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ANGELUS

Quanda, em dezembro de 923, dei à publicidade este modesto trabalho, fiz ao leitor,
em linhas escritas à maneira de prefácio, uma
ligeira advertência, a fim de que ele não se
desencantasse demais. Aconselhei-o, caso já
não houvesse sofrido absurdamente pelo coração e pelo espírito, a limitar-se apenas à contemplação de certos trechos dos meus jardins,
precisamente aqueles da entrada, onde esplendiam as raras flores da fantasia e do sonho,
e retrocedesse em seguida.
Depois, continuava: "Mas vai, entretanto,
que és assim como este pobre jardineiro que
te fala, ou como tanta gente por este mundo...
Ah! neste caso, podes correr tudo, tudo! — até
o fim...
E, agora, deixa que te diga: há ao longo
destes jardins crcpusculares, desabrochadas
em épocas diversas, uma infinidade de. flores
que hoje já não mais amo, e que provavelmente te aborrecerão também. Poderia tê-las arrancado, destruído, não é verdade? Entretanto,
elas aí estão, — aí estão como documento de
uma fase, de um instante. E' por ele que recordo a evolução que se operou em meu espí-

rito; c é por ele também que melhor se pode
compreender o ritmo de uma alma, com .seus
leves dissabores e. inexprimiveis tumultos, até
atingir aquela búdica quietude, que é uma
forma de bem-aventuranca. Talvez a melhor
forma de bem-aventurança...
Também quero avisar-tc de uma coisa: de
vez em quando, verás em tabuletas por aí: —
"Não facas isto" - "Evita aquilo. . . " Não te
importes. E' nina questão menos moral que literária. Tão literária como aqueles tremendos
cartazes de durante a guerra, lembras-te? "Parcimônia nos gastos..."
"...a fome,
que bate já às portas da Europa.. ." (*) Porque, felizmente, Jianca tive o ingênuo pendor
de dar conselhos. Nunca! Conselhos... Mas
quem ignora que eles só valem e só são ouvidos quando partem daquela velhusca rabujenta e cruel (e às vezes perdidamenle boa,
deixa lá!) que se, chama Dona Vida? Dona
Vida é a única mestra com a qual a gente
aprende alguma coisa. Mas é tão doloroso o
seu método! Ela só ensina às palmatoadas...
Bem, aí tens a minha conversa. E' tudo
que tinha a dizer. Creio até que disse demais.
Perdoa. Agora, o portão está aberto."
Depois dessas palavras, ao dar hoje à estampa a segunda edição deste trabalho, vi-me
na necessidade de fazer-lhe algumas altera(*) Cartazes mandados imprimir e divulgar pelo governo, quase ao ílm da guerra de 914-18.
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ções,, retocando, ampliando, reduzindo ou retirando alguns pensamentos, ao mesmo tempo
que acrescentava aos de agora uma meia
dúzia dos que se achavam, evidentemente mal
colocados, em O RITMO DO FOGO-FATUO,
aparecido em outubro de 92'i-. Também deixam de figurar aqui, para não quebrar a unidade da obra, os pequenos poemas em prosa
insertos na primeira edição dos JARDINS DE
OURO E NÉVOA, permanecendo, porém, ainda desta vez, muitas das tais flores que, a despeito de continuarem desagradando-me, eu
conservo apenas pelas razões já anteriormente
expcndidas.
*
Como este trabalho se destina às inteligências de elite, raramente desci a concretizações. A concretização, conquanto ajude a
clareza e melhor compreensão das idéias,
torna-as, porém, deselegantes e vulgares, do
ponto de vista de sua apresentação, do estilo,
em suma.
Também creio não ser preciso dizer que os
meus pensamentos devem ser não apenas lidos, mas lidos e meditados, pois muitos deles,
para o leitor, são —como já observara a grande declamadora Margarida Lopes de Almeida
- como que uma sugestão, um ponto de
partida para o desdobramento de outros pensamentos, outras reflexões.
Rio, outubro de 947.
L. S.

Para os hiper-delicados, nenhum encanto maior
que o que parte do nevoeiro.
Em o nevoeiro se desdobram as mais fascinantes perspectivas de sonho...
Sugestão, jamais revelação.
A música é a mais plena das artes porque não
revela: sugere.
Só as almas vulgares pedem revelações...
*
As emoções de beleza estão menos no mundo
exterior, que em nós próprios.
Uma obra de arte não passa de uma obra de
evocação...
*
- Já reparaste? Há criaturas que quando falam ou escrevem nos dão a impressão das grandes
alturas, parece que desprendem luz e perfume em
volta de s i . . . Há outras, com cujo contacto se faz
em nós tanta desintegração espiritual, que chegamos
a perder inteiramente a consciência da nossa individualidade.
Almas de incenso e almas de música...
*
Tenho a impressão de que o olhar daquela mulher é todo lábios, —• lábios que me beijam sensualmente os olhos, os cabelos, os lábios...

fí
'

Nada. seguramente, tão pitoresco como esses
intelectuais — esses desavisados intelectuais — que
repelem certas obras, pela única razão de serem
moldadas num gênero ou numa escola que lhes rião
fala à simpatia literária.
Parnasianismo, simbolismo, cubismo, penumbrisrno, lirismo... que importam modalidades de
exteriorização se "A arte cabe cm todas as escolas
como todas as cores do íris num raio de sol!"
O essencial em uma obra, seja dadaista ou pás
sruli.sta. é que cia encerre, simplesmente — arte.
Só os espíritos burocráticos se preocupam com
rótulos...
*

A Vida é bela. A Morte é tão bela quanto a
vida. O Bem é belo c é belo o Mal. Tudo na vicia
é belo, porque, neste instautc. os meus olhos são
belos...
*
Em toda perfeita organização de artista há.
quase sempre, duas individualidades que se movem
contraditòriamente. Uma, requintada e nobre — a
do silêncio, — a que se doura de excelsitudes divinas ; a outra, de um deplorável desencanto, prosaica,
mesquinha, miserável — a que pisa o asfalto das
ruas.
Mas a verdadeira individualidade, o verdadeiro
eu do artista é aquele do silêncio, nimbado de nobrezas e rcquintamentos, — o que tece escadas de luar
para a ascenção de outras almas...
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A Solitude é o verdadeiro domínio dos espíritos superiores.
Dizer Solitude, porém, não supõe vida de monge enclausurado entre as tristes paredes de sua cela,
ou de chcick perdido ao longo dos desertos abrazantes... Pode ser-se solitário em plena multidão,
e, mais do que isso, cercado de amigos e falando
com eles...
Porque desejar que alguém trilhe conosco o
mesmo caminho?
Principalmente em arte.
Arte é projeção de temperamento - - e temperamento é irredutível. Quem intenta desviar um
artista de sua personalidade comete uma insensatez
tão grande como quem busca fazer um preto de uni
pele-vermelha e vice-versa.

A música do sonho.
A música do Silêncio.
A música da Melancolia.
A de um gesto delicadíssimo de certas mãos
compondo flores numa j a r r a . . .
A música de uns olhos muito amados, muito
negros...
Nem há "berceuses" que embalem tanto, tanto...
*
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Hora crepuscular. Rua suspeita.
Com cravo vermelho na boca, com violetas nas
pálpebras, miosotis nos olhos, com crisantemos de
ouro nos cabelos, com rosas no rosto, no colo, nos
braços - - aquela mulher era um mercado. — um
mercado de flores...

Os outros... Não me refiro aos meus semelhantes em geral, mas a essa turba incolor, utilitarista e vulgar, que desconhece a alma atormentada
do intelectual e do artista. São interessantíssimos,
na verdade. Os outros — já o disse não sei quem
— levantam-se, almoçam, trabalham, jantam, divertem-se e.. . dormem a horas matematicamente
certas, sem discrepância de minuto. O cronômetro
tem um seriíssimo papel em seu destino.
Se um amigo falece,
mília enlutada: "Sentidos
aniversário: "Felicitações
vações, sempre originais:
do progresso"...

é fatal este despacho à fapezames". Se se trata de
e abraços". Suas obser"A imprensa é a alavanca

Da tragédia das almas nada sabem. O "To be
or not to be", que alucinava o sombrio filceofo, lhes
é tão desconhecido como o paradoxo ou a ironia.
Os outros tudo levam a sério. Até mesmo a Vida...
Fauna f e l i z . . .
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Uma réstea de sol a derramar poeira de ouro
sobre o beirai de um telhado... a sombra que põe
a ramada na água berçante de um r i o . . . a luz misteriosa e baça de um lempeão de gaz, por entre
folhagens sonolentas... uma folha seca que se desprende e cai, e rola, sem destino, como certos destinos... — e há pequeninos nadas que nos fazem
sonhar perdidamente...

Nem só "lês parfums, lês couleurs et lês sons
se répondent": a Natureza inteira é ressonância.
Quando ela apareceu na penumbra da sala,
branca, diáfana, imprecisa, faiscante de gemas, num
cenário todo azul, iluminado de um azul nevoento.
— eu tive a impressão, ah! eu tive a louca impressão de que as notas da orquestra se haviam transformado... transformado numa mulher... numa
bailarina... naquela fluidica bailarina, que bailava
como um sonho...
Pawlova...
*

Há instantes em que o Silêncio é de uma tão
infinita doçura, que a palavra, ainda a mais branda,
cai sobre ele, ruidosamente, como uma grande pedra
sobre a divina quietude de uma nave deserta. ..
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Ainda os outros... Perdão, se insisto. Os outros me encantam, às vezes. Gosto de vê-los, de
observá-los, como agora. Os outros são tão curiosos, tão diversos... Não sabem de hiperestesias. de
inquietudes, de incoerências... Nunca sentiram a
diabólica "volupté du mal", a tortura dos ambientes,
das paisagens de romance, dos cenários de Mil e
uma noites sobre os quais nossa imaginação flamante alça vôos andinos... Têm a visão da superfície,
apenas. Ante uma árvore, por exemplo, só vêem
folhas, ramos, tronco... Não sabem da fascinação
da frase guirlanda, da frase música, renda, arminbo,
brecado... Os outros são parados, metódicos, iguais
— absurdamente iguais! — tementes a Deus e ao
Preconceito; não pertencem aos "degenerados do
tipo epilético superior"...
Os outros... Mas o assunto é inesgotável! E'
melhor ficar por aqui.

Cada instante, tenho uma alma diversa. Às vezes, a alma de hoje se encontra com a de ontem e,
cheia de pasmo, não pode conter esta interrogação:
"Mas, Deus, eu era mesmo assim?!..."

Nunca me atormentaram as minhas incoerências. Só os mortos podem ser coerentes. Andar
junto à Coerência é andar longe da vida.
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Dia de muita chuva, muita névoa e muito frio...
Cerro os olhos de manso para o desfile de visões . . . Melancólica volúpia de lembrar... Daquela
rapariguita tuberculosa, com que dei mergulhada em
cisma numa sala de hospital, as mãos esguias, diáfanas, imaterialíssimas. tristes, - - mãos litúrgic:is
de missais, mãos de prece, mãos de santa... De
outra, talhada à Rops, aquela boca vertiginosa, que
era um poema em vermelho... De urna andaluza
estonteante, os seios eretos, túrgidos, como pombas
apertadas em seda... Aquela mulher que trazia uma
alma vestida de crepúsculo — flor de histerismo e
de fatalidade. . . A que conheci uma noite, no Sa~
crê Cceur, tão profundamente espiritual, que eu jamais a beijaria na boca...
E elas nunca souberam... Nunca o meu deslumbramento lhes caiu aos pés como braçadas de
rosas... Foram os meus melhores amores, os meus
amores mais lindos... os que morreram em segredo, — os meus amores à Arvers...

Porque havemos de, ainda na música mais delicada das frases, buscar a exteriorização dos nossos
céus interiores?
A verdadeira Beleza não se descreve.
Descrevê-la é denegri-la.
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MANCHAS IMPRESSIONISTAS

Em verdade, a Glória não passa de um simples
mal-entendido entre o artista e o público.

Luís Carlos é um estranho religioso: reza com
as lágrimas que lhe vêm ante um crepúsculo...
*
Pereira da Silva nasceu monge: "Holocausto"
é um incenso..

Se todos pudessem penetrar o cérebro de um
desses grandes torturados, eternamente insatisfeitos
e desiludidos de suas criações, os ramos de louro só
seriam utilizados pelos cozinheiros.. .

Há indivíduos que jamais dão acordo de sua
verdadeira tendência literária. Heitor Beltrão nunca desconfiou de que é um ótimo fahricante de trovas para balas de estalo...
*
Agrippino Grieco? - - um catálogo de livraria
comentado por um phraseur...
*
Os diálogos de D'Annunzio com Antônio Ferro, em "Gabrielle D'Annunzio e Eu", têm qualquer
coisa de aladamente policromo, — dão-nos a impressão de uma batalha de flores...
*
Osório Duque Estrada é um paquidérmico escafrandista de gramatiquices, que tem a incurável
mania de fazer crítica. Não falo por despeito: nunca lhe mandei livros meus para criticar.
Ele poderia elogiá-los...
*
Música, veludo, perfume, lágrimas — tudo isso
misturado: a poesia de Onestaldo de Pennafort.
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A Glória é" uma coisa séria para o público.
Para aquele que a alcança — uma ironia. Uma ironia tristíssima..

Só a arte é consoladora, escreveu o esteta.
A arte dos outros, bem entendido.
A nossa só nos causa dores de cabeça...

Porque o orgulho desmedido e irritante de certos grandes talentos, ou mesmo grandes gênios?
Pelo trabalho, pelo esforço, pela perseverança,
qualquer um pode atingir as mais altas esferas da
inteligência ou da arte, que não são privilégios de
ninguém.
Há, sem dúvida, muita verdade naquela afirmação segundo a qual "o gênio não passa de uma
longa paciência".

17 —

Fazendo de um conceito positivo um conceito
negativo, e vice-versa, unicamente os sofistas gregos
e os advogados nos permitem compreender o nihilismo desconcertante das idéias.

Não há idéias incompreensíveis. À exceção
daqueles que fingem compreendê-las para não revelar ignorância, por mais incompreensíveis que sejam,
há sempre quem as compreenda e as defenda. Elas
correspondem a um exótico desenho futurista ou a
um borrão de tinta comprimido entre folhas de papel, em que cada indivíduo distingue uma coisa: uns uma cabeça de velho, outros um dragão correndo, ainda outros, uma jarra de flores. . . E, todavia,
são formas tão diferentes!
O estilo de Nietzsche tem qualquer coisa de um
borrão de tinta . . .
*
Idéias absurdas ? Talvez fosse melhor dizer :
idéias mal vestidas.
Pode-se fazer com as idéias, sem risco de fracasso, o que os malabaristas fazem com bolas de
borracha e garrafas de pau : há público para tudo . . .

Idéias originais?
Mesmo sem Salomão ou sem Pascal, sem Vargas Vila ou D'Orgnolles, só a candidez de certos
espíritos pode acreditar ainda na originalidade de
alguma coisa. Principalmente na originalidade das
idéias. Não há nenhuma idéia, nenhuma observação
propriamente original. Original só a maneira de
estilizá-las. Às vezes, as mais das vezes, nem isso...

As idéias só valem pela sua roupagem de princesa ou de zíngara.
Sempre - - uma palavra que nunca deve ser
usada com os verbos no futuro.

Um largo vôo nupcial... o espasmo supremo
em pleno azul, sob um céu de turqueza alucinante. ..
Depois, vestidas de sol, asas rotas pelo espaço, a
morte, o fim. . .
As abelhas são felizes porque não repetem. ..

Do cornei de um sat(mista: "A Bondade é uma
linda virtude, não há dúvida.
Quando menos, tem esta propriedade terapêutica : causa sono..."
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Embora enluarantlo corações, transfigurando
almas, dando aos espíritos, ainda aos mais vulgares,
um clima de sonho e de céu, o Amor não passa de
um impulso da espécie na ânsia de perpetuar-se.
A prova é que, em regra, nem as crianças, nem
os velhos (*) amam e se apaixonam como os moços.
Aquelas, porque ainda é cedo, e estes por ser tarde
demais para a conta da multiplicação...
*
Vulgares e requintados - - eis o que o Amor
desconhece. Porque, nesse afã de nivelar, nem a
Morte lhe colhe a palma — ele é o único nivelador.
Sob seu império absoluto, o mais requintado esteta
repete as mesmas atitudes espirituais do mais vulgar dos arrieiros...
*
No Amor não há posições iguais: ou se domina
ou se é dominado.
A escolha não depende de nós, mas da intensidade do sentimento: o que mais amar será o joguete .
*
Quando, mesmo num transporte de sincera tejnura, uma mulher me diz que há de amar-me eternamente, fico sempre pensando quantos dias ou
quantas horas terá o seu eternamente...
*
No geral, o homem, quando ama, a primeira
coisa que perde é a medida do ridículo. Depois (*) Não me refiro àqueles a quem uma longa vida a
dois transmudou o amor em simples amizade amorosa, nem a
esses Casanovas senis, preocupados em fazer crer numa virilidade que não têm, desfrutáveis e ridículos, que sõ despertam
o riso ou a comiseração das pessoas sensatas.
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e quantas vezes! — o sentimento da dignidade. Depois . . . tudo que ainda restar para perder...
*
Amor que raciocina é amor que fere mais. E
para que raciocinar, se dentro do supremo sentimento se age menos com a vontade consciente, que
inconsciente?
O Amor é uma fatalidade como as estações, a
Morte. . .
E' melhor fechar os olhos e abandonar-se à
corrente...
*
Só há uma forma menos dolorosa de amar: é
amar como um desiludido.
Uma ventura, porém, que não chega a todos.
E' preciso haver sofrido muito...
*
Todo o mal do Amor reside na síntese: o mundo é a mulher que nós amamos. Um dia, essa mulher morre, desaparece -- e o mundo inteiro desaparece com ela!
E' preciso fazer da mulher não o centro do
Universo, mas um detalhe - - um detalhe apenas,
como o farrapo de um sonho, uma ária de Chopin.
uma paisagem na neblina, a visão de um crepúsculo ...
*
Não há, talvez, mulheres boas, nem mulheres,
más: há homens que são felizes ou desgraçados com
elas...
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Um exquisito jogo de luz a errar nos olhos...
uma certa inflexão de voz envolvente e comovente
como um carinho, — como um certo carinho... um
gesto suavíssimo de p l u m a . . . um não sei que, inexprimível e vago... e existem momentos em que as
mulheres são desesperantemente lindas!...
*

Ontem, parei na rua tumultuosa. Senti que vivia. Olhei-me ao espelho de uma vitrine, apalpeime, falei para mim mesmo: - - sim, eu era uma
criatura, um vivente. Estava perplexo! Depois, puzme a reparar, curioso, nas pessoas que passavam,
nos prédios, em tudo, — como se eu visse todas as
coisas pela primeira vez... E interrogava-me inutilmente de onde viera, que fazia na vida, para onde
iria depois, quando os meus olhos se cobrissem de
névoas eternas...
Curioso esse estado de espírito! Se rolo no
mundo há tantos, tantos anos, porque aquele momento de espanto e de curiosidade?
Nunca te aconteceu isso, nunca ? . . .

Raramente os gênios são virtuosos. E' tão comum a virtude entre os broncos... As grandes metrópoles, quanto mais civilizadas, mais depravadas...
Não será a virtude uma floração da ignorância?
*

"Vaidade das Vaidades, tudo no mundo é Vaidade !"
Seria talvez mais justa a exclamação: "Egoismo dos Egoismos..."
Tudo no mundo é Egoísmo.
O Holocausto é a sua mais aguda modalidade.
*
De Gustave Lê Bon, em seus "Aphorismes" •
"Lê dernier mot de Ia phüosophie c'est
de comprendre que nous ne pouvons encare
comprendre."
De "Lê Jardin d'Épicure", do sutil Anatole:
"Pourquoi tant apprendre, si nous
savons que nous ne saurons jamais
rien?!.. ."
E, agora, Pascal:
- "Quanto mais estudo, mais aprendo
que nada sei."
Coisa edificante a Sabedoria!...

*

Há indivíduos que atravessam toda a existência completamente órfãos de pais e irmãos, embora
os tenham e com eles convivam sob o teto comum.
Sua família é tão diversa...
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- Já reparaste no fundo de tristeza que existe
sempre numa festa alegre ? . . .
*
Discutir. Que inútil gesto! Se há certeza, para
que discutir? Se não há, muito menos uma discussão
se justifica.
*
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A Desafronta não é uma expressão de virtude,
(nas de miséria. Concretizando: um indivíduo reto,
quando injustamente infamado, deveria rebater o
que dele se diz de enodoante e afligir-se por isso?

Mas haverá mesmo dor na Dor?
Não há dores que cultivamos carinhosamente
como uma flor de e s t u f a ? . . .
w

Evidentemente, não: bastar-lhe-ia a consciência de sua integridade moral.

Não existe tanta gente que corre aos teatros
para, com os olhos perdidos de lágrimas, gozar
a representação de um alto drama lancinante ? . . .

Entretanto, com sacrifício mesmo da vida, ele
busca desafrontar-se. Para que ? E' claro: para não
aparecer enxovalhado aos olhos do mundo ou ao«
seus próprios olhos.

Quando a Dor é imensa, desvairada, terrível,
não se transforma, de repente, numa vertigem, num
êxtase ?. . .

Agora, medita: essa preocupação de não aparecer enxovalhado aos seus semelhantes ou a si mesmo não é, no fundo, uma forma de vaidade ? . . .

Nada tão terrivelmente doloroso como a existência de um homem de espírito em comum com
indivíduos que o não têm. Situação, quase insuportável, de quem se vê forçado a baixar, vagando pelo
vale, quando o seu ambiente, como o das águias, são
os altos cimos luminosos e serenos...
*
Julgar...
Quanta vez a atitude de um estoico se confunde
com ,a atitude de um cínico!...
*
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Almas gêmeas? Almas irmãs?
Insensato! Procura atravessar a vida só. Ansiar por alguém que seja a ressonância e o complemento de teu ser espiritual é uma atitude tão triste
como a de um louco perseguindo a própria sombra ...
Todas as almas são esfinges. Ninguém nos
compreende. Não compreendemos ninguém...
Nem mesmo nós nos compreendemos...
Só há duas coisas verdadeiramente belas na
Vida: a Arte e o Sono.
Ambos porque nos levam da Vida.,.
*
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Os grandes sofrimentos não nos transformam,
como muitos pensam, num demônio ou num santo:
apenas acordam o que dormia dentro de nós — o
santo ou o demônio.

O latido de um cão dentro da noite coisa alguma nos evoca, mas causa-nos uma grande tristeza.

Os homens normais têm um invencível horror
aos largos gestos desassombrados.

A Felicidade, tal como a sonhamos, levar-nos-ia
ao aborrecimento, porque monótona.
A Felicidade não existe: existem felicidades.
Esquecer — por exemplo — uma forma de ser
feliz.
Dormir — outra maneira de Felicidade...

Despedaçar cadeias, manter-se helenicamente
acima do rasteirismo dos preconceitos foi sempre o
prazer dos espíritos superiores.

Talvez a tristeza inconsciente de não sermos
cão...
*

Dos espíritos superiores e dos criminosos...

... qualquer coisa morreu dentro de nós...
Nossa alma parece que se esvanesceu como um fumo
e o nosso coração se esfez em cinzas... Um infinito vácuo interior... Perspectivas paradas de deserto, de mundo morto, de ruínas...
Um sentimento penetrante, agudo, inexprimível de nunca mais!... de f i m . . .

Existem atitudes que jamais se deveriam aconselhar, como a Resignação e a Renúncia.
A Renúncia só vem ao homem depois que ele
penetra, de certa maneira, a essência das coisas, ou
quando o simun do Sofrimento o atira para longe
da vida, — para muito longe da vida.
E a Resignação?

Nada há que provoque tanto esse depressivo
estado de alma como o canto de um galo na madrugada . . .

Porque pregá-la?
A Resignação não se aconselha - - espera-se;
porque, como já disse alguém:
"A Resignação é o cansaço da Dor",
*
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Ou mais cedo ou mais tarde, a Vida faz-nos
compreender esta amarga verdade: - - Toda gente
é capas de tudo, •—- inclusive nós mesmos.. .
*

A ocasião não faz o ladrão: revela-o apenas.
E quantos, ao praticar um roubo, se julgavam,
antes, incapazes de tal delito! (O mesmo, aliás, se
poderia dizer com relação a outros movimentos da
alma, inferiores ou nobres). E' que, como afirmou
Lê Bon ao escrever sobre a psicologia do sub-consciente, o homem só se conhece na ação.
Aquele tão lembrado "Nosce te ipsum" não
passa de uma frase sem sentido.
Os homens não refletem que são incoerentes e
injustos, quando censuram nos seus semelhantes
certos delitos em que eles próprios incidiram ou incidem, às vezes freqüentemente.
O funcionário público, por exemplo, que por
ociosidade falta ao serviço, alegando doença, ou o
que pede ao amigo dinheiro emprestado, sem intenção de pagar, são tão ladrões como o que subtrai
uma carteira do bolso alheio. E' crime um indivíduo
matar outro, não raro, mesmo, sob uma fortíssima
tensão de espírito, mas se assassinar friamente dezenas, num campo de batalha, é condecorado como
herói i
A Circunstância, ou a Convenção, é a única linha
divisória entre o homem que se presume reto e o
delinqüente, entre a liberdade e o cárcere.
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Vivemos a teorizar a Vida, a vida inteira, mas
não raro, no instante cia ação, assistimos com tristeza à derrocada das nossas mais graníticas teorias.
Mais que a alma individual pesam sobre nós a
alma racial, a hereditária, a mesológica, esse orbe
infinito e profundo do inconsciente...

Isola-te na torre de marfim do teu retiro.
Não procures ninguém - - absolutamente nin
guém -- para tua ventura. Liberta o pensamento e
o coração de contornos humanos. Trata com os homens, longe dos homens. Anda no mundo, fora do
mundo.
Estende as asas para a Renúncia.
E vive tão só com as tuas companhias do silêncio, com as tuas músicas interiores, com os fechados
jardins espirituais, que dormem sob céus de sátiras
fluidificadas, à sombra de lagos sonolentos e sonhadores ..

Não é preciso h;-.ver lido Erasmo para compreender-se a felicidade da Loucura: basta viver.
A única forma de ser é não ser. Não pensar,
não refletir, não meditar jamais, como as crianças
e os dementes. ..
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Falar de alguma coisa é falar sempre de nós
mesmos.
Nem é mister, de resto, a escrita ou a palavra
- tudo em nós é revelação: uma sombra de sorriso, um reflexo de olhar, uma nuança quase imperceptível da máscara, o nosso modo de trajar, um
certo silêncio, as obras que lemos, as companhias em
que andamos...

Sonha. ..
Sonha pela simples volúpia de sonhar, corno
um morfinômano, um fumante de ópio, como um
turco indolente às margens do Bósforo, à hora dn
entardecer. ..
Não desejes nunca realidades...

Abraçar a Perfeição é fechar espinhos nos bra-

ços.
Por mais que nos ocultemos, até certo ponto,
nossa alma é um livro aberto.
Só nos resta o consolo de pensar que nem todos
o sabem ler.

A afirmação de Rousseau de que "o homem
mais velho não é o que conta o maior número de
anos, porém o que mais tem vivido a vida" é de
absoluta verdade.
Há indivíduos que já são velhos em plena mocidacle.

Há indivíduos tão essencialmente psicólogos
que, mesmo alheios à mais vaga premediíação, jamais se acercam de uma alma sem, como estranho
escafandrista, imergir nela por completo, devassando-lhe a mais recôndita profundesa e trazendo,
depois, à tona, uma colheita de pedrarias ou de
lama.
No geral, uma colheita de l a m a . . .
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Um gesto humano? — a hereditariedade, a educação, o meio, o nosso físico, o temperamento, o
instinto, um infinito de fatores conscientes ou não,
que se empenham em conflito, com a vitória do mais
forte.
E o mais forte pode conduzir um homem ao
altar, como São Francisco de Assis, ou à guilhotina,
como Landru. . .

Todas as vezes que avisto um catavento, ponhonie logo a sonhar que ele tem uma alma que sente
e pensa igual a nós. Ora ao Norte, ora a Leste,
ora ao Sul, ora a Oeste, eu sonho que ele julga que
se move porque quer e quando quer.
Melancólico símbolo o catavento!..

Não existe atitude mais cômoda que a de espectador. Ao invés de seguir c tumulto da caravana,
sento-me à margem do caminho e contemplo, sem
amor e sem ódio, o desfile dos camelos, — inclusive
os de dois pés... E' divertido, quando não triste...
Às vezes, como agora, dá-me vontade de sorrir.
Ironicamente. Contudo, não sorrio muito, por prudência : os camelos podem ter razão...

Porque dizer que gostamos disto ou que detestamos aquilo, se a todo momento somos diversos,
se buscamos agora o que ainda ontem repelíamos?
A verdade é que havemos de ser eternamente
uma pobre peteca nas mãos da Vida...

Uns têm a mania de colecionar borboletas; outros, cartões postais; ainda outros — selos ou objetos antigos. . . Aquela nevrosada rapariga "muito
loura, muito magra, muito inglesa", de um lindo
poema de Álvaro Moreyra, colecionava luzes...
Eu coleciono atitudes humanas. O mundo é um
tremendo guignol de feira. Vale a pena apreciar os
fantoches que o Determinismo movimenta, inclusive
aquele que todo dia eu vejo ao espelho. ..
Mas ouve: é uma diversão um pouquinho triste.

A Mentira não é apenas uma necessidade social - - é também um dever social.
Que seria dos delicados se todos os homens,
deixando cair o manto da Mentira, que lhes venda
os egoismos, os apetites inconfessáveis, aparecessem nus, completamente nus ?
Que seria da Vida sem as lantejoulas da Mentira?
Mais: há nela nobrezas, elevações comoventes •
— a mentira que salva, a mentira que evita o sofrimento . . .
"A Estética da Mentira''

- eis aí um belo

tema para uma página faiscante de verdades...
*
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O que torna contraditório, às vezes, o nosso
juízo sobre um sentimento qualquer, cuja essência
ignoramos, é o ângulo, a face pela qual fatores
múltiplos nò-lo fazem encarar. A Mentira, por
exemplo, ora se nos afigura miséria espiritual, ora
excelsitude,
Dizer de um sentimento, como dizer, enfim, de
qualquer coisa, não é senão revelar a perspectiva do
momento.
*
O Mundo não é sc> um bíblico "vale de lágrimas" - é também um vale de lama. Uma lama
envolvente, fatal, inevitável, que salpica a todos —
ainda aos mais puros! — implacavelmente.
Há indivíduos que não se incomodam com ela,
mas há outros que sofrem imensamente. .. São os
infelizes asseados que, zelosos do traje, se revoltam
com o vê-lo a todo instante poluído de lama.
Gesto inútil, a revolta! Afinal, é preciso resignar-se. A Vida é isso..

Um luar, aos 20 anos, é um estado de alma que
se não descreve. Aos 30, uma tela do infinito, uma
pintura maravilhosa. Aos 40, ou depois que se sofreu muito, um luar, simplesmente...
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Para chegar-se à convicção da inanidade de um
juízo crítico, seja de ordem artística, filosófica ou
moral, basta partir deste princípio: o elogio é a
afinidade. Ninguém critica ninguém, senão a si
próprio.
Criticar é criticar-se.

O Bem e o Mal.
Eis aí duas palavras absolutamente sem significação. Onde o Bem começa? Onde acaba o Mal?
O Mal conduz ao sofrimento — e o sofrimento
não é uma escada para o azul, para Deus? E um
grande bem não acarreta, tanta vez, um grande
mal?
O Bem e o Mal, portanto, completando-se, fundindo-se, induzem o espírito (pobres Hamlets que
somos!) à convicção da inexistência de ambos, ou,
melhor, da existência desse mundo inútil de palav r a s . . . palavras... palavras...

Vê tudo do alto. Tudo ao longe. Tudo envolto
numa echarpe de bruma, como um drama de Maeterlinck...
Não te apeies da montanha. Não analises nada — nenhuma virtude, nenhum nobre sentimento,
nem mesmo a tua dor, se lhe queres muito...
Analisar é desprezar.
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Se todos os homens refletissem nessa idéia estreita e limitada de Pátria, nenhum deles tomaria de
uma arma para transpor fronteiras.
Pátria é o lugar onde arrastamos nosso tédio.
Pátria é todo o Globo — esse átomo de miséria que
polui o Infinito.
*
Nas batalhas militares há, sem dúvida, menos
heroísmo do que nas batalhas da vida.
Aquelas têm efêmera duração, e os combatentes que mais se distinguem, citados em ordem do
dia, ganham medalhas ou cruzes.
De certas batalhas da vida, entretanto, ninguém
sabe, a não serem os seus heróis anônimos: os que
para viver dignamente arrastam, até o último instante,
uma existência cortada de sacrifícios, de renúncias,
de sofrimentos incríveis.
E, todavia, não recebem nenhuma condecoração ...

Com o espectro da Dúvida, nem mesmo a Morte é um derivativo, um refúgio...
Quem sabe lá! talvez a alma não morra e outros Saaras se estendam do outro lado da Terra...
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A Dúvida está mais alta que a Análise. A Análise é a grande destruidora; a Dúvida, a suprema
destruidora..
Como certos horizontes se reduzem e ao nossi
olhar amortecido se alongam perspectivas de desertos calcinados, quando penetramos a fundo os movimentos do espírito!
O Homem aparece diminuído, rastejante, miserável, deplorável...
E vem-nos, então, uma profunda piedade pe!o
Homem, —• o que é amargo.
E uma profunda piedade por nós próprios,
porque somos homem, - - o que é mais amargo
ainda..
A Vida é boa? E' má?
Porque falar da Vida?
Ela é boa ou má se nós somos felizes ou desgraçados . . .
E os homens?
Não é verdade que só os apreciamos conforme
passam pelo nosso caminho?
Porque, pois, falar da Vida e dos homens, se
não fazemos mais do que, apenas, falar de nós próprios?. ..

A melhor opinião que podemos ter é a de que
não devemos ter opinião alguma.
Uma opinião é quase sempre o germe de uma
dor...
Aceitemos tudo, sem decidir. Não negar, nem
afirmar, como o filósofo: tudo é possível. Até mesmo o impossível.
Sejamos indiferentes. Nem há nada mais cômodo que a indiferença...
*

O Homem é de tal maneira plasmado, que só
teria razão para uma forma de orgulho: — o de sua
miséria irremediável... (... se houvesse alguém que
cultivasse essa tristíssima forma de orgulho).

- "Tudo no mundo é Vaidade" ou "Tudo no
Mundo é Egoísmo".
"A Desafronta não é uma expressão de virtude, mas de miséria moral".
— "O Homem é um joguete do Determinis-

mo".
Será?
Definir é compreender.
E, porventura, compreendemos alguma coisa
para definir, ou, o que é pior, para denegrir ? . . .
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A quase totalidade de nossa existência passamos
a correr como alucinados no encalço da Ventura.
Nosso desejo é uma nevrose triste, uma "idéia-fixa"
de demente. E a Ventura a fugir-nos, — a fugir-nos
sempre, como uma mulher que procuramos... Depois, desiludidos, aniquilados, sentamo-nos, à margem
do caminho, numa lassidão de morte, faltos de ânimo,
o gesto frouxo.-. E', então, que a Ventura vem
a nós. Ao nosso olhar desencantado resplandecem
os paraísos que sonhámos, há rumores de festa à
nossa volta, e indizíveis ternuras silenciosas... Mas
nós nos conservamos impassíveis, alheios, num abandono imenso, infinito... A Ventura é cruel: vem
sempre tarde... Vem quando não somos mais que
um farrapo humano, quando tudo em nós é insensibilidade, renúncia... e já nos é tão indiferente
sermos felizes como desgraçados...
*

Nada tão ilusório como "um homem que falhou''.
Ninguém falha ou triunfa na vida.
Simplesmente, cada um realiza o seu destino,
a sua vida..

Até mesmo a Desilusão não passa de uma ilusão. .
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ÀS vezes, durante muito tempo, com que ânsia
de loucos nós buscamos Deus! No silêncio do nosso
quarto, na pompa severa dos templos, nos santuários das montanhas, em Meca, em Roma, em Jerusalém, em Banares... Mas sentimos Deus tão longe, tão inaccessível... Um dia, Ele nos é revelado,
finalmente, pela Dor. E vemos, então, que não precisamos dos santuários das montanhas, da pompa
severa dos templos, de Benares, Jerusalém... Ele
estava tão perto de nós, tão no íntimo de nossa alma ...

"Os homens só valem pelas suas palavras".
Alguém corrigiu: "Os homens só valem pelas
suas ações".
Todavia, as palavras e as ações nem sempre
refletem atitudes sinceras. Não raro, um gesto apa-

Reduze, quanto puderes, teus desejos. Quanto
menos desejo, menos dor. Toda dor é um desejo
irrealizado.

Quebra todos os ídolos do teu caminho. . .
... antes que eles por si se esfaçam, enoitecendo-te.
Nada tão inalterável como o destino dos ídolos.
— o deslumbramento de hoje, a ruína ou a lama
de amanhã...

Depois de muito ver e muito sentir, chegamos
a um estado tal de tolerância, que tudo achamos natural, justificável, humano. Não odiámos, nem culpamos ninguém, - - ainda mesmo o incestuoso, o
parricida... Não recriminamos nada. Não nos admiramos de coisa alguma: tudo está dentro da Vida,
— é a própria Vida no seu dinamismo irredutível
e eterno.

rentemente altruístico esconde reprovável objetivo.
Por isso, os homens se. valem pelas suas intenções,
Mas como penetrar as intenções de quem quer
que seja?
Daí a impossibilidade de aferir os valores humanos.
— 41
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