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"J'ai passe ma vie à demander deux
choses: Ia gloire de Dieui ou Ia Mort.
C'est Ia mort qui vient. Bénie seit-elle.
II .se peut que Ia gloiije marche derriére et que mon dilemme ait été insensé".
Bloy de Desespere).

ÍMPRE1ÍSA JtttírilfAJ,

Com escritor nenhum de nossos
dias deu-se-me caso tão exquisito
como com Léon Bloy. Foi de modo
todo singular que travei conhecimento com suas obras. Pouco depois
da grande guerra. Afirmou em minha presença um senhor de boa ilustração e assaz exigente em matéria
de espiritualidade, que, desde que
lera Léon Bloy, não suportava mais
nenhum outro autor francês.
Achei graça no entusiasmo, próprio de menina de colégio, com que
ele falava de Bloy, mas confesso que,
no íntimo, se me aguçou a curiosidade. Saí à procura de seus livros.
Quando alguém escreve mais de trin-
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tá livros, não se lhe podem ler todos.
Metade deles, porém, eu li, um após
outro. A princípio com espanto, depois corn íntima condolência e profunda comoção. Depois abalado e
convulsionado em todo o meu organismo espiritual, com a sensação de
um cego que, após longa noite, súbito recupera a vista e pela primeira
vez lobriga o mundo à verdadeira luz
e se dispõe a principiar nova vida.
Por fim, depois de ter sido dominado e como que tiranizado por espaço
de um ano inteiro, dei-lhe para sempre o meu adeus, ponderando com
frieza e quase hostilidade que este seu
catolicismo "absoluto" em todo caso
não era coisa para mim nem para
meus semelhantes.
Que acontecera? Ora, justamente
o que sempre aconteceu e sempre
acontecerá à maioria dos leitores de
Léon Bloy: chegara a hora de a prepotente desilusão quebrar o encanto em que rne envolvera este selvagem, místico. Desilusão de que ?
Quando Bloy confessa não ter
omitido nenhuma tentativa de garantir o mau êxito de seus livros, ele
se refere, sobretudo, à sua posição no
absoluto. "O absoluto, diz ele, é uma

ida sem volta; eis por que os que a
encetam têm tão poucos companheiros. Se não, refleti! Querer sempre
a mesma coisa, caminhar sempre no
mesmo rumo, marchar dia e noite
sem se voltar nern para a direita nem
para a esquerda, nem uma vez sequer e nem por um instante, levar a
vida inteira interpretando todos os
pensamentos, todos os sentimentos,
todos os atos, e até mesmo os pequenos movimentos como sendo emanação constante de um decreto primordial da vontade onipotente... Imaginai um homem de ação, um cientista que parte para uma viagem de
exploração. O dinamismo de suas palavras despertou alguns entusiastas
que o seguem, sem prever que haverá o que sofrer... Penetram no deserto, no ermo. Lá há frio, trevas,
fome, sede, cansaço sem fim, horrorosa tristeza, agonia e suor de sangue. Olhando em busca de seus companheiros, em vão o temerário os
procura. Depois compreende que é
vontade de Deus ele estar sozinho
em meio de suas torturas, e submerge na negra imensidão, levando à
frente, qual facho ardente, o coração" (Llnvendable).
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Será que Bloy predizia ali os verdadeiros motivos de minha deserção
também ?
Não. Eu me despedira do séquito
do "peregrino do absoluto", aborrecido não do absoluto, mas dele mesmo. Enfastiou-me ouvi-lo incessantemente trove j ar descaridades, injustiças, grosserias paquidérmicas sobre três quartos (seria mais acertado dizer nove décimos) da humanidade, e tudo em nome deste Absoluto. Todo o catolicismo contemporâneo, e particularmente o catolicismo
francês, passa por carcomido de incurável mediocridade. M e d í o c r e ,
digna de lástima e vergonhosa a empresa da "Bonne Presse", que a inteligência cristã comum reputa grandiosa e que fora fundada afim de fortalecer a literatura católica nesta terra pesteada de laicismo. Medíocre e
nem sequer digna de desprezo a obra
de um Bourget, Brunetière, Huysmans, os quais, por sinal, iniciaram
o renascimento religioso na França.
Medíocre e até anti-religioso o catolicismo social, inaugurado por bispos
e sacerdotes "que são do diabo".
Não admira, pois, eu duvidar se
esta indignação era deveras uma san-
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tá indignação e se esta raiva também provinha do Absoluto; não admira tão pouco eu desconfiar que ela
fosse antes oriunda do fato de as
autoridades eclesiásticas dirigentes
mostrarem reserva ante as aparições
de Nossa Senhora de La Salette, que
Bloy defendia como suprema revelação poscristã. Não admira eu duvidar também se os escritores consagrados pela celebridade pública e
condenados por Bloy eram de fato
cabeças de vento coroadas de êxito,
canalhas ou ambas as coisas, ou se
eram isso tudo só porque os livros de
Bloy, aparecendo em edição de três
mil, levaram dez anos para se esgotarem. Oh! a amargura de um amor
ferido não conhece misericórdia.
E a sórdida ferrugem da dúvida
corroeu o gigantesco monumento que
"o mendigo ingrato", o "velho da
montanha" e "peregrino do absoluto" erigiu não somente nas obras destes nomes, mas em todos os seus livros. Pois ele é como — oh! não, não
como todos os demais — como os demais grandes, como os outros grandes, como os grandes infelizes que
são um pouco patológicos.
Eu me lembrava de Nietzsche, cuja
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linguagem, com o avançar da idade,
sempre mais se tornava um monólogo de exacerbação, de cosmofobia
e de misantropia.
Lembrava-me de Strindberg, o
gênio doentio, o poeta do inferno,
que vive em visões que, para qualquer outro, são alucinações, ou em
constantes expectativas proféticas
que jamais se tornam realidade.
Bem como Bloy. Este visionário,
falecido suavemente em seu leito, a
três de novembro de 1917, que até
nos seus útimos dias ainda não podia crer na possibilidade desta morte, por estar à espera da graça do
martírio, talvez seja este visionário
apenas um patético pândego, um ilusionário ludibriado pela sua própria
sorte pessoal?
Pergunta assaz difícil esta, a que
naquela ocasião não me apetecia responder, porque tinha perdido todo o
apetite de Bloy. Como já disse, despedí-o, e para sempre. Parece, entretanto, que Bloy não me despediu.
Uma dúzia de anos após, anuncia-se
ele novamente à minha alma já mais
amadurecida, e com tamanha insistência, que não é mais possivel esquivar-me duma entrevista radical
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com ele. A quem Bloy um dia agarrou, não larga mais. Nem quero men cionar que é impossível a um conhecedor da literatura francesa contemporânea esquecê-lo, porque seu nome
é citado sempre de novo. Mais: em
torno desse homem, boicotado em
vida pela conspiração do silêncio, trava-se hoje a peleja literária.
Numa carta de ano novo, deseja
Bloy a um amigo uma vida de duzentos anos: que então ele haveria
de ver corno seus livros, desenterrados, haveriam de bater, com a violência do raio, nos espíritos libertados do evangelho do esporte e da máquina .
Não vai nisso nenhum ressentimento de orgulho melindraclo, mas
sim um calmo conhecimento das leis
do espírito. Meteoros espirituais de
núcleo em chamas, como • o tinha
Bloy, não podem penetrar na atmosfera de nosso planeta sem mais
cedo ou mais tarde incendiá-lo. E
eles não se extinguem com a brevidade dos meteoros físicos; eles não
vêm. das profundezas do espaço, mas
dos arcarios do espírito, do absoluto.
O que me faltava compreender há
dois anos, era o que única e exclusi-
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vãmente importa a espíritos como
Bloy. Quando, há doze anos, ele marchava sobre mim, vindo das profundezas metafísicas, ele, o peregrino do
absoluto, meus olhares ficaram detidos nos seus pés poeirentos e dilacerados, nos seus andrajos e farrapos, em todo aquele aspecto de miserabilidade e insuficiência eternamente humana. Como se alguma vez cá
em baixo, e por um só momento na
história humana, o ser e a aparência jamais se tivessem coberto, e
como se não fosse exatamente esta
incongruência o caráter indelével da
realidade criada e caída. Como se
não tivesse havido, exatamente a esse
respeito, um scandalum Christi. E,
coerentemente, um scandalum do
dogma que pela doutrina da Igreja,
exprime, sim, o absoluto, mas cuja
formulação sempre adere à relatividade do pensamento humano sem jamais exaurir toda a realidade sobrenatural . Quem não sabe disto, escandaliza-se de Bloy, como de um
grotesco pândego.
Bloy soube sempre e jamais descreu do que ele chamava sua missão.
"Ficai convencidos de que eu sou um
pobre cristão humilhado, exatamen-
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te isto e nenhuma outra coisa. Deus
foi servido de me fantasiar com a
máscara da literatura e da arte, tanto que quase tive de me tornar ancião para, assim fantasiado, reconhecer minha mísera alma". Uma.
A outra é que ele vive no absoluto,
que o seu coração e seu cérebro a
cada hora estão repletos de absoluto.
E seja um cachorro de cristão, se
ele vive no absoluto, vive. Então não
há como matá-lo, e sendo ele escritor e arauto do absoluto, "um desses míseros mortais que o Senhor
com bastante violência elegeu para
mandar trazer do sétimo céu sobre a
nossa esterqueira este funesto e moribundo raio", sendo um destes, não
há como fazê-lo calar. Quem o sabe?
Sim, quem o sabe? Os arcanos, às
vezes, encerram surpresas singulares... Quem sabe se este miserável
um dia não torna a aparecer à flor
das trevas, tendo na mão uma maggnífica flor mística, flor do silêncio,
flor do abismo ?"
Sim, um dia. Mas não depois de
cem ou duzentos anos. Já agora. Já
em vida dele houve homens bastantes — e não é, não será jamais a
grande maioria a que não tenha ao
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menos uma sombra de noção dos arcanos carismáticos da vida — que
perceberam com reverência a flor
mística do abismo, o cálice da flor
chamejante de luz perpétua, na mão
do peregrino que se desvencilhava
do caos do mundo caído e que ascendia do "suspiro da criação". O que,
em 1909, um padre escrevia a Bloy,
é tudo menos um caso excepcional:
"Imagino sempre que Deus abençoa
os que lêem os vossos livros. Com
devoção volto sempre a eles, assim
como se procura iim santuário, porque lá Deus se revela mais que
alhures".
"No dia 21 de junho de 1905, dois
moços subiam a intérmina escadaria que leva até-à igreja do Sagrado
Coração de Jesus. Traziam em si
aquela angústia que é o único produto sério da cultura moderna, e
uma espécie de desespero ativo, iluminado — não sabiam por que - - de
uma íntima confiança de que algum
dia lhes seria revelada a verdade,
pela qual tinham fome e sem a qual
a vida lhes parecia quase inaceitável... Entretanto, já tinham, com o
auxílio de Bergson, purificado o seu
espírito da superstição do cientismo,
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com o qual a Sorbonne os houvera
servido; sem, contudo, desperceber
que a intuição bergsoniana era um
tempestuoso abrigo contra o ceticismo, conseqüência lógica de todas as
filosofias modernas... Foram ter
com um mendigo todo singular que,
com manifesto desprezo de todas as
filosofias, berrava telhados abaixo a
verdade divina; o qual, sendo católico integral, condenava, com mais
liberdade que todos os revolucionários do mundo, o seu tempo e a todos os que cá na terra têm o seu consolo. O que ele lhes desvendou não
se pode narrar: a meiguice da caridade cristã e este tremor de misericórdia e de temor com que uma alma
assinalada do amor divino estremece em face de outra alma. Pelo simples fato de termos transposto o limiar de sua casa, todos os valores se
reclassificaram como mediante uma
chave invisível. Compreendia-se ou
adivinhava-se que havia uma só tristeza: a de não ser santo. E todo o
mais se tornava turvo".
Os dois visitantes eram o amigo
de Péguy, o filósofo internacionalmente afamado e acatado, Jacques
Maritain, naquela época ainda não
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batizado, e uma judia russa, hoje sua
esposa. A narração é dele mesmo.
Alguns anos mais tarde, Bloy recebe visita semelhante. É a do holandês Pierre van der Meer, escritor
nietzscheano e revolucionário do último extremo, e de sua mulher, que
se jactava de ser uma "pioneira ativa do marxismo". E, contudo, mau
grado todas as apregoações de incredulidade, há neles uma inquietude
mística. Leram Bloy, e precisam falar-lhe pessoalmente. E estupecem,
sem fala. Como este "homem profundamente humilde" fala de Deus!
Sua alma é um só eco de Deus!
"Cada fato, cada homem, cada circunstância, sob a sua palavra adquire um como significado divino, torna-se mistério no qual Deus se revela. Não vejo como sair da alegria e
da admiração de que um homem assim, cristão, católico absoluto, possa
morar nesta cidade. Que resultará
para mim deste encontro?" Ora bem,
resultará que, em 1911, ele e mais o
filho se batizam; sua mulher é católica de nascimento; e resultará
mais que, em outubro de 1933, ele,
gerente literário de uma grande editora parisiense, juntamente com sua
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mulher ingressam na Ordem de São
Bento, depois de terem entregue os
seus dois filhos à mesma Ordem.
Passaram-se vinte e tantos anos
desde a morte de Bloy, e sua família espiritual não está minguando,
mas crescendo. Em vários paises. Ó
geólogo francês, Pierre Termier comparece, em fins de 1927, a um congresso científico em Bücarest. Eis
que se apresenta um homem, querendo conhecer o sábio, por ter tido
notícia de que ele fora amigo de Bloy.
Pergunta-lhe Termier que impressão
geral ele teve da obra de Bloy. Responde o visitante: "Fez-me chorar
muito". Onde é que se encontra entre os modernos o segundo escritor
no qual sirva esta palavra? É o próprio Termier, cujos interesses profissionais o afastavam léguas de Bloy,
ele próprio confessa: "Divido minha
vida em duas metades profundamente diversas: uma a que precedeu, outra a que sucedeu ao meu encontro
com Bloy".
* * #
Foram estes alguns dos encontros com Bloy, que levamos ao conhecimento do leitor afim de prepará-lo
psicologicamente para o seu próprio
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primeiro encontro e preveni-lo contra certos preconceitos errôneos. Este
homem que se chama "peregrino do
absoluto", é tudo menos um indivíduo que se possa entronizar sem critério no altar da veneração. Não é
uma alma formosamente equilibrada em suas energias. É uma alma
tão dinamitada pela tensão de paixões contraditórias, que só pode salvaguardar a integridade e unidade
de sua personalidade, forjando-lhe a
couraça do "absoluto".
Homens assim devemi-se aceitar
como eles são. Carregam a sua própria vida como um destino. '"O destino de cada um de nós é irrevogável... Quem, antes mesmo de ter dado a primeira pincelada não for o
maior artista do mundo, nunca mais
o será. Ninguém se torna nada, nem
tolo, nem sequer uni porco. Nascese grande artista, assim como se nasce grande santo, ou como, enfim, se
nasce sendo alguém. A educação não
passa de um discernimento dos espíritos . Nada mais. Não é permitido
a César amamentar-se, como outros
homens, aos peitos maternos" (Lê
mendiant ingrat).
Não é permitido a Bloy viver
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como vivem todos os demais homens.
A causa disto ele revela nas "Cartas
à sua noiva", escritas aos quarenta e
três anos, cartas como poucas mulheres têm a ventura de receber.
"Nasci na tristeza, numa tristeza de
espécie profunda e terrível, e se eu
sou possuído do mais doido desejo de
alegria, é em virtude da misteriosa
lei pela qual os extremos se atraem.
Lembro-me como, em pequeno, bem
pequenino, eu me negava com renitência e com indignação a participar dos jogos e das diversões, posto
que sua simples lembrança fosse
para mim um delírio de satisfação.
Mas eu julgava mais nobre sofrer, fazer-me sofrer, renunciando... Bastava a palavra "desventura" para
me entusiasmar. Penso que isto é
herança de minha mãe, cuja alma
espanhola era ao mesmo tempo tão
ardente e tão sombria. E a maior
força de atração do cristianismo foi
para mim a imensidade das dores de
Cristo, a hediondez grandiosa e
transcendental de sua paixão...
Quando me tornei homem, executei
cruelmente as promessas de minha
mísera infância, e a maioria dos só-
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frimentos verdadeiramente horrorosos que passei, foram, sem dúvida,
obra minha, decretados, com insana
selvageria, por mim contra mim
mesmo".
Uma loucura misteriosa, primeiro não santa, e por fim santa, o to~
cou aos azorragues pela vida. A uma
infância sombria - - ele nascera em
Périgueux, no sul da França, em
1846 - - sucedeu uma juventude selvagem, desconcertada e desnorteada. O curso ginasial ele o interrompe depois do 3.° ano. Os seus profundíssimos conhecimentos do latim,
língua de que ele se mostrara amador apaixonado, são autodidáticos.
Ensaia pintura, para a qual revela
grande talento; depois quer seguir arquitetura, mas trava conhecimento
com o escritor Barbey d'Aurevilly, e
torna-se secretário deste. Apesar de
pessoalmente não praticar a religião,
d'Aurevilly reconquista intelectualmente o ateu de 23 anos para a fé.
Depois da guerra de 1870, na qual
tomou parte, Bloy não consegue por
muitos anos tomar pé em profissão
nenhuma. De 1877 a 1878 é funcionário de Estrada de Ferro, "um dos

Karl

Pfleger

21

peiores funcionários que pode haver", diz ele próprio. Não custa crer:
pois ele anda com a cabeça cheia de
outras coisas.
Nessa época ele vive os momentos mais trágicos, mais decisivos e
mais agitados; agitados primeiro pelo
demônio, depois por Deus. Algumas
destas suas experiências Bloy inseriu no seu romance "Lê desespere"
e manifestou-se profusamente sobre
elas nas "Cartas à sua noiva". Maior
clareza, porém., só se consegue através do livro de Huber Colleye, belga,
que pôde aproveitar numerosos documentos cedidos por Mme. Bloy, e
através das "Lettres à Véronique",
publicadas e introduzidas por Jacques Maritain.
Esta mulher é a que, em primeiro plano, contribuiu para decidir sobre o destino de Bloy, colocando-o,
duma vez para sempre, na rota peregrinatória do absoluto, ressalva feita
apenas do período de descontrole
após a morte de Verônica. Foi ela
que lhe chamou à conciência o "seu
mistério", ou melhor, foi ela quem
lho revelou. "Conheci uma moça
muito pobre, Verônica, tão sem co-
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nhecimentos como só ela, mas o seu
coração ardia como todas as estrelas juntas de todas as constelações.
Ela nada conhecia senão o ssu próprio nada e uma obediência acima
de toda razão (obéissance irraisonnée), assim como a quer o puro amor.
Por isso ela foi arrebatada até à visão da glória de Deus e recebeu esclarecimentos tão grandes que eu
deles não me posso lembrar, sem
sentir uns arrepios de admiração e
de pavor" ("Lettres à sã fiancée").
E quem era aquela menina por
cuja "singularidade extrema" Bloy
se apaixonou ?
Aqui o destino escreveu no livro
da vida um romance que se julgaria
inverossímil se fosse de Dostoievski:
Poderia ser um capítulo de seu "Raskolnikof". Vá que Bloy não se cubra
com o protagonista do romance russo, mas Verônica é uma segunda Sônia, e mais que Sônia. Verônica, este
é o seu nome no romance de Bloy,
em. verdade ela se chama Anne Mane Roulé. Verônica é uma pobre costureira, que supria corn prostituição
os parcos rendimentos de seu trabalho. "A casa onde Anne Marie en-
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tão morava, escreve Bloy três anos
depois, era tão sensivelmente vexada do demônio, que eu de susto quase morria. Talvez fosse um gosto
adulterado pelo sobrenatural que me
obrigava sempre a voltar lá. Não
posso mais compreender bem esta
aventura, já tão distante de mim, e,
ademais, esforço-me por apagar-lhe
a lembrança". Se nós aqui a avivamos, é no intuito declarado por Maritain "para que os amigos desconhecidos, para os quais Bloy escreveu, compartilhem mais profunda e
mais caridosamente do mistério de
um destino pejado de infortúnios, no
qual o abismo do coração de Deus e
o abismo do coração humano mútua
e incessantemente se chamavam um
ao outro".
Será desnecessário mencionar que
Bloy primeiramente caiu no abismo
do coração humano, que encerra um
abismo do pecado. Aquela que ele
pretendia salvar do lodo, arrastou-o
para o lodo onde ela estava. Não sem
ardentíssima relutância da parte
dele. A partir do dia em que ele, a
custa de lágrimas e de súplicas, fez
com que sua amiga se inscrevesse na
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arqui-confraria da Imaculada Conceição, o peior tinha passado. "Este
dia trouxe uma mudança radical e
definitiva de vida". Isto, porém, não
significava mais senão "que Anne
Marie deixou de ser' auxiliada por
todo o mundo, para o ser por mim
só, não sem pecado".
Uma luta heróica, da qual as cartas a Verônica dão comovente testemunho, fá-lo vencer a si e a ela. Nem
falemos da outra luta desesperada
que Bloy, novamente desempregado,
tem que travar, afim de mendigar o
sustento para dois. Tentou sua sorte no jornalismo. Este, porém, despediu-o depois das primeiras experiências, graças às suas inflexíveis
'convicções católicas. Assim mesmo
ele teria desposado aquela menina.
Foi então que aconteceu o resto:
abriu-se o pego do coração divino e
devorou a antiga pecadora. Ou então, para dizer como Bloy: "O amor
divino bateu nela como «m raio".
Foi em setembro de 1878, na igreja
do Sagrado Coração de Jesus, poucas
semanas depois de Bloy voltar dum
convento de trapistas, onde pela segunda vez fizera retiro, no intuito
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de, com o auxílio da graça, assenhorear-se de sua crise interior.
Até então fora ele o preceptor de
sua amiga no combate espiritual.
Ele era mestre de fato. A despeito de
a sua natureza indômita e sua paixão estuante tentarem sempre de
novo arrastá-lo ao amor carnal, ou
antes: exatamente por dar-se isso é
que ele combatia com maior ferocidade o combate espiritual. Pode bem
ser que muito cristão, que só conhece este vocábulo por ouvir dizer, venha a saber pela primeira vez através destas "Cartas a Verônica", da
terrível e sangrenta seriedade desta
luta interior. É uma campanha sobrenatural que parte da miséria de
dois corações humanos, corações que
Bloy organiza para conquista do coração de Jesus; mas organiza de verdade, com todos os recursos da estratégia mística católica, com novenas
à Mãe de Deus, a São José, às almas
do purgatório, confissões e comunhões e penitências, para conseguir
indulgências. E é comovente ver com
que carinhosa mendicância este homem irascivel procura fazer a sua
amiga aderir.
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Mas eis que, enquanto ele a segue, tocando-a avante no caminho
de Deus, súbito ela desaparece a seus
olhos e submerge no abismo de Deus.
Adeus, casamento! Já não existe
para Anne Marie senão Deus e a oração, oração contínua, abrasadora,.
toda repassada de iluminações e fenômenos extraordinários.
E os dois celebram uma orgia de
miséria exterior e de luz de glória
interior. Para não morrerem de fome,
e porque uma doença da vista impede sua amiga de costurar, Bloy procura empregar-se como "contínuo"
de escritório, do mesmo modo que
mais tarde, em 1894, se empenha por
uma colocação como servente de
construtor. "Humanamente era impossível prever que se não morreria
de tanta miséria. Pois bem: fomos
sustentados de modo milagroso. Durante dois anos me tem vindo auxílio, e sempre por causa de orações.
Não grande auxílio, mas suficiente
para continuar esta vida em comum,
que, oculta ao mundo, não era nada
de aprovar sob o ponto de vista ordinário da prudência cristã, mas que

era manifestamente da vontade de
Deus".
Da vontade de Deus. Os dois favoritos da indizivel miséria tornamse eleitos de Deus. Atiram-se a Deus
como duas feras famintas sobre a
ansiada presa. A singular menina,
que tinha apenas a mais elementar
cultura da escola primária, desvenda-lhe a Sagrada Escritura. Ela possue a segunda visão e revela-lhe coisas que o mergulham em inconcebíveis temores e alegrias. Estariam
completos os tempos, e próximos os
dias apocalípticos, em que o poder
de Deus se mostraria na glória. E a
Bloy pessoalmente é comunicado um
"segredo", sobre o qual ele jamais se
explicou, por a vidente lho ter vedado em nome de Deus. Indizivelmente confundido, Bloy invoca todos
os santos, que, por amor do -Salvador
Crucificado, o façam conhecer se
está sendo vítima de ilusões. O confessor ordena, em nome da obediência sacramentai, de pedir a Deus um
sinal visível, absolutamente evidente, da verdade de suas místicas visões. O sinal não aparece. Anne Marie está prestes a perder o juízo.
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E Bloy escreve a seu amigo, o escritor Ernest Hélio, que participava
de suas esperanças apocalípticas:
"Os que, como nós, sonham e esperam a grande eclosão da glória de
Deus, ou são idiotas ou pândegos...
Eu sou sem passado, sem futuro, sem
esperança, e ando com uma terrivel
chaga no coração. Estou ferido na
minha fé, na minha esperança, e no
meu amor. Hoje, segunda-feira, pela
primeira vez depois de muito tempo,
deixei de comungar, e não consegui
proferir uma oração sequer. Não
pude encontrar em mim senão o mais
acerbo e indômito rancor contra um
Deus tão duro e ingrato... Eu teria
vergonha de tratar um cão pesteado
da maneira que Deus me trata".
E escrevendo isto, Bloy nem sequer cogita que o cálice dos sofrimentos nem por longe se esgotou.
Anne Marie, profundamente desiludida, vai caindo aos poucos em loucura. Em "O idiota", Dostoievsld
traz uma cena que se imprime à memória como uma alucinação infernal: como Myschkin e Rogoshin passam a noite estendidos, .lado a lado,
com o cadáver da noiva de Myschkin,
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assassinada por Rogoshin. Bloy, em
toda a sua vida, não conseguirá mais
apartar de sua memória esta lembrança: "Quatro meses, sem qualquer auxílio, passei eu encerrado
num quarto com a irmã muito querida, a quem uma loucura insana visitara e cujo estado eu estava obrigado a ocultar". Em julho de 1882
ela é internada num sanatório. Conforme o testemunho da superiora,
ela leva mansa e piamente, entre
uma tristeza imensa, a sua noite de
espírito, que só termina com sua
morte, em 1907.
Para Bloy também principia uma
longa e má noite. Oito anos depois
de ter internado a sua ressuscitadora espiritual, em 1890, escreve ele à
sua noiva, filha de um escritor protestante dinamarquês: "Tu me falas
de comunhão e de festa da Páscoa.
Tentarei preparar-me contigo à comunhão, quando estiveres bastante
progredida (na conversão). Mas exatamente este bom conselho que tu,
meu anjo, me dás, é boa oportunidade para mostrar-te a grande miséria de minha pobre alma. Jamais
deixei de amar a Deus, e sempre me
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senti capaz de, em caso cie necessidade, sacrificar minha vida por sua
glória. Mas desde a horrível catástrofe de Verônica, o espírito de oração saiu de mim. Tenho no coração
um tumor, uma chaga dolorosa que
ainda foi agravada por novos infortúnios. Alem disso tudo, fui entregue às concupiscências desenfreadas
de minha sensualidade, e não consegui mais rehaver minha antiga piedade que fora, realmente, extraordinária. Daí eu me levantei contra
Deus e o recriminei de me ter abandonado e de ser um senhor excessivamente duro e tremendo para os
que o amam...".
* **
Mas, em todo este choro indizivel
de uma vida a galopar na borda da
loucura, e que só em sentimento pode
ser seguida por um terceiro, que é
feito do romeiro do absoluto? O que
se vê, é um homem disparado pela
noite do desespero e, de fato, é nesta
época, 1886, que Bloy escreve o seu
primeiro romance: "Lê desespere".
Temos que falar de Bloy, o desesperado, antes de falarmos de Bloy, o
peregrino do absoluto. Pois aquilo a
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que ele chama sua posição no absoluto, ele só conquistou pela travessia
do desespero.
Existe, sobre o desespero, uma literatura inteira. Dizer que o desespero é só para literatura, para livros,
é ironia corriqueira, que julga argumentar, mas, de fato, nada argumenta contra a legitimidade do desespero. Como se houvesse somente um
desespero que põe termo à vida pelo
suicídio. O desespero de morte é apenas o mais breve, é o desespero do
fraco, que derrama o cálice por não
ter a energia de bebê-lo até ao fim.
Muito maior e mais horrível é o
desespero que anda emboscado em
todas as modernas glorificações da
imanência do mundo. A morfologia
da cultura de Osvaldo; Spengler é
uma única e grande tristeza, que caminha paramentada do cientismo
contemporâneo, entoando-. logicamente as loas do intérito do ocidente. E
a conversão de André Gide para o
bolshevismo — o mesmo Gide cujo
refinado individualismo até ainda
poucos anos atrás uns otimistas rniopes consideraram um esteio e um dique do espírito ocidental — esta con-
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versão não é mais do que um pavoroso manifesto do desespero metafísico, próprio de tantos sistemas da
vida e do pensamento moderno, que
exteriormente tanta firmeza ostentam. Mas, afinal de contas, é um
desespero estéril.
Há, então, um desespero fértil?
Há. Pelo menos assim o diz Kirkegaard, que entende um pouco deste
capítulo. Neste caso, porem, não deve limitar-se a um desespero de resignação, mas estender-se ao mais
agudo, mais vivo, mais dinâmico,
simplesmente o maior desespero de
que o homem é capaz. E Kirkegaard
afirma: "O maior desespero é o de
não estar desesperado". Pois só naquele que não desespera de todo, a
tensão do desespero é a máxima.
Num que é completamente desesperado, cessa toda tensão. Ele se recolhe, cansado, a si mesmo, como
um animal moribundo à sua toca. A
maior fome não a sente o moribundo, o que definha desfalecido, mas
sim q que se debate com a última reserva de energia. O máximo abandono de Deus, não o sente o homem
vazio de Deus, mas sim o mais cheio
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de Deus, Cristo na cruz. Justamente naquele que, por direito e por sua
natureza, nem sequer podia ser abandonado por Deus, o paradoxo entre o
"ser" e o "ser assim", ou, como dizem os filósofos, entre a existência e
a essência avulta em tamanha tragédia, que ela dá o grito de abandono de Deus, o mais direto e genuíno, por assim dizer o mais singelo e
sincero que jamais se tem ouvido.
Há um santo abandono de Deus, há
um santo desespero. É o desespero
daquele que, para poder respirar o
transcendental e o absoluto, arrebenta com a dinamite de sua energia
a couraça sufocante e suicida em que
uma falsa humildade envolvera o peito humano, afirmando a identidade
de existência e de essência.
"Ele é taciturno como o espaço
vazio. Quando fala, é como se viesse duma feliz estrela, dum universo
Incógnito. Sente-se-o pela sua voz
longínqua que a idade tornou mais
solene, sem contudo diminuir-lhe' a
ternura. Melhor ainda sente-se-o
pelas suas palavras.
Tudo quanto acontece é digno de
adoração, costuma ela dizer. E dí-lo
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com a visão extática de uma criatura
mil vezes coberta de graças, que não
encontra para vasar os movimentos
de seu coração e de sua alma outra
coisa senão esta fórmula, ainda que
fosse por ocasião de uma peste epidêmica, ou no momento de ser devorada por animais ferozes.
— Deveis ser muito infeliz, pobre
senhora - - disse-lhe um padre, vendo-a ajoelhada, debulhada em lágrimas, perante o Santíssimo exposto, e
que, por felicidade, era um verdadeiro padre.
— Sou perfeitamente feliz — respondeu ela. — Vai-se ao paraiso, não
amanhã, nem depois de amanhã,
nem depois de dez anos. Hoje é que
se vai ao paraiso, sendo-se pobre e
crucificada".
Eis o santo desespero, como o entendemos, nós não, mas que Bloy entende, e pelo qual ele passou como a
poucos é dado passar,*^ ao qual, em
"La femme pauvre", ele erigiu um
monumento de tal pureza e grandeza, corno poucos artistas conseguem
erigi-lo a uma grande e santa idéia.
Este romance é uma erupção meta-

física através do desespero, tido, já
não mais ou menos como casualidade psicológica de uma sorte individual, mas sentido, em visão metafísica, como destino essencial do mundo. Não somente a protagonista é
pobre, todos os homens o são, neste
livro que, em toda a segunda parte,
é auto-biografia. E são pobres, por
viverem num mundo "pobre". "Pobreza" na linguagem de Bloy é a expressão simbólica da qualidade fundamental do estado contemporâneo
e empírico do mundo, estado esse que
lhe é incompreensível, seja como primordial, seja como final e definitivo.
Quem leu "La femme pauvre",
compreende por que é que Berdiaeff,
de toda a literatura francesa, só para
conhecer Bloy, invocando-o como testemunho qualificado para muitas de
suas ideologias. Ensimesmado no orgulho nacional e tão alheio à espiritualidade alienígena, maxime a nórdica, este francês se aproxima pasmosamente do senso apreciativo místico do mundo peculiar à alma russa, bem como da concepção orientalcristã do mundo, sem jamais ter lido
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coisa alguma de Dostoievski ou de
Solovief, e sem, talvez, os conhecer,
nem sequer de nome.
E todavia Bloy traz não somente
frases, mas cenas e tratados inteiros que, com os seus assuntos escatológieos e apocalípticos, poderiam
estar em alguma obra qualquer de
Dostoievski. Este aforismo, por exemplo: "A vida do homem só tem uma
escusa: a de esperar a ressurreição
dos mortos".
Mas examinemos antes o primeiro romance que Bloy dedicou ao problema do desespero. Problema ? Por
amor de Deus, arrede-se essa nomenclatura acadêmica, capaz ainda de
fazer Bloy esbravejar no fundo do
túmulo. Problema ? Nada disso. Bloy
não conhece problemas. Conhece o
desespero, nu e cru, a indignação furiosa e escurnante de raiva, ou então
o seu oposto, uma beatitude até às
lágrimas, criada pelo absoluto, por
Deus. Mas esta vem depois. Por enquanto é o desespero a primeira experiência central de Bloy, nutrida e
como que hipertrofiada por longos
anos de miséria interior e exterior.
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eunucos, andam sadios e contentes a
cismar com progresso e com bênçãos
da democracia, sern que o fato de reinar o velho caos nem por sombra'
É o desespero do homem incapaz de
desesperar de todo, porque o mistério existente no fundo de sua alma,
o absoluto, o não permite; mas que,
por isso mesmo, mais apaixonada e
mais tempestuosamente o faz revoltar-se. "Lê desespere" é essência de
revolta, é lava candente, do próprio
momento da erupção.
Ainda que Bloy mais tarde não
perfilhe absolutamente tudo o que as
profundezas de seu coração revoltado vomitaram à luz do dia, gosta
contudo de se ver identificado como
autor de "Lê desespere", desvanecido com aquela "franqueza" jamais
atingida em nenhum outro livro, e
que fez o seu 'romance autobiográfico constituir verdadeiro número exótico na literatura. Podia ser verdade. Ressalta mesmo aos olhos, quando se confronta com "Lê desespere"
o documento principal do desespero
dostoievskiano, os "Apontamentos do
sub-solo", posto que não estejam no
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solo, vai pelo livro todo um misterioso traço de scrrateirice, um como espírito insidiosb, um disfarce que, a
despeito de toda barbárie do exibicionismo e sem embaraço da brutalidade da auto-ironização, sempre consegue mascarar a última franqueza.
É como se do fogo deste desespero
ascendesse um fumo de demonia, demonia destinada a consumir-se também no mesmo fogo. O livro de Bloy
é abertamente um incêndio, confessado com orgulho — ai, como o seu
vocabulário aqui cospe fogo! — no
qual é atirado mais ou menos todo o
mobiliário da época, personagens e
costumes da Igreja e do século, da
literatura e da imprensa. Este homem não será um foragido do manicômio ? O escândalo é enorme.
Igualmente enorme o montão de entulhos das destruições que obstruem,
para Bloy, todas as vias para o sucesso .
Desta espécie pouco sossegada e
pouco social do desespero, o público,
ao ser convidado a ir vê-lo, já se fartara até às orelhas.
E, entretanto, neste genial livro,
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o desespero é coisa mui diversa, bem
mais sublime e essencial do que aquilo que os contemporâneos dela percebiam. É essencial, sublime, algo
que os homens de qualquer modo deveriam experimentar ou ao menos
pressentir. "Oh! pronunciar esta
nova palavra, e depois não me importa morrer, ser escarrado, e açoitado por todo o mundo". Eis o que
brada Cain Marchenoir, o desesperado.
Que nova palavra? ? Esta nova
palavra mais distintamente seria ouvida, se o combate contra o ambiente contemporâneo recuasse mais para
os fundos, e mais à frente do cenário aparecesse a essência do mundo
presente, sempre igual por todos os
tempos. Melhor seria ouvida se não
se apresentassem ao leitor os manifestos Marchenoir-Bloy, de tão
larga envergadura. Mas justamente isto faz parte do seu desespero, essa gente andar tão satisfeita, tão anafada e tão burguesamente feliz com este mesmíssimo mundo, e ele, o desesperado,
ver-se a sós com o seu desespero.
Eles, todas estas almas de lacaios e
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mesmo nível em que- se acha o de
Bloy. Sem embargo de o russo proibir em nota ao pé da página, de o
identificarem com o homem do subvenha amiviar aqueles encéfalos senís. O caos do mundo pecador e maldito, onde nada mais está no sieu
devido lugar, onde ninguém sabe o
seu. próprio e verdadeiro nome e ninguém conhece a sua própria fisionomia, e ninguém sabe se é digno do
eterno amor ou do eterno ódio.
É este o único objeto da única filosofia que o desesperado deixa valer. Ele já leu Schopenhauer, certa
vez. Que o diabo o carregue, este nebulador nórdico. Se esta espécie de
filosofia não for uma ocupação maldita, de ser ocupação ociosa não escapa. Raciocinar sobre se é possivel
pensar, se a realidade é realmente
real, e o espaço não é um sonho.
Nada disto interessa ao desesperado. Se a via láctea não esá no espaço celeste, está no nosso espírito, e,
neste caso o espírito é o nosso espaço celeste. Que seja sonho aquilo que
vivemos, pois então é este sonho a
nossa única realidade. Como se im-
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portassem os termos! "Nossa vida é
impossível, e assemelha-se a um contínuo milagre", dirá Bloy quando tiver deixado longe após si o estágio
do desespero. E Bloy desesperado, aí
mesmo é que afirma que o prónrio
Deus não se importa tão exatamente com os termos e os conceitos.
"Todas as violentações imagináveis daquilo que, por convenção, se
veio a chamar razão humana, podem
ser admitidas por um Deus que sofre" . Palavras ? Que são palavras ?
Palavras são uns leões cegos, a vagarem no deserto em busca de água.
Neste sentido já chegamos a chamar
a vida um sonho. Mas, "nós somos
sonhadores a gritar sonhando!" Os
gritos é que importam.! Gritamos,
porque o sonho é tão medonho. O
grande desespero é este: não podermos sair deste sonho, não podermos
acordar totalmente dele. Já não conhecemos mais a própria realidade
ou ainda não a conhecemos, adivinhamo-la neste sonho da vida, todo
cheio de caos, confusão, baixeza, pecado; cheio até nove décimos; e este
adivinhar a Deus na noite do afastamento de Deus, torna o sonho ainda
pior.
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A realidade do mundo presente é
o sofrimento e a miséria. E o desesperado vive pobre e miserável neste
mundo, para compreender e anunciar: que o mundo não é outra coisa
do que a flor monstruosa e mística
de alguma pobreza monstruosa e
mística. "Todas as coisas terrenas
são predestinadas para o sofrimento.
Este sofrimento, aos seus olhos, eram
ao mesmo tempo começo e fim. Não
era somente o termo distante, a
ameaça prometida para mais tarde,
mas era a lógica genuina daqueles
misteriosos escritos nos quais, de
qualquer modo, assim o julgava ele,
devia ser lida a vontade de Deus. A
horrorosa palavra do Gênesis, no capítulo da expulsão do paraíso, ele a
aplicava em toda a sua austeridade
às dores puerperais dos acontecimentos mais mesquinhos deste romance
ecumênico da terra".
O mundo é a florescência de uma
pobreza mística. Pobreza de quem ?
Que há de se pensar, se o próprio
Deus Filho se torna o pobre mais
perfeito, mais acabado, no qual se vai
alojar a desolação da extrema perdição, e cuja boca reúne, num só grito
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de terror, a miriáfona miséria de todas as épocas ? Pois bem, o desesperado pensa que, em face da tragédia
teândrica, todas as violentações do
pensamento ficam legitimadas. Pois
que se trata de um pensamento desesperado .
"Ele estava convencido de que se
tinha que haver com um Senhor
Deus esterilizado por próprio decreto, voluntariamente manietado, pregado à cruz, estertorado na indisfarçavel realidade de sua essência, assim como se tornara simbólica e visivelmente na sangrenta aventura de
sua hipóstase. Ele tinha a intuição
de uma espécie de inanição divina,
provisoriamente combinada entre a
misericórdia e a justiça, com a finalidade de uma indizivel reconquista
da substância pelo amor. Medonho
angu de caroços; mas provocado por
esta situação inaudita ! A inteligência trinitária suspende os seus pagamentos desde um montão de séculos,
e agora cabe à paciência humana
conceder-lhe, dos seus próprios fundos, uma subvenção. Ao mestre da
eternidade, único capaz de pagar, só
)he tem serventia o tempo, e justamente o tempo é que faz o desespero
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do homem. Por isso é que os santos
e os mestres da fé sempre frisaram a
necessidade de sofrer por Deus.
Nestas alturas o fogoso neófito,
adivinhando estas coisas, arranca o
espinho do pé mancante do católico
retardatário que ele era, atira-se ao
sofrimento e faz dele uma espada que
ele mesmo enterra no próprio corpo,
tendo antes vasado os próprios olhos.
Mais do que nunca se tornou ele um
desesperado, mas um daqueles desesperados sublimes que atiram o seu
coração para dentro do céu, assim
como o náufrago atira ao mar os seus
haveres para não perecer sem ter
avistado, pelo menos de longe, a praia
salvadora. De resto, ele considerava
iminente o fim da secular tragicomédia humana".
Mas o herói do romance não o
chega a ver. Chega a ver o seu próprio fim. De costelas quebradas, longe de seus amigos e de Verônica, que
fora internada enquanto ele ausente,
morre sem o consolo do sacerdote,
cuja entrada lhe é vedada por uma
desmiolada e desalmada porteira.
Mas não morre no desespero. Poist
morrendo, diz ele a si mesmo: "Le-

n
Karl

Pfleger

46

vei minha vida a suplicar duas coisas: a glória de Deus ou a morte.
É a morte a que vem. Abençoada
seja. É possivel que a gloria lhe siga
ao encalço, e que tenha sido insensato o meu dilema".
O próprio Bloy teve muitos anos
ainda de tempo para v compreender o
sem-sentido deste dilema. E exatamente à medida em que o ia compreendendo, ia tornando-se o "peregrino do Absoluto", e o "desespero"
revelou-se como o poento e roto vestido de peregrino, que só no fim da
peregrinação terrestre se depõe definitivamente, no limiar escuro do
portal que conduz ao Absoluto.
* * *

Quando Bloy fala do Absoluto
com tão inabalável teimosia, não cogita de uma filosofia, muito menos
de um sistema de uma assim chá
mada filosofia absoluta. É verdade
que no romance ele faz o "desesperado" propor suas idéias para uma
"simbólica da história universal",
projeto dum livro destinado a ser
uma espécie de "Paralipômenos dos
Evangelhos". Por mais que isso se assemelhe à gnosis religiosa dos gran-
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dês russos modernos, Bloy nada tem,
nem nada quer ter que ver com o
conhecimento filosófico dos mistérios religiosos, mas somente com a
experiência mística deles. Basta-lhe
saber ancorados no absoluto e no religioso todos os acontecimentos da
história universal; e este saber ele o
possue na fé, na fé universal da cristandade, ele nada quer saber fora
desta fé e sem ser por intermédio
desta fé.
"Quero que saibas que homem
sou eu", escreve ele à sua futura esposa. "Seria um erro grave e funesto, que te impediria de viver intimamente unida a mim, julgar-me um
pensador, um intelectual. Sei realmente pouco, e jamais compreendi
outra coisa do que aquilo que Deus
me inspirou, quando em sua presença eu me tornava criancinha. O que
eu sou, não te esqueças, é um adorador, e toda vez que eu quis agir de
outra forma do que pelo amor e pé
los movimentos do amor, desci abaixo do nível dos animais".
Não, Bloy não é um intelectual
no sentido pretendido por um orgulhoso espírito de casta; ele não o é .-
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nem no verdadeiro e inocente sentido da palavra; ele é antes — para
servir-me dum termo que, por ser paralelo, fica muito à mão -- ele é essencialmente passional, um apaixonado, um temperamento. E, contudo, sabe muita coisa que os intelectuais não sabem; e é por isso que se
sentem magneticamente atraídos a
ele muitos verdadeiros intelectuais,
a saber aqueles, a cujo ver, o sentido
da peregrinação humana não se esgota numa viagem exploratória da
razão pura, nem tão pouco numa
aventura cerebral.
Léopold Levaux conta no livro de
sua conversão como, em Berlim, ele
assistia a uma audição de Parsifal.
Fica comovido, mas insaciado. Wagner despertar-lhe a fome pela última
verdade e beleza divina, mas não a
sacia. Porque não o pode. "Para tanto deveria ele ter sido cristão como
"Bloy", acha Levaux, o cristão em
busca de Deus. "Parece-me que não
me resta nada a esperar dos homens.
Que posso eu esperar de Deus ?" Eis
aí uma nota de diário, bastante resignada. Ele a lança no caderno em
viagem de via férrea, que o transporta, a ele e à sua mulher, da Rússia,
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via Berlim, à França, diretamente à
casa de Bloy. Esse é o único homem
do mundo, do qual ele, apesar de
tudo, ainda espera "poder esperar"
alguma coisa. E a longa viagem é
sobejamente recompensada. Como
isto se fez, este arranjo enormemente dificil que é a conquista da fé, não
há propriamente como explicar. Fezse sozinho. Ele se deixa levar pelo
senhor idoso que proibe aos que ele
ama chamá-lo de "senhor", para ser
apenas Léon Bloy; deixa-se introduzir na moradia, onde se fuma um charuto, se toma um café e se conversa
com intimidade; estranha um tanto
quando, ao soar das Ave Marias, tocia
a família se põe a rezar com a maior
naturalidade; mas sente exatamente
isso como um presente pelo qual há
muito tempo esperava. Fica verdadeiramente feliz.
Uns poucos dias de uma hospedagem patriarcal e arcaicamente cristã
assim, e toda problemática religiosa
desapareceu, como um pesadelo, das
almas bem abertas e deslumbrantemente esclarecidas dos dois visitantes. Sumiu-se como por encanto, absorvida pela atmosfera matinal e íor-
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te da sobrenaturalidade que reina
nesta casa.
Bloy é um extraordinário homem
de oração. Nos tempos de Verônica
ele passava a manhã inteira numa
grande igreja, para ouvir todas as
santas missas que se sucediam. Certa vez observou ele a Jacques Maritain, que todos os seus livros posteriores são nutridos dos esclarecimentos que lhe advieram desta ardorosa
oração. Foi lá que lhe nasceu o conhecimento de que "a oração é o
trabalho do homem livre, bem assim
como o trabalho é a oração do escravo". E a vida inteira, exceto a sua
catástrofe espiritual, ele permaneceu
fiel a este conhecimento.
Noite por noite: recitação em comum do santo rosário em família.
Para rezar de joelhos o ofício pelas
pobres almas, Bloy moribundo sai
aos arrastos do seu leito de morte.
A santa missa e a comunhão diária
são as coisas mais naturais do mundo. As mais naturais não, são uma
festa, e voltando dela, traz sempre
alguma frase latina, que lhe revela
sempre exatamente aquilo de que ele
precisa, sim, precisa para transpor-
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tar ao campo sobrenatural a sua vida
quotidiana, que é para ele uma guerra espiritual e sobrenatural com o
seu ambiente. Pois, certa vez, como
o seu livro "A alma de Napoleão",
não quisesse tomar forma intrínseca -- secretamente porque a novena
que fez antes de começar a obra não
lhe dera luz suficiente - - não é que
ele chegou a imaginar poder aproximar-se mais deste homem profano,
colocando os dias de seu destino à
luz das festas litúrgicas que coincidiam ? A tal ponto, horroroso para o
comum dos cristãos, convenceu-se
este homem vulcânico da sobrenaturalidade do nexo causai.
Se quisermos estudar o que Bloy
entende com o seu "Absoluto", é nesta direção que devemos procurar.
"Antes de tudo e acima de tudo eu
sou católico romano, e de há muito
tempo estou me acomodando a todas
as conseqüências possiveis deste princípio". Justamente o fato de ele extrair de sua fé as últimas e derradeiras conseqüências, eis o que o faz peregrino do absoluto.
E, em verdade, ainda o outro fato
de ser ele homem para extraí-las, em
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fundamental oposição aos outros,
que o não são. Ele próprio o sente
profundamente, que o homem só se
torna o que já é. "No absoluto estou
tão familiarizado, que qualquer um
que não me fale "absolutamente",
nem sequer me fala. Ele é um homem que, de nascença e por um destino supraindividual, é familiar no
absoluto, antes mesmo de ter conciência disso... Já em criança, vive
ele a dor com a mais aguda mentalidade. E sente-se familiar com sua
dor. Ela o encanta, sem que ele saiba
por que. Um estado de alma que os
"apontamentos do subsolo" de Dostoieviski, numa análise quase que criminosa, revelam como sendo também
dele. Mais tarde sabê-lo-á. Mais tarde, quando a experiência do sofrimento universal "o arrasta ao absoluto de uma visão de injustiça, que
poderia fazer ganir a soberba do filósofo mais frio". Então compreende ou julga compreender que ele deve
passar pela visão da injustiça absoluta, para depois ser tocado a chicote para dentro da visão da justiça
absoluta.
"É necessário que eu sofra. Deus
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o quer". Para que a sua fé se torne
absoluta. Repito: o "Absoluto" de
Bloy não é nenhum truque literário,
nenhuma abstração filosófica, mas
sim uma experiência do sofrimento,
um salto mortal do desespero ao
oceano da fé que o abraça com segurança. O sofrimento e a fé são
cúmplices clandestinos. Quanto mais
ele sofre, mais absoluta se torna a
sua fé. Para que então se possue o
drama do Deus padecente ?
Com certa satisfação verifica ele
que a sua forte estrutura física lhe
possibilita sofrer em grande escala;
e que, calculando e somando, ele obtém oito anos inteiros do mais austero jejum (naturalmente involuntário), a pão e água, e geralmente a
água sem pão. Já fora coisa muito
mais desagradável ter que escrever
um livro dum só fôlego, sem sair do
quarto, porque... sim, porque simplesmente não tinha mais calças,
nem chapéu, nem sapatos... Peor
ainda, que na inclemência do inverno teve que*queimar os moveis, afim
de salvar mulher e filhos de morrerem de frio. Coisa que, aliás, pouco
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adiantou, visto como dois de seus filhos morreram à míngua.
Não haja receio que o constante
sofrimento ou sua contínua decepção
façam descrer de suas exageradas
pretensões apocalípticas à sua fé absoluta. Esta decepção faz parte do
sofrimento, e o sofrimento faz parte
do mundo, deste "pobre" mundo. Faz
parte sobretudo dele mesmo, porque
desde o primeiro instante de sua conversão vinha pedindo a Deus o maior
número possível de sofrimentos, pela
salvação das almas que lhe eram particularmente caras.
É exatamente isto o que ele chama seu último e mais íntimo mistério. Ele é um homem da comunhão
dos santos; vive nela com uma vigilância de conciência tão aguçada eme
raia no visionário; vive nela não
como usufruidor ocioso e parasita,
mas como colaborador o mais ativo.
E como pode ele, enviado por Deus
ao mundo justamente naquela qualidade do indivíduo chamado Léon
Bloy, como pode ele colaborar senão
em estilo próprio, sofrendo, curtindo
fome, mendigando, escrevendo livros
cheios de injustiças e de selvagerias
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e sendo silenciado à morte por ca asa
destes mesmos livros ! "Jesus ficará
agonizando até ao fim do mundo",
disse o grande Pasc-.al, ''e enquanto
isto não se deve dormir".
E Bloy não dorme. Toma. nartana
agonia de Jesus, não dormindo, mas
sofrendo. Pensais que seja por prazer que ele escreve cartas de mendicância? Julgais um acaso ele ser tratado como palhaço? Ele, o importante escritor, ser silenciado à morte
pelo acaso ?
Bloy está melhor informado. Por
isso esmola e sofre no seu peculiar
estilo grandioso e patético. Não mendiga com os ares submissos e envergonhados de um pobre qualquer, mas
como um que tem poder, um poder
misterioso que fará um dia o mundo
gritar de admiração e susto. Ele mendiga como "mendigo ingrato". E vai
sofrendo, com a maior resignação à
vontade de Deus. "Tudo quanto
acontece, merece adoração". Mas sofre indignado contra os homens que,
no "pobre", crucificam a Deus, sempre de novo. Ele sofre com um rancor que ele chama de santo, enquanto que de seus lábios brotam pala-
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vras que são como blasfêmias, que
ele próprio chama de "blasfêmias de
anipr".
^grade ou desagrade ao mundo
presente e vindouro: é este e nenhuih outro o aspecto do homem que
se di^ "o peregrino do absoluto". Seria melhor, mais fagueiro e traria
mais tóençãos se ele fosse um pouquinho diferente do que é, só um pouquinho, Mais moderado, menos extremista. Foi o que sempre lhe disseram, e o que ainda agora dizem os
seus melhores amigos. Maritain escreve: "O Absoluto, pelo qual Bloy
vivia, diríamos que ele o procurava
por demais na direção dos pressentimentos pessoais do seu coração e
das intuições de seu gênio artístico,
negligenciando em demasia os valores universais da inteligência e da
razão, e fazendo dos sentimentos de
seu coração ponto de apoio para uma
aquisição prática de conhecimentos
para afirmações incondicionadas".
Maritain, o filósofo neo-tomista, é
homem inteligente, e de certo terá
razão. Mas, Maritain é Maritain, e
Bloy é Bloy. "Ninguém se torna na-
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da, nem bobo, nem sequer um porco". Cada qual é o que é, e Bloy/é
um passa-fome do absoluto.
Assim como outro qualquer, dia e
noite, ingere alimento corporal, / assim Bloy, durante o dia e à noite,
quando acorda entre dois sonós, e
mesmo durante o sono, sente/uma
fome cruciante, uma avidez jamais
saciada pelo absoluto, pelo infinito,
mas pelo infinito vivente. Pelb infinito vivente, que existe realmente,
que nos rodeia e nos penetra, tão
realmente como o finito, mas realmente ainda, porque o sentimos estar
dentro de todo finito, pairar sobre
ele, caminhar na frente dele, salvo
se formar plenos idiotas. O infinito
está aí, qual poço, fundo e saboroso.
Mas como será para se tirar água
deste poço? E o peregrino do Absoluto queixa-se de não poder alcançar o suficiente, justamente neste
poço. No seu poço mais querido e
predileto.
Pois ele tem ainda outros poços
no deserto de sua vida, é o que escreve a um amigo. O poço do sofrimento, largo e sem margem: e neste poço
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ameaça de cair ele mesmo, assim que
tentar esquivar-se do sofrimento.
Sim, e não longe dali borbulha
paradisiacamente a fonte da esperança. Borbulha como um mar, na
profundeza inacessível! Um abismo
incomensuravel, tão pregado e trancado de velhas tábuas da arca do dilúvio, que não se lhe pode chegar. E
ao pé dele queda cheio de pretensões
o "romeiro do absoluto" como um
patriarca arcaico, "trêmulo de soluços por não poder desalterar nele os
seus camelos". Como o patriarca
Jacó luta com o anjo por uma benção de qualquer modo sensivel do
absoluto, ipela visão antecipada da
feição celeste e da celeste forma de
existência.
Santo Agostinho fala do supergredi modum conditionis suae, como
da essência da desordem. É o que
perfaz a desordem: o homem querer
ultrapassar os limites e as medidas
que lhe foram designadas. Portanto, alguma coisa em Bloy não está
em ordem, porquanto vai pelo seu
pensar, sentir e agir exatamente
este espírito desmedido. Supondo
que se possa falar de uma coisa tão
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delicada, sem contudo intrometer-se,
com pedanteria de urso, na maneira particular pela qual o próximo encara o seu humanismo e o cristianismo. Pode-se fazer, uma vez que se
não tenha intenção de sentar tribunal sobre uma vida modelada pelo
rude sofrimento, mas sim de aprender do outro para o próprio proveito.
Bloy não conhece medida, quando se trata do bem e da justiça. Fosse ele contemporâneo de Pascal, não
há dúvida que tomaria partido por
este, contra os jesuitas que, a bem
dos interesses das massas, assumiam
compromissos com a realidade do
mundo atual, como aliás era e deve
ser praxe duma igreja que queria ser
universal e não uma seita religiosa.
Pensa Bloy: "Se alguém bate pé
contra o evangelho e declara que se
pode ser discípulo de Jesus sem abandonar tudo, torno-me imediatamente um idiota e não entendo mais
nada". Bloy esquece neste momento a distinção devida, entre mandamentos e conselhos evangélicos, esquece ou quer esquecer, porque esta
distinção vai contra o seu tempera-
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mento "absoluto". Ele entende e pratica a religião como maximalista religioso. Ele espera e deseja apaixonadamente terminar sua vida presente com a morte violenta por Cristo, e se alguém lhe pergunta em que
sentido ele educa os filhos, responde lapidarmente: "para o martírio".
Se acontecesse alguém receber esta
informação e demonstrar dúvida
acerca do equilíbrio mental de Bloy,
este irromperia numa gargalhada,
como só a pode imaginar um bom
conhecedor de seus livros.
Equilíbrio ? O diabo carregue o
equilíbrio! Aliás já o carregou. Eu
sou um cristão que tiro do meu cristianismo as últimas conseqüências.
Que foi que aconteceu na queda original ? Daquela vez o mundo inteiro, entende o senhor?, o mundo inteiro e tudo quanto há nele saiu do
equilíbrio. Por que hei de justamente eu só ficar em equilíbrio ? O mundo e com ele os homens estavam no
equilíbrio, quando ainda contidos no
absoluto. Agora j az tudo no relativo, na sombração do tempo e do espaço dominado,pelo princípio da luta
pela existência, pela morte e perdi-
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cão. E o que o homem medíocre chama de equilíbrio é o pior unilaterismo, o pior e mais perigoso que pode
haver para ele, é a renúncia à primogenitura celeste, a troco da sopa
de lentilhas do estado pecaminoso
do mundo. Justamente este mau
equilíbrio é que o cristão deve desarranjar, bem como o quer São Paulo, quando vê reunidos os suspiros
dos homens com os de toda criatura, afim de, pela violência dinâmica
da conjuração universal, apressar o
"dia de Cristo", a transfiguração do
mundo em filiação divina. Basta de
malditos equilibristas que já neste
mundo ousam sonhar a identidade
da vida !
Quanta razão tem Bloy para dizer
isso, apesar de não conhecer, nem
sequer de norne, o mais célebre equilibrista de sua terra, André Gide,
que de tanto equilíbrio acabou perdendo a Cristo, a sua alma e toda a
fé em Deus. Por isso é que ele, Léon
Bloy, se meteu na cabeça de reduzir
a pandarecos todo este equilíbrio e,
com uma berrante sem-ceremônia,
ir sonhar, nas barbas da jçmblicida-
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de, o sonho do Absoluto. Aliás é este
o único sonho que não é sonho, mas
princípio da eterna realidade. "Eu
sou um pobre homem que aos gritos e com lágrimas nos olhos, anda a
correr todos os caminhos;, chamando
e buscando o seu Deus".
"Desde mais de um quarto, de século, — escreve Bloy nò<1 sei/ diário
"O peregrino do absoluto' , .-' suportei tudo, para um dia, gravas ' -peu
valor literário, conquistar autoridade suficiente, para ocupar uma cadeira de estudos sobrenaturais, dnndo eu pudesse falar às almas. Pois,
em verdade, eu tenho algo a lhes dizer, algo que me foi entregue para
elas, e que um outro não lhes pode
dizer".
É esta aquela "nova palavra", da
qual ele já falava no seu primeiro romance "O D*esesperado", e cuja pregação ele considerava com intensidade sempre crescente como sua
missão. Não há necessidade de quebrar a_cabeca por aquilo que, ao ver
dele, lhe fora entregue, a ele ^exclusivamente, para as almas. Já falamos disto o suficiente, para entendermos que se trata aqui da inter-
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pretação "absoluta" da vida e da
religião. Fre?á-la e demonstrá-la
pelo exemplo aos homens: eis a sua
missão.
*eal, ou apenas imaginária, arrc%
Bem se pode compreender que Blr , com seu temperamer
.nguagem poderia dar
nos
nens 'até de espíriÍQ, e qfue suas maneiras de
ÍTK
nór — ele mesmo emtítulo ao seu herói Marchenoir - j ria desafiar os melindres
das rodas eclesiásticas, é muito explicável. Isto é negócio à parte, e a
pergunta pela sua missão é outra
questão. Biloy com seu vivíssimo sentimento católico jamais pôde ,compreender outra coisa, senão que o sacerdócio universal na Igreja, a par
do sacerdócio hierárquico, admitisse
um lugarzinho para um pregador e
pastor leigo. Conceito este canonicamente justificado, hoje, que o magistério eclesiástico proclamou a
Ação Católica.
Cada homem tem a sua missão,
responde Bloy aos seus adversários,
do lado católico, por que não haveria >só eu de ter a minha? De fato,
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assim é. Todo ser verdadeiramente •
espiritual matricula-se na existência
concreta por uma vocação, por uma
missão. A missão não é outra coisa
do que a conciência de estar ocupado na existência o devido lugar predestinado. Quanto mais espirituctlmente o homem vive, e isto efe faz
procurando coadunar-se m pçíhtemplação religiosa habitual com o espírito de Deus, tanto mais torna-se
repleto de uma idéia qu*1 existe n ele
sem proceder dele. Er,va idéia er-dste
nele anteriormente a todo conhecimento discursivo, e a evolução pessoal da vida não passa de umtf, autorevelação progressiva desta j^léia. Se
uma vida como a de Péguy ou Bloy
desperta comparticipaçãp p'rofundamente humana, sem dúvida é por
causa da grande clareza e precisão
com que se executa estfí misterioso
processo. Observamos a a atuação
de uma extraordinári, fidelidade
para consigo mesmo, pá, a com o seu
mais íntimo eu, que suspende todos
os pequenos caprichos e desmandos
concientes ou inconcientes, e os vence na suprema verdade final. Com
efeito, é só a morte que faz a missão
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aparecer em toda a pureza original
de sua concepção, porque só a morte a ]ivra de todas as máculas com
que [a história de sua realização
terrestre fatalmente a manchou e
onerou ,
Mais do que muitos outros "missiorijirios", o peregrino do absoluto
sofie^ a tT"£édia do "pobre e mísero 'á jntecim nto", conforme o pro. tdo di^er cL Péguy. Não só no senobjetivo. L '.gamo-lo com respeito: ele sentit- em, face do absoluto a
própria insuficiência e indignidade
come um estigma de vileza, como dor
/erveiftte. "Tudo q i.anto aqui escredevye parecer exagerado, porque a
qualquer outro- que ao a mim, é impossiví *'. sentir e ver como eu sinto e
vejo. M n
abre amiga, se conhecesses tc;|a n penúria de meu espírito, conf^anger-se-ia teu coração.
Pois reflet .'; Eu vivo num único pensamento, e ííom tamanha insistência,
c,i . ,ifi>
doente, ferido, desfalecido nu minha vontade, na minha. memória, no nervo < entrai
de
minhas faculdades; espirituais1' (Cartas à sua noiva) .
Gide leva a coisa com mais faci-
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lidade, com a harmonia alegre que
lhe ,é própria; quando se joga para
fora a alma não é dificil, com o que
então resta do homem, celebrar a
"identidade da vida" como lei última. Mas, quando antes ,se quise*.
jogar fora o corpo, para seguir com
maior velocidade à sua alma, e para
realizar mais depressa "a identidade
paradisíaca" desta alma e de toda a
vida, então tem-se uma vida penosa.
Ser peregrino do absoluto e ter que
ir arrastando o peso desta lerda corporeidade e desta natureza rebelde !...
Bloy não é nenhum maniqueu e,
entretanto, nos dias dolorosos de sua
última doença, rejeita toda participação sentimental com uma obstinação ,na qual aparece uma pontinha
de satisfação sarcástica: "Sofro pela
baixeza de minha natureza". Um
homem assim, no paroxismo de supertensão de sua vida, automaticamente chega a mandar a Deus aquele ultimatum de morte ou de glória.
Naturalmente para depois se envergonhar e reconhecer que tudo é absurdo e/ que há coisas muito mais importantes a fazer. Que então ? Ele o
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™nf*™., pela boca da "Mulher po"Só há .uma tristeza, a de não
^anto".
alavra de uma heroina de roce, anseio fictício de um homem
üo ? Não. Bloy, como romancisão foi plasmador de formas obis. Seus personagens jamais são
>as outras que não ele mesmo e
t-emelhantes, e jamais extravajao âmbito de sua mais pessoal
imática. Este âmbito não adexpansão, quando muito um
andamento. Quando ele escrevia "A mulher pobre", este aprofundamento já houvera iniciado, e era
uma descida à dimensão da santidade.
Sempre com ,mais força sente ele
qu^ não lhe resta outra coisa, que
não pode doutra forma realizar a sua
missão de ser pregoeiro do absoluto.
Pois que é que adianta tomar ares
de profeta — Bloy não o diz tão diretamente, nem nestes termos, mas
tomamos a liberdade de segui-lo
clandestinamente nos caminhos trágicos do seu pensamento — que
adianta trazer a boca cheia do ab-
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soluto, e querer compô-lo, aos lamentos e gritos, com tuas opiniões pessoais e torná-lo propício às tuas vontades ? Com tudo isto não chamas
a ti o absoluto. És e ficas essencialmente o inabsoluto, o relativo, e ele,
que é o absoluto em pessoa, é para ti
um ser completamente extranho. Tu
não o compreendes. Ele é que te compreende, tu jamais o compreenderás
sobre este mundo. Deixa de comandá-lo e começa a obedecer-lhe, procura-o na noite da fé, que ele te deu
como a todos os demais, procura-o,
como o procuraram os santos, abrindo com cega confiança os braços e
sobretudo o coração a tudo quanto
acontece, ciente de que tudo o que
acontece, vem dele e a ele conduz. E
então, entre trevas impenetráveis, de
repente cairás ao üeito de um amifz:o
que. ninguém sabe como, em plena
noite te encontrou, e este amigo será
ele mesmo.
"O amigo de Deus!!" Quando isto
lhe ocorre, começa a chorar. Não sei
mais em que cepo repousar a minha
cabeça, não sei mais onde estou, não
sei mais aonde ir. O coração arde tanto no peito, que quisera arrancá-lo!
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e não se pode olhar para nenhuma
criatura sem profunda comoção de
amor! Quisera arrastar-me de joelhos de igreja para igreja, com peixes podres pendurados ao pescoço,
como o diz a grande Ângela. E quando se sai destas igrejas depois das
horas que se passaram falando a
Deus como um namorado com sua
eleita, a gente se vê igual àquelas pobres criaturas, mal desenhadas e mal
pintadas, que se encontram nas esquinas, que, com gestos piamente
singelos, passam por um fundo de
ouro. Então correm a ajuntar-se
como virgens! .martirizadas e cegadas,
como virgens esfaimadas, desnudas,
e todo lacrimosas, todos os pensamentos que não se conheciam porque
até aquela hora tinham estado trancafiados nas cavernas ,do coração.
Oh! isto é certo: nestes momentos
escolher-se-ia dentre todos os martírios o mais horrendo — e com que
entusiasmo !"
Sim, é certo: o peregrino do absoluto, cuja vida foi um só salmo de
santa impaciência, ele teria saudado
qualquer martírio com um hosana,
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como a um complemento estilisticamente correto de sua peregrinação
terrestre . Ser-lhe-ia mais fácil e preferível conquistar a santidade, de vereda, com um patético martírio, do
que pelo martírio moroso da paciência junto com a vileza, a estupidez e
a execranda condição do homem medíocre . Mas a santidade, da qual ele
seria capaz, não lhe é facultada, e
para a outra santidade, cuja possibilidade dia a dia lhe é oferecida, ele
não é capaz. É duro, é triste, viver
tão absolutamente a dramática, a essenciosa dramática vida cristã, ,e ao
mesmo tempo ter que precindir daquele misterioso elemento da santidade, providenciado para descarregar
as dolorosas supertensões da vida espiritual. "A única tristeza é de se
não ser santo ! "
Novamente frisamos que não é
uma idéia de arribação em hora sentimentalmente piedosa, esta frase.
Ela é o amargo fruto de um sempre
mais penetrante conhecimento de si
mesmo. Em 1890, portanto antes fia.
redação d'" A mulher pobre", escreve
ele à sua noiva: "De há muito venho
trazendo no fundo de minha alma a
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impressão muito nítida, proveniente de uma realidade profunda e misteriosa, de não ser o que deveria ser,
de não possuir o que deveria possuir,
de ter perdido vde qualquer maneira
uma herança que me pertence e que
agora passou a outras mãos, mãos
indevidas. Sei que este pensamento
tem ares de pândega. Entretanto jamais consegui afastá-lo, nem mesmo
na oração".
Pelo contrário, ele se vai condensando com ,,o tempo em uma convicção trágica de uma vida sossobrada. Num de seus últimos diários dos
anos de 1913 a 1915 ("No limiar do
Apocalipse") encontra-se uma .comovente carta a um amigo amargamente provado. Ele, Bloy, consolá-lo ?
Como se ele fosse esteio que prestasse algum apoio ! Esteio ;:achado, esboroado, talvez: e só. "O pouco que
possuo Deus me deu sem minha
cooperação, e que foi que eu fiz com
isso ? O pior não é ter praticado
crimes. O pior é não ter praticado
o bem que podia ter praticado. Este
é o pecado de omissão, que por sua
vez não é outra coisa senão o pecado de não amar. E ninguém se acusa

dele. Quem me observasse diariamente a assistir à primeira santa missa, ver-me-ía freqüentemente obrigado a chorar. Poderiam ser santas
lágrimas, em todo caso são amargas
lágrimas. Entretanto não recordo os
meus pecados, dos quais alguns são
enormes. Lembro-me do que poderia
ter feito e não fiz, eu vos asseguro
que isto é negro, muito negro. Não
me diga o senhor que todo o mundo
está neste caso. Deus me deu o sentido, a necessidade, — nem sei como
dizer — o instinto do absoluto, assim como deu ao ouriço os esüinhos
e ao elefante a tromba. Uma dádiva
sobremodo rara, de que me lembro
desde minha ,infância, uma faculdade mais perigosa e mais Drenhe d R
tortura do que o próprio gênio; pois
nela reside uma fome insaciável e
louca por aquilo que não existe sobre a terra, e o que ele proporciona
é um indizivel isolamento. Eu poderia ter-me tornado um santo, um
taumaturgo. Tornei-me escritor. Há
frases e páginas minhas que todos
admiram. Oh! se fosse notório que
elas são apenas o resíduo, as fezes
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dum dote sobrenatural que eu caricaturei, e do qual me pedirão tremenda conta um dia. Não fiz o que
Deus queria de mim, isto é certo.
Pelo contrário, sempre sonhei com o
que eu queria de Deus, e eis que, destarte, eu me encontro com os meus
sessenta e oito anos e não tenho nas
mãos senão papel... Bem sei que o
senhor não me acredita, que pensa
haver aí alguma manobra de humildade. Oh! não, quando se está a sós,
sozinho na presença de Deus, na entrada de um caminho muito escuro,
então sabe-se em que pé estão as próprias coisas, e não se sente nenhuma vontade de disfarçar. Sabe-se
perfeitamente que não se possue a
verdadeira bondade, a boa vontade
completamente pura, a singeleza das
criancinhas, tudo coisas que merecem um beijo da boca de Jesus, sabe-se perfeitamente que tudo isto
não se possue, e que nada se tem a
dar aos pobres corações que sofrem
e pedem auxílio".
jNos, porem, sabemos que ele deu
extraordinariamente muito e sempre
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ainda tem o que dar, justamente aos
que sofrem e procuram, àqueles que
sentem fome e sede pela justiça do
reino de Deus. Todos os seus livros,
abstraindo das mesqninhezas e da
má criação do seu temperamento fanático, todos eles transbordam de
um espírito de ação católica tão
apaixonada e poderosa, que nós, os
de hoje, temos que calar, envergonhados, com todos os nossos inteligentes discursos sobre catolicismo
dinâmico, e ficar quietinhos.
Raros foram os leigos que, com
mãos ungidas da mais acerba miséria para o serviço do Senhor, ergueram no mundo o ostensório da fé a
tão sublime altura. Tivessem os católicos seus contemporâneos e conterrâneos acorrido a ele com metade
da deferência que tiveram ,para com
os espíritos de valor literário e religioso incomparavelmente menores,
Bloy ter-se-ia tornado o pioneiro de
um poderoso movimento religioso.
Ele próprio o /sabe. Não será esta a
última razão porque se tornou panfletista. Ele o sabe. Mas, afinal, estando nos umbrais da entrada deste
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"caminho muito escuro", que conduz irremediavelmentee para sempre
ao absoluto autêntico e manifesto,
ele bate humildemente o mea culpa
a seu peito só. E esta derradeira humildade talvez seja o melhor e mais
sublime de quanto o místico das santas paixões nos tenha a dar. Este
conhecimento que reduz a pó o derradeiro capricho, conhecimento de
que só sonhava o que ele queria de
Deus, em vez de sonhar o que Deus
dele queria, e de que também o seu
santo sonho dum ,martírio não passou de um gesto titânico de um homem, não santo que no próprio holocausto ainda procura a si mesmo !
Urna renúncia tão sobrehumana na
qual. morrendo, se agachou qual
criancinha o indômito "peregrino do
absoluto", sempre ainda lhe deve ter
valido "o beijo da boca de Jesus".
Pois o seu passamento é como o
de uma criança que se regozija com
a viagem. Ainda que ocorra em circunstâncias diferentes do que as tinha imaginado. Também, que importa como se chega lá, contanto que
se chegue. Em todo caso, haverá es-

pantosas surpresas lá na pátria do
absoluto. Termier lhe pergunta no
leito de agonia: — "Que sente o
senhor em face dos novíssimos ?"
Bloy responde: — "Uma curiosidade
enorme !"
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