõe é nada além de um sonho dentro de um sonho; praticar o ato 

irracional de existir dentro de um horizonte irracional de possibilidades. Neste momento, 

lembrar que em A Máscara da Morte Rubra, de Poe, a Morte vem nas últimas badaladas da 

meia-noite poderia, vagamente, racionalizar o ponto em que Kyrie se encontra. Sua festa está 

terminando, a presença inevitável da Morte veio, aquele lugar onde “movimentava-se uma 

multidão de sonhos [...] de um canto a outro, impregnando-se do colorido das salas, fazendo a 

música extravagante da orquestra soar como o eco de seus passos” (POE, 2013, p. 14-15) 

tornou-se nada além, nada mais, do que um sonho dentro de um sonho: 

 

Kyrie começou a sentir o coração latejando por dentro do rosto. Ela inteira 

estava vermelha, uma semelhança muito mais profunda com o sangue do que 

com a rosa, a fúria ao invés do medo de descobrir horizontes escorregadios 

no mundo. E se suas verdades fossem vidros quebrados, cacos espelhando 

raios de um sol distante, refletindo uma criança torta com a mão cortada por 

tentar recolher os pedaços e ajustar seu reflexo? (SELLBERG, 2015, p. 499) 

 

Os significados produzidos em Final Tears extinguem. Kyrie compreende que “em um 

mundo onde somos todos resultados do acaso, o osso e o ouro, o centavo e o perdão, a mosca 

e Deus valem a mesma coisa” (SELLBERG, 2015, p. 500), e se todos os juízos de valores são  
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construções sociais, se são mais ou menos consensuais entre humanos as coisas que valem 

mais do que outras, seria uma faca de dois gumes aderir à consciência coletiva. A consciência 

coletiva criminalizou atos e circunstâncias hoje perdoadas (ou em início de 

“descriminalização”) como o relacionamento homossexual, por exemplo. O que hoje, pensa 

Kyrie, a humanidade está condenando sem entender sua natureza? Talvez, o assassinato? 

Enfim, a fada – aquela quem deveria curar – perde a esperança em tudo: 

 

Kyrie sucumbiu – igual a um cadáver que cai sobre a cova, sucumbiu. 

Desceu o rosto e permitiu uma última lágrima de esperança rolar sobre 

aquela face úmida de terra e água; terra, água e fracasso. A esperança era 

uma muleta da vida insignificante, daquela vida sem outro sentido senão 

entoar a única canção de Eva, da Serpente e da gênese de toda a 

humanidade: vivemos todos uma fábula, vivemos todos o ato 

inconscientemente guiado por uma mentira disfarçada de belo, procriando e 

educando para continuarmos a caminhada por meio dessa muleta espiritual.  

E se esse era todo o sentido de vida que o espírito podia conceber, ela podia 

deitar e morrer essa noite. Seus olhos dormiriam bem enterrados na curva de 

uma cova. Pelo menos ela poderia dizer que amou. (SELLBERG, 2015, p. 

502).  

 

  E como conclui o filósofo: “Se temos de morrer, nossa vida carece de sentido, por 

que seus problemas não recebem qualquer solução e a própria significação dos problemas 

permanece indeterminada” (SARTRE, 2011, p. 661). E se carece de sentido, Kyrie poderia 

racionalizar o suicídio como a alternativa mais racional. Se a vida é descontínuo, o irracional, 

o acidente, escolher retornar ao meu estado a priori de não existência, é a medida mais 

racional de uma existência irracional? Ao contrário do suicídio como escape dessa impotência 

diante da falta de significação, o suicídio de Kyrie se trataria do reconhecimento e aceitação 

total da vida irracional. Escolhe-se abandonar a irracionalidade com fundamentos racionais.  

 É precisamente nesse momento da história a transformação simbólica de um messias, 

de uma fada que cura ao interferir no destino alheio, para a mulher capaz apenas de realizar a 

morte. Kyrie ainda interfere no destino alheio, mas agora a salvação não é opção, visto que a 

morte – o “des-existir” – é a ordem natural das coisas.   

A Morte Rubra atrai Kyrie para um salão de baile, costurando referências com o salão 

de dança no conto de Edgar Allan Poe, e no belo salão onde a multidão de sonhos movimenta- 
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se, a realizadora de sonhos e a Morte encontram-se sozinhos apenas entre a companhia de um 

antigo artefato bíblico e biológico:  

 

Pétalas caiam por ela, uma sonhadora sem sonhos. [...] Ela percebia, agora, 

como esses restos de cerejeira pareciam gotas ensanguentadas de um céu. 

Centenas delas caindo e dançando, anjos para um herético, folhas rosadas 

despencando de uma árvore celestial que transformava um salão de baile em 

algo tão poético como uma noite de fadas... e Kyrie morreria por cada uma 

delas. Ela bambearia e alcançaria aquela que a chamava para ser tocada 

apenas rastejando. Pois não era mais uma árvore de corpos – não, não como 

a que a cegara para o mundo e a desprezara –, as raízes encravadas no piso 

partido, tentáculos de madeira rompendo um solo bíblico, eram de uma 

árvore monstruosa e real que não admitia sua queda, uma árvore curada do 

pecado original. Era uma cerejeira coberta por pétalas contendo uma dúzia 

de frutos carmesim, um para cada conto seu. Essa árvore não iria confiná-la, 

humilhá-la ou feri-la, mas queria seu bem e cantava isso ali, presente em sua 

vida como fadas em torno de crianças em um sonho, apesar das mentiras que 

contavam. 

Andou mais um passo para tocá-la – atraída pela canção como ouviria o 

canto de uma sereia. Seu coração era da árvore para ser conquistado; ela 

apenas esperou sua vinda para transformar suas lágrimas em rosas. 

 E Kyrie queria tocar em rosas. Todos nós... sempre quisemos. (SELLBERG, 

2015, p. 505).  

 

É uma arvore do Conhecimento, reescrevendo a história da Serpente e de Eva. No 

fruto proibido (não mais do Bem e do Mal, mas Além do Bem e do Mal), Kyrie imagina a 

possibilidade de enxergar a vida que Final Tears não lhe permitiu alcançar e seu suicídio. Se a 

árvore representava o conhecimento não dado ao casal no jardim e a morte, conclui-se que 

Kyrie está apaixonada por esses mistérios ainda não vistos, apenas sugeridos. Diante da 

árvore, ao lado da Morte Rubra – tal como nas representações artísticas a mulher sempre 

pousa ao lado da Serpente – Kyrie revela seu amor: “Ela é... linda. Quero que ela apenas diga 

que morrerá comigo esta noite [...] Eu morreria por ela.” (SELLBERG, 2015, p. 505).  

Apaixonada por algo que pode representar sua morte, a Morte Rubra exerce sua 

persuação efetivamente. É interessante pensar, também, nos subtextos deixados nesse trecho 

do livro. Kyrie e a Morte conversam tais como Eva e a Serpente, e sobre essa relação, 

Germano (2012, p. 5) explica:  

 



    
 ANAIS ELETRÔNICOS DO IX Colóquio de Estudos Literários 

Diálogos e Perspectivas  
SILVA, Jacicarla S.; BRANDINI, Laura T. (Orgs.) 

Londrina (PR), 15 e 16 de setembro de 2015. 
ISSN: 2446-5488                  p. 251-267  

263 

 

 

Os dois, homem e serpente, já tinham certa convivência e, portanto, total 

liberdade para iniciarem um diálogo tal qual aconteceu com a serpente e 

Eva, posteriormente. Mas a serpente preferiu esperar para ter essa conversa 

mais amigável e mais receptível com a mulher, com aquela que melhor 

poderia lhe entender, com aquela que tanto com ela se parecia, que tinha os 

mesmos atributos, as mesmas qualidades ou defeitos, talvez, mas que 

certamente seguiria seus conselhos sem hesitar. 

 

Kyrie entende a Morte, resultado da sua infância. E compreendendo-a, assim como a 

Morte a compreende, conseguem dialogar em uma linguagem sensível e explícita sobre si 

mesmas, sem interferências de discordâncias – de fato, as discordâncias ficaram para trás 

quando Kyrie assumiu a inevitabilidade da Morte, aceitou-a, e cedeu à sua tentação, arrastada 

para árvore e para o fruto que poderia significar seu suicídio.  

Outro subtexto deixado é relação messiânica diante da sua angústia no Getsêmani – 

também sua morte. Jesus, ciente do seu destino de crucificação, ajoelha-se no jardim e ora: 

“Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice”. O messias, temendo sua realidade, 

agoniza e pede o fim da morte e do sofrimento. Quando Kyrie se sente diante da Morte, 

entretanto, pela primeira, sente-se sublime; vê na árvore e no fruto uma chance paradoxal de 

vida, mesmo na morte:  

 

 – Se eu comer o fruto, eu vou conhecer bem e mal? 

 – Talvez não haja bem e mal. Então talvez veja além do bem e do mal. 

 Kyrie olhou para o fruto. Refletiu como Eva jamais fez.   

 – Mas algo eu posso te dizer: a Mulher tinha um desejo ao comer o fruto. 

Você tem um desejo, Kyrie Lovell? 

 – Ficar com quem eu devo ficar. Na terra onde devo ficar. 

 – Eva viu o que ela queria ver. O que você verá ao decidir-se ver como 

Deus? 

 

 A Morte Rubra desempenha papel duplo. Primeiro, igual seu antecessor no conto de 

Poe, aniquila as fantasias. “As fantasias desempenham o papel de verdadeiros disfarces, 

auxiliando no processo de construção de uma farsa que tira de foco, mesmo que 

momentaneamente, o medo que os fazia se apegar tão inescrupulosamente à vida” (STELLA, 

2014, p. 04). Essa fantasia é representada pelos sentidos buscados na Terra dos Sonhos 

Perdidos de Kyrie, nas criações para transformar a morte do amigo em sombras dessa  
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realidade – nada senão, outra vez, só um sonho dentro de um sonho. Mas a Morte Rubra já 

desfez essa intenção. Aproveitou o momento que Kyrie deixou de abandonar uma realidade 

para festejar na sua própria, inconfundivelmente dialogando com o conto original, onde a 

Morte Rubra faz-se presente apenas quando o relógio toca meia-noite, e diante dos ecos do 

relógio, o salão parava de dançar:  

 

Não é por acaso, portanto, que a aparição chega à meia noite. Não é por 

acaso que ela, assim como os demais, usa uma máscara. A “longa” 

interrupção da festa cria a oportunidade para a morte se fazer presente, o que 

indica que, de fato, a festa servia como uma espécie de escudo que a 

mantinha afastada. Mas não se pode festejar para sempre, uma hora será 

necessário tirar a fantasia e reassumir o próprio corpo, será necessário 

abandonar a máscara e reassumir o próprio rosto. (STELLA, 2014, p. 6).  

 

  Kyrie reassume seu próprio rosto, reassume sua morte vivida e ainda perpetuada, e 

entre o desejo de reconhecer o que existe por trás do véu das significações e um desejo de 

ainda lutar contra a morte de Leon em si, puxa o fruto da árvore e, com autoridade, afirma a 

Morte Rubra: “Eu espero encontrar vida [...] E levar essa vida a outros” (SELLBERG, 2015, 

p. 514). 

Mas o fruto constitui o conhecimento permitido apenas a Deus: a morte. Ao escolher 

enxergar o que era permitido apenas ao divino enxergar, Kyrie Lovell conhecerá seu destino 

de Eva: mortalizará a criação inteira e, degenerando a esperança messiânica de sanar a 

angústia do mundo, será a mulher que falhou em se tornar Deus – verá com os olhos dele, mas 

verá ao redor a poesia de Poe (2013, p. 18) em sua realização mais sublime: “a Escuridão, a 

Ruína e a Morte Rubra estenderam seu domínio ilimitado sobre tudo”.  

Por esse motivo, o fruto passa seu relógio de ébano no salão começava a tiquetaquear 

mais enfático:  

 

Ela sentiu o pulso formigar [...] De repente, desenhos cresceram 

enegrecendo o pulso, retorceram-se igual círculos de galhos espinhosos: e, 

de fato, as marcas na pele eram galhos tomados por espinhos. Brotavam da 

palma, distorciam-se, estendiam-se, cobriam metade da mão. Os galhos 

circularam a mão até sua costa em direção ao dedão [...] Kyrie viu que não o 

cobriu inteiro, apenas dois terços do dedo.  

 [...] nascendo nos espinhos do canto inferior da mão, os galhos geraram uma  
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figura distinguível no pulso e fixaram-na como uma maldição. A figura era 

número, e o número era romano. 

 XVI.  

 – Dezesseis? 

 – “Porquanto és pó, e ao pó tornarás”. Você decidirá tornar-se Deus, salvar-

se e em troca dar morte à toda a criação. Enxergará como Deus ao comer 

desse fruto, viverá o sonho de Eva. Mas deverá pensar com cuidado. Agora 

você está amaldiçoada, Kyrie. [...] Terá apenas dezesseis sonhos, realizadora 

de sonhos. [...]  Após isso... Eu lhe prometo a morte, Kyrie Lovell. Não a 

quem, não ao quê. Apenas a morte. E você falhará em se tornar Deus. 

 

A fada messiânica, amaldiçoada por escolher interferir na vida alheia e salvar, precisa 

escolher entre seu destino e o do outro. E qual escolher, se no caos do absurdo, estamos todos 

fadados a viver irracionalmente e morrer? “Todo o existente nasce sem razão, prolonga-se por 

fraqueza e morre por encontro imprevisto” (SARTRE, 2015, p. 168). Talvez fosse melhor 

Kyrie simplesmente repetir a história, morder o fruto, e aceitar a morte. O fruto não seria mais 

do bem e do mal, aliás, mas será o fruto que a permitirá a ver além dos conceitos, visto que 

são ilusórios no absurdo da existência. Portanto, se o objeto dialoga literalmente com o fruto 

bíblico, além do bem e do mal restaria apenas a morte para ver. E Kyrie, sem saber, estaria 

apaixonada por ela. E a fada, sem saber, ao mordê-lo, vestiria a máscara da Morte Rubra e 

realizaria o domínio ilimitado da Escuridão, da Ruína e da Morte sobre todos.  

 

Conclusão 

 

O artigo buscou duas finalidades: a) análise dos processos que levaram a personagem 

ao seu existencialismo; b) dar voz para o autor comentar sua própria obra. Trouxe uma obra 

publicada em meio digital porque não sairá lucro direto de qualquer “promoção”. Em seguida, 

discutiu-se, a consciência da personagem aderindo a um pensamento acerca da morte 

existencialista. Viu-se que: a história de vida da personagem influenciou esse contato; 

enquanto a personagem criava, fantasiava, “festejava”, a morte permaneceu ausente; quando a 

personagem escolheu retornar à realidade não mais criada por si e para si, a morte fez-se 

presente. O dialogismo com a história do escritor romântico citado ao longo do artigo é  
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profundo, e ambas levam a mesma conclusão: a morte vem; sobre o riso e sobre a festa, ela 

vem. 

O que se pode concluir, ainda, é que antes do seu tempo de atingir o físico, ela pode 

envolver a consciência em uma constante sobre a morte. Retomando o salão de Poe na mente 

de Kyrie, a morte fez-se presente apenas enquanto a fada não buscava afastá-la. A morte não a 

atacou fisicamente, era um assunto a ser tratado com o pensamento. Para a personagem, a 

verdadeira punição de Deus não era a morte, mas a consciência acerca da morte (SELLBERG, 

2015, p. 418).  

Por isso, a profanação de um símbolo como o messias e persistir na decadência de 

seres como a fada é o ponto culminante. Para atingir o sentido da morte envolvendo 

plenamente a consciência, precisava-se ser desvirtuado do seu habitat natural e colocados 

contra a parede seres que superavam, suprimiam, o sentimento de morte e a morte em si. 

Propositalmente, na relação de autor e obra, se não fosse desvirtuado o que suprime a morte, o 

autor e o leitor poderiam, muito bem, ter feito da finitude uma sombra no seu mundo.  

Assim, pode-se discutir o sentido das incertezas e das sensações sobre a finitude na 

contemporaneidade, uma época que afasta a morte de si sempre enquanto pode, embelezando 

cemitérios com cores. A obra foi processo criativo, e foi meio de colocar-se no processo de 

responder incertezas e resgatar a finitude. É avaliação de si, construção de conhecimento na 

irracionalidade da vida. A Morte, a fada e a criação não seriam, portanto, outra coisa senão 

um sonho dentro de um sonho: espera-se acordar do primeiro apenas para reconhecer ou 

aceitar a realidade fugaz, incompreensível, do segundo.  
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