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Fevereiro
BOP

S tambores começaram a rufar. O baterista tinha
dado início ao mais esfuziante bop que até então já se
cuvira. Sob poderosos holofotes, as baquetas rasgavam
o espaço com uma velocidade prodigiosa. O ritmo era
avassalante. De repente, o trompetista pulou no tablado junto à bateria. Semelhante a um Vesúvio em erupção, o instrumento começou vomitando as notas com
uma lava ardente.
Imaginárias muralhas de Jerico e hipotéticas Pompéias foram instantaneamente pulverizadas. O dueto
atingia o clímax quando o pistão, do qual uma fumaça
negra e densa saía aos borbotões, começou ascendendo
a escala. Mais e mais alto. . . mais e mais alto. .. mais
e mais alto. . . O rosto do trompetista começava a tingir-se de escarlate. Parecia um globo de fogo prestes
a explodir. Em seu socorro veio a orquestra, que irrompeu como um tufão. Tarde demais, porque o rapaz do
pistão já havia caído fulminado. "Saxes" e "brass" alternaram então com uma pujança jamais vista. Como que
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prevendo um provável desabamento, po's as paredes
principiavam a rachar, os metais silenciaram, não sendo
acompanhados pela seção rítmica que, justamente nesse
momento, desencadeou uma terrível ofensiva. Parecia
Hiroshima, mas não era. Parecia o fim do mundo, mas
não era. . . Apenas bop. A tensão foi aumentando mais
e mais. . . Um forte cheiro de enxofre e pólvora tornava o ambiente irrespirável. Longe de só atemorizar
com isso, um sax-tenor despencou-se violentamente no
círculo de luz, fazendo as notas borbulharem com rapidez inacreditável. A bateria iniciou um "chorus" a jato,
em velocidade supersônica. Um clarinete esboçou uns
arabescos, nuns laivos de sentimentalismo à antiga, mas
foi logo tragado na voragem da massa orquestral, que
voltara à carga. Dos dedos do pianista um líquido rubro
fluía abundantemente, filtrando-se por entre as teclas.
O ritmo era cada vez mais febril, cada vez mais demente.
Lá em cima, os deuses confabulavam, nervosos.
Aquilo era simplesmente intolerável. Tinham permitido
toda a sorte de loucuras nesse gênero, mas esta ultrapassava todos os limites. Não, isso não podia continuar.
Um deles, de longas barbas verdes, e que parecia ser o
chefe, não mais podendo se conter, urrou: "Destrua-se
a Terra!"
A banda, embora desfalcada de mais três outros
elementos que haviam sido carbonizados, continuava
atacando o bop. Estavam todos tão absortos em ladriIhar aquele inferno, que nem deram pelo cataclismo.
E mesmo muito depois que a Terra tragou para todo
o sempre a diabólica orquestra aquele ritmo louco ainda
sacudia e revolvia o infinito.
4
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Dezembro
DE COMO AS APARÊNCIAS PODEM ENGANAR
REDOND1SSIMAMENTE

E,

Cordova, Argentina, vivia a sua vida de rotina
uma linda cadela. "E daí?" — perguntareis. Senhores:
uma cadela é como a rosa de Gertrude Stein — é uma
cadela, é uma cadela. Claro que sei que existem cachorras semelhantes em toda a parte do mundo e que Cordova, queira ou não o Sr. Perón, não poderia fugir
a essa lei geral. E sabemos também que, afinal de contas,
não podemos estar ocupando páginas sem urn motivo
ponderável. Mas creiam-me: essa cadela é de fato
importante. Talvez mesmo venha a mudar os destinos
filosóficos do mundo. Digamos então sem mais preâmbulos que ela, ao contrário de suas companheiras de raça,
sempre tivera profunda afeição por gato. Chegara a
ter uma aventura sentimental com um dos felinos mais
bem apessoados da redondeza. Pena é que não pudessem falar, pois teriam recitado juntos poesias do Senhor
Araújo Jorge. Mas cs sentimentos não se exprimem

apenas por palavras. Um miado mais doce, um ganido
mais suave, e eis que um amor eterno é jurado. Bem,
é escusado dizer-se que a família dela não consentiu
no casamento. O secular ódio votado pelos cães aos
gatos não se havia extinguido no peito do pai da linda
cadelinha. Opôs-se obstinadamente, e obrigou-a a contrair matrimônio cem o cachorro de um fidalgo que
habitava nas vizinhanças. O gato amoroso foi para
outras plagas, caçar outros ratos. Daí a alguns meses,
a cadelinha apareceu num estado nada interessante. O
seu dono imediatamente comunicou o fato à esposa:
"Nossa cadelinha está esperando a visita da cegonha.
Vamos ter cachorros à farta para distribuir com os
amigos". A nostradâmica profecia do dono da cadela,
de acordo com todas as aparências, estava absolutamente
correta. Todas as leis da natureza permitem que uma
cadela que aguarda a chegada da cegonha proporcione
a seu possuidor uma ninhada de cães para dar aos amigos, ou então afogar no tanque. Mas, malditas e enganosas aparências! No dia fixado pelo pernalta, eis que
a cadela dá à luz não só cachorros, mas também gatos!
Precisamente: 7 cachorros e 3 gatos. Não resta mais
dúvida que tudo está ficando demente. Insistimos pois
com o leitor que abandone seu tradicional método de
raciocínio. Aparentemente as goiabeiras dão goiabas,
as bananeiras, bananas, as vacas, leite, estes, às vezes,
f latos, e as cadelas, cachorrinhos. Mas as aparências
enganam.
Oxalá o leitor, que pelas aparências espera o pior,
também esteja enganado. Ou muito nos enganamos.
6 —
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Janeiro

AS HÓSTIAS SANGRENTAS OU. . .

C ONTA

um eminente cabalista, o Sr. Eliphas Levi,
que um dia em seu gabinete recebeu a visita inesperada
de um padre, de cabelos prateados, que lhe trazia um
bilhete de apresentação de seu discípulo Desbarroles.
O sacerdote começou elogiando o amigo, profundo conhecedor da quiromancia, afirmando mesmo que ele, pelo
simples exame de suas mãos, lhe revelara toda a história de sua vida.
Num dado momento, Eliphas perguntou-lhe à queioia-roupa :
— E ele vos disse que sois o antigo cura de MontLouis, da diocese de Tours? Que sois o mais ardoroso
discípulo do estático Vintras? E que vosso nome é
Charvoz?
O visitante empalideceu extremamente ao ouvir
tais palavras. Convencido de que se achava realmente
oa presença de um grande mago, confessou a sua incon-

dicional admiração por Vintras, que em Londres realizava os mais assombrosos milagres. Gotas de sangue
caíam do teto enquanto ele pregava no seu altar heterodoxo, fazendo transbordar o cálice. Hóstias, primitivamente brancas, se cobriam de corações e outros caracteres sangrentos.
Eliphas voltou a interrompê-lo:
— Sei que tendes em vosso poder algumas dessas
miraculosas hóstias. Desejo vê-las.
O abade relutou durante algum tempo. Finalmente
retirou um pequeno relJcário do interior do colete, ajoelhando-se entre rezas e lágrimas. No interior desse relicário estavam três hóstias, duas das quais semelhando
mais uma pasta de sangue. Na que se achava intata
via-se nitidamente um coração desenhado ncs dois lados, e de tal forma que não poderia ter s;do feito do
lado exterior. O professor de alta magia estremeceu pela
primeira vez. O abade Charvoz mostrou-lhe então um
caderno, no qual se achavam anotados todos os caracteres observados nas hóstias de Vintras. Três deles chamaram a atenção do velho cabalista.
— Ccnheceis estes sinais? — perguntou ao sacerdote.
Charvoz respondeu negativamente.
— Então vou explicar-vos — disse Eliphas Levi.
Eles representam a assinatura do diabo.
Shakespeare fez uma frase exatamente para estes
casos: "Há mais coisas no céu e na terra", etc.

É ainda Levi quem diz: "O domínio do mistério^
é um campo aberto às conquistas da inteligência. Podese caminhar nele com ousadia e nunca a sua extensão
será diminuída, mudar-se-á somente de horizontes. Tudo
saber é o sonho do impossível, mas desgraçado é quem
não ousa tudo aprender, e não sabe que, para aprender
alguma coisa, é preciso resignar-se a estudar sempre".
Um programa com o qual muitos não estarão certamente de acordo.
JARDIM
Em "A História da Filosofia", descrevendo o Caiidide de Voltaire, diz o Sr. Will Durant: "Candide
encontra Pangloss em terra, e só dois meses depois
embarca com ele para Lisboa. Seis linhas abaixo temos
esta preciosidade: " . . . Cessado o cataclisma, contaramse mutuamente as aventuras e os sofrimentos". Não
accntece nada disco, na realidade. Depois do terremoto
ele encontra sua querida Cunegundcn, e são cs dois que
se contam mutuamente as aventuras e os sofrimentos.
Conselho fácil ao sr.
próprio jardim.

Durant: vá cultivar seu

BASQUETE AQUÁTICO
Novidade em esportes: basquete aquático praticado principalmente por garotas de formas em plena
forma. Digamos que você, por exemple, segura a bola
do lado de lá da piscina, debaixo d'água. Logo na saída
Q
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surgem três garotas, louquinhas para lhe arrebatar a
bola. Bem, digamos que você escapa, corre pela direita,
mergulha à esquerda, dribla a noroeste, e invade a bombordo. E junto do garrafão, você não resiste. São tão
irresistíveis os encantos das louras, morenas e ruivas a
sua frente que você não mais agüenta e abre a boca,
•espantado. E' a hora em que a água clorada invade a
.sua garganta e você se afegã. Elas ganharam o jogo.
O SOL NÃO EXISTE.
O astrônomo alemão Herz acaba de dizer a pri.meira coisa realmente nova debaixo do Sol: que o Sol
,não existe.
Depois de trinta anos das mais intrincadas experiências, concluiu que a Terra não gira de oeste para
leste e sim na direção oposta, movendo-se com uma
velocidade superior a dos seus oceanos e sua atmosfera.
Isto faz com que a inércia da água e do ar produzam
correntes que dão a impressão que ela gira na direção
oposta. Portanto, desde que as principais correntes da
.atmosfera e dos oceanos do planeta se movem uniformemente para leste, a terra deve fazer o seu movimento de rotação na direção oeste. O Sol — acrescenta
— é apenas uma ilusão. O que a gente vê no céu não
é o Sol, mas o seu reflexo, projetado na atmosfera da
terra. O Sol verdadeiro está muito mais próximo da
terra do que se suspeita, provavelmente perto do Polo
Sul. O movimento de rotação da Terra é aliás bem mais
lento do que geralmente acreditam os cientistas. Talvez
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demore 28 dias. O reflexo do Sol, dando aparentemente em torno da Terra uma volta em 24 horas, é que fez
com que tal confusão perdurasse até os dias de hoje.
O Sr. Antônio Duran Navarro, astrônomo argentino,
também tem idéias particulares e estranhas sobre a
constituição do Cosmos. Afirma: "O universo, de 8 mil
milhas de diâmetro, está contido dentro de um enorme
globo de terra". Navarro embrulhou o universo numa
crosta esférica de matéria sólida e espera agora embrulhar a ciência com a sua inverossímil explicação técnica.
"No centro existe um vácuo onde os prótons e eléctrons
convergem para formar os fotons que, por sua vez, constituem o Sol".
Como podemos observar, são duas teorias que se
não levarem seus autores à glória, hão de conduzi-los
fatalmente ao manicômio.
Março
CARA E COROA
O banheiro transformou-se num pandemônio. Um
grito terrível de surpresa e logo se ouviram, distintamente, duas palavras pronunciadas aos berros: "Heureca! Heureca! A porta é aberta violentamente, e um
vulto de homem, parcialmente envolto numa toalha, se
precipita pela escadaria abaixo, gritando ainda. Os leitores, inteligentes e cultos como são, já imaginaram
quem seja esse homem de que estamos falando. É
evidentemente Arquimedes, o geômetra de Siracusa, ao
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descobrir o célebre princípio de hidrostática que recebeu o seu nome. Mas se imaginaram isso, erraram
redondamente. Aparentemente o caso parecia ser o
acontecido a Arquimedes, mas é sabido que as aparências
enganam. Trata-se, na verdade, de um fato ocorrido
com um estudante de Salvador, Bahia. Há muito que
ele acalentava a idéia de possuir um automóvel. Infelizmente os seus recursos erarn minguados, e ele bem
sabia que provavelmente teria de passar a vida andando
a pé, que é aliás o meio mais prático de se economizar
em gasolina: Contou o seu sonho a diversos colegas,
acrescentando as misérias que faria com um Buick, um
Chevrolet ou mesmo um Ford. Via-se em imaginação
ao volante, o acelerador nos 1GO, 120, 160, uma linda
loura do lado a lhe prometer todos os seus beijos se
pusesse termo a tão louca e perigosa correria. Ele, magnânimo, diminuía a velocidade, entrava num desvio,
parava o carro, levava a menina para a sombra de uma
velha macieira, ou isso, e ali. . . bem, ali voltava à realidade. Os amigos troçavam de suas quimeras. "Com
essa cara, velhinho? Nem de Cadillac. . .'"
Mas um belo dia, quando tomava banho e esfregava o sabonete nas costas, teve a sensação de que um
pedaço de metal lhe riscava a pele. Era uma chave,
e ele lembrou-£e imediatamente de que quem encontrasse tal coisa dentro de um sabonete, como rezava a
propaganda, ganharia um automóvel. Desceu a escada
em dois pulos e foi quase nu para a rua, gritando como
um demente. Dirigiu-se à casa em que comprara o
bendito sabonete, para reclamar o seu automóvel. . .
12 —

100, 120, 160, uma linda loura do lado. . . Mas quem se
pode confiar em aparências? A chave que ele apresentara era algo diferente das que os anúncios diziam dar
direito a um automóvel. Tratava-se de uma brincadeira
de seus amigos (?), que riram ,a valer. Haviam enfiado
habilmente uma chave comum dentro de um maldito
sabonete, e substituíram-no pelo que estava no banheiro
do pobre do estudante. Vocês bem podem imaginar o
acosso de raiva que deu no rapaz. Os seus planos tinham
escapado pelo cano da banheira. Mas os seus amigos (?) o consolaram: "Que r.dianíiava mesmo, velhinho?
Com essa cara?" . . .
Abril
CORTE TRANSVERSAL EM HUXLEY
Bem poucos são cs escritores que se poderão orgulhar de apresentar uma evolução tão marcante em sua
obra como Aldous Huxley. Ê de tal importância esta
característica do autor de "Contraponto", que um estudo
sobre a sua personalidade feito há alguns anos por André Maurois perdeu totalmente a atualidade, pois descreve um Huxley anacrônico, quase sem pontos de
contato com o Huxley de hoje.
Escreveu Aldous Huxley certa vez em "Do What
You Will" — levianamente traduzido em português
para "Visionários e Precursores" — criticando Spinoza:
"O fundo da questão é este — e este é o fundo de toda
a filosofia de Spinoza — é que deveríamos viver, mover-nos, ter a nossa existência no infinito, em vez de a
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ter no finito; que deveríamos relacionar nossos pensamentos com a unidade universal, não com as particularidades individuais. Deveríamos, enfim, deixar de ser
vermes habitantes do sangue. Para ser o que, então?
Borboletas voando livremente no espaço, suponho. Ora,
seria evidentemente agradabilíssimo poder ser uma
borboleta — mais agradável, sem dúvida, do que ser
um verme, mesmo um verme que vive no sangue quente
e nutritivo. Mas, na prática, dentro das contingências
do fato observável, poderão os vermes se transformar
em borboletas? Nesse sentido, ainda não descobri qualquer indício que me pudesse convencer. . ."
Era esse o Huxley de 1929. Foi essa a grande pergunta que ele fez a si mesmo em toda a sua obra:
poderão os vermes S3 transformar em borboletas? Em
outras palavras: poderão os homens transcender a sua
animalidade de origem e se elevar ao plano dos deuses? E essa pergunta implicava uma outra: e esse plano
dos deuses, ou de Deus, pelo menos, existe? A obra de
Huxley nada mais tem sido do que uma tentativa para
respondê-las. Como vimos, ao tempo de "Do What You
Will", ainda não tinha descoberto qualquer pista segura.
Quanto Aldous Leonard Huxley nasceu — o que se
deu no ano de 1894, em Godalming, subúrbio de Londres — senão os astros, pelo menos as leis do atavismo
e da hereditariedade já lhe indicavam um futuro intelectualmente soberbo. Neto pelo lado paterno de Thomas Henry Huxley, o famoso colaborador de Darwin,
e descendente por linha materna do grande poeta e crítico Mathew Arnold, filho por sua vez do pedagogc> Tho14 —

mas Arnold, teriam forçosamente de nele se entrechocar o analista e o emotivo, o cientista e o artista, oapolíneo e dionisíaco. Seu pai era professor de grego, e
seu irmão Julien adquiriria mais tarde, como biologista,
um renome universal. Sua tia, Mrs. Humphrey Ward,
já gozava de grande popularidade como romancista.
À sombra dessa frondosa árvore genealógica, Huxley faria suas primeiras meditações poéticas e literárias.
Depois de estudar em Eton e Oxford, passou a colaborar
na revista político-literária "The Athenaeum", e durante
algum tempo fez a crítica dramática da "Westminster
Gazette". Alguns volumes de poesias já haviam sido
publicados, e outros o foram posteriormente: "The
Burning Wheel" (1916), "The Defeat Of Youth"
(1918), "Leda" (1920), "Selected Poems" (1925),
"Arábia Infelix" (1929) e "The Cicadas" (1931). Em
1920 editava sua primeira coletânea da contos intitulada
"Limbo". Há entre eles um que me agrada particularmente: "A Morte de Lully". Em 1921 fazia a primeira
tentativa no campo do romance — "A Feira de Crome"
("Crome Yellow"). As personagens, o enredo, o ambiente, tudo fica em segundo plano — o que realmente
importa são as idéias que encarnam, e as frases com que
esgrimem estão sempre embebidas num "humour" cintilante de virtuoso. "Mortal Coils", que surgiu no ano
seguinte, trazia quatro contos de gênero diferente, dos
quais se destacava "O Sorriso de Gioconda", que seria
mais tarde transportado ao teatro e ao cinema. "Antic
Hay", ou em português "Ronda Grotesca", apareceu em
23. Li-o recentemente e talvez por esse anacronismo
de leitura não me agradou tanto. Em nenhum outro
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livro de Huxley senti tanto a depressão de constatar a
esterilidade de sua inteligência, contaminando e contaminando-se cem a futilidade das personagens que descreve. Seu estilo é artificial, precioso. Ainda nesse ano
foi publicado "On The Margin", compilação de artigos
principalmente de crítica literária, publicados na imprensa inglesa. Em 1924 aparecia "Little Mexicain", volume
de contos no qual figura uma de sua melhores contribuições ao gênero: "O Jovem Arquimedes". É a comovente história de um menino italiano, dotado de um
excepcional talento para a música e a matemática, e
que preferiu a morte a levar uma vida estúpida em
que afogasse o seu ideal. Dois livros de Huxley são
editados em 25: impressões de viagens pelo continente
europeu. "Along The Road", um romance, "Despedidas
Estéreis" ("Thcse Barren Leaves"), no qual o seu gênio
brilha com a intensidade de uma fogueira imensa, mas
que desde o princípio sabemos que, por mais que ela
dure, terminará por ccnverter-se em cinzas. Em. 1926
Huxley, que vinha de um longo passeio em torno do
mundo, publicava um diário de viagem a que intitulou
"Jesting Pilate". O livro é dividido om quatro partes,
a primeira das quais ocupando mais da metade das
páginas de toda a obra — "índia e Burma", "Malaia",
"O Pacífico" e "América". Essa viagem trouxe-lhe uma
visão ma : s ampla da alma humana, seus instintos e
aspirações, incutindo-lhe a tolerância, mas uma tolerância que tem por limites a própria consciência dos
valores fundamentais. "Se as viagens trazem uma convicção da diversidade humana, trazem uma convicção
igualmente forte da unidade humana" — afirmava então

— e a pesquisa da unidade na diversidade, não só humana mas cósmica e transcendente, seria um tema que
mais tarde tomaria e ampliaria. É ainda desse ano o
volume "Essays New And Old", seleção de alguns dos
seus ensaios. Em 27 surge, de estudos sociológicos,
"Proper Studies" e, no ano seguinte, dois livros de ficção,
um dos quais enfeixaria uma novela e quatro contos —
"Two Or Three Graces". O outro é a obra-prima de
Aldous no campo do romance moderno: "Contraponto"
("Point Counter Point"). É uma autêntica vivisecção
da sociedade londrina da época anterior à "blitz", feita
com uma penetração e uma mordacidade então desconhecidas. Os que de Huxley não conheciam suas obras
anteriores e leram "Contraponto", não tendo pois acompanhado "pari passu" o seu espantoso desenvolvimento
intelectual, devem ter ficado em situação idêntica à dos
provincianos que pela primeira vez entraram em Babilônia . O número dos problemas que apresenta parecem
multiplicar-se como os braços de Siva. Entretanto, mais
uma vez não chega a nenhuma conclusão. As interrogações formuladas perduram e, apesar do lantejoular
do seu espírito, rebuscador das mais finas sutilezas,
Huxley não consegue evitar que sua obra impregne do
"spleen" filosófico, da dúvida metafísica que o tortura.
Carne e espírito travam uma luta sem tréguas, e o livro
termina sem que se possa prever o vencedor. Em 1929
temos o já citado "Do What You Will", com estudos
críticos de Spinoza, Baudelaire, Swift, Pascal, etc. Em
30, "Brief Candles", quatro novelas das quais "Cura
de Repouso" é uma verdadeira jóia literária, embora
como as demais, ainda não tenha o cunho construtivo
— 17
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que só mais tarde imprimia Huxley à sua obra. Ê
ainda desse ano um pequeno ensaio, "Vulgaridade em
Literatura" ("Vulgarity In Literatura"), com exemplos
de Põe, Balzac, Dickens, etc. Em 31, "Music At Night",
compilação de ensaios, e "The World Of Light", uma
peça de teatro com tratamento de comédia. Em 32,
"Texts And Pretexts", de fundo literário-sociológico e
o já clássico "Admirável Mundo Novo" ("Brave New
World"), sátira deliciosa ao mundo moderno. Em 33,
de uma nova viagem à América Central, resultou
"Beyond The Mexic Bay", no qual, pela primeira vez,
expressa categoricamente suas idéias pacifistas, que melhor desenvolveria nos "Panfletos Pacifistas", escrito»
de 34 a 39.

Em 1937, "Ends And Means". O misticismo continua a solapar os alicerces científico-materialistas de
Huxley e em seu espírito amadurecem idéias que, pela
sua vastidão, tendem a engolfar outras menores que até
então o preocupavam. A sua tese nesse livro é a de que
o fim último que deve visar o homem é a liberdad*.
EE demonstra que todos os filósofos livres de preconceitos, todos os místicos perfeitos foram unânimes nesta
conclusão: A libertação é o fim supremo a que deve
aspirar o homem.

Em 1936 temos um novo romance, de importância
fundamental na obra de Aldous Huxley: "Sem Olhos
em Gaza" ("Eyeless In Gaza"). Terminara a sua fase
de ceticismo irônico e começava agora um novo período
em que se daria a eclosão esplêndida do seu idealismo.
Nessa obra revelar-se-ia um autêntico paladino da paz,
não só da paz entre as nações, mas da paz interior, "a
paz escura das profundezas", que é o apanágio das
almas que se realizam. "Paz pela libertação" — eis o
Sol do novo universo de Huxley — "pois a paz é a conquista integral da liberdade". O romancista cede cada
vez mais o lugar ao ensaísta. A ação é apenas um fundo
neutro em que se esbatem as suas idéias. Há um detalhe técnico de forma que também não deve ser desprezado — o método da narração "descontínua", que já
usara esporadicamente e que aqui adota como um sis-

Há aqui uma pequena pausa de dois anos que
antecede o lançamento de outro livro de grande interesse da obra de Huxley, "Também o Cisne Morre"
("After Many A Summer Dies The Swan"), embora
represente apenas uma fase natural de uma evolução
cujo roteiro, já agora, é claro. As pretensões da ciência
em prolongar indefinidamente a vida humana, e dar
felicidade aos homens, são impiedosameníe escarnecidas. "A Deus não se pode iludir" — expressa por
Mr. Proper. E adiante: "Às vezes tenho vontade de
escrever um tratado como um livro de receitas, que
intitularia: "Cem Maneiras de Iludir a Deus". "O livro" — acrescenta — "seria dividido em capítulos: Iludindo a Deus na Agricultura, Iludindo a Deus em Política, Iludindo a Deus em Educação, Iludindo a Deu»
em Filosofia, Iludindo a Deus em Economia, etc. Aqui
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tema definido. "The Olive Tree" também foi publicado nesse ano, e nele figura um longo e precioso estudo
sobre seu particular amigo, o romancista D. H. Lawrence.
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está a resposta à pergunta de "Do What You Will":
"... será brutalmente pessimista se imaginar que, por
sua natureza, os homens e mulheres estão condenados
a passar a vida inteira no plano estritamente humano.
Graças a Deus, não é assim. Está em seu poder alçarem-se ao plano da eternidade". Huxley chegara a uma
conclusão: se o quiserem, os vermes podem se transformar ern borboletas.
Em 41, aparece "Eminência Parda", biografia do
Père Joseph, conselheiro de Richelieu, em que defende
a tese de que o contemplativo não deve, em qualquer
hipótese, intrometer-se na política. A atitude de Frei
José, desviando suas energias espirituais para concentrá-las em idéias inferiores, de ordem meramente temporal, foi duplamente desastrosa: para ele, que perdeu
a visão mística, a contemplação inefável da divindade
interior, e para os homens, a quem pretendia melhorar,
tornando-se diretamente responsável pela Guerra dos
Trinta Anos, por sua vez, uma das causas diretas das
guerras mundiais de 1914 e 1939.
Data de 1943 "A Arte de Ver" (The Art Of
Seeing"), livro em que narra a sua reeducação visual
pelo método do dr. Bates. Considerando-se que Aldous
Huxley esteve quase cego, só conseguindo ler com o
auxílio de poderosas lentes, e que hoje, depois de ter
seguido esse sistema, prescindiu inteiramente dos óculos,
o livro apresenta, necessariamente, um interesse que vai
além do que poderia despertar normalmente como
divulgação literária ou científica. É, antes, de um grande
alcance pragmático, pois tem trazido benefícios incal-

culáveis aos que sofrem do órgão visual. E' uma obra
também de combate — e os oftalmólcgos ortodoxos
são acusados de só dar valor ao processo fisiológico
da visão, descuidando a parte mental, e de impugnar
o método por interesses especialmente comerciais, uma
vez que a indústria das lentes óticas tornou-se das
mais rendosas. No fim, afirma: "A teoria da acomodação de Bates poderá ser tão incorreta como eram as
explicações dadas nos séculos XVIII e XIX acerca
da eficácia do suco de limão no escorbuto. Contudo,
o escorbuto se cura pelo suco de limão, e o método de
Bates para a reeducação visual demonstrou realmente
sua eficácia".
Em 44, um novo romance : "O Tempo Deve
Parar", título que se origina da primeira parte do
"Henry IV", de Shakespeare, nas palavras de Hotspur
pouco antes de morrer:
"But thought's the slave of live, and life
[time's fool
And time, that takes survey of ali the
[world,
Must have a stop".
O tempo deve parar. O homem deve libertar-se
do tempo, colocando-se em tal posição em relação a
ele que seria como se ele parasse, não mais o enredando
em suas malhas. Como fazê-lo, entretanto? Como
pode o homem, eterno escravo do espaço e do tempo,
conseguir a sua carta de alforria, libertar-se dos preconceitos da época em que vive e do lugar onde nasceu?
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A resposta já fora dada em "Ends And Means": "Liberta-se mais eficazmente das convenções reinantes de
pensamento, de sentimento e de conduta, pela prática
das virtudes desinteressadas e pela compreensão direta
da Natureza verdadeira da realidade última". O arauto
do pensamento do autor em "Time Must Have A Stop"
é o místico Bruno Rontini, o homem "sem vínculos",
o homem ideal, segundo o último figurino de Huxley.
Da publicação desse livro até a data de hoje três
outros foram publicados, todos já dentro do programa
que ele se traçou: "The Perennial Philosophy", "Science, Liberty And Peace" e "Ape And Essence".
'The Perennial Philosophy" é uma seleção de trechos e aforismos atribuídos a diversos místicos ocidentais e orientais. Huxley alinhava-os segundo um critério exegético, bordando-os de proficientes comentários.
"Science, Liberty And Peace" é um opúsculo em
que se acha exposta uma das mais lúcidas e livres
interpretações da crise de nossos dias. A centralização
do poder nas mãos de uma minoria, e a conseqüente
coarctação da liberdade humana, tem como causa primordial o progresso da ciência e da técnica. O executivo, hoje, quando quer oprimir, tem à sua disposição
os mais aperfeiçoados engenhos, prontos para intimidar
e matar, numa escala jamais vista. Os instrumentos
de persuasão também foram desenvolvidos pela ciência
e colocados em mão dessa minoria de caudilhos da
política e das finanças: a imprensa e o rádio podem
convencer as massas do que eles o desejarem, inclusive
das vantagens do status quo. Que antídoto pode ser
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empregado contra estes e outros desastrosos resultados
práticos da evolução científica? Huxley preconiza a
satyagraha, "forma não violenta de ação direta", usada
por Gandhi, na índia, com surpreendentes resultados.
É a única resistência eficaz que o povo pode oferecer,
dada a irresistível superioridade policial e militar da
minoria governante. "Science, Liberty And Peace" é
uma das maiores contribuições do espírito moderno em
prol da grande causa da Paz.
"Ape And Essence", publicado em 1948, é uma
espécie de atualização de "Brave New World", mas
menos cáustica e mais madura, embora não mvnos
profética e terrível. Num estúdio cinematográfico, entre
milhares de outros "scripts", que iam ser levados ao
incinerador, alguns escapam. Entre eles figura um que
se intitula "Ape And Essence", de autoria de um tá!
William Tallis, da Califórnia. O romance consiste então
na publicação desse "script", o que é um excelente
pretexto para apresentá-lo numa forma curiosa, em que
as cenas são interrompidas pelo narrador, com explicações para uso exclusivo dos técnicos do estúdio. Após
uma introdução que está para o livro como o "Prólogo
no Céu" está para o "Fausto", estamos com os membros
da expedição da Nova Zelândia para o Redescobrimento
da América, mais de um século após a Terceira Guerra
Mundial... Os membros da expedição desembarcam
então numa terra que lembraria o "Inferno" de Dante,
se este tivesse aperfeiçoado de muito os seus horrores.
É uma alegoria do mundo tal como o será depois da
"Coisa" (a terceira guerra atômica e bacteriológica),
que, segundo crêem os macacos e destroços humanos
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que ali habitam, foi desencadeada por Ele (o Diabo
Belial). O macaco no homem está triunfando sobre a
Essência que nele habita — eis a grande mensagem de
Huxley neste livro, e se não for ouvida, como dificilmente o será, nada mais se irá obstar à realização do
mais trágico dos vaticínios que já foram concebidos pela
mente humana.

tentar inventar uma nova — o que precisamos é redescobri-la em toda a sua pureza primitiva. A este ideal
se devotou agora, surpreendentemente, o ex-cínico Aldous Leonard Huxley.

E para que não fique incompleta a lista de atividades intelectuais de Aldous Huxley, falemos ainda
na adaptação teatral de "The Discovery" de Francês
Sheridan, e dos "screen-plays" de "Orgulho" ("Pride
And Prejudice") de Jane Austen e de "Jane Eyre",
de Charlotte Bronte. Várias seleções das obras d«
Aldous foram ainda feitas: "Rotunda", "Stories, Essays
And Poems" e "The World Of Aldous Huxley".

Consigo ler furtivamente um trecho do diário de
um literato de minhas relações. Não resisto à tentação
de transcrevê-lo:

É esse o itinerário completo até agora (1948) da
obra de Aldous Huxley, parando em todas as estações.
Mas, embora seja espantosa, sua evolução mental apresenta um estranho paradoxo. À medida que ela se processa, suas idéias retrocedem no tempo, identificando-se
cada vez mais com as dos antigos filósofos. Hoje, quando muitos dele esperavam uma nova doutrina, uma
nova filosofia de vida, ele se dedica ao estudo da Vedante, um dos seis dharshanas, "pontos de vista", da
doutrina unitária dos hindus. Talvez estas palavras do
"Eclesiastes" lancem alguma luz sobre o enigma: "Nada
há que seja novo debaixo do sol. Há alguma coisa de
que se diz: "Vê, isto é novo?" Ela já existiu nos séculos
que foram antes de nós". Assim compreendeu Huxley
a verdade: ela sempre existiu, e portanto seria absurdo

Dia 11 — Não esquecer de sair pela porta dos
fundos às 8 horas pois, daí a pouco, deve chegar o maldito turco da prestação.
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DA AGENDA DE UM LITERATO

Dia 10 — Escrever sobre a Beleza, citando Goethe,
Shakespeare e outros bigs. Saber quem foi Beethoven
e metê-lo na crônica, não esquecendo de citar alguns
dos seus quadros.

Dia 12 — Corrigir aquele trecho da crônica sobre
a Beleza, pois o dicionário afirma que Beethoven era
músico e não pintor. Obter confirmação.
Dia 15 — Decorar alguns trechos de Vergílio, ss
possível em latim, para o jantar desta noite em casa
dos Amarante. Não esquecer o olhar grave e profundo,
de estilo. Sondar a mulher dele.
Dia 16 — Nova crônica sobre a Beleza, pois a
"gaita" já está curta.
Dia 17 — Comprar o livro de citações que chegou
nas livrarias.
-- 25

Dia 19 — Que fora, hoje, hem? Com que então a
pronúncia é Fróide, e não Freud, como está escrito?
É por estas e outras que eu sempre detestei o inglês.
Isso é lá língua que se apresente ? Ora vejam só:
Fróide. . .
Dia 20 — Escrever sobre a Espiritualidade, citando
"A Imitação", S. Francisco de Assis, etc., e não esquecer de buscar a Marly na saída do "dancing".
Dia 23 -- Terminar de ler "A Volta de Fu-Manchu", e comprar a "A Garra Amarela", sempre escondendo os volumes atrás das obras completas de Pascal.
Dia 30 — Tomar banho.
Novembro
INTRODUÇÃO À MORTE

olhos se dilatam, numa ânsia vã de compreender, em
segundos, o que só longos anos de profunda meditação
poderiam dar uma vaga idéia. Choramos e sofremos
muito. Mas, no fundo, sofremos por compartilhar da
dor do amigo desaparecido, ou pela falta que nos causa
a sua ausência? Choramos os mortos, ou, em última
análise, choramos os vivos?
Quantos são aqueles que, realmente, no Dia dos
Mortos, se dirigem aos cemitérios para homenagear os
entes queridos que já ultrapassaram os limites da vida?
Como distingui-los no meio de tantos que se pranteiam
a si mesmos, e, compungidos pelo espetáculo do próprio
sofrimento, exibem ostensivamente as suas lágrimas, os
seus soluços? Como reconhecê-los entre a multidão dos
que ali foram apenas para cumprir um dever social
imposto, tirânicamente, pela tradição?

É, em verdade, a morte a única justificação da
vida. Para aqueles que durante toda a existência se
prepararam para transpor altivamente os seus umbrais,
é ela de fato, a suprema libertação.

(Não, as rosas não me iludem. Sob o manto policrômico e acolhedor de suas pétalas, há espinhos que
me ferem as mãos. Também não creio nas coroas,
cuja forma lembra a dos sentimentos que giram só
sobre si mesmos, num eterno círculo vicioso).

Mas, infelizmente, nós que nos orgulhamos de
possuir o conhecimento de todas as ciências, somos
extremamente ignorantes quanto à única que merecia
ser, afinal, estudada. Quando a morte vem, temos dela
os mesmos conceitos que formávamos na mais tenra
idade. Parece que toda a nossa sabedoria, ou antes, toda
a nossa incrustação intelectual, se congela ante o seu
hálito frígido e termina por fragmentar-se. Nossos

A única coisa que deveríamos lamentar em nossos
mortos é o diminuto tempo que consagraram justamente
à morte. Como ousaram empreender tão longa viagem
sem ao menos se terem perguntado para onde iam?
Mas, tivessem eles dedicado a vida inteira à morte, e
teriam acaso desvendado o seu mistério? É provável
que não, e que o terrível arcano continuasse iluminado
apenas polas suas próprias trevas. Mas, talvez — quem
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sabe? — os homens se tornassem menos pusilânimes
e pudessem apresentar epitáfios tão gloriosos como o
de Sparkenbroke:
"Algum mortal, em meio à humana lida,
Lamenta acaso quem aqui repousa?
Chora o teu próprio exílio e não a minha vida!
Com a Terra por mãe, o Sono por esposa.
Oh, frios ventos hibernais, correi,
Que a primavera aqui tem imortal guarida!
Quem é que hesita? Um imbecil. Quem bate?
[O Rei."
Dezembro
O SANTO GRAAL
Diz a tradição que a mesma taça em que Jesus
bebeu o vinho na última ceia foi usada por José de
Arimatéia para recolher o sangue que emanou da ferida
aberta pela lança do centurião Longinus.
Santificadas pelo sangue do Redentor, a Taça e a
Lança foram guardadas pelo seu discípulo e afastadas
do contato sacrílego dos homens. Depois da morte de
José de Arimatéia, os anjos conduziram ao céu essas
relíquias, até que um mensageiro de Deus ordenou a
um homem santo, Titurel, que construísse no alto de
uma montanha chamada Montsalvat, um castelo, onde
esses objetos sagrados estivessem protegidos, e que fundasse a Ordem dos Cavaleiros do Graal. Contudo,
habitava perto um feiticeiro, Klingsor, que ambicionou
possuir as honras da Ordem e, não sendo puro, ima28 —

ginou poder atingir os benefícios da castidade pelo processo de Orígenes. O rei Titurel, compreendendo sua
intenção verdadeira, negou-se a admiti-lo. Klingsor
jurou vingança, e construiu junto do seu castelo um
jardim povoado de criaturas, meio mulheres, meio flores, que enteavam na teia dos seus encantos os cavaleiros
do Graal. Sucedendo a Titurel, seu filho Anfortas quis
destruir aquele jardim sinistro. Empunhando a lança,
partiu ao encontro de Klingsor. Mas este tinha sob
domínio uma mulher de beleza diabólica: Kundry.
Anfortas caiu apaixonado em seus braços e deixou cair
a lança com a qual Klingsor o golpeou cruelmente.
A ferida é incurável, e a celebração dos Mistérios se
lhe torna um martírio. Mas um dia a voz do Senhor
prometeu-lhe que seria redimido por "um Casto Louco,
iluminado pela piedade".
Contava esta história Gurnemanz, o mais velho
dos servidores do Graal, a dois jovens cavaleiros da
Ordem, quando um dos cisnes do lago tomba morto a
seus pés. O culpado é Parsifal, mancebo afastado do
mundo por Herzeleide, sua mãe, para poupá-lo ao destino do marido, Gamuret, morto em combate. Compreendendo o mal que causara, Parsifal quebra o seu
arco. Afastado do Graal, o adolescente dirigiu-se ao
castelo de Klingsor, o qual, vendo que as môças-flôrea
não conseguiram seduzi-lo, evoca Kundry. Esta o procura comover, falando-lhe em Herzeleide que morreu
de dor à sua espera e, finalmente, beija-lhe os lábios.
O jovem sente então a ferida de Anfortas sangrar
«m seu peito, e então não mais vacila. Klingsor acorre
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e atira a lança, que estaca sobre a cabeça do herói.
Com ela, Parsifal faz o sinal da cruz, e o castelo e o
jardim malditos são tragados pela terra.
Anos depois, Parsifal consegue encontrar novamente o caminho, e aproxima-se de Montsalvat. Gurnemanz o detém, pois era uma sexta-feira santa, e nesse
dia ninguém podia entrar armado no castelo do Graal.
Parsifal tira a armadura e crava no chão a lança, ante
a qual se ajoelha. Gurnemanz reconhece-o e o unge
Rei do Graal. Kundry, agora livre do domínio de
Klingsor, e fiel servidora da Ordem, é batizada. Conduzido ao santuário, Parsifal toca com a lança a chaga
de Anfortas, e põe fim ao seu sofrimento. O novo rei
celebra os Mistérios, e a taça se incendeia numa luz
purpúrea, enquanto uma pomba luminosa desce da
cúpula, ao som do hino de glória dos Cavaleiros do
Santo Graal.
Neste mês, consagrado a Cristo, julgamos não ser
fora de propósito recordar a história maravilhosa da
Taça e da Lança, homenageando assim aqueles que,
no alto do Montsalvat, mantêm até hoje incorruptíveis
os seus Símbolos e Mistérios.
À pergunta "Que é o Graal", responderemos como
o fez Wagner pela boca de Gurnemanz: "Não podemos
dize-lo. Mas se vens chamado por Ele, a verdade serte-á revelada. .. Para chegar ao Graal não se dev»
buscar nenhum caminho terrestre; e toda a tentativa
de ir ao seu encontro mais nos leva para longe, se El*
mesmo não for o nosso pnia".
30 —

ROSEBUD
Se um dia eu revelar algum jeito especial para a
literatura, escrever um ou mais livros que sejam bem
recebidos pela crítica, e meu nome passar a ser um
dos mais respeitados dos círculos literários, é provável
que me venham fazer também a pergunta absurda:
"Qual a maicT influência da sua obra?" Passarei por
alto os nomes de Dostoievski, Proust, Nietzsche, Gide
e Sartre e responderei muito simplesmente: "Rosebud".
Os leitores que até lá ainda estivessem vivos haveriam de certificar-se que estou dizendo a verdade,
pois realmente, sã sinto em mim alguma influência, foi
a desta palavra mágica, que Orson Welles pronunciou
um dia encarnado no "Cidadão Kane".
A morte talvez tenha sido a única criatura que
não se deixou subornar por Charles Foster Kane. Ele
agoniza. Seus pensamentos rodopiam fantasmagòricamente, prendendo-se finalmente, numa cena da sua infância, no nome escrito no trenó com que tanto se
divertira em criança: "Rosebud". "Rosebud", "botão de
rosa", palavra evocadora que pronuncia e que lhe traz
todo o encanto do passado para ser vivido no único
segundo que ainda dispõe para recordar. Recorda, mas
com a melancolia do prisioneiro que lembra o momento
da sua fuga em que hesitara numa encruzilhada, e,
por uma ironia do destino, escolhera então o caminho
que o levava de volta à prisão. Sim, como ele, também
gostaria de voltar até aqueles tempos em que fizera
deslizar o trenó sobre a neve, e poder observar o mundo
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através daquela ingenuidade perdida. Daria tudo para
recomeçar a viver daquele período em diante, pois, se
o fizesse, não mais escravizaria tantos homens, mas
lutaria para dar-lhes, pelo menos, tranqüilidade e conforto material. Mas "Rosebud" é um simples nome.
Tem o poder de evocar, mas não de ressuscitar o passado. A boa intenção do Cidadão Kane está mesclada
da ingenuidade da recordação. Voltasse ele à infância,
recomeçasse a viver daquele momento em que prepara
o trenó para um passeio, e novamente o seu egoísmo
lhe turvaria a visão, e novamente, com o auxílio do
ouro, lançar-se-ia, de corpo e alma, à escravização dos
entes humanos. Pois "Rosebud" é apenas um nome.
Um mero nome não teria significação maior para
mim. Mas é que, como Kane, tenho também o meu
"Rosebud" particular. Que é muito mais do que um
simples nome.
E agora que chega o Natal, sei que só uma palavra
que não posso pronunciar me prende à minha infância
perdida. É que mudou o Natal e, ocasionalmente, mudei
«u também.

1949
Abril
O ESTRANHO MUNDO ANIMAL

D

'A árvore ao tigre, dos milhões de germes que pululam num dedo infeccionado ao pacato elefante do Jardim Zoológico; dos vermes intestinais ao botão de rosa,
do musgo ao homem, desdobra-se o cenário onde a Vida
representa através de intérminas e infinitas variações,
o drama do movimento, metabolismo e reprodução que
separa e distingue do reino mineral, das coisas inanimadas, a imensa e variada escala dos seres em que
ela se manifesta" — são as palavras que servem de
introdução a um dos volumes de "Science Of Life".
Todos os seres animados de vida, de fato, participam
ativamente deste ciclópico drama, desta trágica coméd:a
humana, a qual somente os deuses, dos seus camarotes
além das nuvens, podem assistir sem participar.
Tão estranho e fascinante se reveste aos olhos do
homem o mundo animal que, exceto diante desses bichos
com os quais se familiarizou (palavra que usamos de
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propósito, pois é comum que o homem ao se familiarizar com um animal, isto é, ao se identificar com ele
como com uma pessoa da sua família, desperte em si
todas as paixões animais que possui em estado latente),
permanece numa contemplação quase estúpida, como
se tivesse acabado de encontrar um habitante de um
dos anéis do planeta Saturno. A tão difundida anedota
da girafa é digna da meditação de um profundo filósofo.
Realmente, o personagem tinha razão, pois então ela
não existia no seu cérebro, e só depois de este galgar
mentalmente os diversos metros do pescoço da girafa,
e arquivar uma forma tão absurda, é que ela passará
realmente a gozar de existência objetiva. Se, folheando
um jornal, deparássemos com uma notícia redigida mais
ou menos nestes termos: "Em Jacarepaguá suicidou-se
um comerciante, desgostoso com a fuga do seu pterodáctilo cor de âmbar", provavelmente teríamos uma
reação análoga. Fossem filmadas todas as nossas expressões fisionômicas ao visitarmos um Jardim Zoológico, e é provável que nos sentíssemos bem envergonhados de nossas ridículas contorções faciais. Poderá
existir espetáculo mais grotesco e mais deprimente para
a espécie humana do que uma visita a um Jardim Zoológico? Enquanto nós nos precipitamos para as jaulas
e viveiros com uma curiosidade mórbida e quase irracional por aquelas formas que não podemos bem compreender, os animais, com uma superioridade que nos
esmagaria se não estivesse tão atrofiada em nós a faculdade de raciocinar, ignoram-nos totalmente, como se
não fôssemos nem dignos da sua atenção. Ai, se compreendêssemos a linguagem dos animais! Se soubésse34 —

mos como nos desprezam por termos arrebatado a sua
liberdade para que imbecis aos bandos os pudessem
contemplar, protegidos por espessas barras de ferro!
Aliás, todo o nosso orgulho humano cairia por terra
se prestássemos mais atenção ao que nos diz a própria
Bíblia. No Gênesis pode se constatar que, muito antes
de se preocupar com o homem, já Deus se ocupava
em criar os animais: "Produzam as águas enxames de
seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes monstros
marinhos, e todos os seres viventes que se arrastam",
etc.". Disse ainda Deus, muito antes de pensar no
homem: "Produza a terra seres viventes segundo as
suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas
espécies, répteis e animais selvagens segundo as suas
espécies, e assim se fez".
A Arca de Noé também depõe contra o homem,
pois enquanto da espécie humana apenas Noé e sua
família podiam esperar na Arca que o dilúvio passasse,
do reino animal foram embarcados exemplares às centenas .
Se atentarmos à História, veremos que quase todos
os animais foram considerados sagrados, sendo-lhes até
dedicados templos, pelos antigos. Poucos homens teriam gozado desse privilégio, ao que se sabe.
Esopo e mais tarde La Fontaine, quando queriam
dar alguma lição aos homens, colocavam as palavras
de sabedoria na boca dos animais, e não foram os únicos
que perceberam que, sob muitos pontos de vista, o ani— 35

mal está acima do homem. A não ser sob o impulso
inexorável das leis da Biologia, um animal jamais
trava combate com outro, em hipótese alguma. Só na
espécie humana é que se registram estes casos de sangrentas guerras totais, causadas inteiramente pela ignorância e egoísmo humanos. Terrível e estranho mundo,
o dos homens!

1950
Abril
A FORMA E A VIDA
\J M dos mais curiosos problemas que se apresentam
aos olhos de um observador da natureza é o que se
refere à forma. Realmente, tanta variedade parece estar
além da compreensão humana.
Em que modelos ter-se-ia a natureza inspirado para
criar essa miríade de espécies animais, vegetais e minerais? (Mas neste caso, em que modelos ter-se-iam inspirado esses modelos? Etc. ) .
A vida assemelha-se a um caleidoscópio imenso que
oferecesse sempre nova multiplicidade de formas e, para
que mais uma variedafle fosse criada, bastaria apenas
um movimento da mão ciclópica de seu Criador.
Mas o excesso de observação é tão prejudicial a
uma análise como a carência de observação. Costumamos não dar valor ao que vemos diariamente e, por
isso, não reparamos neste milagre assombroso de em
cada segundo vermos dezenas de fisionomias', todas
diferentes, e que a mais exaltada imaginação humana
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jamais poderia pressentir. Já fizeram a experiência de
imaginar um rosto humano inédito, em todos os seus
traços? Eis algo muito mais difícil do que poderia parecer à primeira análise. Entretanto, alguém deve ter
imaginado e criado essa ilimitada variedade fisionômica. Que poder de criação mental não deve ter um Ser
como esse!
E na espécie animal? Quem teria dado ao gato
exatamente aquela forma lânguida e flexível ? Quem
teria dado à borboleta aquelas asas e nelas ensaiado as
mais diversas combinações de cor, sem as quais talvez
ela não passasse de um verme repelente? Quem deu
ao peixe sua forma característica e que assume, às vezes,
aspectos tão bizarros? E as aves? Do sabiá ao pavão,
do beija-flor ao condor, quem tê-las-ia desenhado e
colorido?
Nas espécies vegetais o milagre da criação também
nos espanta: quem teria colocado na semente a força
intrínseca capaz de transformá-la numa árvore gigantesca? Quem teria imaginado a perpetuação através das
flores e frutos que ao mesmo tempo deliciam o olhar
e alimentam o organismo humano?
E os minerais? Quem teria dado a um cristal o
poder mágico de dissociar a luz solar, decompondo-a
nas sete cores do espectro? Quem teria idealizado sua
variedade incrível de formas e cores?
Assim é a vida. E o verdadeiro problema de que
devemos tentar a solução é o da pesquisa da unidade
essencial na multiplicidade formal. Sob a aparência das
formas efêmeras urge investigar a Verdade perene.
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Maio
A ARTE DE FOTOGRAFAR
Tirar uma fotografia é algo relativamente simples.
Os elementos são poucos: um fotógrafo, uma máquina
fotográfica e naturalmente, filme dentro da máquina.
Seguindo meia dúzia de requisitos básicos pode-se tirar
uma boa chapa, mas. . . terá ela conteúdo artístico?
A arte em verdade não reside na máquina. Naturalmente que com uma Rolleiflex ou uma Leica podemos
tirar fotografias mais nítidas, tecnicamente muito mais
perfeitas do que com esses caixotes de com cruzeiros.
Mas se não houver gosto artístico, a Rolleiflex e a Leica
juntas, superequipadas, nada aproveitarão ao fotógrafo.
Às vezes, é bem verdade, o fator sorte influi bastante.
Um acontecimento extraordinário se dá diante dos olhos
do fotógrafo: um avião se precipita ao solo, um homem
se atira de algum sexto andar, um cachorro faz uma
careta romântica e fotogênica para uma linda cadelinha
"bulldog". Mas mesmo nestas circunstâncias favoráveis
exige do fotógrafo a arte de ter presença de espírito,
tirando partido dessa oportunidade rara. Nem todo o
dia, entretanto, o solo é beijado por aviões e suicidas,
e corações caninos pulsam apaixonadamente. Um fotógrafo não pode andar errando pela rua à espera de que
algo extraordinário suceda. O aconselhável no caso
será que ele se tranque dentro de um quarto e ponha
o cérebro a funcionar. Pense por exemplo em algo
bonito: uma rosa, uma ânfora, uma mulher. Não se
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deixe então arrastar pelo turbilhão das idéias: a rosa
não é para cheirar, a ânfora não é para matar a sede,
mulher não é para beijar. São apenas objetos que encarnam chispas da grande beleza universal e que você,
fixando-os no filme, outra coisa não fará do que captar
a mensagem que em si trazem. Mas o hábito projetou
um véu entre os homens e a essência das coisas. Temos
visto, por exemplo, rosas demais para que nos sensibilize ainda o encanto de sua forma. Uma fotografia de
uma rosa, por mais bonita que seja, será apenas uma
fotografia de uma rosa. E aqui é onde entra a metafísica. "Uma rosa é uma rosa é uma rosa", dizia uma
poetisa. Ora não há vantagem nenhuma em que uma
rosa seja uma rosa. Por isso o que deve tentar o fotógrafo é que "a rosa não seja umia rosa não seja uma
rosa não seja uma rosa". Uma rosa, arrastada inexoravelmente por um riacho, já pode sugerir um símbolo.
Um vaso que contenha três rosas — uma em botão,
cuíra em todo o seu esplendor e outra já murcha —
pode lembrar as fases da vida, o nascimento, a maturidade e a decrepitude e prever o último movimento desta
trágica sinfonia: a morte. E assim por diante. Quanto
a ânforas e mulheres, a nossa experiência com as primeiras é nenhuma, com as últimas já é demasiada. Podeis
fotografá-las, se quiserdes, mas segui este conselho: ao
fotografar mulheres pensai em ânforas, e só ao bater
uma chapa destas é que vos deveis permitir pensar naquelas. Ou melhor ainda: pensai sempre em ânforas.
E exclusivamente.
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ONTEM E HOJE
Nos bons tempos d'antanho, como dizem os nossos
avós, talvez os dias transcorressem mais serenos e felizes. Talvez realmente a vida fosse melhor de ser vivida
e decorresse entre sonhos e ilusões mais venturosas.
Talvez. Mas também bastante provável que nossos avós
não teriam sido tão felizes se pudessem prever então
o que os próximos lustros iriam trazer em matéria de
conforto, às gerações subseqüentes. Segundo a fórmula
da relatividade einsteiniana, entretanto, não podendo
prever todo o conforto moderno, foram felizes à sua
maneira. Hoje, que seria de nós sem rádio, telefone,
avião, cinema, televisão, e essa galáxia de invenções
modernas que tanto simplificaram a vida doméstica e
que permitiram ao homem moderno economizar tantas
horas e executar com maior perfeição tantos trabalhos
caseiros? Tomemos um exemplo bem banal: bater
um bolo. Antigamente, uma dona de casa gastava um
manancial de energia revolvendo com uma colher de
sopa a massa que depois se transmutaria num bolo.
Hoje, há um aparelho que se encarrega desse serviço
insano, e o bolo nem por isso perde em gostosura. Folhear hoje uma revista americana quase que chega a ser
irritante. Tudo o que a mais delirante imaginação possa
conceber em matéria de "simplificação" ali está, e impresso em excelentes cores. Até os caixões que nos
deverão conduzir ao túmulo são hoje mais macios, à
prova de humidade e dotados de todos os recursos ele— 41

trôniccs. Muitos talvez renunciem ao céu para dormir
eternamente em berço tão esplêndido. "Tudo vai pelo
melhor, no melhor dos mundos possíveis", dizia enfaticamente Leibniz. Estamos na grande era do conforto
e mesmo as maiores tragédias que nos possam suceder
devem nos confortar um pouco. Poderão servir um dia
como argumentos cinematográficos para Hollywood, e,
as platéias instaladas em acolchoadas poltronas, trarão
algum conforto noturno ao espírito, cansado de todos os
confortos que teve de suportar durante o dia.
Setembro
A VIDA PELA IMAGEM
Mesmo cs mais perspicazes filósofos e biólogos
ainda não chegaram a uma conclusão satisfatória. A
vida continua intangível, indefinível e o seu conceito
escapa ante nossa inteligência como água que fluísse
entre os dedos. Momentos há, porém, em que qualquer um de nós, modestíssimos mortais que nada entendemos de filosofia ou biologia, tem um lampejo e quase
a compreende. Sentimos então que estamos muito juntos dela, mas mesmo nesses momentos falta-nos a necessária perspectiva para que a possamos abarcar num
conceito. Às vezes, também sentimos estar longe dela
— nossa experiência então parece estar apenas embebida em tédio, e desejamos jamais ter filhos para não
lhes legar a nossa melancolia e tristeza. Queremos então
aproximarmo-nos dela, afagar-lhe os cabelos sedosos,
beber um sorvo na taça de seus lábios. Adoece então um
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amigo predileto, morre um parente chegado — e eis-nos
junto da vida. Mas, sentimos então que o beijo que ela
nos dá não corresponde ao que imaginávamos. Um
gosto amargo invade-nos a boca, uma náusea nos dá um
êxtase abjeto. Queremos fugir dela, desaparecer, esquecer, morrer. Mas o pensamento da morte nos faz ainda
um mal maior. O encontro macabro se realiza — e
sob os véus negros da morte um coração pulsa, rubro,
cheio de vida, da vida que tanto nos horroriza.
Às vezes encontramos a Vida numa fotografia de
uma revista, e então o contato é mais brando, mais
suave. A Vida refletida numa Imagem assume um
aspecto novo que nos fascina e acalma. Uma fotografia
de um batalhão que parte para uma guerra, uma linda
jovem que estreita o namorado, uma criança que brinca
no meio da rua. . . Na Imagem a vida está sempre
vestida de noiva e seu rosto é sempre belo e rosado.
Mas nós, que a conhecemos em pessoa, sabemos bem
que ela não é assim — ao contrário, suas faces têm sempre a palidez da lua, e o véu que a encobre é mais
negro que a própria saudade que alguém nos deixou.
Novembro
PAISAGEM
Deus não criou o mundo — pintou-o. No início das
coisas, no cavalete do espaço, colocou uma tela enorme
e foi revestindo-a de tintas. Anjos, florestas, estrelas,
montanhas e oceanos — tudo foi emergindo numa pro— 43

fusão de irradiantes coloridos. E viu Deus que isso
era bom. E houve um lado iluminado, e um lado sombrio — o dia e a noite. Eis porque sentimos uma
emoção estranha ao contemplarmos uma linda paisagem. É como se Deus consentisse, por um merecimento
de que não somos conscientes, que contemplássemos um
fragmento de Sua prodigiosa tela. Porém, o quadro
divino não impressiona somente o nosso órgão visual.
O vento ao agitar as folhas das árvores, o regato a fluir
por entre pedras e musgos, emitem sons que nos deliciam e acalmam. Um perfume doce penetra em nossas
narinas e as faz inflar de gozo. Um gosto etéreo e indefinível invade-nos a boca, recordandcsnos as nuvens embebidas em hidromel que provamos quando éramos
deuses. Formas ondulantes e flexíveis apresentam-se ao
nosso contato e nos produzem estranhos êxtases táteis.
Mas — ireis certamente perguntar — e tudo o
que há de monstruoso na natureza? Os crimes que os
homens cometem — teria Deus também os fixado em
sua tela?
Sim, do mais repulsivo ao mais insignificante, ali
estão todos — porém, é a mente dos homens que lhes dá
os contornos. O olhar de Deus, lá do alto, os vê a todos
confundidos no lado sombrio, que precisa existir
que fulgure o lado luminoso.

1951
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PRESENÇA DE SIBELIUS

é uma descoberta que todos os que amam
a música terminam fazendo, mais cedo ou mais tarde.
E o estranho é que o que descobrimos em Sibelius não
está em sua música, mas em nós mesmos. Revela-se
então algo em nós de cuja existência nem sequer suspeitávamos, e somos arrebatados a um mundo novo e
sublime, onde cessam as limitações e onde podemos
contemplar Deus face a face, como Moisés no alto do
Sinai.
Desse momento em diante, Sibelius torna-se como
uma divindade interior e, sempre que ouvimos uma de
suas músicas, é como se estivéssemos realizando uma
misteriosa eucaristia, em que o espírito do Mestre se
nos apresenta em toda a sua grandiosidade cósmica.
"O Cisne de Tuonela", o final da "7.a Sinfonia",
a "Berceuse" da música incidental que compôs para
"A Tempestade", de Shakespeare, são músicas que só
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se deveriam ouvir de joelhos, e com o mesmo respeito
com que se baixam os rostos ao se erguerem a Taça
ou a Hóstia, no sacrifício da Missa.

Outubro
PANCETTI E SEIS VINTÉNS
Se os homens cerrassem por um momento os olhos
e procurassem ouvir o ruído produzido dentro de si
mesmos, iriam aos poucos percebendo um pulsar cada
vez mais violento, como um tambor que estivesse sendo
tocado dentro do peito. Para cada ser humano o coração bate num ritmo diferente e, no mistério deste compasso, está todo o enigma da Vida. Os poucos que o
fizeram, e compreenderam este arcano, não mais buscaram seu destino nos astros ou nas bolas de cristal —
trataram apenas de harmonizar o ritmo interior com
o canto do universo. Mas há criaturas que parecem
levar no peito, em vez de corações — búzios. Nenhum
ruído do mundo poderá jamais se harmonizar com o
barulho que se produz nas regiões abissais de seu interior — e um dia abandonam tudo e atendem ao "chamado do mar".
Pancetti (prêmio de viagem à Europa de 1941) é
um destes seres estranhos em cujas veias há um eterno
fluxo e refluxo das marés. Geralmente, os que escrevem
sobre o grande pintor explicam sua preferência pelas
marinhas, pela sua vida anterior de marinheiro, e a
conseqüente afeição que tomou ao oceano. Na ver-

dade, só o semelhante atrai o semelhante, e Pancetti
jamais teria sido atraído para o mar, se não existisse
nele também um mar interior. Há uma afinidade
grande entre Pancetti e Gauguin, e que também não
passou desapercebida a alguns críticos, embora estes
apenas tenham feito as comparações exteriores e evidentes, de que ambos pintavam, ambos serviram na
Marinha, e ambos desprezaram as convenções e a felicidade que o dinheiro pode comprar.
O principal é que Pancetti parece ter encontrado
afinal sua Noa Noa — a Bahia, essa ilha polinésica
desgarrada que um dia veio ter ao Brasil.
A 7 de agosto de 1950 desembarca ele em Salvador, e desde então, possuído de avassaladora inspiração,
pintou mais de cem quadros, excluindo cerca de uma
centena de desenhos, estudos, etc. É uma produção
espantosa, principalmente se considerarmos que em todos os seus quadros Pancetti deixa muito de si mesmo,
e que o mar que aparece nas telas é o seu próprio sangue, cujo pigmento parece ser dado antes pelas algas.
Pueril seria recear que tanta fecundidade pudesse exaurir seu talento. Montanhas de pérolas, florestas de coral,
promontórios de âmbar, galáxias de formas vivas ou
cristalizadas, tudo tem saído do mar, e seus tesouros
permanecerão eternamente inexauríveis. Também Pancetti poderá pintar ainda uma infinidade de quadros
valiosos, sem secar sua fonte interior — a mesma a
que recorreu a própria Divindade quando se debruçou
nos mistérios insondáveis da Criação.
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Novembro
TRÊS ESTUDOS TRADICIONAIS
I

INTRODUÇÃO

"As coisas primárias e simples são definidas por
negações: um ponto, por exemplo, se define "o que não
tem partes" — disse S. Tomaz de Aquino (citado por
A. K. Coomaraswamy em "La Pensée du Bouddha"),
e suas palavras talvez expliquem porque propriamente
não iremos definir o objeto destes estudos, o que à primeira análise pareceria estranho. Ê que, sendo no fundo
primário e simples, pois confunde-se com a própria Doutrina primordial, que teremos sempre em vista, qualquer
definição só poderia diminuí-lo e limitá-lo.
Primário e simples é realmente o objeto do nosso
estudo, mas só quando mergulhamos nas suas profundezas — até lá a simplicidade se tornará complexidade,
o que é primário se apresentará como um agregado sempre decomponível.
Definido antes por negações, diremos que, ocupando-nos da sabedoria milenar, não iremos "divulgá-la",
dar-lhe caráter "ao alcance de todos". Não pretendemos
também condensar, "reader's digestiar" as profundas
obras legadas quase com ironia pelos antigos sábios,
como se jamais pudéssemos penetrar no seu sentido
mais íntimo e transcendente, como se nos faltasse capacidade mesmo pana profaná-las.
Mas, se é nossa intenção pouco afirmar, em compensação muito há a negar, e, especialmente, talvez seja

indispensável que neguemos muitas das negações modernas — negações que alguns cientistas e filósofos contemporâneos pretendem estender como um manto negro
sobre as luminosas tradições antigas, semelhantes a
feiticeiros que só pudessem "operar" na escuridão.
Não bastará que nos recusemos a fazer "divulgação". Teremos de combater ainda a má divulgação,
se é que toda a divulgação não é já, por natureza, "má".
Entretanto, a seriedade do ponto de vista em que
nos colocaremos talvez incentive o gosto de muitos dos
nossos leitores a que por si mesmos se interessem, e
das flores do saber antigo extraiam o mel da verdade,
desprezando as formas "engarrafadas" que os divulgadores e charlatães querem vender a preços módicos.
Não visamos a defender a verdade, mas certamente
não pouparemos o erro. A verdade está protegida por
todos os dragões celestes e os homens, quando pensam
combatê-la, apenas lutam com sombras de suas sombras.
Nada poderá justificar, porém, que se deixe vicejar o
erro, uma vez que ele, como a árvore de certa lenda, alimenta-se do sangue de suas vítimas. É muito difundida hoje a crença de que a humanidade está em franco
progresso e de que o homem, liberto da herança sombria
da chamada "pré-história", atingiu afinal os altiplanos
do progresso material e espiritual, e que, no futuro, seus
passos perder-se-ão na d'afana estrada que conduz à
suprema Perfeição.
As doutrinas tradicionais, infelizmente, não são otimistas, e afirmam, ao contrário, que nunca o homem
49

48 —

atravessou, como nos dias de hoje, um período de tão
acentuada decadência, e jamais tão densas trevas cobriram os abismos de sua mente.
II

O MITO DO PROGRESSO

Uma das mais curiosas características do homem
é a de buscar sempre uma justificativa para seus erres
— e se, depois de muito procurar, finalmente encontra
o que julga ser a prova irrefragável de que ele não
poderia ter agido de outra maneira, sua consciência fica
inteiramente tranqüila, e nada mais o impede de que
venha a cometer erros análogos no futuro.
Como os homens são as civilizações, pois são formadas do protoplasma humano, e a civilização moderna
que, se por um lado assegurava cada vez maior "conforto", precisava construir toda uma teoria que justificasse e garantisse a prossecução da sua marcha no
rumo que tomou. Mas que rumo foi o que tomou,
afinal? Se considerarmos a contemplação e a ação como
duas tendências complementares, a segunda devendo
sempre se subordinar à primeira, compreenderemos bem
o que se passou no Ocidente depois do Renascimento:
um desenvolvimento cada vez mais intenso de sua capacidade de ação, em detrimento de sua capacidade de
contemplação, cuja atrofia atingiu um ponto tal que
se pode dizer que esta faculdade foi inteiramente perdida. Como escreveu admiràvelmente René Guénon,
em "A Crise do Mundo Moderno": "o espírito ocidental
moderno. . . não contente em proclamar em todas as
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ocasiões a superioridade da ação, chegou até a fazer
desta a sua preocupação exclusiva, e a negar qualquer
valor à contemplação, ignorando, aliás, ou desconhecendo por completo, sua verdadeira natureza". E mais
adiante: "É, pois, exatamente este, com efeito, o caráter
mais visível da época moderna: necessidade de agitação
incessante, de mudança contínua, de velocidade sempre
crescente, como a que se reflete no desenrolar dos próprios acontecimentos. É a dispersão na multiplicidade
e em uma multiplicidade não mais unificada pela consciência de qualquer princípio superior".
Faltassem outras provas de que o desenvolvimento
puramente material atrofia as faculdades espirituais,
bastaria o fato de não ter o homem compreendido o seu
erro, não ter simplesmente dado meia-volta e regressado
ao equilíbrio primitivo entre as duas tendências. Mas
longe disto, o homem moderno prosseguiu cada vez
mais cèleremente na senda do desenvolvimento material, e, para que a consciência de todos se tranqüilizasse,
apresentou uma teoria acolhida realmente com geral
satisfação: a do "progresso ilimitado". "O mundo está
em franco progresso" — afirmou-se dogmaticamente —
"e este progresso verifica-se não só no terreno material
como no moral". Não nos deteremos na análise das
conseqüências de uma teoria que se bem que ilusória,
nem por isso produziu frutos menos concretos e terríveis. Não fossem tão trágicos seus resultados e restaria mesmo algo a louvar no homem contemporâneo:
a fidelidade e a constância de seu lírico amor a uma
doutrina talvez otimista mas profundamente ingrata.
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Diz Aldous Huxley em "Science, Liberty and Peace":
"Tão intensa é nossa fé no dogma do progresso inevitável, que sobreviveu a duas guerras mundiais, e está
ainda florescendo, apesar do totalitarismo, e do ressurgimento da escravidão, dos campos de concentração e dos
bombardeios de saturação".
Mas as doutrinas tradicionais, longe de confirmarem que está de fato se verificando um progresso, uma
evolução, dizem que, ao contrário, o homem desceu, com
a era moderna, sob muitos aspectos, ao mais completo
obscurantismo espiritual. A tradição hindu afirma
expressamente que das 4 idades ou "yugas" do presente
ciclo, Krita, Treta, Dwapara e Kali, e que correspondem
às idades do Ouro, da Prata, do Bronze e do Ferro das
tradições greco-latinas, atravessamos presentemente a
última, isto é, a Idade Sombria, aquela que marca o
maior afastamento da espiritualidade primitiva. A doutrina da "queda do homem" é mesmo tão familiar a
todas as tradições, que bastará que cada um verifique
qualquer de suas formas legítimas, para se certificar de
que o homem, de um primitivo estado "paradisíaco" e de
compreensão perfeita dos mistérios celestes, foi lentamente se degradando e abrumando-se na ignorância dos
princípios superiores que o regem. Como considerar
essa degenerescência gradativa como um "progresso",
a não ser que isso implicasse na afirmação da conveniência de um "regresso" ao estado primordial de consciência?
Naturalmente que o que pretendemos não é uma
nova apologia do "bon sauvage", do "andar cê quatro",
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como talvez pensem os que identificam o estado "primordial" ao estado de selvagismo ou de "trogloditismo".
Porém, estamos absolutamente convencidos de que só
pela volta aos princípios que regeram todas as civilizações tradicionais poderá o mundo moderno afastar os
perigos de uma tempestade, cuja proximidade ninguém
mais duvida, e que é apenas a colheita inexorável dos
ventos que ele próprio semeou.
III

OS 99 NOMES DE DEUS

Mohyid-din Ibn Arabi, o grande sábio do Islã, em
cujas obras "Kitâb el-isrâ" (Livro da Viagem Noturna)
e "Futúhât el-Mekkiyah" (Revelações de Meca) inspirou-se Dante ao traçar o plano monumental da "Divina Comédia", afirma no "Hikmatum Nuriyah": "o
mundo depende de cada um dos nomes divinos, em
virtude do que é análogo a tal Nome do mundo, e também porque todo Nome está contido na determinação
essencial de Deus, pois ele é Deus e nada mais".
Quantos e quais serão esses nomes divinos, de cada
um dos quais diz Ibn Arabi, depende o mundo? Afirmou
Maomé que "Deus possui noventa e nove nomes, ou
seja, cem menos um: aquele que os conhecer entrará
no paraíso", e a autoridade do Profeta é tão grande que
basta para nos revelar a importância do conhecimento
e da meditação sobre cada um dos Nomes divinos.
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Há duas versâes, uma de Tirmiddhi e outra de Ibn
Madja, que apresentam algumas diferenças. Optaremos
pela primeira :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13 .
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23.
24.
25.
26.
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Houa Llâhou elladhi lá ilâha illa houa —
Aquele fora do qual nenhum outro Deus existe.
Er Rah'man — O Clemente.
Er Rah'im — O Misericordioso.
El Malik — O Soberano.
El Quaddcús — O Santo.
Es Saiam — A Salvação.
El Mou'mim — O Fiel.
El Mouhairnim — O Protetor.
El 'Aziz — O doce.
El Djobbâr — O Tcdo-Pederoso.
El Moutakabbir — Aquêie que a tudo supera.
El Khâliq -- O Criador.
El Bâri — Aquele que cria.
El Mcoiçawwir — Aquele que forma.
El Gheffâr — Aquele que perdoa.
El Quehhâr — Aquele que obriga.
El Ouahhâb — Aquele que dá.
Er Rezzâq — Aquele que nomeia.
El Fottâh — Aquele que abre.
El 'Âlim — Aquele que conhece.
El Quâbid' — Aquele que agarra.
El Bâsit' — Aquele que dispensa.
El Khâfid' — Aquele que rebaixa.
Er Râfi' — Aquele que exalta.
El Mou'izz — Aquele — que honra.
El Moudhill — Aquele que humilha.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Es Sarai' -- Aquele qu2 ouve.
El Bacír — Aquele que vê.
El Hâkim — O Sábio.
El 'Adi — O Justo.
El Lafíf — O Bondoso.
El Khabi — O Vigilante.
El H'alim — O Bom.
El Az'ím — O Sublime.
El Ghafoür — O Indulgente.
Ech — Chakoür — O Reconhecido.
El' Ali — O Elevador.
El Kabir — O Brando.
El H'afiz' — O Guardião.
El Mouquit — Aquele que nutre.
El H' asíb — Aquele que pesa.
El Djalíl _ Q Alto.
El Karím — O Generoso.
Er Raquíb — Aquele qus observa.
El Moudjib — Aquele que atende.
El Ouâsi' — O Amplo.
El H'akim — O sábio.
El Cuadoüd — Aquele que ama.
El Madjid — O Glorioso.
El Bâ'ith — Aquele que envia.
Ech Chahid — Aquele que testemunha.
El H'aqq -- O Verdadeiro.
El Ouakíl — Aquele em que se apoia.
El Quaoui — O Forte.
El Matin — O Firme.
El Oualí — O Mestre.
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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El H'amid — O Louvável.
El Mouh'ü — Aquele que calcula.
El Moubdi' — Aquele que começa.
El Mcu'in — A Ajuda.
El Mouh'yi — Aquele que ressuscita.
El Moumit — Aquele que mata.
El H'ayy -- O Vivo.
El Quayyoüm — O Imutável.
El Ouâdjid — O Real.
El Mâdjid -- O Ilustre.
El Ouâh'id — O Ünico.
Eç Çamad — O Eterno.
El Quâdir — O Poderoso.
El Mouqtadir — Aquele qus pode.
El Mouquaddim — Aquele que avança.
El Mouwakhkhir — Aquele que recua.
El' Awwel — O Primeiro.
El' Akhir — O Ultimo.
Ez' Z'âhir — O Aparente.
El Ouâli — O Governador.
El Mouta'âli — Aquele que esta acima de
tudo.
El Bâfin — O Oculto.
El Bârr — O Virtuoso.
Et Tawwâb — Aquele que reconduz ao bem.
El Mountaquim — O Vingador.
El 'Afouww — Aquele qus concede o perdão.
Er Ra'oüf — O Benevolente.
Malik ei Moulk — O Rei dos reis.

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

Dhou l djalâi ou l ikrâm — Aquele que tem
a grandeza e a generosidade.
El Mouqsit' — O Equitativo.
El Djâmi' — Aquele que reúne.
El Ghaní — O Rico.
El Moughni — Aquele qus enriquece.
El Mâni' — Aquele que impede.
Ed' D'ârr — O Perigoso.
En Nâfi' - - O Útil.
En Noür — A Luz.
El Hâdi — O Guia.
El Badi' — O Inventor.
El Bâqui — Aquele que permanece.
El Ouârith — Aquele que herda.
Er Rachid — O Direito.
Eç Çaboür — O Paciente.

O número 99 tem, aliás, um valor simbólico transcendente, sendo um múltiplo de 11 — este um dos números-chave na interpretação dos mistérios celestes. O
próprio Dante, que recebeu o influxo de determinadas
escolas iniciáticas do Islã, dividiu a Divina Comédia em
99 cantos, 33 para cada uma das suas três partes: "Inferno", "Purgatório" e "Paraíso". É verdade que a divina obra de Dante possui ainda um centésimo canto que
geralmente é incluído na primeira parte, e que deveria
ser antes uma espécie de introdução geral ao poema.
Mas também alguns místicos do Islã afirmam que se
poderia acrescentar um centésimo à lista dos 99 nomes
divinos: o de Alá. Os mais sábios referem-se vaga— 57

mente a este último nome, não o designando por termo
algum, e dizendo apenas que ele é "ai ism ei 'a'z'am",
"o maior dos Nomes", nome desconhecido dos homens.
Isto vem concordar com o que afirmam todas as
tradições a respeito de alguma coisa que depois de certa
época se ocultou aos homens, ou foi por eles perdida:
o Haoma dos persas, o Soma dos hindus, o Santo Graal
dos celtas, ou então, o que mais recorda a tradição islâmica, o grande Nome divino dos judeus, cuja pronúncia foi esquecida, e a que se refere a Maçonaria no simbolismo da "Palavra Perdida".
Esta concordância das tradições não revela um
plágio, mas a sua unidade transcendente, unidade paradisíaca da qual só participam os que compreenderam e
harmonizaram as noventa e nove tradições sagradas.

1951
Setembro

INTRODUÇÃO A UMA FUTURA CIÊNCIA:
A CINEMOTERAPIA

Ocinema redescobriu, há tempos, uma verdade que
já na velha Grécia era enunciada com grande clareza —
a de que a alma humana é complexa e que, ao lado da
parte racional, consciente, encerra uma outra irracional
e inconsciente.
É claro que essa redescoberta já havia sido feita
por Freud, que também chegara à conclusão de que a
alma não é um todo simples, mas um aglomerado de
diversos elementos agrupados como um eclipse em torno
de dois focos: o ego e o id.
Partindo desse princípio, diretores e produtores
de cinema deduziram que não bastava dar ao público
matéria-prima a ser transformada pelo intelecto em
divertimento de qualquer ordem, mas era necessário que
também a parte puramente emocional fosse atingida em
suas profundezas.
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Nau sói se foram, os gregos que informaram aos
homens tio cinema que só a música tem esse poder de
se infiltrar sub-repticiamente pelos subterrâneos da
alma e de atingir a região mais baixa da nossa estratificação anímica. Plutarco, no tratado "Da Virtude Moral", mostra como Pitágoras se utilizava da música para
esse fim: "Que a alma tenha em si mesma alguma coisa
de composto, de duplo, e de diverso, a parte irracional
sendo unida e adaptada por necessidade e natureza à
razão, Pitágoras, parece, não ignorou. Pode-se conjeturar, pela preocupação que tinha pela música, e que
a utilizou tanto para encantar como para excitar a
:ílma, que ele tinha a convicção de que nem tudo, na
alma, obedece à razão e às ciências, que nem tudo pode,
pela razão, ser desviado do mal, mas que a alma tem
necessidade de outra coisa que, com a vontade, persuada,
eduque, zele, a fim de que ela se torne capaz de seguir
a direção e os ensinamentos da filosofia".
Plotino diz que "é a alma, não a alma capaz de
discernir, nem o logos (o racionício), mas a alma irracional, que é atraída pela música". Jâmblico na sua
"Vida de Pitágoras" explica: "Havia entre eles (os
pitagóricos) melodias feitas para as paixões, mas também para falta de ardor e a dor, e então eram as melodias mais vigorosas que foram inventadas; tinham
ainda outras para a cólera e o ardor. Graças a essas
melodias eles distendiam ou relaxavam essas paixões..."
Mas basta de citações — o que importa é compreender bem a ação dupla da música sobre a alma, levando
do mais dionisíaco êxtase à placidez mais apolínea.

Podemos entender agora a importância do fundo
musical no cinema — só ele tem o poder de colocar a
nossa alma em estado de vibração necessária, para que
a cena que nossos olhos percebem produza todo o seu
efeito cômico ou dramático. Mas o fundo musical, além
de atingir nossa alma inconsciente, tem ainda outra
muito importante: a de colocar num estado de vibração
idêntico toda a platéia e, provocando esta torrente emocional uniforme, orientá-la para que, neste estado coletivo de harmonia, a mensagem artística chegue a seu
destino sem interferência das paixões individuais. Isto
provoca um fenômeno curioso: o de que as pessoas
que estão assistindo a um filme, que poderão emitir depois as mais díspares opiniões sobre pormenores e mesmo sobre o filme em conjunto, sintam exatamente as
mesmas emoções em determinadas cenas. Uma seqüência de grande intensidade dramática, por exemplo, fará
vibrar o indivíduo de menor sensibilidade da mesma
forma que o emocionalmente mais refinado. Isto pode
explicar ainda como, em certos momentos do filme, uma
platéia irremediavelmente heterogênea — formada de
indivíduos dos mais diversos graus de cultura e sensibilidade — se comporta com uma homogeneidade surpreendente .
Mas acredito que o cinema ainda não esgotou o
filão de sua descoberta. No dia em que tiver um alcance
maior do que o de divertir a platéia e dar lucros aos
que o realizam, muito poderá fazer em prol da psicoterapia, ajudando a reabilitar mentalmente muitos enfermos e desajustados. Provocando certas emoções pela
combinação da imagem e do som, como a vacina pro— 61
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voca em nós em pequeno a doença, estimulando em
nosso organismo os meios de a ela reagir, a música
poderia despertar em nossa alma reações naturais ante
essas emoções, imunizando-nos do sofrimento e dos tropismos da mente que sucedem às paixões e traumas
psíquicos.
É um caminho novo, à espera do Colombo que o
descubra e que ouse, através desses mares revoltos e
desconhecidos, cruzar suas temerárias naus.

1952
Fevereiro
ONDE COMEÇA O AMOR?
(Resposta a uma enquête)

A

. H, deixe-me explicar, deixe-me explicar. Você pode
estar certa: começa de uma forma muito estranha e
pode surpreender-nos nos momentos mais absurdos de
nossa vida. Lembra-se acaso, Maria Helena, que você
me tinha pedido para responder à enquête "Como
começa o amor?" Pois bem, juro-lhe que minha intenção era vir para casa mais cedo, sentar-me à máquina
e dar-lhe uma resposta honesta, em que procuraria
revestir minha experiência pessoal com o "véu diáfano
da fantasia", embora também pensasse em nele incrustar algumas sutilezas metafísicas, para impressionar.
"Vanitas vanitafum — mas fui bem castigado, fique sabendo desde já. Em parte, é certo, consegui realizar
meu propósito — vim realmente mais cedo para casa, e
eis que meus dedos já iam precipitar-se sobre as teclas
quando, sem saber porque, ergui o rosto e, através da
janela, estava o retrato que Velasquez sonhou pintar
62 —
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mas nunca o realizou pc-r falta de modelo. Meu coração deu três saltos mortais e quando tentou colher o
outro trapézio não foi bastante rápido, e é neste momento que verifica que não há rede nenhuma lá embaixo.
Oh, Deus, que hei de fazer agora? Mas a jovem sorri
e em cada ventrículo nascem inesperadas asas... meu
coração descreve ziguezagues, arabescos e volutas no
espaço, bêbedo de amor, e vai pousar no galho macio
do braço moreno de minha linda vizinha. Maria Helena,
através do seu "Consultório", responda-me com toda
urgência — que faço agora?
Que faço aqui sentado em frente à máquina de
escrever ? Mas torno a fixar o olhar naquela encantadora criatura. Aspiro profundamente e sinto o perfume
de minha vizinha desprender-se de seu cabelo castanho,
de seu corpo esbelto, vir penetrar em minha narinas
e incendiar o meu sangue. Não posse- mais me dominar:
ergo-ms, aproximo-me da janela e pisco-lhe antiquada mas eficientemente o olho esquerdo. O milagre
realiza-se, e minha amada manda, através do espaço,
o "billet doux" de seu sorriso. Aponto para baixo e faço
um gesto, marcando um imediato encontro. Ela acena
afirmativamente com a cabeça, e já não vejo mais nada.
Vôo para o elevador e só me preocupa urn pouco uma
vaga consciência de que eu tinha alguma coisa para
fazer em casa. . . Mas, afinal, que importância tem
isso se, dentro de trinta segundes, no máximo, estarei
contemplando novamente aquele rosíinho lindo, aquela
flor maravilhosa para a qual já sinto revoarem e zumbirem todas as abelhas do rr.eu amor?
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Novembro
DISCURSO POR OCASIÃO DA HOMENAGEM
PÓSTUMA AO PROFESSOR ROSSINI FREITAS
Minhas Senhoras, meus Senhores :
Se as palavras tivessem o poder de se transfigurar
em rosas, eu disporia com elas um buquê e o ofereceria
agora ao Professor Rossini Freitas. Elas diriam então,
na linguagem delicada de sua fragrância, do amor e da
saudade desta homenagem póstuma que lhe prestam
seus alunos Dirce Baucr, Lina Maria de Castro Lobo e
Benedito de Souza Lima. "Pois tu não te comprazes
em sacrifícios" — diz o salmista — "do contrário eu t'os
ofereceria, nem te deleitas em holocaustos" — e estas
palavras poderiam ser a tradução em perfume de que
eles gostariam de lhe dedicar.
E não seria esta uma homenagem vã, pois a consciência do Mestre continua viva e chamejante, e algures
cintila como uma estrela. Mas, se é vedado às palavras
o milagre de se metamorfosearem em flores, nenhum
limite pode deter os sentimentos puros — e podem arder
como flamas e iluminar os mais recônditos arcanos.
A tristeza da morte descera como a noite sobre
este auditório e nossos corações estavam velados pelo
crepe da saudade, mas eis que um novo frêmito agita
nossa alma, e sentimos todo o ser raptado numa alegria
extraterreno. Não mais lágrimas, não mais círios, não
dor, não saudade. Sentimos neste momento que comungamos com o Professor Rossini Freitas, como bocas que
descessem sobre uma taça única, e sua presença torna— 65

se uma realidade maravilhosa. Estão derrubadas as
fronteiras que separavam a vida da morte, e compreendemos agora porque Sócrates dizia a seus discípulos que
não a morte o aguardava após o copo de cicute, mas a
vida eterna. É a característica dos verdadeiros sábios
e dos verdadeiros artistas : preparar-se em vida para a
morte, entendendo-se esta palavra não num sentido de
aniquilamento, mas o que lhe emprestava Plutarco, o
de uma reascensão. O sábio era, para Plutão, aquele
que fajz tender toda a sua vida para a morte. "Ele a
quer e a prepara; e, desejando-a sem cessar, ascende às
alturas". Sim, o Professor Rossini Freitas vivera também para esta verdade. Dentro de si tudo era claro e
diáfano. Eis o que é a vida : um exílio. Eis o que é
a morte: um regresso ao País Natal. Esta a grande
mensagem que dirigiram aos homens todos os grandes
seres que viveram na Terra, e a vida do Professor Rossini Freitas mostra que ele a captou com intuição profunda trabalhando-a em seu interior com o amor e a fidelidade que devotam sempre os artistas a uma grande
criação. Eis porque bens terrenos e glória não os pode
considerar nunca como ideais a atingir — ele buscava
na vida um sentido mais profundo. Entre os muitos
caminhos que levam à realização da divindade interior
escolheu o da música que era o que melhor se harmonizava com o seu temperamento e sua sensibilidade em
busca de uma linguagem mais perfeita em que pudesse
expressar melhor sua concepção da vida e da beleza.
E de fato a música encerra um mistério e uma revelação, mistério e revelação que parecem se terem hoje
perdido para os homens, mas que eram venerados e
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conhecidos dos antigos. Censorinus dizia que "A música
possui num grau elevado o caráter divino... as inteligências humanas, elas próprias divinas, reconhecem
sua natureza pelos cantos". Transpondo, poderíamos
dizer que a natureza divina do Professor Rossini Freitas
lhe foi revelada pela música, graças a seu caráter também divino. Mas o seu grande segredo ele não o guardou zelosamente para si. Ao contrário, procurou
transmiti-lo a seus alunos de piano, através de uma
dedicação e um amor que não poderão ser nunca conhecidos dos que não tiveram a ventura de o ter como
Mestre. A todos comunicou a centelha de sua devoção
a Euterpe, a concentração com que devem ser executados os ritos que a propiciam.
Oh, Mestre amado, minhas palavras não puderam
se tornar rosas, mas as peças que vossos discípulos vos
dedicam e que tocarão em seguida, terão um poder
mais forte que o seu perfume. As notas não serão um
marulhar frio, um mero oscilar de uma massa sonora,
mas erguer-se-ão como ondas encapeladas e procurarão
tocar o firmamento que atingísteis. Hão de fender-se
os céus para que esta homeganem musical possa chegar
até vós em toda a sua prístina pureza, tal como ensinásteis. Invoco agora os espíritos do ar, para que no
dorso de suas asas, conduzam toda a sinceridade desta
homenagem, os do fogo para que purifiquem-na de
qualquer resíduo terreno.
Sei que há em mim a ousadia dos Titãs que
amontoaram o Ossa sobre o Pelion e o Olimpo sobre
o Ossa para escalar os céus, mas quero suplicar-vos,
bem de perto, que aceiteis esta homenagem humilde
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mas muito afetuosa de vossos discípulos, e também a
de vossos parentes e amigos que aqui se reúnem para
cultuar vossa memória. E agora que vos elevásteis ao
Éter fulgurante de que falava Pitágoras, sabei de nossa
certeza de que, mesmo entre os Imortais, permaneceis
sendo o que sempre fôsteis, em verdade -- um deus,
e um deus pela f lama, pela estirpe e pela virtude.

1953
Fevereiro
1.° DIA DE AULA DA SENHORITA "CHITA"
Pensando em seu futuro, a graciosa e éení'l "Chita".
Una, ílor da sociedade de chimpanzés dos circos de nossa
capUal, resolve começar pelo princípio, e matricular-se
num Jardim de Infância — De como as coisas se passaram lio primeiro dia de aula.

UANDO ao lançar mão de mal assimilados conceitos
de escola primária afirmamos enfaticamente que
os homens descendem dos macacos, podemos estar certos de que não só estamos sendo pretensiosos, mas ainda
intoleràvelmente unilaterais. Pretensiosos, pois pensamos fazer com isso um grande favor à nobre raça dos
primatas, o que é subestimar-lhes a inteligência, e ter
em demasiada conta a nossa. Por outro lado, nossa
parcialidade é por demais flagrante, pois esse é um ponto
de vista apenas humano, nem cogitando sequer de saber
qual a opinião dos macacos sobre o assunto. Podemos
garantir que os símios não foram ainda julgados com a
indispensável serenidade, e que não lhes foi dada até
agora oportunidade de mostrarem do que são capazes.

Q
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Não podemos enunciar a fórmula que explica a formação da inteligência de Einstein, mas podemos dizer com
segurança que subtraindo-se-lhe todos os seus anos de
estudo, defrontar-nos-íamos fatalmente com um macaco,
ou pelo menos, um ser de reações não muito diferentes.

com perfeição delicados trabalhos manuais, a resolver
tcdos os segredos do bê-a-bá, e possa responder sem
hesitar se é o Amazonas ou o Mississipi o maior rio do
mundo — isto seria, convenhamos, muito além do que
se poderia esperar um primeiro dia de aula.

Naturalmente muitos leitores de índole racista
acharão que exageramos, que o lugar de macaco é circo
ou jardim zoológico, e o de quem estas linhas escreve,
o manicômio, sem alternativas. Bem, uma vez que
terminamos por nos colocar, inàbilmente, em posição
tão insustentável, não mais continuaremos a desenvolver
esta tese, pois se o fizéssemos, poder-se-ia mesmo levantar a hipótese de ser, esta reportagem, matéria paga
pelos macacos, e não para propaganda deles, mas por
um espírito de imitação à técnica publicitária moderna.

Mas que foi divertido — ah, isso "Chita" jura por
todos os gorilas, gibões, orangotangos, bugios e chimpanzés de sua frondosa e acidentada árvore genealógica —
ah, isso foi!

Assim, baixemos precipitadamente o pano sobre
este extenso e talvez desmoralizado prólogo, e falemos
apenas na heroína desta reportagem, "Chita", uma adorável macaquinha, de rosto e formas perfeitos, no gênero,
e de inteligência invulgar mesmo, para a mui talentosa
gente mona.
Como há muito revelasse "Chita" desejo de ilustrar-se para concorrer com os homens no próprio terreno deles, desfazendo assim calúnias pseudo-antropológicas há muito acumuladas, foi-lhe dada, afinal, a
grande oportunidade de entrar para um Jardim de Infância, e ali aprender também o que toda criança
aprende ou deveria aprender.
Não podemos afiançar que "Chita" tenha aprendido
a multiplicar qualquer número por outro, a executar
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Março
OS FANTASMAS DA ALMA
Também o inconsciente tem razões que a razão
— O plancton estranho e fascinante das regiões
abissais de nossa mente — As diversas fobias — O medo
e o medo de ter medo: dois espectros terríveis que precisamos vencer se quisermos ser bem sucedidos em nossos
empreendimentos.

oucos são os que hoje ainda acreditam em fantasmas e, entretanto, raros são os que não têm
dentro do cérebro o seu particular castelo mal-assombrado, povoado dos mais terríveis espectros. Embora
os psiquiatras não tenham ainda conseguido determinar
o lugar do encéfalo em que eles se escondem, todos
temos secretamente um medo terrível de que eles venham sorrateiramente puxar nossa perna à meia-noite.
Geralmente são como moscas que a cauda de cavalo
de nosso consciente espanta, mas há momentos em que
nossos relógios não coincidem — podem ser 6 horas

P
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da manhã e em nós ecoam brônzea e sinistramente as
doze fatais badaladas. Aí não há força capaz de deter
esses vampiros : vão recompondo seus festos gelatinosos, reúnem as tíbias e os perônios, abrem os esquifes,
e ei-los que abandonam em revoada o plano das fantasmagorias, rumo à realidade. Alguns têm feições de
horrendas bruxas, mas parecem vir montados em vassouras a jato. Não transcorreu um segundo e já todo o
cortejo macabro está bem à nossa frente.
Imaginemos, por exemplo, que você até então se
considerou um indivíduo normal, vai visitar um amigo
que mora num 13.° andar, e que ambos vão conversar
na varanda. Você se recosta ao parapeito, fecha os
olhos, abre os olhos, mas o abismo parece Salomé despindo os últimos véus — e você se debate para resistir
à sedução. Dê um passo atrás, agarre furtiva mas fortemente o braço da cadeira laqueada — bem, agora
você pode tirar o lenço e enxugar o rosto. Desta vez
pelo menos você conseguiu repelir os fantasmas para
a sua toca.
Segundo a psicanálise, não se deu com você fenômeno algum extraordinário — você tem apenas acrofobia, isto é, pavor de altura. As fobias, para Freud,
fazem parte da neurose de angústia e constituem verdadeiras disfunções psíquicas. Mas, se as analisarmos
mais profundamente, veremos que não constituem males
em si — são antes meios de que se serve a mente para
proteger o indivíduo de uma angústia mais grave, impedindo-a de terminar um determinado ato que a evo72 —

caria fatalmente. Ê algo como a febre, que constitui
apenas uma reação orgânica contra a invasão de elementos patogênicos. No caso da acrofobia, certas experiências desagradáveis e já olvidadas da infância, podem
exagerar mòrbidamente nosso instinto de conservação.
As fobias são urubus que se nutrem de tudo que houver
em decomposição em nosso alma.
Uma das mais terríveis é a tanatofobia, o medo
da morte. Como o Proteu mitológico, assume as mais
variadas formas, sendo muitas vezes o fundo-falso de
outras fobias. Com raras e não sei se honrosas exceções, todos gostaríamos de prolongar indefinidamente
nossa existência terrestre. Muitos acompanham com o
maior interesse os progressos da Ciência em relação aos
soros da juventude, prometidos pelos cientistas para
anos oxalá não muito remotos. De qualquer maneira
enquanto eles não estiverem à venda e não nos protegerem mesmo contra uma queda de um 25.° andar, será
conveniente defender a pele da melhor maneira possível .
Mas ao lado desse medo normal da morte e que
a visa edias" "sine die", existem medos específicos, alguns
curiosos. Muitos não têm medo da morte em si, mas
tremem em suas bases ao considerar uma determinada
espécie, a superveniente a um desastre de avião, por
exemplo. Outros, de grande coragem para uso externo,
têm um pavor sobrenatural da forca e sempre que se
toca no assunto, levam insensivelmente a mão ao pescoço. Há outros ailnda que se tornam de galatina ao
considerarem a possibilidade de terem a sua estimada
carótida secionada a faca. Alguns, no Brasil, têm medo
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de morrer na cadeira elétrica, o que é, convenhamos,
levar muito longe as vantagens da nova lei de câmbio
livre. Em Copacabana é legião o número dos que mesmo com bandeira branca se recusam pudicamente a se
deixar beijar pelas ondinas, esquecendo-se de que "não
morrerá afogado quem nasceu para ser enforcado".
Para a maioria, porém, não é o modo de morrer
que é importante. A morte em si é que não devia estar
no programa da vida. Para esses, a visão de qualquer
símbolo fúnebre provoca horríveis arrepios. Muitos
não vão a enterro em hipótese alguma e ainda parecem
guardar uma desculpa para escapar ao próprio. Alguns
se tornam quase católicos irreverentes — fugindo às
missas de 7.° ou 30.° dia e benzendo-se sempre que
cruzam com um padre na rua.
Outra fobia comum é a que nos faz ter horror dos
lugares confinados. Para muitos é quase uma obsessão
permanecer num quarto estreito ou num elevador repleto. As pessoas que sofrem de claustrofobia têm
geralmente sonhos terríveis em que se sentem presos
em tubos que não têm fim ou caixas hermèticamente
fechadas. Há pessoas que têm tanto pavor de ser enterradas vivas que deixam expresso só sejam colocadas no
caixão após terem o coração transpassado com um estilete. Edgar Allan Põe faz em "Enterramento Prematuro" uma declaração espantosa : "É raro, na verdade,
que um cemitério seja revolvido alguma veiz;... e não
se encontrem esqueletos que sugerem as mais terríveis
suspeitas". E adiante: "A insuportável opressão dos
pulmões, os vapores sufocantes da terra úmida, o contato dos ornamentos fúnebres, o rígido aperto das tá74 —

buas do caixão . , . acarretam ao coração que ainda
palpita um grau tal de horror espantoso e intolerável
que a mais ousada imaginação recua diante dele".
Recuemos assim também a nossa. Para um claustrófobo como o foi Põe, o próprio cérebro é um lugar
excessivamente confinado para a imaginação, e ela
precisa de asas para voar, mesmo que as tome emprestado aos mais torvos pesadelos.
A nosofobia — medo de doenças, grassa também
em muitas mentes. Há pessoas que levam a mania de
higiene aos limites do absurdo e do anti-higinico. Tomam vários banhos por dia, lavam a toda a hora as
mãos em várias águas, esfregam-se com álcool, passam
talco, pulverizam-se, borrifam-se, salpicam-se, tornando
o corpo quase tão bem embalsamado corno uma múmia
prontinha para entrar num sarcófago. Nosso templo
somático é guardado por múltiplos antisséticos que expulsam sumariamente qualquer germe profano. Temos
medo que nos apertem a mão, que nos abracem, que
nos beijem, procuramos sempre conservar nossos interlocutores a unia distância regulamentar. Colocamos
sempre um lenço perfumado sobre o nariz para proteger-nos da poeira, e alergias diversas fazem que evitemos vários alimentos. Ao mais longínquo sintoma de
gripe, procuramos saber das últimas novidades da
Medicina e, como quixotes enlouquecidos, lançamo-nos
com um verdadeiro arsenal de comprimidos e injeções
contra os moinhos de vento de um inofensivo resfriado.
Felizmente, após uma semana de hostilidades a enfermidade está debelada — exatamente o espaço de tempo
que transcorreria se não tivéssemos tomado nada.
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Há outras fobias não tão diretamente explicáveis:
a oclofobia, medo da multidão; a zoofobia, medo de
animais; a agoraiobia, medo de espaços abertos; a xenofobia, medo e ódio aos estrangeiros; a batoíobia, medo
de objetos caindo. Os que não gostam de viajar de
trem têm siderodromorfobia o que é um nome que
absolutamente não mereciam quando, no fundo, têm
toda a razão. Os que fogem do convívio dos outros,
sntropofobia; ereutofobia é o mal dos que com medo
de enrubescerem ainda mais tornam suas faces dois
pimentõezinhos vermelhos.
Muitas fobias têm uma interpretação mais abstrusa. O rapaz que ao oscular pela primeira veiz a
namorada (o primeiro beijo, desgraçadamente, é sempre um ósculo) põe-se a correr desabaladamente, constitui um enigma só decifrável quando sabemos de determinada e horrenda babá que o vivia babando com
beijos.
Com a crescente complexidade da vida moderna,
as fobias tendem também a se multiplicarem e se agruparem em mais complexas conteslações, às vezes de
enredadas significações simbólicas. O homem moderno
tem medo de tudo : de morrer, enlouquecer, ficar
doente, perder o emprego ou a noiva, de ser vitimado
pela bomba atômica ou por um pastel de camarão. E,
pior que tudo — tem medo de ter medo. Medo até
de não ter medo — poderíamos acrescentar — pois
muitas vezes ter medo é um alto negócio, e nos leva a
dar um abençoado passo para trás. Até a nós que deveríamos estar escrevendo despreocupadamente sobre este
tema, corrói-nos secretamente o medo de que estejamos

acaso enfarando os leitores, e de que nossa pequena
não esteja namorando neste momento com o vizinho do
apartamento em frente. Esta última hipótese nos é tão
dolorosa que nos faria mesmo pensar em vidros de
cianureto ou navslhas de barbear: — não fosse a fobia
que temos desde a infância por esses objetos.
Maio
SÓSIAS DE OBRAS-PRIMAS
"Parece ter vida.'" — exclama o visitante extasiado
ao contemplar num museu uma obra-prima. E o conhecido fotógrafo norte-americano Nolan Patterson procura
provar que não só "parecem", mas poderiam viver perfeitamente nos dias de hoje os modelos desses quadros célebres, e até trabalhar em Hollywood,

Tome a coisa como queira, meu amigo, mas a verdade é que sua cara não é, como você pensava, alguma
coisa de inteiramente inédito nos cosmos. Não, meu
caro, pouco lhe adianta olhar no espelho — ela nada
tem mesmo de original, de "sui-generis". A muitos
você tem conseguido iludir até hoje, mas a mim . . .
ah, juro-lhe que não. E é mesmo triste que a lei da
semelhança universal de todas as coisas tivesse sido
tão madrasta com você. Se ao menos as garotas olhassem para seu rosto e o achassem parecidíssimo com o
de Errol Plynn ou o do Tyronne Power . . . Mas o
diabo é que as que ainda não notaram que você é um
sósia perfeito do Apolônio Sales, agem exatamente como
se o tivessem constatado. Não fique zangado comigo
— afinal não me cabe culpa alguma no caso. A planta
de seu rosto não foi desenhada por mim, o plano de
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urbanização de sua fisionomia não fui eu quem D fraçou. Por mim, pode estar certo, você pareceria extremamente com o Apoio de Belvedere ou com o Hermes
de Praxíteles. Olhe, quer que eu lhe seja franco de
uma vez ? Pois bem, o que estraga irremediavelmente
a sua figura é o seu interminável pescoço de girafa.
Não fosse isso e sua cara de macaco passaria perfeitamente. Mas, meu amigo, você ficou mesmo aborrecido
comigo, e sem motivo nenhum. Que há no que eu disse
de particularmente ruim ? Afinal de contas sua avó é
uma lhama perfeita e seu avô tem um focinho inteiramente cavalar, e pelo atavismo as coisas poderiam ter
corrido bem pior para o seu lado. Oh, meu amigo,
mas que msl-humor o seu, hem ? Sua vizinha diz a todo
mundo pelas costas que você e um abacaxi e só porque
eu fui franco e achei que nada tem demais se ter cara
de mamão, o ilustre ficou nesse estado de nervos!
Cruzes ! Olhe, meu amigo, com seu cabelo cor de cenoura, seu nariz de tomate, e as maçãs de seu rosto
tão madurinhas, você, bem liquidificado, dava uma
vitamina! Puxa, mas é incrível que você se irrite à
toa. A troco de que tudo isso ? Caríssimo — desde
quando ter cara de bolacha-maria é uma desonra ?
Olhe, quer um consolo : pois há outros que têm caras
até de quadros, com moldura e tudo. Pensa que estou
brincando ? Pois veja, entre artistas de cinema, o fotógrafo norte-americano Nolan Patterson encontrou alguns
particularmente parecidos com modelos célebres que
posaram para os grandes mestres. Vestiu-os a caráter,
ajeitou-os segundo o original, reconstituiu razoavelmente
o ambiente, e eis que surge o resultado. Uma Jean
Simmons cuja semelhança com Monna Lisa é curiosa.
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E a de Jack Benny com o "Cavalheiro Risonho" de
Franz Hal ? E que me diz de Marjorie Main como
"A Mãe do Pintor" de Whisteler e de Denide Parcel
como "A Garota Boêmia", também de Hals? E esse
narigudo e débil mental Jimmy Durante, esplêndido
como "Gaio Filósofo", de Henry Major ? Bem, talvez
você tenha razão e Arlene Dahl não pareça níquel com
a "Maya Vestida", de Goya — mas é ótima, não ?
Então a uma pequena dessas você exige ainda alguma
coisa ? Mas claro! Assim é que é. Estou com você
e acho que algum pintor famoso deve se ter inspirado
num modelo parecido com o distinto. Deixe-me ver. ..
Miguel Ângelo, Rafael, Vermeer — não, talvez não.
Conhece Vênus e Adônis", de Rubens ? Pois bem : o
Adônis do quadro não lembra você de jeito nenhum.
Heureca! Heureca ! Oh, meu amigo, meu querido
amigo, mas tem mesmo certeza de que não posou nunca
para um pintor chamado Picasso ? Oh, mas é simplesmente inacreditável, extraordinário!
Julho

TENTATIVAS DE POESIA E DE CONTO
Poesia:

SILÊNCIO
Teu silêncio sabe a fel
E escorre de minha boca como sangue
Oh, querida, querida, lama sabacthani
Teu desprezo me alanceia o peito
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E não há taça para onde flua agora
O vinho das rosas esmagadas de teus lábios
Sonhar contigo é enlouquecer
Esquecer-te — vestir o manto da morte
Para aquecer a alma que já foi
Há flamas que se conscmem
Quando mais ardentes pareciam
Não as minhas. E agora que estou morto
Ainda mais alto erguem suas línguas de escarlate
Oh, Isolda, perdoa-me, mas demoraste tanto . . .
Perdoa-me por não ter conseguido
Reter a vida no peito
Teu silêncio é uma noite sem lua e sem estrelas
Uma no;te sem esperança de aurora
É o fim e o princípio
Fim de uma dor para o começo de outra
Não mais, não mais
Não mais envolvem seus braços o meu corpo
Não mais fulguram sobre mim estrelas
Estrelas de teus olhos, estrelas de teus beijos
Não mais a doçura amarga da presença distante
E o travo doce da ausência próxima
Oh, anjos de alvas vestes
Que guardais o trono do Senhor
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Oh, anjos da Graça e da Presença
Que facetais dodecaèdricamente a luz
Esparzindo-a nos signos do Zodíaco
Fazei descer, Ministros das coisas celestes
No labirinto da sua memória
O fio de Ariadne da recordação
Para que ela possa ascender de novo ao Empíreo
Onde cintilam os sonhos que formamos
Onde esplendem nossos momentos de amor
Tornados pérolas, rubis e esmeraldas
E os brilhantes que são as nossas lágrimas

Oh, minha bela adormecida
Através das espirais de névoa de seu sonho
De teu sonho de -ópio e de absinto
Há palavras doces que fluem para as conchas das
[orelhas
E que ecoam agora no fundo subaquático
Do teu ser.
Não ouves querida ?
Com mil vozes eu te chamo
De minhas mil profundidades clamo
Desperta da morte para a Vida
Se devo morrer, deixa-me beber o veneno
Na taça ainda em brasa de teus lábios
Ou traspassa-me o coração com teus carinhos
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Bem, querida, o resto te pertence
A minha parte é sofrer e a estou cumprindo
Mas apenas por curiosidade :
Que dirás um dia a Deus ?
Que diremos nós a Deus um dia
Quando chegar o momento de explicar
O que fizemos do Amor
Que Ele nos confiou ?
Oh, oxalá não faças então,
Sofrer também a Deus com teu silêncio.
Conto :
TALVEZ SONHAR
Agora que Helena partira para sempre e transcorridos os primeiros dias de atordoamento e dor, foi-se
apoderando de Lúcio a convicção de que fora afinal
uma bênção tudo haver terminado. O fato de conservar ainda a razão era uma prova de que nem toda
a sua alma ela havia levado consigo, de que havia uma
parte que, embora dilacerada, estava ainda viva e pulsante e podia enfim recompor-se. Veio-lhe então um
desejo intenso de viver como jamais sentira. Queria
recomeçar a vida fosse como fosse, em outra parte
qualquer. Sabia que seu estado de saúde era delicado
e que as probabilidades que tinha de continuar vivendo
não eram muitas. O médico já o havia admoestado
seriamente; a não ser que se submetesse a um rigoroso
tratamento, teria, no máximo, alguns meses de vida.
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Menos em obediência ao médico que para sair do
Rio, partiu um dia para uma fazenda em Minas.
Buscou durante a viagem encontrar um fio de lógica
que ligasse todos os acontecimentos de sua vida anterior. Tentou compreender porque, se nunca amara
Helena, tanto sofrerá por ela. Tinha apenas a certeza
de que, de seu lado, também ela jamais o amara. Os
últimos meses que viveram juntos foram mesmo odiosos — Helena parecia possuída de um cinismo demente
e atroz. Buscava no que ele dizia um motivo para
feri-lo, para zombar de todas as suas idéias e convicções.
Afinal, confessou um dia que não queria continuar
vivendo com um homem doente, e que seus nervos
estalavam cada vez que o ouvia tossir. Não foi contudo
senão uma semana depois, concentrando nos últimos
dias todo o seu poder diabólico. Parecia empenhada
numa vingança que ele sabia mais contra si mesma,
contra o remorso que a torturava. Mas só compreendeu
que ela vivia realmente um terrível drama de consciência no dia de sua partida. Até então sempre respeitara todos os desejos de Helena, mesmo seus mais
tolos caprichos. Sentia que tinha de proceder assim,
uma vez que ele próprio não passara de um deles.
Mas nesse dia ela lhe suplicara atônita, em prantos que
morressem juntos, e ele ficara sem saber o que dizer.
O rosto dela estava contraído, mas seus olhos eram
inexpressivos. Afinal Helena pareceu ler no espaço
vazio alguma revelação transcendente — e, como
banhada de uma paz infinita, transpôs a porta e nunca
mais voltou.
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Quando o trem chegou na estação, apenas Raul,
o filho da dona da fazenda o esperava. Era um rapaz
magro, de seus vinte e três anos, pouco loquaz mas
simpático. Conhecera-o no Rio, quando tratara da
estadia. Após alguns cumprimentos e frases convencionais, caminharam em silêncio pelo caminho largo
que levava ao velho casarão. Lúcio respirou com
enlevo o ar perfumado e teve a sensação de que ele
se transmitia a seu sangue e circulava agora em suas
veias.
Já dentro da casa, foi apresentado à mãe e à irmã
de Raul. Esta, uma morena de cabelos claros, muito
viva, dispôs-se logo a ajudar o irmão, carregando uma
valise até o quarto do novo hóspede. E mesmo depois
que Raul se retirou, ficou ainda para terminar a conversa que iniciara. Despediu-se finalmente, não sem
antes lhe ter dado todas as indicações de horários de
refeições, passeios, etc. Lúcio, um pouco aliviado, fechou
a porta a chave e tirando apenas o paletó, deitou-se
na cama cuidadosamente feita. Dormiu de um sono
só até quase a hora do jantar.
Três dias depois já era um bom amigo de Raul
e Sônia. Esta passou mesmo a exercer sobre ele uma
atração insólita. Ao contrário do irmão, gostava muito
de falar das coisas que observava, mas o modo como o
fazia mostrava que ela possuía uma invulgar capacidade
crítica. E, no fim de contas, era extremamente bonita,
com grandes olhos castanhos, lábios bem desenhados e
corpo harmonioso.
Mas depois de alguns dias começou a perceber qu3
ela o evitava. Tinha sempre alguma coisa para fazer,
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e nas refeições já pouco tempo permanecia à mesa, sempre pretextando ter de ajudar a mãe na cozinha. Só
então percebeu como em tão poucos dias a ela já se
ligara tão fortemente.
Um dia Lúcio acordou muito cedo e não mais pôde
reconciliar o sono. Acendeu a luz e consultou o relógio.
Eram cinco e vinte. Olhando pela vidraça da janela
percebeu que ainda estava escuro. Todos os seus pensamentos afluíram então para Sônia. Refez mentalmente todos os momentos que haviam passado juntos,
com lacunas que ele se esforçava em vão por preencher.
A imagem de Helena veio-lhe também à lembrança,
mas inteiramente vazia de qualquer significação ou sentimento. Por fim vestiu-se, abriu a porta e saiu.
O Sol já havia nascido. Foi caminhando devagar
contemplando distraído as manchas douradas que os
raios solares, filtrando-se por entre a folhagem, espalhavam ao acaso na terra úmida. De súbito uma terrível
opressão nos pulmões obrigou-o a deter-se. Levou um
lenço à boca para impedir o ataque de tosse, e quando
retirou o viu manchado de sangue, compreendeu que
c bem-estar que sentira nos últimos dias era traiçoeiro,
e que só lhe restava aguardar o fim. Reencetou o passo
com certo esforço, e daí a pouco chegava ao curral.
Um casal de estrangeiros já se encontrava ali tomando
leite cru. Lúcio ia empreender o caminho de volta
quando percebeu que dois olhos castanhos o fitavam
de um recanto mais afastado.
— Sônia — exclamou alvoraçado.
— Madrugou, hem? Mas não o bastante. Já o
esperava há um tempão.
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Lúcio olhou-a sem dizer nada.
— Tenho uma coisa para lhe falar — e o olhar
dela, um olhar diferente do que Lúcio conhecia, parecia
queimar como fogo.
— Vamos andar então um pouco — sugeriu ele
por fim.
Quando já se haviam distanciado, Lúcio rompeu
o silêncio :
— Que tinha para me contar? É importante?
— Para mim, muito, para você. .. talvez não.
Sabe que esta noite não consegui dormir nem um pouquinho ?
— Por que ? — perguntou Lúcio, quase alarmado.
— Não sei ainda ao certo. Era isso o que eu precisava falar com você. Não poderá me ajudar a descobrir o motivo?
O caminho era agora inclinado, e Lúcio começou
a sentir o esforço da subida. Reuniu todas as suas
forças para que Sônia nada percebesse. Cada passo
que dava era como se vibrasse uma punhalada em seu
peito. Mas já chegavam a um lugar mais elevado de
onde se descortinava a casa da fazenda e os campos
adjacentes. Sentaram-se ofegantes à sombra de um
pequeno bambual, e durante algum tempo ficaram em
silêncio embevecidos pela paisagem.
— Você acreditaria se eu lhe dissesse uma coisa
muito estranha e talvez fora de propósito? — disse
ela de repente.
— Por que não haveria de acreditar? Conte-me
logo o que se passa.
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Sônia, como se o não tivesse ouvido, disse antes
de ele terminar a frase :
— Acreditaria se dissesse que o amo ?
Lúcio não pôde responder logo, uma dor terrível
lhe oprimia o peito.
— Por que você é assim cruel comigo? Por que
não responde ? Oh, você não me ama nem um pouco.
Não faz uma idéia da noite que passei por sua causa.
Procurei resistir a este amor de todos os medos, mas
não tenho mais forças para lutar. Depois que conheci
você senti o mundo todo recuar para um segundo plano.
Tudo o que até então tinha importância para mim
deixou simplesmente de existir. Acredita ?
— Sônia, por favor — conseguiu dizer afinal. A
última coisa que eu faria no mundo seria duvidar de
você. Mas não pare. Continue e diga-me o resto.
— Pois foi como lhe disse. Você é agora como a
minha terra natal. Quando for embora ficarei no exílio.
— Talvez não vá.
— Não ? Não imagina como isso me faz feliz.
Mas vai voltar, é claro. Não poderia ficar aqui eternamente. E se não fosse — teria eu de partir. Oh,
Lúcio, como tudo é horrível e delicioso ao mesmo tempo.
Lúcio sentia como se as palavras de Sônia fossem
pequenas pancadas, cada uma ferindo uma fibra em si
mesmo. Que devia dizer a Sônia? Como dizer-lhe tudo,
explicar-lhe que existia uma outra que o reclamava, e
que era a própria Morte?
— Sônia, posso lhe fazer um pedido ? Desça e
deixe-me ficar aqui ainda um pouco, pensando. Sei
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que é estranho, mas depois eu explico. Vá que eu
irei ter com você daqui a pouco. Confia em mim ?
O olhar de Sônia era agora sem vida. Ela estendeu
a mão para se despedir. Lúcio aprisionou-a nas suas.
A mão dela escaldava tanto, que Lúcio instintivamente baixou o olhar. Ali estava, ardente e macia, como
um pequeno e tímido ser que tivesse recorrido à sua
proteção. Suas mãos apertaram-lhe então o corpo junto
aos seios e o atraíram mas seus lábios não buscaram
os dela.
Vá, Sônia — foi tudo o que conseguiu dizer.
Empurrou-a suavemente.
Sônia desceu correndo e seu vulto foi aos poucos
se dissolvendo e integrando na paisagem. Lúcio permai
neceu sentado durante muito tempo e seus olhos pareciam observar uma pequena nuvem sem forma definida
diluir-se numa espuma translúcida. Era como se uma
metamorfose se processasse dentro de si, como se nele
agisse uma beberagem mágica. Sentiu na boca um sabor
estranho, e que ele não saberia dizer se amargo ou
doce. Se, segundo a lenda, Tristão bebera na taça do
filtro do amor julgando ser a da morte, ele levara aos
lábios a da morte em lugar da do amor. Mas que
importava isso agora que sabia que a essência dos filtros
é a mesma ? Percebeu então a origem do gosto peculiar
em sua boca. A opressão em seu peito voltou, esmagadora agcTa. Era então assim a morte? Podia ser tão
amarga e doce ao mesmo tempo, como sangue ? Ergueuse, mas com tanto esforço que nele pareceram evolar-se
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suas últimas forças. As pernas cederam e ele caiu ao
solo deixando seus últimos pensamentos prenderem-se
na teia de um sonho maravilhoso, não sentindo nem
seu rosto rasgar-se no fragmento de um bambu cortado
à raiz.
(Ela já o esperava e quando ele entrou todos se
voltaram na sua direção. Ouviu os acordes da marcha
nupcial e aproximou-se do altar. Sim, ele a aceitava
como legítima esposa. Seu coração batia com violência,
aguardando o final da cerimônia. Finalmente chegou
o momento tão ansiosamente aguardado : o beijo
nupcial. Hesitou um momento antes de erguer o véu,
mas logo decidiu-se. Fechou os olhos para não ver o
rosto, atraiu nas trevas seu corpo e reconheceu-a em
seus lábios — lábios que os seus, desfeitos agora em
terra e sangue, jamais haviam tocado).
Novembro
PIN-UPS A MUQUE
Ce como as mulheres se vêm excedendo, de Cleopaira a Ava Gardner, e da única medida viável para
estrangular essa terrível áspide que é a volubilidade feminina .

Assim como as mulheres têm trocado de roupa
através dos tempos, desde a tanga pré-histórica, desenhada por algum Dior troglodita, até os últimos figurino»
de Paris, flutuado tem também o seu gosto em relação
ao tipo masculino ideal. Nós, homens, somos como
barcos sem remos ao sabor da eterna correnteza da
volubilidade feminina.
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Ou vejam : quando éramos cavalheirescos e abríamos passagem com nossa espada para depor aos pés
delas todo um reino medieval, exigiram de nós que depuséssemos toda essa ousadia e nos tornássemos bibelôs
de delicadeza. Desenrolamos a seus olhos todo um
rendilhado precioso de finura e gestos meigos, e elas
quebraram, um dia, todo esse "bric-à-brac" sentimental
cbrigando-nos burguêsmente a tornarmo-nos bons homens de negócios para mitigar a sua inesgotável sede
de vestidos, perfumes e jóias. E agora, que o nossa escritório comercial prosperava, exigem que o fechemos e
que ali mesmo abramos um clube de halterofilismo.
Bem, ainda esta vez, vamos submeter-nos e consentir
em adornar as nossas vértebras com os músculos mais
túrgidos que já se viram desde Fídias. Decidam-se de
uma vez, queridas, para pôr termo a este estado de
coisas — o mais absurdo que os homens já atravessaram desde que foram inventadas as calças compridas.
Dezembro
JANE RUSSEL CRESCEU . . .
Fugindo à rotina do desenvolvimento meramente vertical,
Jane Russel resolveu crescer também em outras direções,
principalmente na horizontal — E a sua popularidade
está crescendo também em todos os sentidos . . .

As pessoas crescem, geralmente, no sentido vertical,
porém, com Jane Russel deu-se um fenômeno curioso
— também em outras dimensões, inclusive na horizontal,
desenvolveu-se generosamente.
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O crescimento vertical de Jane Russel foge um
pouco ao nosso assunto. Além do mais, tal é a direção
convencionada por Deus para as crianças crescerem
e, portanto, ela nenhuma vantagem fez neste setor.
Horizontalmente, entretanto, a coisa muda de figura, e
seu desenvolvimento reveste-se de um interesse todo
especial dada a raridade do fenômeno.
Nada há assim de espantoso que Jane Russel se
tenha tornado para muitos um curso completo de anatomia, curso que vai se ampliando à medida que novos
filmes seus são exibidos. Não há dúvida : Jane Russel
é realmente uma pequena instrutiva, já tendo mesmo
ajudado a ciência anatômica em diversos pontos até
então controvertidos.
Fotos antigas, colocadas lado a lado com outras
recentes, não trazem, entretanto, maior luz às ambíguas
questões da gênese arquitetônica de Jane Russel. Há
uma foto sua quando era ainda um bebê e usava camisolinha ao lado de outras de agora em que ostenta um
decote assaz filantrópico. Serve apenas para reforçai
nossa tese de que o crescimento de Jane Russel se processou, principalmente, num sentido horizontal. Uma
cutra foto de Jane, na praia, aos 5 anos, também não
chega a explicar bem aquela em que seu maio faz o que
pode para resistir ao ímpeto avassalador de suas formas.
Montada em um "poney" e, anos mais tarde, em um
alazão, há a mesma diferença entre uma e outra Jane
Russel quanto a que há entre o laço de fita no cabelo
e o laço de corda que ela ameaça atirar sobre os leitores.
Também geomètricamente não há muita relação entre
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as linhas retas de sua foto aos 8 anos e aquele inferno
de curvas e hipérboles que o "negligé" revela sem problema .
Renunciemos, pois. Jane Russel é assim mesmo :
uma pequena sem explicação. Em compensação, algumas outras coisas que ela poderia esconder já ultrapassaram de muito as medidas torácicas que se vinham
aceitando desde Vênus de Milo.

1954
Janeiro
VALE-TUDO NA RINHA DO PEDREGULHO
Na rinha do Pedregulho, no 'Rio de Janeiro, dois
galinhos de raça atiram-se com apetite um à pele do outro,
Jazendo delirar uma pequena multidão de entusiastas —
Ovos mais preciosos que os da "galinha de ouro'' — De
como os galos salvaram a civilização ocidental — O preço
que pagam dois galos ée muita coragem, para saber qual
deles é o mais homem, perdão, o mais galo.

RACEMOS duas linhas na terra e improvisemos uma
rinha para os leitores que quiserem discutir sobre
o assunto, defendendo ou atacando a briga de galos.
Se bem que tenha muito de bárbaro esse "catch-as-catchcan" que praticam os galos na arena, não deixa de ser
soberbo o espetáculo que oferece um indômito vinagre
eu um pedrez raçudo, olhos chamej antes, penas do pescoço arrepiadas, cabeça projetada como a de uma víbora,
pronto para voar sobre o adversário para defender sua
honra de lutador até à morte.

T

Nossa própria civilização tem uma dívida muito
grande para com o galo de briga. Não tivesse Temís— 93
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tocles reunido seus soldados em torno de uma briga
de galos, não houvessem eles então aprendido a lição
de bravura sem limites que oferecia aquela nuvem de
asas e caudas coloridas, e talvez os persas numericamente muito mais poderosos, tivessem derrotado os
gregos. Estaria assim modificado inteiramente o programa que estava traçado para a civilização ocidental.
Dois galos evitaram assim, que hoje, ao invés de irmos
à missa das nove da Glória, fôssemos talvez ao sacrifício das 7 horas e 20 minutos no Grande Templo do
Fogo, em Copacabana, dedicado a Ahura-Mazda.
Não sei se é por isso que os galistas cercam de
tantos cuidados o cruzamento de um galo de briga e de
uma galinha de raça, evitando a todo preço qualquer
intromissão indébita de um Leghorn ou de um outro
qualquer galo de terreiro. O que é certo é que todas
as fórmulas eugênicas são seguidas à risca para se conseguir um galo lutador, e depois de ser dado à luz um
ovo que, segundo todas as leis da hereditariedade, deva
encerrar dentro de sua casca o germe de um campeão,
esses cuidados ainda recrudescem. O regime alimentar
de um galo é mais complicado que o de uma "estrela"
de Hollywood : uma pequena porção a mais ou a menos
de aveia descascada ou de milho picado, pode prejudicar inteiramente a digestão, não do galo, mas do
galista desesperado. Para despertar os velhos instintos
bélicos de seus antepassados arqueopterix ou piterodáctilo, os galos calouros são submetidos a um intenso
preparo físico que visa tornar seus músculos rijos e
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destros. E só depois de submetido às maiores provas
de combatividade e de coragem, recebe o galo o beneplácito do galista para entrar na rinha.
No Brasil as brigas de galo constituem um esporte
que conta já com milhares de aficionados, nas diversas
camadas sociais. No Rio, entre os mais intransigentes
adeptos da rinha, incluem-se o Ministro Osvaldo Aranha, o jornalista Assis Chateaubriand, o General Mendes de Morais, o advogoado e professor Moreira Rabello, o vereador Paulo Areai, os Pessoas de Queiroz,
os Daudt de Oliveira, Conde Dias Garcia, Delegado
Abelardo Luz, os Fontainhas e os Seabras. Todos os
sábados e domingos uma pequena multidão comparece à elegante praça de esportes do Centro Desportivo
Carioca, no Pedregulho, torcendo com paixão pelos seus
representantes. Há mesmo de vez em quando uma
concentração de galistas de todas as regiões do país
que trazem em aviões especiais lutadores famosos para
tirar as respectivas diferenças no Pedregulho.
Munidos de esporões de aço regulamentares, os
galos travam sensacionais duelos. Sobram muitas vezes
penas para todos os lados, mas em momento algum
faltou coragem a qualquer um dos contendores, mesmo
àquele que rendeu a alma a uma bicada mais precisa
do adversário. Aliás, galo algum até hoje concordou
em recorrer à marmelada em brigas desta espécie —
o que vem cercar as avezinhas de um respeito que, com
franqueza, os lutadores humanos ainda não conquistaram .
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Abril
SACODE TODA A RÚSSIA SOVIÉTICA UMA
NOVA REVOLUÇÃO : A DO BALLET
Se a Rússia ficasse em Marte ou em Saturno, talvez
não estivesse tão afastada artisticamente do Brasil
como está graças às atuais condições políticas. De
modo que há sempre um sabor interplanetário nas notícias que nos chegam da U.R.S.S. e nos contam das
últimas realizações e conquistas da arte soviética.
De todas as musas, foi Terpsícore a que melhor
se deu com o clima da Rússia. O "ballet" atingiu ali
inegavelmente um desenvolvimento extraordinário que
o coloca entre os primeiros do mundo. Mas, embora
o "ballet" soviético mergulhe suas raízes na terra negra
e fértil da tradição clássica, a seiva que o vivifica é
rubra como sangue. A tendência é para uma "atualização" cada vez maior do "ballet", para que possa
refletir a vida e os anseios do povo soviético. Até um
certo ponto essa pretensão é verdadeira e legítima —
arte alguma deve permanecer isolada do povo se não
quiser condenar-se a um pernicioso inconseqüente. Por
outro lado a arte deve manter com a política um equilíbrio gravitacional perfeito — se se afastar de sua
órbita será absorvida, atraída pela massa maior do
cutro astro e se verá reduzida à condição difícil de
satélite.
No caso do "ballet", essa intenção de "refletir a
vida", se produziu bons frutos, principalmente o de
um mais amplo e melhor uso do folclore, deu outros
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astros não tão sumarentos. A pantomima, pelo seu emprego exagerado, tem se introduzido como joio na boa
safra das coreografias soviéticas. Alguns artistas vermelhos já começaram a se insurgir contra esse pseudorealismo. Shostakovich é um dos que mais combatem
a tendência ao "ballet"-pantomima. Chegou mesmo a
declarar que sempre que assistia a uma pantomima pura,
tinha a impressão de assistir a um diálogo de surdosmudos. E situando esplendidamente o problema :
"Como não é possível haver ópera sem canto (o que é
também uma convenção) é impossível criar um "ballet"
sem danças. Não se trata de combater esta convenção:
o que é preciso é justificá-la".
Hoje as bailarinas russas gozam na União Soviética de uma popularidade talvez maior que as estrelas
de cinema nos Estados Unidos. São as vestais intocáveis da grande religião nacional que é o "ballet".
Entre as mais famosas estão Galina Ulanova, Marina
Semionovna, Lepechinskaya, Tcherkassova, Plissetskaya
e Raissa Strutchkova, esta muito moça ainda. Alexis
Ermolaiev e Constantin Segueiev são considerados geralmente os melhores dançarinos soviéticos, mas esta lista
bem poderia ser ampliada com os nomes de Farmaniantz
(apelidado o homem-pássaro), Evdokimov, Gabovitch,
Preobajenski, Kovlov, Nikitine, Chabukiani, Youri
Jdanov.
A riqueza em intérpretes parece só encontrar paralelo na dos coreógrafos, cuja relação completa tornaria
estas páginas inflacionárias de nomes em ov e vski.
Falemos apenas do eclético Lopukov (Tarass Boulba,
Clair Ruisseau), do construtivista Goleizovski (Beatí
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Joseph, Duas Rosas)e dos neoclássicos Lavrovski (Romeu e Julieta, Ia Foile Rouge), Zakharov (a Fonís
de Bakhtchisérail, o Prisioneiro do Cáucaso, Cinderela),
Vainonen (a Idade de Ouro, lês Flammes de Paris),
Moisseev (Lê Footballeur, Lês Trois Obèses), Chabukiani (Coeur de Montagnes, Laurencia, Sinatlé). Os
quatro maiores compositores de "ballet" soviéticos são
Prokofiev, recentemente falecido (Romeu e Julieta,
Cinderela, As Alegres Comadres de Windsor, Flor de
Pedra), Shostakovich (a Idade de Ouro, lê Boulon, lê
Clair Ruisseau), Assafiev (lês Flammes de Paris, o
Prisioneiro do Cáucaso, a Fonte de Bakhtchisérail, a
Noite de Natal) e Khatchaturian (Gayaneh, lê Bonheur). Não falando nos clássicos, principalmente os
de Tchaikovski (Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida,
etc.), múltiplos têm sido os "ballets" que conquistaram definitivamente o público soviético: a Papoula
Vermelha (música de Glière), .Romeu e Julieta (Prokofiev), Cinderela (Prokofiev), A Fonte de Bakhtchisérail (Assafiev), Gayaneh (Khatchaturian), Laurencia
(Krein, baseado na "Fuente de Ovejuena" de Lope de
Vega), etc. Um dos últimos apresentados foi (O Cavaleiro de Bronze), coreografia de Zakharov sobre música de Gli)re, onde a pantomima e a decoração desempenham papel importante.
Se os empresários do Teatro Municipal tivessem
mais "sense of humour" mandariam imprimir um programa à maneira do menu do Clube da Chave que no
fim de uma extensa lista que vai do "Risoto aux Truffes
de Periguex" ao "Piggeon de Bordeaux en Compòte",
avisa tranqüilamente: "Não temos e nunca tere98 —

mos..." Pois nosso venerável e querido Municipal não
espera apresentar nunca uma temporada de "ballet"
soviético, e está fazendo mesmo muita força atualmente
para não apresentar temporada de "ballet" de espécie
alguma. O que dará, evidentemente, muito menos
trabalho.
Julho

A ESTRÉIA (INFELIZ) DO BALLET
DO MARQUÊS DE CUEVAS
E quando no dia da estréia as cortinas desceram
sobre a cena final do bailado "A Sílfide", ouviram-se
as palmas. Não, porém, as que seriam de se esperar:
estrepitosas e compactas, como um oceano raivoso a se
despencar em vagas contra as paredes do Municipal,
a exigirem uma, duas, cinco, dez, vinte vezes, a volta
dos bailarinos à cena. Foram umas palmas chôchas,
débeis, que talvez tenham até surpreendido a própria
platéia, e que foram logo abafadas pelo silêncio que se
formou em seguida. Os bailarinos, com o suor dissolvendo a maquilagem, retiraram-se silenciosos para os
camarins. Um fracasso completo marcara, entre nós,
a representação do Marquês de Cuevas. E, entretanto,
salvo pequenas falhas técnicas, o espetáculo fora irrepreensível. O Marquês esquecera-se, porém, de temperar seu programa com o "sex-appeal" do virtuosismo.
A não ser com "Idílio", de Skibine, em que a bailarina
(Marjorie Talchieff) tem oportunidade de executar
uns fouettés de grande efeito, o resto do programa era
demasiado sóbrio e severo. Tanto o "Concerto Bar— 99

roço", de Balnchine, com música de Bach, como "A
Sílfide", ballet romântico e desprovido de maiores atrativos exibicionistas, não conseguiram de modo algum
vencer a indiferença do público. Dias depois, com outrc-s
programas mais habilmente organizados, o público faria
as pazes com o Marquês, e aplaudiria com paixão Rosela
Hightower, Skibine, Golovine, Marjorie Talchieíf,
Skuratoff. Mas naquela noite, não. Negou suas palmas, recusou-se a oferecer-lhe sua simpatia e entusiasmo. E talvez só não tenha vaiado porque afinal já
era tarde e, àquela altura dos acontecimentos, todos já
estavam bocejando e pensando em meter-se logo debaixo
dos lençóis.
Setembro
APENAS UMA LEGENDA DE CASAMENTO
Os cronistas sociais já transformaram em "clichê"
muitas expressões laudatórias à beleza da noiva, à simpatia do noivo, à suntuosidade da cerimônia, aos presentes oferecidos, às taças de champanha, às figuras
representativas da sociedade que compareceram a um
casamento importante. Entretanto, mesmo os que mais
deixaram cristalizar suas crônicas num estéril formalismo de expressão, não puderam desta veiz reprimir
uma palavra nova, uma frase impetuosa que fez estalar
a fraseologia convencional. Era corno se tivessem nascido rosas na prosa árida dos cronistas. As expressões
antigas e muito repetidas foram postas desta vez à
margem, para serem usadas talvez em outras cerimônias que não os tivessem comovido dessa maneira. Ha100 —

via um sabor de lenda, de contos orientais, no romance
de amor deste jovem par, e assim o "conjugo vobis" do
sacerdote, trouxe ao pensamento de muitos o "casaramse e foram felizes para sempre", com que terminavam
geralmente as histórias que líamos em nossa infância.
Este casamento foi assim não só um acontecimento
social, mas um acontecimento da crônica, que o Amor
irisou maravilhosamente com seus encantos mágicos.
Novembro
ACERTAR -- EIS A QUESTÃO
A bola vem descendo e Júnior prepara-se para
rebatê-la. O Sol, nesse momento, incide sobre seus
olhos, perturbando-lhe a visão. O rosto de Júnior contrai-se numa careta, seus olhos se apertam para evitar
o excesso de luz. Mas já a bola desceu mais e ele consegue percebê-la agora, nítida, nítida. E dá-se então
o incrível : a bola ganha um efeito misterioso e começa
a deslocar-se para a esquerda. Júnior franze o sobrolho,
e, instintivamente, movimenta o maxilar para a direita
para corrigir a mudança de direção. Júnior é muito
infeliz. A bola já está quase ao seu alcance, seu queixo
já se espichou ao máximo, e não conseguiu neutralizar
o efeito amaldiçoado. De que lhe servem agora o velocípede novo, o livro de histórias que lhe deu Vovó ?
Júnior não pensou esta frase até o fim. Só lhe restava
tempo para rebater de qualquer maneira. Mas acerta.
Bem no meio! Júnior não acredita. E só tem mesmo
certeza quando vê a linda filha da vizinha vir em sua
direção para lhe dar o beijo que fora prometido.
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1955
Fevereiro
FILHA DE PEIXE, SEREIA É

VERDADE é que Oscarito está sobrando. Fossem
A
outras as circunstâncias e teríamos o maior prazer de
tê-lo aqui, ocupando no mínimo uma página inteira,
fora-fora, contraindo a boca numa careta estrondosa.
O negócio é que os leitores queriam ficar a sós com
a garota, apreciar suas evoluções aquáticas no Arpoador,
conhecer, quiçá, o verniz de suas unhas, o tecido do
seu maio, e com Oscarito plantando aqui com a calma
mais irritante do mundo, esse plano vai todo por água
abaixo.
Outro qualquer que não ele, amigos - - ah, posso
garantir-vos que aqui não ficaria. Sua foto não sairia
nem com 2cms de largura, seu nome não figuraria nem
em corpo 6. O espaço ficaria então, todinho, para
Miryan, e seria exíguo ainda para todos os seus encantos. Seriam estas páginas só desse chuchu, desse. . .
bem, vamos devagar com a louça que ela é da melhor
porcelana da praça. Mas Oscarito não é, afinal, um
pai comum e, como os leitores podem agora aquilatar
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bem, seus méritos vão muito além dos de um comediante
puro e simples. E pode ser que, com jeito, possamos
levá-lo para outras páginas, para a seção do Pedro Lima,
que é onde ele ficava como uma luva. Vejamos esta
idéia : se parte de nossos leitores, por exemplo, se prestasse gentilmente a ficar conversando com Oscarito na
sala de visitas, aceitasse uns biscoitinhos, etc. e coisa ?
Os restantes talvez pudessem, assim, apreciar melhor
o panorama afastando toda a timidez e constrangimento. Quem sabe até se muitc-s não hão de preferir
a companhia de Oscarito, divertidíssima, aliás ? Vão,
filhinhos, vão, e depressa, pelo amor de Deus, que o
tempo é escasso.
Mas que bonzinhos! Não é que foram mesmo ?
Deixemos agora de banda a estrutura geológica das
pedras felizardas do Arpoador contra as quais Miryan
repousa . A ciência, como o reconhece Max Planck,
é incapaz por si de levar o homem à verdade . Deixemos também de lado a bola colorida com a qual ela
brinca com a graça e a formosura de uma ninfa da
Tessália . Seu talento revelado há tempos em "Cupim",
e agora na TV-Tupi-Tamoio, não entra nisto também .
E façamos ainda umas últimas e indispensáveis abstrações : a de seus brincos, do anel que lhe envolve o
dedo, de todos os detalhes supérfluos, enfim .
Detenhamo-nos agora um minuto e deixemos os
olhos flutuar, como lepidópteros marotos ao redor de
seu corpo . Não é muito extenso, decerto, mas é tão
sinuoso e apresenta tantos atrativos que dificilmente
você chegará ao fim da sua viagem ótica . Veja agora :
não é um prodígio da arquitetura funcional com essas
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linhas arrojadas, com esse integral aproveitamento do
espaço ? A elasticidade e flexibilidade das pernas e
braços é mantida por meio de músculos habilmente
combinados, que a toda a hora se retraem e distendem,
em movimentos de requintada beleza coregráfica . E
entretanto — ó maravilha! — em todo esse esplendor
arquitetural ultramoderno, pode perceber-se uma ondulação de ânfora egípcia, uma elegância de coluna
jônica, um laivo fantasista de capital persa, um recurvo
barroco insuspeitado . Oh, citemos agora Byron, Shelley, Petrarca, Carlos Drummond de Andrade, o primeiro
velhaco que vier à cabeça .

ae sons diferentes, sabemos bem que nem todos foram
emitidos dentro dos mais ortodoxos cânones artísticos.
Fosse possível evocá-los agora, cristalizando-os para os
leitores, e o texto desta reportagem seria impresso na
notação chinesa, com todos os seus dragões e demônios
à solta — tudo isso numa tentativa de traduzir solos de
piano e violino, fortíssimos de Sinfônicas, agudos desafinados, discursos políticos ou de formatura, bocejos,
desembrulhar de saquinhos de balas, ranger de cadeiras,
beijos furtivos, evoés, declamações, palmas, vaias, fagotes, cítaras, picchiettates ultracacarejantes, trompas duvidosas, Cossacos do Don e Jean-Louis Barrault.

Mas sucede o imprevisível : Oscarito abre a janela . Não nos vê, felizmente, que só tem olhos para
sua filha, flor prodigiosa cujo perfume enlouquece os
insetos que de nós se desprendem . Não restará um
recurso qualquer para fazê-lo fechar a janela e voltar
à sala de visitas ? Oh, meus amigos, admiradores incondicionais das blagues e das caretas infernais de Oscarito, vejam se o chamam para dentro, se provam um
último biscoito . Dois minutos só, dois minutinhos no
máximo, tá ?

É na temporada lírica e na de bailados que nossos
nervos mais têm sido postos à prova. Anos a fios foi
apresentado o eterno repertório Tra-Tro (Traviatas e
Trovadores) de um lado, e Giseles e Lago dos Cisnes de
outro, devidamente choramingados por volumosos cantores e convenientemente tropeçados por bailarinos medíocres. Quanto aos cenários, diremos apenas que já
eram obsoletos no reinado de D. Henrique de Alemanha, cognominado o Passarinheiro. Só a partir de 1952,
quando foi nomeada uma Comissão Artística e Cultura!,
e que realmente tem se esforçado em melhorar esse
estado de coisas, é que os astros passaram a formar conjunções mais propícias para os freqüentadores desse
teatro.
O ano de 1954 já bastava, para o Municipal, praticamente encerrado. E, diga-se de passagem, não
havia sido dos piores. Os apreciadores dos diversos
gêneros consideravam-se regularmente satisfeitos. José
Limon já estava de volta, o Teatro adormecia embalado

BALLET IV CENTENÁRIO
A não ser para os respeitáveis membros da claque,
liderados pelo Humberto e pelo Bruno que, por profissão, têm que bater palmas seja qual for o espetáculo,
o nosso muito prezado Teatro Municipal nem sempre
tem sido uma península de arte cercada de galerias por
quase todos os lados. Nós que ali já ouvimos miríades
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nos discursos de paraninfos e oradores de turma, quando
os jornais anunciaram para daí a poucos dias uma temporada de bailados, apresentada pela Comissão do
IV Centenário da Cidade de São Paulo. Os blasés,
pouco ou nada conhecendo da história desse conjunto,
bocejaram e continuaram a folhear displicentemente o
jornal, nem sequer detendo-se para ler o resto do anúncio. E os que tinham ouvido falar que o "Ballet do
IV Centenário" começara a organizar-se há menos de
dois anos e pretendia montar nada menos de dezesseis
bailados diferentes, mostraram-se ainda mais cépticc-s.
Mas, nos últimos dias antes da estréia, novos detalhes haviam chegado ao conhecimento do público e formara-se uma atmosfera de expectativa e curiosidade.
Sabia-se que essa realização constava dos programas
comemorativos do IV Centenário de São Paulo, e deveria assim ter estreado na capital bandeirante, mas, por
circunstâncias brasileiríssimas (divergências políticas,
altas questões de burocracia, somadas ao fato espantoso de as obras de remodelação do Teatro Municipal
de São Paulo não se encontrarem ainda terminadas) os
paulistas tiveram de se contentar em assistir a dois dos
dezesseis "ballets" levados, como aprouve aos deuses,
•em um palco armado no Pacaembu. Visava a organização do "Ballet", "apresentar ao público espetáculos
representativos da evolução internacional dessa arte,
bem como criar obras de inspiração tipicamente brasileira". Para cumprir à risca esse programa, a Comissão
planejou realizar um concurso público em que seriam
selecionados os elementos básicos do conjunto, contratando-se posteriormente outros bailarinos para preencher
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as vagas existentes. Formar-se-ia assim um bom conjunto de "ballet", integrado na maioria por elementos
brasileiros. Mas, inicialmente, era indispensável fazer
frente ao grande problema : o da escolha de um Diretor-Artístico que se tornasse o responsável direto pela
execução desse grandioso programa. Ele foi resolvido
contratando-se o coreógrafo Aurélio M. Miloss, grande
nome do "ballet" internacional, e que havia colaborado
com o maior sucesso, com grupos famosos de Paris,
Berlim, Viena, Estocolmo, Budapeste, Madri e Buenos
Aires, e dirigido ainda as seções de "ballet" dos grandes
teatros de Itália, como o Ópera de Roma, o Scala de
Milão e os Festivais de Florença e Veneza. Miloss
chegou a São Paulo em janeiro de 1953 pondo-se imediatamente em atividade. Participou do júri de seleção
do curso de baile, e, entrando em contato com artistas
brasileiros, iniciou a construção de seu fabuloso plano
coreográfico. Em dois meses apenas já tinha uma idéia
perfeita do que poderia realizar, tanto quanto à remontagem de produções suas anteriores, quanto à criação
de obras novas, de inspiração brasileira. Tendo sido
o seu projeto aprovado pela Comissão do IV Centenário,
Miloss intensificou o treinamento técnico, contando, já
então, com a colaboração de Edith Pudelko, famosa
bailarina, natural de São Paulo, e Lia Dell'Ara, conhecida bailarina italiana, que dirigira, recentemente, a
Escola de Baile do Teatro Oficial S.O. D.R.E., de
Montevidéu, onde chegou a apresentar coreografias suas.
A orquestra escolhida para acompanhar o conjuito foi
a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, contratando-se para regê-la o Maestro Nino Stinco.
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E do contato de Miloss com os compositores VillaLobos, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e Sousa
Lima, com os pintores Portinari, Burle-Marx, Anahory,
Noêmia Mourão, Lazar Segall, Di Cavalcanti, Heitor dos
Prazeres, Quirino da Silva, Aldo Calvo, Clóvis Graciano, Irene Ruchti, Oswaldo de Andrade Filho, Santa
Rosa, Toti Scialoja, Darcy Penteado e Flávio de Carvalho, foi aos poucos ganhando forma o seu plano ciclópico da montagem de 16 "ballets". O atelier de Cenografia, dirigido por Aldo Calvo, e o de Costura, por
Maria Ferrara, contratada especialmente na Itália, foram aos poucos construindo cenários e figuras maravilhosas, cobrindo os bailarinos com os mais suntuosos
trajes e colocando-os em ambientes os mais ricos e
variados.
Mas veio, afinal, ao domínio do público o pormenor
supremo — o "ballet" já estava pela casa dos 32 milhões ! A riqueza do guarda-roupa começou também a
circular com maior insistência. Dizia-se que era alguma
coisa de deslumbrante e feérico. E foi por todos esses
zunzuns desencadeando uma onda de inusitada curiosidade, que todos se abalaram de suas casas para assistir
à estréia do "ballet" paulista, fazendo com que a lotação
do teatro se esgotasse logo na noite de estréia. Muitos
talvez tenham ficado espantados com esse outro espetáculo : a casa cheia. Quem diria que um "ballet"
brasileiro fosse atrair um público tão grande ?
"Passacaglia", música de Bach, com cenários e
trajes de Cândido, era o primeiro número do programa.
E foi então que aconteceu o inesperado. As cortinas
abriram-se, e logo na primeira cena, mal havia irrom108

pido a música divina de Johann Sebastian, todos sentiram o impacto. Não havia mais curiosidade por detalhes banais, mas o interesse profundo que só desperta
a realização artística legítima e amadurecida. Era como
se todos tivessem morrido e renascessem em um mundo
infinitamente mais belo e perfeito. Estava-se talvez no
céu — poder-se-ia ter disso a certeza interpretando
aquela geometria que se desdobrava sempre em novas
formas e novos coloridos, naquele constante fluir plástico. Mas em vez de Deus, quem dirigia todos os movimentos era uma mulher, uma deusa de túnica branca
(Edith Pudelko) a conduzir todos os seres no caminho
da perfeição, além do tempo e do espaço. As cores e
as formas terminam de desabrochar : vem a revelação
— estamos no Templo da Luz e da Dança. As palmas
estrondosas fazem estalar a campânula do silêncio.
Todos voltam à terra, mas recendendo ainda à fragrância celeste.
Já agora poucos são os que não aguardam com
impaciência o número seguinte : "Petruchka", que apresenta lindos cenários e trajes de Burle-Marx, e que é
uma nova versão coreográfica de Miloss para a famosa
suíte de Stravinsky. Como intérpretes principais, temos
Lia DalFAra (Bailarina), Juan Giuliano (Petruchka)
e Eduardo Sucena (Mouro). Miloss procurou aproximar-se mais do compositor russo, tornando sua realização mais ritmada e dançante que a de Fokine.
"Petruchka" foi longamente aplaudido pelo público que
ficou também cativado pela limpidez técnica de seus
intérpretes, DelFAra, Giuliano e Sucena. "Indiscrições",
segundo o programa, foi "improvisado expressamente
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para o repertório do "Ballet IV Centenário de S. Paulo".
À margem da música de Jacques Ibert "Divertússement", com cenário e trajes esplêndidos de Edoardo
Anahory, Miloss realizou um divertidíssimo espetáculo
coreográfico, dentro do melhor humor. Magníficas foram as interpretações de Ady Addor (a Noiva em
branco), Lia Marques (a Noiva em preto), Raul Severo
(o Noivo) e Cristian Uboldi (Marechal) . Como último
número da noite, tivemos uma apoteótica "Fantasia
Brasileira", com figurinos e cenários de Noêmia Mourão.
Um espetáculo que enlouquece os sentidos pelo delírio
de cores, movimentação, alegorias, grande número de
bailarinos em cena, mas não a ponto de nos confundir
e o aceitarmos sem reserva alguma. Realmente, nossos
costumes e nossas danças estão aí demasiado estilizados,
com momentos um pouco falsos. Serve para nos dar
uma idéia do que poderá fazer Miloss quando aprofundar seu conhecimento de nossas coisas e nossas festas
populares.
Para o segundo espetáculo o público atravessou
as portas do Municipal com outra disposição. Já agora
estava consciente do que representava o "Ballet IV Centenário". Em evolução artística, o Brasil dera, em
menos de dois anos, um passo talvez mais longo que
o faria se executasse meia volta e pulasse em direção
a Pedro Álvares Cabral.
Há duas portas principais que dão acesso ao Municipal. A primeira é a da frente do teatro e é aquela
pela qual você sempre entrou para assistir a um espetáculo de ópera, "ballet" ou teatro, um concerto de piano,
uma colação de grau ou o grande baile da segunda-feira
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de carnaval. É a porta pela qual sempre penetraram
os braceletes, colares, brincos, pedantiís, diademas,.
visons, vestidos Dior ou Balmain e, íamos quase esquecendo, as ricas senhoras que os levam. E' também a
porta ao lado da qual você tantas vezes adquiriu com
o Bruno, o Humberto ou o Caixa d'Õculos, a sua entrada
ou senha pc-r preço mais acessível, comprometendo-se
apenas a se entusiasmar mais em certos trechos e bater
palmas até ficar com as mãos rubras e tépidas. É a
porta camarada do teatro : você mostra seu papelzinho
colorido ao funcionário ou aplica-lhe uma piscada
marota com os olhos, enunciando o "abre-te Sésamo"
combinado com a claque — e não há mais aborrecimentos. Está tudo O.K. e você, na pior das hipóteses, assistirá ao espetáculo de pé ou atrás de uma bela
coluna jônica na galeria letra ípsilon.
A outra, a da Rua Manuel de Carvalho, é uma
porta sombria e antipática, descendente talvez daquela
outra pela qual Dante penetrou no Inferno e na qual
se lia a famosa inscrição : "Lasciate Ogni Speranza,
Voi Ch'Entrate". Na verdade, fosse esta a porta do
Inferno e só se poderia ver o diabo com muito bom
pistolão.
É a ovelha negra de todas as portas do
mundo. Você só consegue transpô-la sobre o cadáver
do diretor do teatro, dos subdiretores, dos subsubs, dos
membros da Comissão, e de 315 funcionários, já não
diremos mal, mas pessimamente encarados. E, se você
é jornalista, não pense que sua reportagem está assegurada se por todos passou — no andar superior investirão infalivelmente sobre você novas ondas de funcionários, técnicos, maestros, "regisseurs". . .
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Apreciem agora nossa coragem : pois foi justamente
por esta última porta que penetramos no Teatro para
assistir ao ensaio do segundo programa.
A caixa de um teatro, durante o ensaio, é todo uni
universo bizarro e fascinante. É um mundo intermediário: nem vigília, nem sonho. As pessoas ora parecem participar de um mundo, ora de outro. Vai começar daí a pouco um dos mais feéricos "ballets" de
Miloss : " A Loteria Vienense". Passam por nós jovens
lindas que vamos identificando pelo programa : Neyde
Rossi, Cecília Nardelli, Marika Gidáli, Ruth Rachou,
Tatiana lewlewa, Luisa Splendore, Sioma Fantauzzi,
Susana Eaini. Também pertencem ao mundo intermediário : nem bem criaturas humanas, nem bem sílfides. Estavam aqui agora mesmo, mas já se evanesceram, delas deixando apenas um rastro extasiante de
perfume. Ficamos tão turbados que erramos o caminho. Como então poderíamos ter vindo parar em Viena,
na Viena de fins do século passado ? Não é este o sussurro doce das águas do Danúbio? Não pode haver mais
dúvida : passam agora almofadinhas da "belle époque"
com seus longos bigodes e enormes flores na lapela.
Quase tropeçamos agora com um garboso oficial austríaco que se dirige à cena, preocupado em terminar
de pôr nas respectivas casas os botões dourados e reluzentes do dólmã. As luzes da ribalta e das gambiarras
estão acesas. Alguns técnicos terminam de montar o
belo cenário de Aldo Calvo. A orquestra interrompe
a afinação dos instrumentos, pronta para atacar a música melosa de Johann Strauss. Mas já nos dirigimos
.ao andar superior para conhecer a Maria Ferrara e
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conhecer os trajes que ela confeccionou para o "Ballet
IV Centenário".
"Piacere. .." O sorriso é jovem, a dona do sorriso
simpático e afável. Leva-nos para conhecer o guardaroupa, fazendo-nos entrar em um aposento em que se
enfileiram trajes de príncipes, de deusas, de demônios,
de malandros de morro, de índios, pastores, bandidos.
Ficamos surpresos com a riqueza e bom gosto de todos
eles — não são trajes para ofuscarem a distância, mas
do mais fino acabamento, como se fossem para ser
examinados de perto, por entendidos, à luz de refletores. Entramos em outro quarto e nossa impressão se
robustece : cada traje é uma obra-prima. Ao despedirmo-nos de Maria Ferrara vem-nos à mente a figura
da matrona romana que apresentou seus filhes dizendo:
"Estas são as minhas jóias". Realmente os vestidos
de Signora Ferrara bem poderiam ser expostos em urna
vitrina de joalheria.
Passa por nós uma bailarina com o vestido semiaberto nas costas e que pede a uma mulher de preto
que a ajude a abotoá-lo. Descemos. Somos apresentados a Lia Dell'Ara que já trocou seu traje de "O
Mandarim Maravilhoso" por ouro mais apropriado para
sair do teatro.
No dia seguinte, à noite, inicia-se o segundo programa, com "No Vale da Inocência", "ballet" de Miloss
sobre a música de "Divertimento K. 131" de Mozart,
com cenário e trajes de Quirino da Silva. É um "ballet"
de efeitos geométricos e policrômicos, com boa performance de Ady Addor e Raul Severo. O segundo seria
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depois apontado como um dos pontos mais altos da
temporada: "O Mandarim Maravilhoso", cenários e
trajes de Segall, com música de Bela Bartok. Cristian
Ubaldi tem no personagem-título uma oportunidade
excepcional e ele soube aproveitá-la com inteligência,
encarnando-o com muita expressividade e emoção. Lia
Dell'Ara está no mesmo plano elevado de interpretação
e dramaticidade. "Lenda do Amor Impossível", com
argumento, cenário e trajes de Di Cavalcanti, sem música alguma, impressionou pela beleza e originalidade.
Edith Pudelko e Raul Severo foram longamente aplaudidos pelo brilhante desempenho. Finalmente "A Loteria Vienense" atingiu diretamente o público com sua
esplêndida evocação da Viena Imperial.
Pode-se dizer que o segundo programa despertou
ainda mais entusiasmo que o primeiro, confirmando a
impressão de que não fora realmente um sonho o primeiro espetáculo — como a princípio todos se sentiram
levados a acreditar.

Não. Não somos ufanistas. Não pensamos de
maneira alguma que nosso céu seja mais azul ou nossas
matas mais verdes, quer nos parecer que nossos pássaros nada têm de mais canoros, temos seríssimas dúvidas que nosso sol tenha uma fotosfera mais luminosa
que a de todos os outros sóis que por ventura andem
por aí. Queremos nosso céu, nossas matas, nossos pássaros e, se possível, nosso sol, exatamente como são,
com seus defeitos e suas virtudes. Se são mais bonitos
que os outros, ótimo — se mais feios, azar, como se
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costuma dizer. Gostamos deles e pronto. A ninguém
temos a dar satisfações.
O mesmo em matéria de artes. Sabemos que
estamos a anos-luz da perfeição, mas ao menos nossa
personalidade já se encontra basilarmente formada,
Temos nossa pintura, nossa arquitetura, nossa escultura,
nossa literatura, nossa música e agora — nosso "ballet".
Nas diversas formas de artes, vamos começando a ter
nossa vida própria, autônoma e personalíssima. Não
estamos mais dispostos a imitar ninguém. Exceto os
contatos normais e indispensáveis, mais nada. Temos
nossa vida a tratar e — boa-noite. Vocês lá e nós
aqui. Muito bonitos a neve caindo, mitologia grega,
salero, neblinas nórdicas, canções napolitanas, rum e
coca, ílat look, Pigalle — mas passem bem. Entendam,
por favor, que não dispomos de tempo. Estão em jogo
nossas coisas mais caras. Vade reíro pois a uma arte
postiça, pour épater, sem vínculos com nossas origens,
nossa natureza, nossas tradições e nossa gente. Antes
de aceitarmos qualquer manifestação de arte queremos
vê-la pulsar em nossa mão, senti-la viva e palpitante,
provar o sabor da legitimidade.
São idéias que talvez não pareça, mas vêm muito
a propósito da terceira recita do fabuloso conjunto
coreográfico paulista "Ballet IV Centenário" em que
há dois bailados brasileiros : "Uirapuru", com música
de Villa Lobos e "O Guarda-Chuva" música de Francisco Mignone. Não são duas obras perfeitas mas já
podem integrar um repertório nosso, originalíssimo, banhado pela nossa mais pura seiva. É com realizações
deste tipo que nos devemos ocupar principalmente. Te— 115

mos muito a percorrer ainda, mas a estrada é, sem dúvida, esta. É justamente, a nosso ver, a montagem de
bailados inspirados em temas nacionais que deve constituir para o futuro o objetivo principal dos dirigentes
do "Ballet IV Centenário" — caso não venha a se consumar a suprema tragédia de sua dissolução. Nosso
país, pela própria complexidade de étnica de sua formação histórica, pode oferecer a qualquer coreógrafo uma
inesgotável riqueza temática para a realização dos mais
belos e variados "ballets".
Mas reunamos toda a nossa elasticidade, ensaiemos
um "tour en l'air" na direção oposta e, recuados no
tempo, tornemos a penetrar no Municipal para assistir
à terceira recita. Entremos mais uma vez na fila do
elevador, desçamos no balcão nobre, busquemos nosso
lugar e aguardemos algo alvoroçados que se inicie o
espetáculo.
Abre-se a cortina e aí temos de novo diante de
nossos olhos maravilhados e nossos ouvidos um tanto
danados da vida pela música anacrônica de Verdi ("I
Vespri Siciliani"), o "ballet" "As Quatro Estações",
cenário e trajes de Irene Ruchti. O próprio nome
explica : a vaidosa natureza quer trocar de guarda-roupa
quatro vezes por ano e o coreógrafo dispõe-se a satisfazer
seus feminis caprichos. É um "ballet" para deslumbrar
e ele realmente impressiona pela disciplina e harmonia
do conjunto, pela profusão das cores e boa técnica dos
solistas: Edith Pudelko (A Rainha das Estações), Raul
Severo (O Príncipe do Amor), Ady Addor (A Flora
nas Estações) e Cristian Uboldi (O Fauno do Outono).
Numa de suas estonteantes piruetas Ady Addor, quase
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no final, perdeu o equilíbrio e caiu — o que de modo
algum comprometeu sua esplêndida "performance". O
público apoiou-a, redobrando seus aplausos.
"Uirapuru", argumento e música de Villa Lobos e
cenário e trajes de Clovis Graciano, teve a interpretá-lo
Juan Giuliano (o Uirapuru), Lia Marques (a índia
Bonita) e Eduardo Sucena (o índio Feio). Certas
falhas comprometeram-no um pouco, de modo que não
obteve o sucesso que seria lícito esperar.
Já "O Guarda-Chuva", comédia coreográfica em
um ato, argumento de Oswald de Andrade Filho, música
de Francisco Mignone, com cenários expressivos de
Heitor dos Prazeres, foi muito mais feliz, o que se deve
sem dúvida à sua movimentação cênica, à riqueza de
detalhes saborosos e pitorescos (como o trafegar dos
bondes "Caju" e "Alegria" que cruzam desenvoltamente
o palco), e acirna de tudo ao próprio Heitor dos Prazeres, cujo décor foi aplaudido logo ao levantar o pano.
"O Guarda-Chuva" atingiu às vezes os limites perigosos
do "show", mas não chegou a ultrapassá-los. Boas as
interpretações de Noemia Wainer (a Moça), Raul Severo (o Moço), Yoko Okada (a Japonesinha) e Norberto Neri (o Negro). Para muitos esse "ballet" constituiu mesmo uma avant-première do baile de segundafeira-gorda do Municipal. Pernambuco contribui com
um frevo delicioso.
Mas o grande espetáculo da noite, e talvez o mais
eletrizante da temporada do "Ballet IV Centenário" foi
sem dúvida o "Bolero" de Ravel. Não sabemos porque
difundiu-se a crença de que o "Bolero" dá azar. Miloss,
que tem ganho bom dinheiro com ele, desde 1942, não
— 117

deve ser evidentemente dessa opinião. A música de
Ravel tem o poder envolvente das serpentes, vai aos
poucos nos enredando, prendendo-nos com seus anéis,
enroscando-se cada vez mais em nossa alma até nos
subjugar totalmente com seu sortilégio. Pois a coreografia de Miloss é exatamente isso — um vodu plástico.
Djalma Brasil, no Demônio, jogando as mãos como
varetas mágicas e Lia Dell'Ara, na Mulher Endemoniada, contorcendo o corpo com fúria demente, tem um
desempenho verdadeiramente estupendo. Assim como
a música vai aos poucos se enriquecendo com a entrada
progressiva dos diversos instrumentos até espumar num
tutti impetuoso, vão também surgindo as diversas criaturas formando no final um sabath completo. O final
é emocionante — relâmpagos perpassam na orquestra,
as luzes deliram, e de um só golpe Baal Miloss fulmina
todos os servos do Demônio.
Justamente quando deveríamos ter oferecido um
presente a São Paulo pelo seu 4.° Centenário, é ele
quem generosamene o ofertou a todos nós. O "Ballet
IV Centenário" está de modo magnífico à altura da
cidade n.° l do Brasil.

Todas as viagens, mesmo as de Marco Polo, chegam ao fim. Assim também atinge agora o seu término
a nossa, através desse mundo maravilhoso em que se
constituiu o "Ballet IV Centenário". Durante cerca
de duas semanas vivemos, como Niels Lyhne, entre a
vida e o sonho. Assistimos a ensaios, recitas de assinatura, recitas extraordinárias, conversamos com baila118 —

rinas, bailarinos, técnicos, diretores, músicos, entrevistamos o coreógrafo Miloss, examinamos trajes, cenários,
máscaras, percorremos a caixa do Municipal em todas
as direções. Vivemos junto com os artistas os seus
pequenos dramas particulares, corno descomposturas de
Miloss, desaparecimento e troca de peças de roupa, uma
sapatilha que se desprende do pé, em plena função,
uma momentânea exceção na lei do equilíbrio cósmico
e conseqüente queda de um solista. E, principalmente,
entusiasmamo-nos com os soberbos espetáculos artísticos que nos proporcionaram e rejubilamo-nos com seus
êxitos sensacionais. O estofo era, porém, o dos sonhos
— foi lindo enquanto durou. Mas, agora, a luz começa
a entrar no aposento e a incidir sobre os nossos olhos :
acordamos. Os braços da bailarina vão se tornando os
das poltronas, seus vultos graciosos vão aos poucos
perdendo em diafaneidade e se transformando nos outros
móveis, seus lindos e policrômicos trajes como se incorporam às cortinas de nossa casa. Estamos, agora, bem
despertos e os sonhos fugiram à luz do dia como duendes
e fantasmas ante a madrugada que se aproxima. E
agora ? Foi um sonho apenas ou participará também
do mundo real ? Que será do "Ballet IV Centenário" ?
Resistirá aos ventos que no Brasil costumam sempre
soprar sobre as realizações de valor? Não são mais as
lâmpadas das gambiarras mas o sol do meio-dia que
brilha agora, e é a esta luz que temos de examinar
o problema. A dissolução do "Ballet IV Centenário"
seria um crime de lesa-arte, não sem precedentes, mas
de qualquer maneira um grande atentado contra as
artes no Brasil. De agora em diante o "Ballet IV Centenário" não é mais somente um "ballet" paulista, mas
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de todos nós. Temos todos o dever de zelar por ele,
pois seria absurdo que nosso país, depois de tão gigantesco passo em sua evolução artística, recuasse de novo
para o ponto de partida. Recordamos com tristeza o
esplêndido movimento iniciado há anos por Vaslav
Veltchek com o grupo das Operárias de Jesus e que
durou quase tanto como as decantadas rosas de MaIherbe. Foi uma magnífica eclosão de arte coreográfica
entre nós, e já nos preparávamos para realizações de
maior amplitude, quando começaram a crestar-se as
pétalas do êxito ante o sol impiedoso de nossa irresponsabilidade . "Ubi Tróia Fuit" — restavam apenas ruínas
e areia calcinadas. O mesmo aconteceu com a famosa
temporada do "Ballet da Juventude" nas mãos de Igor
Schwezov e que revelou Edith Pudelko. Voltamos,
então, ao marasmo do qual já estávamos, talvez, saudosos, e não se tivessem verificado as condições propícias
criadas pelos festejos do IV Centenário de São Paulo,
não fosse realmente o espírito arrojado e empreendedor
dos bandeirantes e o amor que devotam às coisas de
arte, e, talvez, cem anos passassem e continuássemos
na rotina dos espetáculos medíocres. Mais afastados
dos grandes "ballets" mundiais do que da estrela alfa
do Centauro. Em Miloss, ainda mais do que sua contribuição propriamente artística, admiramos sua energia
super-humana enfrentando e transpondo obstáculos que
seriam normalmente insuperáveis. Sua obra aí está,
monumental e ciclópica e é por ela que devemos julgálo, como artista e, talvez, como homem também.
O quarto e último programa da série iniciou-se
com "Deliciae Populi", concerto mímico de Miloss sobre
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a "Scarlatiana", de Castella, com cenário e roupagem
de Santa Rosa. As figuras convencionais do velho
teatro napolitano azeitam as juntas, movendo-se com
novo desembaraço : Rosetta (Ady Addor), Isabel Ia
(Alzira Mattar), Pastorella (Noemia Wainer), Arlecchino (Cristian Uboldi), Pulcinello (Juan Giuliano),
Pastorello (Raul Serevo), etc. "Deliciae Populi" deliciou, realmente, a platéia, maravilhando-a com a graciosidade e apuro técnico dos solistas, e com os esplêndidos e policrômicos conjuntos.
Em entrevista exclusiva, Miloss confessou-nos que
"Sonata de Angústia" era o "ballet" que mais fielmente
espelhava sua última tendência coreográfica, que mais
próximo estava do seu atual ponto de vista artístico.
E, de fato, é de feitura revolucionária, com sopro kirkegaardiano. São bons os trajes e o cenário de Darcy
Penteado, e a música de Bela Bartok, empolgante, com
os dois solistas (Souza Lima e Piera Brizizi) e a Orquestra Sinfônica Municipal, de São Paulo, em magnífica atuação. Lia Dell'Ara (A Angústia), Edith Pudelko
(A Rainha do Ignoto), Cristian Uboldi (A Fantasia),
Eduardo Sucena (O Poeta), e Ismael Guiser (O Espectro da Perdição), encarnam esplendidamente as
figuras principais deste belo "ballet" alegórico.
O passo de "Sonata de Angústia" a "Caprichos",
música de Sitravinsky ("Deux Petits Suites") e trajes
e cenários de Toti Scialoja, é o que vai de Bela Lugosi
a Danny Kaye. Imaginem que o boneco-regeiite da
Maitresse (ao qual, para garantia de sua eficiência, ela
lhe dá periodicamente corda), após algumas extrava— 121

gâncias, é acometido subitamente de um terrível e fatal
"mal de pança"! Uma tragédia completa, só remediada de certa maneira pelos tipos impagáveis dos personagens que a vivem. Lia Dell'Ara esteve ótima na
velha Maitresse e Juan Giuliano foi um boneco-regente
espetacularíssimo.
O último número do quarto e último programa
foi "A Cangaceira", música de Camargo Guarnieri,
cenário e trajes de Flávio de Carvalho. Não obteve
o sucesso que seria de esperar, o que se deve, sem
dúvida, à extensão demasiada do "ballet" e à monotonia
que o grande número de figurantes em cena não conseguiu dissipar. Neste retrato coreográfico Miloss não
consegue suprir inteiramente, com o espantoso domínio
do "metier" coreográfico, o seu escasso conhecimento
de nossss tradições e costumes populares. É esse, aliás,
um defeito comum aos "baileis" de Miloss sobre temas
brasileiros, que em muitos pontos soam falsos. Por
outro lado, considerando o exíguo tempo de que dispôs
Miloss, teremos de reconhecer que os resultados que
obteve são ainda assim admiráveis. Edith Pudelko
compôs muito bem o papel-título, havendo-se todos os
demais com acerto.
E como nas "Mil e Uma Noites" Scheherazade
chega, finalmente, à sua última história, também chegamos agora à última página da nossa. Um acontecimento sempre melancólico, não fosse a esperança de
ter ficado esquecida, em algum canto, a lâmpada mágica,
na qual, esfregando-se um anel, poderia iniciar-se para
todos nós, uma nova e sensacional temporada com esse
fabuloso "Ballet IV Centenário".

Março

TRÊS ENTREVISTAS
I

COREÓGRAFO MILOSS DO "BALLET IV CENTENÁRIO"

Viemos para o centro do palco. Estamos agora
diante do deus que criou e rege todo aquele mundo
fantástico que é o "Ballet IV Centenário" : Aurélio
M. Miloss. Um homem alto e enérgico, de basta cabeleira e olhar penetrante.
— Como se sente em relação à boa acolhida do
público e da imprensa?
— Muito satisfeito, como não podia deixar de ser.
O incentivo do público e da imprensa, principalmente
através de artigos assinados por alguns dos melhores
cronistas brasileiros, tiveram uma grande significação
para mim. Aliás, meu contato com os artistas daqui foi
uma experiência que reputo muito proveitosa.
— Que acha dos temas brasileiros como assuntos
coreográficos ?
— De uma riqueza surpreendente. Espero produzir ainda outros trabalhos coreográficos de inspiração
brasileira.
— Quais são seus trabalhos favoritos ?
— Não tenho preferências. Todos os meus "ballets" são os meus favoritos. Cada um representa um
esforço amadurecido, sendo fruto de um trabalho
honesto e consciente. Mas minha concepção mais
recente, minha ideologia atual, digamos, está contida
na "Sonata de Angústia".
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— Como situa o "Ballet IV Centenário" dentro
dos outros conjuntos coreográficos mundiais ?
— Corroboro apenas a impressão geral dos que o
assistiram : a de que figura na primeira linha aliás da
qual muito poucos participam : o Sadler's Wells, o de
Roma . . .
— O do Marquês de Cuevas ?
— Não. Não considero o do Marquês de Cuevas
um grande conjunto. Suas realizações em geral não
ultrapassam de muito os limites do medíocre. Alguns
elementos bons, mas pessimamente aproveitados.
Skuratov, por exemplo. Já trabalhei com ele e considero-o um bailarino de méritos excepcionais. Mas está
perdido dentro do conjunto.
— E Rosella Hightower?
— Quase um equívoco. Como Alicia Alonso.
Seria talvez grosseiro compará-las a cavalos de circo,
mas confesso, que às vezes, me dão essa impressão.
Nenhuma compreensão do verdadeiro sentido da dança.
— Quais considera as maiores bailarinas contemporâneas ?
— Markova talvez venha em primeiro lugar na
minha lista. Mas há também Margot Fonteyn que é
uma artista de fino quilate.
Estranhamos Miloss não ter mencionado a soviética
Galina Ulanova, arquifamosa e muito admirada.
— Assisti Ulanova dançar em Florença. Não me
impressionou, absolutamente.
— Que acha do "ballet" soviético ?
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— Além dessa experiência em Florença, assisti
a vários filmes russos de dança. Acho-os admiráveis
em matéria de danças folclóricas. Mas em "ballet"
mesmo. . . não, não me convencem. Bons saltadores,
atletas talvez esplêndidos — mas péssimos bailarinos.
De resto, um corolário natural de sua filosofia que
renega o individualismo. Não falo na questão política
que não me interessa. Sinto-me apenas na minha
especialidade. E há ainda o mau-gôsto intolerável que
parece presidir a tudo ... É inútil. A alma humana
existe e se nela não acreditamos não podemos produzir
arte — arte que só é feita afinal pelo indivíduo.
Está na hora do reinicio do ensaio. Miloss se
afasta para dar rispidamente algumas ordens. Os
bailarinos têm medo dele como o Diabo da cruz, mas
sabem que sua severidade não é inútil. Juan Giuliano
confessou-nos que quanto mais ele aperta, melhor sai
o número. E entre os segredos de Miloss este ocupa
lugar de não pouco destaque : a sua capacidade de
estrilar ...
ii

PORTINARI

Em "Contraponto" diz a certa altura Philip
Quarles, personagem de Aldous Huxley : "Eis porque
a arte nos comove — precisamente porque está depurada de todas as impurezas da vida real". E logo
adiante, dá este exemplo: "Num volume de Pierre
Louys todas as raparigas são jovens e têm formas perfeitas; não há soluços nem mau hálito, nem fadiga, nem
aborrecimento, nem lembranças súbitas de contas a
pagar ou de cartas comerciais a responder ..."
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Pois em um quadre- de Portinari — e esse é o grande segredo de sua arte — as raparigas são envelhecidas
e suas formas chegam a ser muitas vezes monstruosas;
há soluços e mau hálito, fadiga, aborrecimento, e talvez
mesmo lembrança de contas a pagar e cartas comerciais
a responder. E poderíamos também usar de quase
todas as palavras do personagem de Huxley para concluir : eis porque sua arte nos comove — precisamente porque não eliminou arbitrariamente as chamadas "impurezas" da vida real. A arte de Portinari está
embebida totalmente na vida, refletindo-a em todos os
seus policrômicos aspectos. Não são apenas os problemas estéticos que preocupam o artista, mas — e
principalmente — os grandes problemas sociais e humanos. A revolução de Portinari não foi apenas uma
revolução plástica, como o interpretaram os mais
desavisados — mas toda uma revolta contra as injustiças sociais e o indiferentismo administrativo que
causaram ou permitiram que populações inteiras no
Brasil estivessem ainda mergulhadas nas sombras de
um primitivismo econômico quase sem paralelo na história e na mais espantosa miséria material e moral. A
arte de Portinari tem sido sempre combativa, mas sem
ter deixado de ser eminentemente plástica.
É no Leme, em um apartamento da Avenida
Atlântica, que o vamos encontrar. Apertamos o botão
do elevador no "2" e saltamos diante da porta que é
a do seu apartamento. Comprimimos o botão da c
painha. O próprio Portinari vem abrir-nos a porta.
Trocamos as frases convencionais de estilo e ele convida-nos com simpatia a vir sentar e conversar na varanda.
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Perguntamos sobre os testes alérgicos a que se tem
submetido depois da crise de fígado que sofreu recentemente. Portinari explica-nos que seu médico, doutor
Mem da Silveira, apurara que era o chumbo o principal
responsável pelos distúrbios, e que ele já lhe prometera
substituir o branco de prata pelo branco de titânio, e
eliminar, sempre que possível, o verde vernonese . . .
— Imagine que em Brodowski eu ficava horas
misturando alvaiade em meu atelier, que é quase hermèticamente fechado . ..
Queremos saber o que achou do alvoroço que fizeram os jornais em torno do boato de que estava
proibido de pintar, pois estaria ficando cego.
— O interesse da imprensa, dos amigos, conhecidos,
e até pessoas estranhas que me telefonaram, foi algo
que muito me sensibilizou. Felizmente a coisa não
tem maior gravidade. Aproveitei o período de repouso
das tintas para fazer alguns trabalhos a carvão. "Descansar e carregar pedras" — não há um ditado assim?
Um pensamento germinara em nós ao conhecer
Portinari, sofrerá sua gênese particular, e brota de
súbito como uma revelação : a simplicidade do artista.
Não que esperássemos encontrar um homem enfatuado
a nos dirigir a palavra do alto de um pedestal. Mas
não contávamos que fosse também assim tão simples,
de uma simplicidade encantadora de menino. Aliás
seu rosto apresenta-se às vezes com uma expressão
infantil quase travessa. Seu apartamento participa de
sua singeleza. Não se nota nele nenhuma preocupação
de requinte decorativo. Algus objetos de arte (santos
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antigos, cerâmica) parecem colocados ao acaso. Um
franciscano sentir-se-ia à vontade nesse ambiente.

se afestar do seu país e do seu povo estiolar-se-á forçosamente em um universalismo estéril e inconseqüente.

A questão do abstracionista e (ou versus) o abstracionismo está na ordem do dia. Infelizmente a política está se intrometendo na arte e confundindo propositadamente as coisas. O mundo plástico parece estar
hoje também dividido em ocidental e oriental. É a
velha tendência simplista a solapar o espírito humano.

Cremos que já ninguém julga mais a pintura de
Portinari pelos "pés grandes" de muitas de suas figuras.
Mesmo pessoas que achavam que não há criaturas
humanas como as que pintava em seus quadros, já
devem estar convencidas de que não existem apenas
as que elas viam e cumprimentavam nos bairros elegantes das cidades.

— Como encara o abstracionismo ?
— Pessoalmente, nada tenho contra ele, a não ser
quando quer engolfar toda a pintura e ir muito além
do campo decorativo. Se a mensagem da pintura tornase escrita em japonês ou turco — só os japoneses ou
turcos a podem entender. A frase de Wlaminck é
ilustrativa: "O abstracionismo lembra-me um surdomudo a falar no telefone". E Braque foi além : "A
abstração é a pintura mundana — um quadro está terminado quando apagou a idéia". A arte é como um
automóvel — o problema principal deve ser o de seu
funcionamento. Uma arte que não funciona terá de
atrofiar-se forçosamente.
A empregada serve-nos um café e logo depois da
pausa que o ato de o mexer e beber implica, fazemos
uma pergunta sobre a questão do nacionalismo de uma
obra de arte.
— Penso que o artista deve buscar em seu país
e nas tradições e problemas do seu povo, os temas de
trabalhos. Se criar dentro deste sentido nacionalista,
sua obra poderá ter alcance universal, revelando ao
mundo o seu país, através da obra de arte. Mas se
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— Qual deve ser a função da crítica na pintura ?
— Penso que o crítico deve orientar o público no
sentido de compreender melhor o artista.
Ê aparentemente um paradoxo que um artista
revolucionário como Portinari seja ao mesmo tempo tão
tradicionalista e conservador no seu amor aos clássicos
que transparece sempre que a eles nos referimos. No
fundo entretanto sua linha de pensamento estético é
de uma coerência absoluta. Aliás é este um dos erros
que mais freqüentemente se cometem — o de pensar
que um artista, para ser moderno, deva necessariamente
romper por completo com a arte tradicional. Muito
ao contrário, o verdadeiro artista moderno é aquele
que incorporou à sua, a técnica dos grandes mestres.
Apenas a arte deve refletir hoje uma vida muito diferente do passado, e um artista atual não pode deixar
de acrescentar à clássica, a sua própria experiência. . .
Mas os relógios, mesmo os suíços, modificam muitas
vezes a velocidade de seus ponteiros, fazendo-os girar
mais1, rapidamente se vivemos momentos agradáveis.
Era o que estava acontecendo com o nosso, que marcava
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quase as onze da noite. Despedimo-nos, mas temos que
o fazer novamente, pois Portinari leva-nos até o portão
do edifício, para abrir-nos também a porta em baixo.
E mesmo agora que o automóvel já vai na altura do
posto 6, nossos pensamentos continuam ainda — e não
o iriam deixar por muito tempo — naquele apartamento
da Avenida Atlântica onde vive simplesmente, obscuramente sob certo aspecto, um dos maiores gênios da
pintura, não moderna, mas de todos os tempos.

III

CACILDA BECKER

Você esfrega os olhos e não acredita no que está
vendo ao levantar-se o pano do Ginástico — mas de
fato c garoto que está em cena é, nada mais nada
menos, que Cedida Becker.
Tem-se visto camarões tomarem a cor do fundo
do mar em que vivem. Constatou-se que os ursos, as
raposas e as lebres da zona ártica gostam de fazer
combinar o pêlo com a cor branca ambiente. Suspeitase dos motivos secretos da transparência das medulas
e dos ctnenóforos. Foi verificado que a Tanusiella
travassosi, uma minúscula "esperança", pode, se lhe der
na telha, tornar-se direitinho uma orquídea. Já se
observou aranhas virarem flores de laranjeira, e borboletas se metamorfosearem em folhas secas.
Mas o que se viu por ocasião da peça "Pega-Fogo",
de Jules Renard, foi um fenômeno novo. A atriz principal deixou sua personalidade no camarim e o que se
viu no palco foi realmente "Poil de Carotte", um menino
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muito vivo, de grande sensibilidade, e cujos problemas
fazem brotar em nós uma onda irresistível de ternura.
Com esta interpretação, Cacilda Becker atingiu o mais
alto nível artístico a que já se chegou no Brasil.
Faltam poucos minutos para entrar em cena e
Cacilda, em seu camarim, dá os últimos retoques na
maquilagem. O espelho também não a reflete mais,
mas o ruivo "Pega-Fogo". Na mesa de toilette há uma
balbúrdia de cremes, pastas, cosméticos, pomadas, pós,
em boiões, bisnagas, lápis, caixinhas — uma espécie de
prateleira de mago medieval, com todos os seus tubos
e retortas revirados. Queremos saber da atriz como
consegue realizar a feitiçaria e transformar tão radicalmente a sua personalidade.
— Man não há feitiçaria nenhuma . . . Sou a mais
ortodoxa das artistas. Recebi um texto do diretor,
levei-o para casa, tendo, através de sua leitura, uma
visêo pessoal da peça. Submeti-me depois, nos ensaios,
ao método do diretor, ao qual adaptei meu próprio
sistema. Dentro disso fiz o meu trabalho. Aprofundei
então meu estudo analítico, psicológico do personagem,
buscando aperfeiçoar-me nos menores detalhes, nas mais
suaves nuanças. Da compreensão do papel decorreu
minha apresentação física do personagem. Procurei
trabalhar sempre com a mais absoluta consciência,
dirigindo todo o meu esforço nesse sentido. De resto,
não largo nunca o texto, estudando sempre a relação
do personagem que vivo em relação aos outros. Como
vê, nada há de sobrenatural. É apenas o que faço em
todas as peças.
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•— Aceita qualquer papel que lhe entreguem ou fica
a seu critério viver ou não determinado personagem ?
..

- "-

— Meu contrato com o T. B. C. obriga-me a
aceitar qualquer papel, mas jamais discordei do critério
artístico da direção. Os papéis são distribuídos ie
acordo com a sensibilidade de cada um, e as observações e críticas do artista são sempre ouvidas e
respeitadas.
— Qual das escolas segue : a que acha que o
artista deve apoiar-se basicamente na técnica ou na
própria emoção ?

Fazer muito teatro, o mais possível e sempre.
E talvez representar a "Santa Joana", de Bernard
Shaw. Quero, um dia, ser Joana d'Are. É um personagem que me seduz extraordinariamente. O papel de
"Electra", de Sófocles, também me agrada.
Se fizermos mais uma pergunta, Cacilda terá que
chegar atrasada ao palco. Despedimo-nos apressadamente, pois não queremos chegar tarde para assistir,
novamente, Cacilda Becker em "Pega-Fogo", de Jules
Renard.

— Como uma mesa, o artista deve apoiar-se também em várias pernas. A técnica é importante, indicando sempre o caminho mais fácil, mas a sensibilidade
não o é menos. De qualquer modo o ponto de chegada
é sempre mais importante que o da partida.
— Considera "Pega-Fogo" o pináculo de sua
carreira teatral, até agora ?
— Junto ao público realmente, sim. Mas pessoalmente confesso que não sei. A cada papel que representei correspondeu todo o meu esforço e dedicação.
Cada personagem também me deu em troca alguma
coisa.
— E sua experiência cinematográfica em "Pioradas
na Serra" ?
— Interessantíssima. É de grande valia o ator
ver-se a si mesmo. Pode corrigir muita coisa na sua
interpretação.
— Quais seus planos artísticos ?
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