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Escólio

Os poetas são construtores de catedrais. Constroem-nas 
na escuridão. Pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo. Os críticos 
são condutores de tochas. Com luzes entram em suas formas 
e sombras e revelam como cada pedra foi posta sobre a outra, 
cada tijolo – um-sobre-o-outro. E, então, deixam os seus ar-
chotes espalhados pelo chão, suas tochas à revelia e partem. E 
os poetas, não sabendo o que fazer com o fogo que não é seu, 
espantados com as suas visões, saem para o peso das trevas lá 
de fora que tudo apagam. E então tudo começa de novo num 
continuum desesperador infindável.



Ao João e

ao Pedro, à Marilu e

ao Du.



A Júpiter, o meu planeta. Ao fogo, o meu 

elemento. Ao azul, a minha cor.

À safira, a minha pedra. A Diotima de 

Mantineia, a minha mestra no amor.

A Safo, a minha mestra na poesia.
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Apresentação

Este livro começou, lá pelos idos dos anos 2000, como 
algo cuja aspiração se limitava a apenas reunir, numa coletânea, 
uma série de poemas que iam ficando por aí, esparsos, como 
que esquecidos, em folhas soltas, ou páginas de cadernos, em 
fundos de baú, que a modernidade substituiu pelas memórias 
dos computadores. Todos compostos a partir do final dos anos 
60, cada um sendo cada um. Assim pensei. Mas, no frigir dos 
ovos, esses poemas não eram tão assim, cada um sendo cada 
um. Eles tinham, entre si, uma suave unidade, um sedutor 
fio condutor, às vezes sutil, apaixonado, que os permeava. 
Entretanto, esse fio condutor, que os costurava uns com os 
outros, só apareceu mais tarde, quando ousei explicá-los em 
uma simples Nota do Autor.

Aí, a coisa desandou. Mas, antes, uma confissão.
Inocente, não atinei que esse sedutor fio condutor seria 

o sentido do mundo em que habitava. Os diversos estados de 
poesia, nos quais entrava, fizeram com que esse sentido viesse  
à tona. Pense o que se quiser pensar sobre o que seria esse tal 



13 | João Cezar Pierobon

de estado de poesia. Para outros, seria outra coisa, ou teria lá 
outro nome. O certo é que não dá para se fazer poesia sem 
que haja alguma percepção velada do mundo – velada para os 
outros –, uma percepção que repentinamente nos toma como 
se fosse uma epifania, uma espécie de visão sensível, que nos é 
impossível reter, e que quer sair de nós para as outras pessoas, 
vai se saber lá por que, quiçá por força de algum imperativo 
ancestral. E sai de nós, no caso, sob a forma de um poema. Não 
posso dizer se isso acontece somente com a poesia. Mas, isso 
pouco importa.

Todavia, temos que explicar como essa coisa desandou.
Antes, nos primórdios dessa coletânea, a Nota do Autor 

era para confessar os débitos de alguns poemas, à maneira 
de T. S. Eliot. Uma coisa simples, sintética, bem econômica 
em palavras. De repente, a dinâmica da escrita fez com que 
a “confissão de débitos” se transformasse em “explicação” dos 
poemas, ao modo de Goethe no seu Divã Ocidental-Orien-
tal (West-Östlicher Divan, Insel Verlag). Ainda outra vez, a 
mesma dinâmica – diabólica? – levou-me além de uma simples 
explicação. E à maneira de Bruno Tolentino (O Mundo como 

Ideia, Editora Globo), a coisa tomou outra dimensão. Confesso 
que temi vê-la fugir do controle, sair dos trilhos, se é que isso 
possa acontecer. Sei lá! O certo é que a dita Nota passa a ser 
uma personagem que adquiriu uma liberdade que você não 
controla mais. Vem uma sensação de que você criou algo que 
não é mais seu.

E assim, como um Demiurgo amedrontado, porém emo-
cionado, você vê esse algo solto no espaço – livre no seu voo 
de fantasia. Fantasia... ilusões... eis o problema.

Mas um Demiurgo extasiado, porque seria o artífice 
criador de alguma obra. Seria o operário, que é como o latim 
traduz a palavra grega “demiourgos”, e que Platão usou para 
falar sobre “o operário” que plasmou o mundo. E o fez tendo 
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como modelo a ideia da beleza. A ideia da divindade móvel na 
sua eternidade imóvel.

Ah!... Então veio a primeira crise.
Aí eu estaquei. Vai-se ou não em frente? Alguns minutos, 

horas, dias e semanas de silêncio... E depois continuei... Assim 
meio na inércia... Como se fosse empurrado por uma força 
desconhecida. E os poemas? E os poemas? Eram as perguntas 
que me fazia. Deixei-os para lá, para depois pensar sobre eles. 
Fazer o que, senão aceitar que o inelutável rio das ideias estava 
me levando para outras paragens. Desconhecidas. Temerárias. 
Contudo, eu me perguntava: reprimir por qual motivo? Uma 
inexplicável embriaguez fazia com que me valesse a pena correr 
todos os riscos. E continuava. Navegava, com

um indizível êxtase, em um mar de novas revelações.
Deve ser por isso que nem me passou pela cabeça a suspei-

ta de que, na minha aventura, eu pudesse dar com os costados 
na praia da feiura e do pessimismo.

Ah!... Que pena!
E aí, como um Demiurgo desesperado, iria recusar a 

minha “criação”? E iria deixá-la à sua própria sorte? Porém, 
uma questão me perturbava. Como pode existir feiura se eu 
partira da beleza? E como pode se chegar ao pessimismo se em 
minha origem estava a fé?

Nenhum mestre para me ajudar. Eu me sentia um pás-
saro que voava só. Em alturas que me metiam medo. Era um 
temerário Ícaro.

Mas uma voz me consolava. E me dizia que o caminho 
de Dante, ao contrário do meu, havia começado pelo Inferno. 
Onde se terá deixado para trás todas as esperanças. E que eu 
apenas estava pagando o preço da minha ingenuidade ao supor 
que o caminho que nos traz do mundo das ideias ao mundo da 
realidade não fosse um campo minado por armadilhas mortais.

Como foi então que Dante suportou a sua volta do Pa-
raíso?
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Ele, que saíra da feiura e fora para a beleza. Da falta ab-
soluta da esperança para a fé. Ele, que percorrera o caminho 
inverso não menos minado pelas mesmas armadilhas. Como 
foi? É preciso haver a diferença para que o diferente se faça? 
Socrático? Tautologia? Quem há de?...

Mas, deixando as tautologias para lá!... e o gozo de tê-
-los percorrido... esses caminhos... Como não correr todos os 
riscos? Alguém há de?...

E assim a tal simplória coletânea de poemas foi vagarosa 
e implacavelmente sendo esquecida. E aquilo que intencionava 
explicá-la foi se transformando em um livro gordo, espesso, 
denso, na sua massa, e que por seu peso próprio é estável, e que 
assim não nos aborrece quando, ao arrumarmos a estante, não 
cai quando posto colado face a face à sua divisória, ou colado 
a outro livro para escorá-lo. Sim, isso mesmo, um livro gordo 

e pesado, que pode também, muito apropriadamente, servir de 
escora para os outros livros. Um tijolo literário, se é que possa 
existir tal coisa – um livrão de umas oitocentas páginas! Um 
livro incômodo que só pode ser lido em cima de uma mesa. E 
que, esquecido dos poemas, que o justificavam, passou a ter o 
título de 1968 – As Ilusões Perdidas.

É claro que veio a segunda crise. E essa foi forte. Vi um 
fim de estrada na minha frente. Desanimador. O trem descar-
rilhou total e imponente na curva fechada. Parar ou continuar? 
Deixar o trem caído, ou recolocá-lo nos trilhos, para continuar 
a sua aventura? Voltar às origens simples e descomprometidas 
de dar explicações sobre poemas, depois de apresentá-los? Ou 
continuar com o livro escora e que deixou de lado as poesias e, 
assim, esqueceu a sua alma?

Põem-se dias e dias, semanas e semanas, até meses, nessa 
crise. A ideia de um livro que escora os outros era inconcebível, por 
muitas e óbvias razões. Nem dá para se entrar em seu mérito.

E, então, apareceu a  luz! Não sem sofrimento, temor  
e tremor.
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O livrão seria apenas a ‘mater’ de outros tantos livros que 
somente o processo de criação poderia separar. Não temos 
controle sobre essa tal coisa. Confessamos que nunca podemos 
saber aonde um livro vai dar. Ainda bem.

Reforça-se um aspecto. Esses outros tantos livros, um 
deles sendo a mater dos outros, como não poderia deixar de 
ser, não deixam de ter, entre si, aquela suave unidade, aquele 
sedutor fio condutor, às vezes sutil, apaixonado, que os permeia: 
o sentido do mundo, desse nosso confuso e irrequieto mundo 
que nos põe diante de uma miríade de caminhos existenciais.



Parte I - Alegoria

“Acreditar que não acreditamos em nada
é crer na crença do descrer”.

Millôr Fernandes

PALAVRAS “MALCRIADAS” DE NIETZSCHE

No livro Angústia da Influência de Harold Bloom, Uma 

Teoria da Poesia, capítulo Tessera, tradução de Arthur Nestrovski 
(Imago, Rio de Janeiro, 1991), topei com as seguintes palavras 
de Nietzsche em seu Das Vantagens e Desvantagens da História 

para a Vida. Palavras “malcriadas”, diga-se, assim mesmo entre 
aspas, por querer dar a entender aquilo que os meninos com 
exacerbado espírito crítico dizem e que os outros não gostam. 
O que é uma característica idiossincrática do filósofo.

“Ainda que as mais extraordinárias obras sejam criadas, a 
multidão de neutralidades históricas jamais arredará pé, sempre 
disposta a observar de longe o autor, da boa distância de seus 
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telescópios. O eco da obra se fará sentir imediatamente, mas 
sempre sob a forma de ‘crítica’, e embora, até então, o crítico 
jamais tenha sonhado com a possibilidade dessa mesma obra. 
A obra não chega nunca a ter uma influência, mas tão somente 
uma crítica; e a crítica, em si, não exerce influência alguma, mas 
leva apenas a outra e mais outra crítica. E assim somos obriga-
dos a considerar o fato da existência de um grande número de 
críticos como um sinal de fracasso. Na verdade, tudo perma-
nece como sempre foi, mesmo na presença de uma ‘influência’ 
como essa: fala-se um pouco de alguma novidade; mais tarde, 
de outra, e enquanto isso os homens continuam fazendo o que 
sempre fizeram. A formação histórica de nossos críticos impede 
que venham a ter qualquer influência no sentido real – uma 
influência sobre a vida, sobre as nossas ações.”

O QUE ME DISSE A NOITE PROFUNDA

Ao ler de Mallarmé,
A Tarde de um Fauno,
de Rilke,
As Elegias de Duino,
e de T. S. Eliot,
Quatro Quartetos,
Tive vontade de abandonar a poesia.
Aí, a Noite Profunda,
Não sei por que razão,
Talvez por compaixão,
Envolveu-me em seu abraço,
Aninhando-me o rosto
Entre os seus seios,
E falou-me ao ouvido,
Para que ninguém escutasse.
Ingênuo, a poesia,
Assim como uma belíssima mulher,



19 | João Cezar Pierobon

Não é você que a abandona.
Será ela que lhe deixará,
solitário,
Pelo caminho.
Quer saber o sinal disso?
Pois eu lhe digo.
Tolo, o sinal será o silêncio.
É quando você não tiver
Mais nada para cantar.
É quando a sua voz se calar.
Poeta que se cala,
É poeta morto.
Então não haverá abandono.
Inocente,
haverá morte.

ALEGORIA

O crítico não cria nada. Quem cria é o poeta. O poeta está 
no mar. E o mar é a poesia. Toda a poesia. Ao poeta cabe 
nadar. Só. No meio  das ondas. De  quando em  vez, o poeta 
divisa um barco que, firmemente, pelo menos na aparência, 
toma uma direção. O poeta, perdido no meio das ondas, então 
segue o barco. Ao longe, segue as suas luzes de navegação. Põe 
os seus olhos no piscar da luz lá no alto, na ponta do grande 
mastro. O barco, às vezes, toma o rumo de alguma praia 
longínqua que o poeta, entre as ondas, não vê. Mas pressente 
o seu sentido na firmeza do timoneiro que lá está, divisando 
ao longe. De quando em vez, cansado, o poeta chega perto do 
barco. Agarra-se em sua borda. E tentado pelo alívio de sua 
tensão, pula para dentro dele. Então o barqueiro lhe dá água 
e alimento. E ele assim refaz as suas forças. Depois de algum 
tempo, e sempre em silêncio, que jamais fora quebrado entre os 
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dois, poeta e barqueiro se encaram. É terrífico e indescritível o 
olhar dos dois. Cada um sabe, e profundamente, o significado 
daquele olhar. Vidas, séculos e milênios os dois contemplam, 
cada um no olho de cada um. O poeta sabe qual é a sua única 
saída. O barqueiro também. E então o poeta pula de novo nas 
águas. Medo? Põe medo nisso! Solidão? Só solidão? Angústia, 
desespero? Põe tudo isso! E mais o que qualquer mortal o queira. 
Abandono? Coloca abandono nisso! Só o poeta tem que estar 
ali. E só lhe cabe nadar e nadar. De tempos em tempos, por 
destino e suas próprias forças, ele, somente ele, avista a sua praia 
longínqua e sonhada. Nenhum mastro com a sua luz oscilante, 
nenhuma vela cheia, está à sua frente. E então ele nada, noites 
e dias, apenas seguindo, como que tateando, o barulho das 
ondas quebrando nas areias desejadas. E perceberá que atrás de 
si, também na mesma direção, está o barqueiro. O barqueiro 
lhe confirma o caminho? O caminho que ele, o timoneiro, que 
entrevê ao longe, já sabia? Ou o barqueiro apenas lhe segue as 
braçadas? Braçada a braçada do paciente nadador, em meio às 
vagas e ventos. Quem tem o leme do sentido? Quem poderá 
dizê-lo? Quem salva quem?

Então, o poeta grita para uma sombra que está na mar-
gem: “As palavras ‘malcriadas’ que formam as frases ‘quem cria 
é o poeta’ e ‘o crítico não cria nada’ são vãs? Oh! Tu que estás 
aí na terra firme, responde-me, se puderes, ou... se quiseres”.

“Oh! Inocente!” A sombra lhe respondeu. “O silêncio é o 
peregrinar por uma ilha erma na imensidão do oceano. É estar 
aqui solitário caminhando por desertos, nem ouvindo o som 
das águas chamando-o para que, de novo, caia nelas. A queda! 
A queda! De novo a queda no mar incomensurável.”



Parte II - Tochas e Catedrais

“Que Júpiter te conceda muitos invernos, ou que seja o último, 
este aqui, hoje, quebra-se o mar Tirreno sobre as rochas roídas que o 

margeiam”.
Horácio

SONHO COM VICTOR HUGO

Um velho estava sentado em um degrau que formava 
uma espécie de banqueta de pedra à borda de alta escarpa. A 
impressão que tive era de que chegara a um lugar onde alguém 
sempre pode ir e se sentar para admirar, no esquecimento e 
no silêncio, lá longe, no horizonte, a vastidão aparentemente 
estática do mar. Na verdade, a lenta e imperceptível respiração 
do mundo. Provavelmente era um lugar ao qual já fora por 
diversas vezes e só me recordava disso quando o via, mesmo 
que fosse em sonhos. Talvez ele, o velho, fosse eu mesmo em 
um tempo em que eu não podia determinar. Eu me via nele 
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como se me visse em um espelho. Os sonhos misturam tudo 
em um tempo que parece imóvel. Mas, logo a imagem espelho 
se desmanchou, como se saíssemos de um sonho dentro do 
sonho. Essa sensação veio-me instantaneamente assim que 
pude notar a expressão de seu semblante. Vestindo um grosso 
sobretudo negro, a profunda tranquilidade de sua face era a de 
quem contemplava o horizonte longínquo e qualquer outra 
coisa mais perto, por mais bela que fosse, não lhe despertava o 
interesse. Logo à sua frente, o mar imenso que, na perspectiva 
do céu, parecia parado, chegava bravio, revolto e vomitando 
espumas. O seu rosto como que saía da profusão de seus cabe-
los  e de sua barba. Ambos, alvos como  a neve, pareciam estar 
assolados pelo tumulto de uma impiedosa ventania que revolvia 
a superfície das águas e também a sua alma. A sua unidade com 
o movimento das águas era de tal grandeza que eu não podia 
saber se era o seu espírito que refletia o mar ou se, ao contrário, 
era este que refletia aquele. Ele sentiu a minha aproximação. 
E, como que me incitando a sentar-me ao seu lado, sem dizer 
nenhuma palavra, moveu-se, arrastando-se para o lado, dan-
do-me um lugar à sua esquerda. E voltando-se vagarosamente 
para o meu lado, e com um meio sorriso no canto esquerdo de 
sua boca, fitou-me como se nos conhecêssemos de longa data. 
E como se já esperasse, havia algum tempo, a minha chegada. 
Os seus olhos negros e apertados, defendendo-se dos ventos, 
depois de algum tempo admirando-me, com quase imperceptí-
veis meneios afirmativos de sua cabeça, como se me dissessem 
“sim, senhor, hein?”, voltaram a encarar a distância. Eles me 
pareceram cheios de uma energia que não pude definir. Tive 
uma ligeira desconfiança de que já o vira... Alguns segundos 
sob aquelas rajadas que pareciam vir de todos os lados, e um 
céu cinzento, foram suficientes para que eu levasse um susto 
e, com perplexidade, inteiramente sem fala, vi quem era...
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Sua voz sonora, entrecortada pelo estrondo das ondas 
nas rochas, lá embaixo, e pela força desabusada daqueles alísios 
começou a me dizer palavras que me chegavam aos fragmentos.

Caro amigo. Que os homens escutem o poeta! O seu dizer é o 

dizer da divindade. Foi assim desde o início dos tempos. E assim ainda 

será. Ver nas sombras das coisas que ainda não são. Dizer o que vê. 

Ter a coragem de fazê-lo. Quem será capaz disso? Para o poeta nunca 

há perda. Entenda lá tu o que quiseres com isso! Nas noites gélidas, 

pétreas, impenetráveis aos olhos, onde cada passo é uma dúvida, e 

um perigo, a sua luz nos aquece e nos ilumina o caminho. A sua voz 

é como o canto derradeiro, sonoro e fundo de um pássaro peregrino. 

Em seus olhos há um voo afastado. Absoluto na sua solidão. Ilimitado 

em ver o tempo. O seu inefável estado de melancolia torna-o o mais 

fiel intérprete da nossa dor, do nosso desespero e da nossa angústia. 

É a magia de suas harmonias que nos faz esquecer, pela beleza, as 

vicissitudes da condição humana. Os seus pés são descalços. Andaram 

por desertos. Queimaram-se por estradas ásperas. Escalavraram-se por 

desfiladeiros. Subiram pelas fendas de fogo. São eles que nos elevam 

até as alturas. Lá no alto. Onde nos esperam o sol e o céu cheio de 

estrelas. E, mais além, muito mais além, lá nos confins desconhecidos, 

o empíreo. O irreferenciável que a tudo referencia. O imóvel no caos 

em que turbilhonam a realidade, a fantasia, o pecado e o perdão.

A voz de sonho do poeta pode ser dura como a pedra. Porém, 

tem o bálsamo das flores dos campos.

Desesperado, quer pronunciar a palavra que signifique o todo. 

Mas há palavras e palavras. Sons e sons. Harmonias e harmonias. 

Músicas e músicas. Tudo. Não o todo. O que não se diz. O impro-

nunciável. O que só a alma sabe o que é, mas não consegue dizer o 

que seja. Caro amigo.

Nenhum mar. Nenhum banco. Nada de escarpa e mar 
agitado. Somente o vento, um zéfiro suave, ondulando a cortina 
da janela de meu quarto. E eu, espantado, sentado na borda do 
meu leito admirando-a. Que força é essa que me trouxera de 
volta ao meu tempo? Ao tempo do mundo. Por que acordar? 
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É isso o que eu me perguntava. Por que acordar? Agora sei a 
extensão dessa angústia. Por que abrir a porta do mundo e cair 
nele? Por que não ficar lá, naquele Éden? Por que Dante teve 
que também retornar? Rápido, tomei consciência de que era 
preciso anotar o sonho.

Era preciso registrar para a minha memória as palavras 
sonhadas. Não sei se foram essas aí. É difícil saber o que um 
poeta quer dizer.

A
Monique Roberte Louise Hermsdorff

NOTRE DAME

Vidros partidos,
Cores decompostas – rosáceas,
Portas, janelas ogivais,
Muralha de pedras
Ajuntadas no tempo
Que no tempo permanecem.

Lá dentro, a voz de Madame suave nos contava, na Maison, 
Sobre Madame de Staël. Melancolia. O belo contra o destino. 
Sonho do infinito.
Fastio da existência. Amor pela glória. Imaginação livre da 
razão e da esperança.
Entusiasmo. Elevação da alma. Gozo do sacrifício. E nós todos 
encantados...
A beleza de Atala. Ah! Alvo lírio – Madame Recamier – o amor 
de Chateaubriant?
Bebíamos tudo como um vinho sagrado.
Como sedentos tomam água no deserto.
E os amores nos nossos olhos. E os desejos nos nossos corpos. 
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Lá fora, nas ruas, as pessoas no mundo.

Imensa catedral. Colunas mestras, Pórticos e botantes.
Vidros partidos
Que transfiguram a luz do sol.

Lá dentro, a voz de Madame suave nos contava, na Maison,
Sobre Lamartine, Vigny, Hugo, Musset. Os vales. 
A imortalidade.
O outono. As contemplações. A legenda dos séculos.
Notre Dame de Paris. Os devaneios. As fantasmagorias.
Ah! Sobre o amor. Balzac, Stendhal. A comédia da vida.
O vermelho e o negro. A espada e a cruz. A força e a fé.
Os anos passavam. E então entre nós tudo se mostrava.

Lá fora, nas ruas, as pessoas curvadas sob o mundo.

Espaços de mil cores,
Que aqui e ali, nas sombras,
Revelam colunas,
Santos, imagens em pedaços,
Compostas de vidros cristais.
Multicoloridos vitrais,
Goticais.
Como mãos postas.
Enormes castiçais.
Lá dentro, a voz de Monsieur grave nos contava, na Maison, 
Sobre Baudelaire, Verlaine, haxixe, ópio, absinto, Rimbaud. 
Alucinações.
O albatroz caído no convés. Visões. Um barco bêbado.
Arquipélagos siderais.

Céus delirantes. Noites sem fundo. Torpores embriagadores. 
Lua atroz. Sol amargo. Uma quilha quebrada.
E o mar profundo que engole tudo.
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Ah! O Tempo! A volta no tempo. O passado que desaba no 
presente. 
Ah! O segredo! Proust e a Madeleine. A descoberta do eterno 
em nós.

Lá fora, nas ruas, o tempo enganado pelo sem tempo.

A unidade de épocas
Ogivais. Arcos, paredes,
Espessos blocos retorcidos.
Imagens esculpidas – pedras 
Talhadas, monstros, santos.
Pavorosas gárgulas que vomitam água.

Lá dentro, a voz de Monsieur grave nos contava, na Maison, 
Sobre Mallarmé e os simbolistas. A nuvem impenetrável.
O Azul inatingível.
O caos. O vazio. O mistério da poesia. O dado que gira na 
incerteza. Ah! O cisne! O lago. Valéry. Narciso condenado a 
amar Narciso, Pela beleza de Narciso. A fina camada espelho 
que tudo dá e tudo tira. A possibilidade do beijo e a impossi-
bilidade nos lábios.
Oh! Tragédia!
Oh! Que dó! A revelação da finitude em nós. O amor é presença 
e ausência?

Lá fora, nas ruas, o espaço enganado pelo sem espaço. 

Inferno e céu. Flecha
Que se lança rápida
Para o alto violáceo.

Lá dentro, as vozes de Monsieur e de Madame nos contavam, 
na Maison,
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Sobre Apollinaire, Dada, Breton, Éluard,
Aragon e os surrealistas. Sonho.
Demência. O inconsciente nu e puro sem o filtro da razão, da 
estética e da moral.
“Tudo é permitido, chers amis...” E suas vozes ficaram roucas... 
Depois mudas...
Ah! Contem-nos mais! Contem-nos mais! Chers professeurs. 

Mesmo que seja... Oh!... Sobre o que não se pode contar... 
Restou o silêncio. A poesia não poesia.
A beleza não beleza. O amor não amor. Os poetas calados. O 
que será de nós?

Lá fora, nas ruas, o disforme já mostrava a sua face. 

E no rio sereno se reflete – a Catedral,
Em meio às luzes da cidade.
Amores, sonhos, desesperança – uma vaga angústia – uma 
busca. Notre Dame.

Lá fora, vista da rua gélida, o espaço da forma, a beleza. 
Ah! A justa proporção! A luz interior que ilumina e aquece.

SONHO COM PAUL VALÉRY

Na negritude de meu quarto, o rosto branco, cabelos 
brancos, bem penteados, partidos quase ao meio, e as mão 
brancas, com um anel de ouro no dedo mindinho da mão es-
querda, terno e gravata absolutamente negros, e os olhos fixos 
em mim; eu já trêmulo. Nenhuma dúvida. Era ele. No meio 
das sombras. Numa noite em que tudo era escuridão fechada 
e silêncio. Então ele me disse palavras mais ou menos assim...

Caro amigo. Não conte com a música das Musas. Elas cantam 

para os deuses. O que chega a nós de suas vozes não é para o ouvido 
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dos mortais. É como a beleza de um sonho impossível, imemorial, 

que se desmancha no ar ao tentarmos abraçá-lo, ofegantes. E com a 

sensação de que algo, que não sabemos o que seja, nos escapou. Poesia 

é trabalho, trabalho e trabalho. É inconformidade com o que está ali 

diante de nossos olhos. É uma escada cujo último degrau é intranspo-

nível. É um sempre subir. E subir mais. E mais. É um sentimento de 

humildade que temos ao saber que a beleza última, que só a poesia 

pode nos revelar, é-nos intocável. É aceitar, que depois de muita 

inquietação, dor e fadiga, que o que conseguimos será uma coluna 

partida, mesmo que seja bela onde ficou. É esperar que alguém piedoso 

leve, para longe de nós, as nossas frases, sentenças e versos. Pois nem 

frases, nem sentenças, nem versos, jamais terminarão. Caro amigo.

Meio acordado, fixei-me, num esforço hercúleo, no foco 
de luz que caía sobre o rosto do poeta, e tentava ainda mais 
ouvir a sua voz... Era ávido como Dante ouvindo aquelas vo-
zes no Paraíso. E como acontece nos sonhos, a sua imagem  
se apagou, como se apagam, no céu escuro, toda a beleza e a 
imensidão das cores dos fogos de artifício.

A cortina da janela levemente oscilava. Parecia que al-
guém tinha passado por ela. E se dissolvera na noite exterior. 
Sem o saber, eu já transpusera a soleira que, no sonho, me 
separava do mundo.

Como desesperado, corri para anotar o que ouvira. Não 
sei dizer se as palavras do poeta foram exatamente as que aí 
coloquei. Mas, acho que foi o que ele quis me dizer. É difícil 
saber o que um poeta quer dizer.
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A
Vanna Piraccini

O LANÇADOR

Na mão terei um foco de luz
E o lançarei pelo espaço;
E lá ele rolará entre massas,
Mares de matéria gelada.
Levará o amor, as paixões, os desejos,
E iluminará esse todo de nadas.

O sol será uma bola, qual lua,
Solitária e fria, flutuando na escuridão;
E os oceanos serão mares brancos congelados. 
Não existirão nem brisas, nem cantos,
Nem flores, nem vida, Nem amores, nem ais.
Só o silencio vagará na superfície do mundo, 
Mergulhado em cósmica solidão.

Os homens não serão nem espectros, 
Nessas florestas de pedras.
A terra, inerte, sem traços, nem lembranças,
Das lutas heroicas da humanidade, será cinza única 
Das cinzas de todos os esforços,
A convergência de todas as ansiedades.

Sonhos, desesperos, paixões,
Ilusões – ciências, princípios, artes e teoremas... 
Tudo estará transfigurado
Debaixo de capas translúcidas 
De geleiras petrificadas.
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E assim flutuará o planeta heróico, 
Aquele da esfera solar.
E dos homens e de sua imortalidade 
O universo não terá notícia.

Oh! quanto desperdício!, dirão, 
Porque não sabem o final mistério...

E o meu foco de luz
Que eu, como um lançador olímpico, 
Rodando, rodando e rodando,
Em voltas incríveis, Lancei ao acaso,
Estará em velocidade incomensurável 
Percorrendo outros espaços.

E dele nascerão outros mundos, 
Vias Lácteas, sistemas, estrelas, sois.
E planetas primeiros, segundos e terceiros, 
A vida, os pássaros, as flores, os sons,
As cores, os homens, 
Os ais e os clamores, 
As mãos e os corpos, 
As bocas e os beijos, 
O amor e a poesia,
E toda a harmonia do mundo.

E eu estarei atrás das galáxias vermelhas, 
Na borda do infinito insondável.

E contarei todos os segredos,
Como Orfeu, vibrando a minha lira de fogo, 
Com os dedos tocando cordas de luz.

E os mundos dançarão ao ritmo 
De minha música sagrada.
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SONHO COM T. S. ELIOT

Era ele, nenhuma dúvida, era ele. Terno, gravata, aros 
dos óculos e cabelos bem partidos e penteados – tudo absolu-
tamente negro. Em contraste com a alvura da pele, da camisa, 
da gravata e do lenço meio jogado no bolsinho do paletó. Um 
sutil sorriso, à Monalisa, nos lábios. As mãos sobre uma imensa 
mesa cheia de livros, alguns deles abertos, qual um professor no 
início de sua aula. Os olhos firmes. A testa que parecia reverbe-
rar a claridade que vinha de fora. E uma voz bem compassada. 
Dizendo-me palavras das quais tento me lembrar.

Ele falava por blocos aparentemente desconexos de frases 
entremeadas por cantos corais.

Caro amigo. Kyrie eleison; Christe eleison; Kyrie eleison. – 

Senhor misericórdia; Cristo misericórdia; Senhor misericórdia. – As 

pedras caem da muralha, uma a uma, rolam quais restos de ruínas. 

Em cada uma há uma inscrição. Letras e palavras, frases e sentenças, 

que nem começam e nem terminam. Gloria in excelsis Deo et in terra 

pax hominibus bonas voluntatis. – Glória a Deus nas alturas e paz 

na terra aos homens de boa vontade. – Nem sons, nem sentidos, nem 

figurações, nas pedras, talhadas. Uma a uma as pedras caem. Uma 

a uma caídas as pedras estão sob a fornalha ardente do sol. Credo in 

unum Deum, Patrem omnipotentem. – Creio em um só Deus, Pai 

onipotente. – Uma a uma caídas as pedras estão sobre as areias fer-

ventes dos desertos. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domine Deus Sabaoth; 

pleni sunt coeli et terra gloria tua.

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus dos Exércitos; o céu e a terra 

estão cheios da Tua glória. – Uma a uma caídas as pedras. Uma a 

uma erguidas as pedras. Pelas mãos dos construtores. Eles que se 

lavaram nas cinzas das portas queimadas. Benedictus qui venit in 

nomine Domini. – Bendito é aquele que vem em nome do Senhor.

Cada uma pedra caída é cada uma pedra erguida. Pedra sobre 

pedra, com os seus signos enevoados, impenetráveis, elevam-se aos 

céus. Hosana in excelsis. – Hosana nas alturas. – Pelas mãos dos 
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construtores ergue-se a catedral. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis. – Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo 

tenha piedade de nós. – Lá, guardando o portal, um anjo cantando... 

Beati mundo corde! – Bem-aventurados os puros de coração!... lhe 

submeterá à prova do fogo. E mãos femininas lhe concederão a prova 

da água. Fogo e água. Fogo e água. Fogo e água.

Asperges-me. Lux aeterna. – Luz eterna. Asperges-me. Ite 

missa est.

– Ide, a missa está dita. – Dominus Vobiscum. – O Senhor 

esteja convosco. Caro amigo.

Meio dormindo e meio acordado, e algo assustado, sen-
tado na cama, na posição de lótus, com o coração em disparada, 
vi, clara, a sua imagem se dissolver em frente à janela, em meio 
a uma miríade de pontos de luz, como se uma finíssima névoa 
se dissolvesse ao sol. Eu me sentia em um limiar desconhecido 
do espaço e do tempo que sonho e realidade misturam. Talvez 
estivesse com o mesmo espanto de Dante com tudo o que via 
no Paraíso. Êxtase na sua forma mais pura. E a porta para o 
mundo ali. Ali, diante de meus olhos, para ser aberta.

A cortina tremulava, como se alguém acabasse de passar 
por ela. Era o vento. E a miríade de pontos de luz nada mais era 
do que as mil cintilações das cores vivas da manhã inundando 
o meu rosto.

A custo anotei o sonho. Eu acho que foi isso o que o 
poeta quis me dizer. É difícil saber o que um poeta quer dizer.

A DESCOBERTA

A angústia de abrir os olhos... e descobrir
Jogado aqui desde sempre... e sempre...por aí.
Assim já nasci do meu útero fundamental.
Condenado! Condenado ao mundo!
Eis a minha marca, a tatuagem indelével de minha existência! 
Eis o meu pecado original.
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Já sempre fui de lá atirado entre as coisas.
E assim entre coisas que me vêm... e vêm...
Esbarram-me, esfregam-me, confrontam-me – 
Oh! irrepresentáveis!
Nem palavras, nem formas, nem essências,
Ali, puras, nuas, somente elas mesmas, duras, pétreas.

Imóveis coisas!

Tudo vem nesse encontro de minhas mãos e de meus olhos, 
Em meu silêncio quebrado pelas mil vozes partidas, 
Discursos cacofônicos intercalados e sobrepostos,
Profusão confusa de sons: orquestra do cotidiano do mundo, 
Nessa minha presença aberta, mas sem palavras.
No silêncio monacal diante de uma totalidade assustadora, 
Porque estranha. Porque algo que me abafa.
E me parece retirar o ar vital de meu hálito.
Algo que é real, mas não está aqui. Nem cá, nem acolá. 
Que me pega sem tocar. Nem aqui, nem ali.

E tudo já assim desde antes.
Lá nos esconsos do que era antes de ser... o que foi antes de tudo. 
E com essas coisas e esses outros brinco em minhas mãos,
E com elas apenas resvalo o sumo segredo dos mistérios inson-
dáveis, 
Enigmas das pedras, intocáveis dos corpos.
Meu corpo. Outro corpo. Delas, das coisas? Quem sabe?
Nasce o que sei e o que talvez não saiba, Ou nunca saberei...
De boca aberta, como um imbecil, vislumbro que apenas 
Dou saltos que nos saltos procuram
O que já desde antes nos saltos estava.
Passos que procuram atrás o mesmo ponto do chão que os apoia. 
Num mundo sempre aberto, no seu todo escancarado, 
Bocarra intangível ao meu mundo de significados,
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Pobre mundo fantástico! Iguais fantasias para desiguais realidades! 
Princípios, axiomas, hipóteses, teoremas, corolários, 
Premissas e conclusões, tese e antíteses – tudo fórmulas ideais. 
Tudo saído de mim mesmo! Eu e o meu parto!
Eu parteiro, eu parturiente, eu parido!

Oh! O abrigo privilegiado! Delícia de minhas quimeras!
Fim das arribações.

Aves que voam... e voam... imersas no disco imenso da lua, 
Voltam?! Vão? Para onde?
No dia ensolarado e na noite abissal,
Como que, sedentas, tocadas pela água sagrada que tudo para. 
Em fuga pelos ventos afora,
À procura de lagos inertes, sombrios. 
Oceanos congelados, sem margens,
Sem praias, sem rochas que incansáveis escoam a espuma das 
ondas. 
Imensos penhascos sem ninhos, nem nichos, nem ocos – nada! 
Nada a ecoar os cantos, os gritos, os guinchos metálicos 
Vindos do mar, do ar e da terra.

Onde está a minha voz para sair dessa perdição?
Onde está o elo original?
Que me retira dessa impropriedade?
Oh! Sagrada música de minha boca!
Ai de mim, se eu não cantá-la!
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SONHO COM DANTE

Havia um quadro na parede branca lateral ao meu leito. 
Eu o contemplava absorto, incompreensivelmente sentado 
na borda macia de minha cama cujos lençóis exalavam quase 
insensíveis essências de alfazema. Sim, os perfumes eram es-
ses mesmos. Mas... um quadro?... Sim, era um quadro... Um 
quadro?... Ali?... Ou... uma janela? Naquele local não seria o 
lugar da janela por onde, sempre ao levantar, via o vale florido 
e que ia se perdendo ondulante e longe, com as suas sombrias 
encostas? Não sei... Estava crivado por dúvidas naquele esta-
do de sonho. Não sei mesmo... Ah! As cortinas estavam lá!... 
Sim havia umas cortinas... Sim, era isso mesmo! Belas, fofas e 
ondulantes cortinas rosadas que elegantemente o envolviam. 
Elas estavam amarradas, com muita graça, como sempre ti-
nham estado, por longos laços de fitas que brilhavam e que 
eram largas e avermelhadas, e que, bonitas, se esparramavam 
pelo assoalho acastanhado de madeira. Eu sentia em meu rosto 
uma leve brisa que me envolvia em uma carícia de aromas que 
vinham dos campos lá fora. Como sempre o havia sido. E que 
me fazia respirar profundamente até a tontura. Entretanto, 
a coisa não era igual ao que sempre fora. Havia irrealidade e 
realidade misturadas. E o mais inusitado era que havia em mim 
a consciência disso. Como pode ser? Sonhar e ter consciência de 
que é sonho? Um sonho intensamente colorido do qual não se 
quer acordar? Quem haveria de me explicar isso? Eu me senti 
muito leve quando, ainda sentado, admirei a beleza daquilo que 
mais se parecia a uma pintura. Ela, aquela pintura, ou o quadro, 
que parecia uma janela aberta para o mundo, me enfeitiçava, 
me magnetizava, era hipnótica, como que me atraía de um 
modo fascinante, incomum, irresistível. Nela, desenhava-se 
um longo caminho que ia se perdendo no vale todo florido. 
Mas era isso mesmo! O meu vale era também tomado pelas 
flores. Mas, nela, naquilo que era uma representação, vamos 



36 | Condutor de tochas

assim o dizer, tudo estava imensamente imerso em todas as 
cores. Estava a mil anos-luz além da minha realidade. E as 
cores, mais do que em qualquer outro instante, estavam mais 
vibrantes, vivas, cheias de um mágico brilho de cristais. O ca-
minho estava como que forrado pelas flores dos flamboyants 
de todos os matizes que pendiam, como que chorosos, sobre a 
longa estrada cujo fim não me era dado saber. Simplesmente 
ia para o seu desconhecido fim de um horizonte interminável.

Alguma vontade fez com que me levantasse e, decidida 
e calmamente – disso tive consciência –, caminhasse até à 
frente daquilo que julgava ser um quadro e, tal um menino 
travesso, curioso, não temendo o que aquilo lhe poderia dar, 
que pula uma janela, senti que simplesmente podia transpô-la. 
Ou transpô-lo? Oh! Infantil imaginação! Quadro ou janela? 
Bah! O que importa isso agora?

E, lá fora, no caminho da pintura, que então não era mais 
nada disso, vi-me junto a um homem, esbelto, não muito alto, 
todo vestido em um longo e generoso manto, e com a cabeça 
coberta por um bem-composto capuz, ambos, o manto e o capuz, 
negros e luzidios, feitos com o mesmo tecido, caindo-lhe muito 
bem, com nobre elegância, tudo lhe dando uma parecença de um 
monge andando em meio àquele caminho de flores espalhadas 
pelo chão. Flores que a barra de sua desenvolta e volumosa 
roupagem ia delicadamente arrastando e levando junto com 
os seus pés, esses vestindo quase imperceptíveis sandálias, que 
se revelavam na medida de seus vagarosos e pensativos passos. 
Ele, creio, olhando meio de lado, sorriu-me. Mas logo virando 
o seu rosto, começou a me dizer coisas que não guardo muito 
bem. Por falta de melhor definição, creio que ele pronunciava 
mais uma melodia falada. Imagino que seja isso. Pois havia 
harmonia nos sons, que se repetiam e mudavam, numa certa 
sequência bem ordenada, dando continuamente uma noção 
de similaridade e diferença. E significativamente tais sons 
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ondulavam na sua voz algo recitativa. Deduzo que, por isso, 
ele construía fragmentos musicais. A coisa é meio enevoada. E 
nos vem assim aos pedaços. A música aí querendo dizer coisas 
além das palavras, essas desventuradas, às vezes em frangalhos, 
que costumam, numa enorme sequência, apoiarem-se umas 
sobre as outras para se fazerem entender.

Inexplicavelmente, algum capricho fortemente me re-
tinha, e me puxava para trás, talvez aquele mesmo elã que me 
impeliu para fora de meu quarto, saindo pelo plano de uma 
linda pintura, ou janela. Vá lá se saber! E então eu fiquei a 
contemplá-lo. Ele, imperturbável, a seguir o seu curso, arras-
tando o seu manto nas flores, sem mudar o compasso de seus 
suaves passos, sem nem sequer virar o rosto, ou os olhos, para 
ver se eu o acompanhava. Isso eu notei. Tenho a impressão 
que ele devia ter sentido isso. Mas, absorto no que devia estar 
pensando, seguiu com decidida determinação o seu destino.

No princípio, mal o fiquei admirando ir-se. Depois, 
comecei, por uma oculta intenção, a caminhar para trás, de 
costas, ou de lado; um gesto humano de quem não quer se ir. 
Um vacilante, que vai com os pés, mas não com o coração. 
Na verdade, estava fascinado por aquela misteriosa figura de 
monge, que ia se perdendo, e que ia se afastando, cada vez mais 
e, por isso, parecendo, na progressão da distância que ia nos 
separando, uma tênue mancha ondulante, como se estivesse 
em meio a uma miragem, no horizonte longínquo...

Creio que consegui reter, mesmo fragmentariamente, 
alguma coisa do que ele me disse, naquela sua linguagem mu-
sical. Mas o que ele finalmente falou, por suas últimas e poucas 
palavras, nos instantes finais, logo antes de nos separarmos, 
marcou-me profundamente, e por isso vai ficar para sempre 
gravado na minha memória.

O que te passei, então, são apenas impressões de um 
sonho. O último de todos os últimos. Confio que tu saibas 
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compreender o que te falei. O que posso ousar mais, depois 
de chegar aonde cheguei?

E aconteceu que, nesse vacilante ir-se e não querer  ir-se,  
e com essas últimas palavras a saírem automáticas de minha 
boca, como se eu as repetisse para mim mesmo, dei com um 
homem. Assim... de cara, como se desse contra uma muralha, 
tão distraído e apaixonado estava com os sons de minha voz, e 
das minhas olhadas para trás, procurando a imagem que sumia 
tremeluzindo e que me encantava. Não  posso dizer que foi 
um susto, pois não me é dado falar de sustos  em sonhos, onde 
tudo parece que acontece por que tem que acontecer mesmo. 
Mergulhados nele, não temos explicações. Interpretações? 
Essas ficam para depois, se é que as há... Não se perguntam os 
porquês disso ou daquilo nesses estados oníricos. Simplesmente 
acontecem, e pronto!

Era um homem muito elegantemente vestido, bem pen-
teado, cabelos negros, algo luminosos, esmeradamente bem 
penteados e repartidos. Ele se mostrava esbelto. Usava um 
terno azul-marinho fechado, corte impecável, uma camisa 
branquíssima e uma gravata de seda vermelha que, reflexa, 
reverberava os vermelhos dos flamboyants. Nos seus gestos 
e atitudes ao topar comigo, com um meio sorriso no rosto, 
naquela minha volta imperativa, logo vi quem ele era, no seu 
jeito de se aproximar de mim, depois de mais uma inútil olhada 
trás, e quase mais nada poder ver daquela mancha que ia se 
transformando em um ponto, e que desaparecia gradativa-
mente entre o céu e a terra. Ele, o homem, aproximou-se de 
mim com uma inesperada delicadeza, esfregando as mãos. O 
que me assustou. Inacreditável! Nem em sonhos juraria poder 
topar com ele. Eu sempre o tomei como um mestre e um crítico 
muito rigoroso. Alguém que não seria dado a muita conversa. 
Ali mesmo, assim, diante de mim? Pelos céus! Exaltado, eu 
não conseguia administrar muito bem o que acontecia. Ele... 



39 | João Cezar Pierobon

vir ao meu encontro?... Como isso?... Talvez tenha sido uma 
coisa daquele... monge.

Desenhava-se uma situação paradoxal, mesmo sendo 
uma visão quimérica. Saí de meu leito, atravessei um pequeno 
espaço, entre a minha cama e a parede lateral, onde havia um 
quadro, que supunha estar lá desde priscas eras, pendurado, e 
súbito vejo-me frente a um monge. Um monge que, na ver-
dade, sob o manto e o capuz, escondia um poeta, como se viu. 
E, em meio à exaltação, caminhando ao lado desse monge, tão 
repentinamente quanto fui como que jogado naquele caminho 
florido, ao seu lado, algo me atrai para trás. Tira-me do lado 
daquela enigmática figura. E, como se fosse por magia, o que é 
mesmo natural em sonhos, pois tudo neles é mágico, fantástico, 
imponderável, sem noção de espaço e de tempo, vejo-me diante 
daquele que sei que também é um poeta. Inexplicável... Tudo 
vago... Em meio a névoas noturnas onde há brilho sem luz...

E então houve um diálogo.
– Aquele homem sorriu para você... Logo ele?... Ele... 

sorrir?... Muito excepcional... Posso estar além do sonho...
Sim, mas foi um sorriso um tanto extravagante... não 

sei bem como classificá-lo. Essas palavras aí não dizem nada.
Como assim?
Não sei se foi um sorriso, ou uma revelação do que estava 

por trás de um meio sorriso, uma levíssima e sutil expressão 
facial mais próxima de uma ironia do que de um contentamento. 
Ou uma mistura dos dois. Não sei explicá-lo muito bem. Ele 
meneava negativamente a sua cabeça, dentro daquele capuz, 
creio que me olhando meio de soslaio e, depois, mirando o 
chão, dando a entender que queria me dizer...

O quê? Fala, meu amiguinho!
Como se quisesse me dizer o que Goethe disse de Wi-

lhelm...
Sim, desconfio sobre o que seja.
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Qualquer coisa assim... vamos dizer... como se eu fosse 
alguém que não soubesse de nada... um aprendiz... de quem ele 
sentia pena... e que lhe comovia... porque talvez me tomasse 
por alguém inocente, ou qualquer coisa assim.

Compreendo.
Digo assim pelo que depois ele me falou. Falou não. 

Cantou. Era um canto que não sei como lhe repetir. Isso tudo, 
como você deve ter visto, foi-me dito andando sempre, o tempo 
todo. Ele de cabeça baixa, como se contemplasse o caminho 
cheio de flores pelo qual caminhávamos.

Como foi o canto? Qual música saiu dele? Quero ouvi-la 
de você mesmo, pela sua boca. Com o som da sua voz.

Não sei se vou conseguir cantar o que ele cantou. Pois ele 
mesmo dizia sobre  a insuficiência da linguagem para narrar  
o seu êxtase ao contemplar a beleza que lhe foi dada ver, ou 
melhor, que se mostrava diante dele.

Todavia, ele cantou... mesmo admitindo essa insuficiên-
cia... Ele, aquele homem, nesse caso, amiguinho, teve uma pre-
monição de bardo, de vate oracular, ou lá o que for, querendo 
se dizer, nesse caso, adivinho, o que vê nas névoas do futuro, 
sobre o que se diria, séculos depois, sobre as limitações da 
linguagem, inclusive a filosofia que afirma, talvez com algum 
atrevimento, diga-se, uma coisa infantil, ou mesmo petulância, 
entretanto, prenhe de alguma verdade, e assim, quero crer, 
nada infantil. Uma filosofia de certo modo ousada, escatoló-
gica, ou filosofia do fim da própria filosofia, pois, tudo seria 
linguagem precária, limitada, provisória, dado que tudo o que 
se fala, em si, é símbolo... e o real nos restando, no frigir dos 
ovos, inatingível... O que, para mim, é uma tremenda de uma 
autorreferência, ou melhor dizendo, uma autonegação! Pois 
como dizer sobre o fim de qualquer coisa, se aquilo que se 
afirma é também precário, é símbolo, dito por palavras, ou o 
que seja, nada a ver com a verdade profunda... É melhor se ter 
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humildade. Tê-la não faz mal a ninguém. Qual é o problema 
de se dizer que esta, a verdade, nos é impossível, mas nem por 
isso vamos desistir de buscá-la... Foi o que sempre se fez. E a 
filosofia não se acabou por isso. E nem vai se acabar. Quem 
fez a filosofia do fim, estava dando fim a si próprio. Estava 
desistindo de ser filósofo.

Confesso que não entendi nada do que você fala.
Estamos nos desviando do foco, que é o canto do poeta 

com quem você andou, pela graça dos céus. Queria ter o que 
você teve. Que dádiva! Ele, o homem aí do manto e do capuz 
escuro, que caminha sobre as flores, ele em pessoa, e não outro, 
com as suas autênticas palavras, e não com outras, lhe respondeu 
como conseguiu vencer a sua alegada insuficiência.

Mais uma vez, não compreendi.
Meu amiguinho, para que procurar fora de você mesmo 

o que em você está desde eras ancestrais? Você, por um acaso, 
procura algo que já está em suas mãos? O que você usa aí para 
me dizer, e eu compreender, que você não está sacando nada 
do que lhe digo?

Ah! Sim... é a... linguagem...
Oh! Como é divina essa compreensão por si mesmo! Sim, 

é a linguagem. Porém a linguagem dele foi muito especial, a 
preciosa língua da poesia, que diz coisas que qualquer outra 
forma de expressão não diz, porque não pode dizer, não con-
segue, nem que o tente. Transforma-se em gagueira. Somente 
a linguagem da música poética que ele usou pode dizer o que 
ele nos disse nesse... seu... último e apaixonado canto aí. Não 
há outra forma de linguagem para narrar esse espanto que se 
apossou dele, ao ver o que viu. Somente a linguagem poética 
pode falar sobre a luz criada das sombras, a escuridão que nasce 
da claridade, do ser criado do nada, o nada que vem do ser, da 
morte nascida da vida, e do dionisíaco renascimento desta após 
aquela, do fim sendo o começo, e do começo sendo o fim. Só 
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a linguagem poética é um duplo reflexo de si mesma. E pode 
construir beleza com os contraditórios. Tudo isso é simbolismo? 
Sim, é isso mesmo... Mas, e daí?

Compreendo. Pensei que a poesia não tivesse mais nada 
a nos dizer. Uma brisa de primavera envolveu-me a alma com 
o seu frescor e o seu perfume.

Sim, mas, voltemos ao ponto... sobre o canto que ele lhe 
cantou... É claro que o conheço quase que de cor, mas, quero 
ouvi-lo com a música da tua voz. Quem sabe não seria a música 
que viria dele, do poeta que anda sobre as flores, vestindo um 
manto escuro... e um capuz de monge...

Isso seria um prêmio para mim... Não chego até a essa... 
sua altura...

Deixe isso para lá, vamos ao canto.
Ele me disse que, ao ver o que viu, se sentia como uma 

criança que mal articula as palavras. E assim ele iria falar com 
hesitação. Seria mais um tartamudear do que uma fala. Dizia 
que teria que ter memória para poder guardar tudo o que se 
descortinou frente aos seus olhos. Até mesmo a memória po-
deria deixar de acudi-lo diante do que a sua visão admirou. O 
que lhe exigiu o esforço supremo da suprema contemplação e 
da atenção. Nenhum desvio lhe seria permitido. Qualquer vacilo 
poria tudo a perder. Uma coisa impossível para nós, humanos.

Ficamos calados e como que paralisados... Naquele in-
definido tempo...

Você parou? O que houve? Quem há de negar o que você 
sentiu quando ouviu os sons daquela voz harmoniosa?... Você 
não deve temer nada! Estamos sós. Eu sou a sua coragem... 
Vamos ao último canto... como se viesse da voz dele... O tempo 
urge, amigo. Daqui a pouco soará a hora.

Vou tentar... Desculpe-me algum vácuo da memória... 
Os indesejáveis e inevitáveis desvios... Porventura haveria 
alguma criação minha...



Ótimo! Será bem-vinda.
Ele acreditava ter visto a forma da totalidade. Pois, unia 

a substância, o que por si existe, sem depender de nada, e o 
que, por si, é contingente, acidental. E por falar nisso, estava 
tomado por uma felicidade indescritível. Não poderia haver 
nada depois dessa singularidade. Todo o seu ser estava preso 
na sublime contemplação. Era-lhe impossível retirar os olhos 
daquela luz. O bem, que é o objetivo supremo do homem, es-
tava diante dele. Nele, tudo era perfeição. Fora dele, tudo era 
imperfeição. Uma claridade nunca vista o envolvia e o mantinha 
suspenso, liberto da gravidade do mundo. Uma resplandecên-
cia intensa permeava tudo, todas as coisas. Mas, o fazia com 
doçura... Era a luz eterna, que nela mesma tem a sua morada, 
somente ela se entende e por ela é entendida, escapa à nossa 
ciência, e assim entendendo-se é capaz de amar e sorrir. É a 
sagrada e eterna luz circular que se reflete duplamente, e que 
é sapiência e amor. As asas de sua mente não o levaram a tão 
alta cognição, todavia, um relâmpago sacudiu-o, e satisfez o 
seu desejo de sabedoria. Mas, qual não foi a minha exultação 
de me lembrar de seus últimos versos, por suas próprias pala-
vras, se é que é isso mesmo, pois, tudo foi sonho estonteante 
e arduamente anotado... Perdoe-me se não foi isso... Então, a 

Musa Calíope silenciou-se para mim. A minha inspiração cessou. 

Não importa! Pois, o amor, esse que faz mover o sol, no céu azul, e 
as estrelas, no firmamento etéreo, esse tomou as rédeas do meu 
coração, e me governa de acordo com a sua vontade.

O círculo, a forma geométrica mais perfeita. A infinitude 
na finitude. O intemporal no temporal. A forma cuja busca do 
seu princípio de medida abriu-nos um mundo. Esse canto é a 
clef de voûte, a obra-prima, dentre todas as demais, a obra-prima 
de excelsa beleza.

Clef de voûte?...



44 | Condutor de tochas

Sim, a chave da abóbada. A chave sem a qual a cúpula 
desmorona. Mas, sem a cúpula, não existe a clef de voûte. Para 
se chegar lá, no cimo, desta pedra angular, tem-se que cons-
truir a abóbada e toda a estrutura que lhe dá base, fundação, 
fundamento. Ela é como o vértice da pirâmide. Igualmente   a 
consequência de uma construção. É o ponto fundamental, fim 
e início de tudo. É o êxito do encontro de quatro retas e quadro 
planos. É o êxtase em estado puro. Quando admiro essa pedra 
angular, espreitando o alto, essa... pietra d’angolo... que tem a 
forma de uma pirâmide invertida, ela me parece um cristal 
puro. Ela é a pedra translúcida que joga, sobre o chão, e na 
minha face, o segredo dessa luz de que fala o poeta que sorriu 
para você e lhe abriu o seu coração.

Quando ele, o elegante professor, acabou de me falar 
isso, a mesma inacreditável força atrativa, que me puxara para 
trás, quando eu, sonhador, caminhava ao lado do homem de 
manto e capuz negros, essa idêntica força começou de novo o 
seu infalível trabalho, e me atraía, inexorável e impiedosa, no 
sentido do meu ponto de partida.

Ele, aquele monge, ia já muito longe, e submergia no ar 
do caminho de flores, que ia volteando-se, delicado, pela borda 
do vale. Ainda me era possível ver o seu diminuto espectro, o 
que seria um ponto escuro, a tremeluzir em meio aos raios do 
sol, filtrados pelo frescor da manhã.

E eu, então, me voltava para o que fora o meu mestre, o 
meu guia, naquele sonho. Como se lhe pedisse socorro.

Ele me fitava calado. Meneava a cabeça negativamente. 
Como se me quisesse dizer que nada poderia fazer. Eu simples-
mente seguia o imperativo da vida. O imperativo de ter que 
acordar. Quanto mais me sentia ser arrastado para trás, mais 
desalentado ficava. E mais incisivamente ele sacudia a cabeça, 
como que me dizendo que era inútil a minha resistência. Nada 
poderia ser feito. E eu gritava...

Por que acordar? Por quê?
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Ele, com o seu gesto, completamente em silêncio, e já 
com uma expressão de compaixão no rosto, continuava lá, 
estático, e cada vez mais longe de mim. Cada vez mais longe... 
mais longe...

E me vi gritando para mim mesmo, sentado na minha 
cama, como um desesperado:

Por que acordar? Por que acordar?...
Peguei-me desperto, quase sem fôlego, pronunciando 

tais palavras.
Sentado na borda da cama, o coração aos saltos, os olhos 

postos na janela, com a sua diáfana cortina panejando levemente, 
mostrando-me, como sempre, o meu vale florido e perfumado. 
Como que acariciada pela doce brisa matutina, a luz do sol, 
assim caindo afetuosa sobre o meu rosto, dizia-me que o dia 
estava se apresentando. E que o mundo estava ali mesmo. E 
eu balbuciava com uma voz quase silenciosa.

Por que acordar? Por que acordar?
Livrei-me, não sei como, de minha enlevada paralisia,  e 

com os pés no chão da realidade da vida, corri como um louco, 
com a alma presa pela mão da garganta, ao tomar consciência 
de que tinha que anotar o sonho. Supliquei aos céus que me 
poupassem qualquer falha na memória. Pedi-lhes calma e con-
centração absolutas para não me deixar escapar nada.

Não sei se o que os poetas me disseram foi aquilo que 
anotei. É difícil saber o que os poetas querem dizer.
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A DESPEDIDA

Sempre foi partida. Despedida. 
Sempre foi distância.
Angústia de nunca mais! Ah! Adeus! 
Sempre foi presença. Ausência.
Sempre foi proximidade. Separação. 

Amor, vencedor de todos os meus Eros.

Nos olhos. As lágrimas.
Nos lábios. O silêncio. Adeus! 
No coração a chama.

A volta! A volta!
Nas mãos. Nos corpos.
O estar ali. No abandono.

Um dedo na boca que não fala. 
Adeus!



Parte III - O Vulto no Azul

“Vão demolir esta casa. Mas meu quarto vai ficar... 
Intacto, suspenso no ar.”

Manuel Bandeira

PRELÚDIO

Há somente cinzas nesse lugar. 
Um lugar que não é meu.

Cinzas... cinzas...
No seu pó faço o meu rastro.
Talvez um rastro que quero sem volta... 
Um rastro apagado porque tudo é cinza.

Farpas de fogo,
No horizonte de um céu violáceo, 
Quais múltiplos coriscos na noite densa, 
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Projetam a minha sombra de névoas, 
Essas luzes e essa escuridão pulsantes, Nesse chão.

Lá, aquele chão... Lá, eu já conheço... 
Lá é um chão que não é chão...

Lá então serei um vulto de sonhos 
Apenas um vulto fantasmagórico, 
Qual um solitário fogo fátuo, 
Sem espantar nenhum passante, 
Nesse caminho isolado e vazio, 
Sob os meus pés, interminável,
A flutuar sobre o nada. 
E envolto no silêncio.

Cinzas e cinzas... espalham-se por esse chão...

Cores outras já se matizam nessas distâncias,  
E os amarelos, os verdes, os alaranjados, todos,
Na imaterial cúpula dos mundos já se misturam.
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INTERLÚDIO

I

Assim... sem saber...
Na ânsia da procura e da busca,
Fui para o profundo do azul incrível, 
Onde farpas de fogo,
Raios múltiplos, raízes de luzes na noite 
Clareavam caoticamente o caminho infindo. 
Onde a consciência é inconsciência,
Os caminhos da mente, largos, sem limites.
Oh! Lá, é onde todo o inimaginável é imaginável. 
Na fluidez daquela reverberação intensa.
De minha vida por passos apagados perguntava 
Na ânsia da procura.

E meus pés cansados caminhavam 
Qual vulto de sombras
Dos relâmpagos de tempestades. 
Gritava que procurava...
... por passos apagados... 
Ninguém ouvia e nada respondia. 
E o caminho era longo, 
Revestido de pedras azuis,
Em meio a um campo de hortênsias 
Arrebatadas por papoulas transpirantes,
A agarrar voluptuosas os meus pés e o meu corpo.

Cores outras já se matizavam
E no horizonte já se distinguia o fogo. 
E os amarelos, os verdes,
Os alaranjados, todos,
Se misturando no diáfano.
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Eu procurava, nada achava 
Quando quase louco clamava.

Para frente, era o horizonte no fogo, 
Atrás o azul infinito.

“O que queres?” – o vulto indagava. 

Era alto e luminoso,
Com as cores de sois intensos.

E eu de sonhos deslumbrado então me calava. 
Mal podia erguer a face.
E o mar de seus espectros todos me inundando.

“O que quero?... O que quero?...”
Uma multidão de fulgurações ondulantes me ofuscava. 
“Lá... há só cinzas naquele lugar,
Um lugar que não é meu.” 
Gaguejava... balbuciava... 
Mal podia erguer a face
E as cores das profundezas me entranhavam, 
Eu, vulto de cores.

“Procuro... os... meus passos apagados...” 
“Aqui?... Passos apagados?...”
– O vulto indagando respondia, 
Curvado estava sobre a pedra amarela.
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II

O homem caminhava Eu ao seu lado.
Era recurvo, de espessas vestes, 
Barbas da cor do bronze, reflexas. 
Olhos negros, penetrantes.
Era vulto homem de olhar decidido.

“Procuras no sonho... passos apagados?” 
Ah! Ah! Ah! A sua risada
De mil raios pelos mundos ecoava. 
Ria curvado para trás,
Abrindo a goela para os céus.
Depois parou... O seu olhar petrificou-se em mim...
“É melhor não andar por essas sombras.
Afaste-te desses caminhos...
Muitos são de contemplação impossível... 
Cuidado com esses antros...
Aqui os rastros já nascem apagados...
... As trilhas...
... umas são sem volta...
Não queira rastros apagados...
... nesse Dédalo...
Melhor é indagar aos homens.
À vida. Lá, onde os rastros ficam no chão.”

“Perguntei lá aos homens
E eles nada me responderam. Percorri todas as sendas...”

“Os campos todos, as florestas todas, 
Matas, prados, plantações, veredas, 
Fontes, montanhas, planícies, grotões... 
Tudo nos sertões e gerais...
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Lá, naquelas amplidões, lá no vazio do fim, 
Lá, os homens que habitam aquelas extensões 
Nada me responderam,

Nada abriram de dentro de si o que de si têm a dizer, 
Do que se indaga e procura,
Sobre passos apagados no chão.”

“Ah! Ah! Ah! Passos apagados!... Ah! Ah! Ah!...” 
Gargalhadas e gargalhadas tonitruantes seguiam as palavras. 
“Passos apagados... Ah! Ah! Ah!... Passos apagados...
Simplório!...”

“Fui às cidades, às vilas, povoados e metrópoles. 
E megalópoles. Ali os homens se amiúdam 
Infinitamente juntos e por gestos se comunicam. 
Como surdos. São mudos, vivem sós na multidão, 
Não se falam. Não se abrem.
E se respondem não sabem.
E se se tocam não se conhecem.”

“Ao me darem por louco,
Pela expressão do seu olhar arregalado e indagativo, 
Meneando a cabeça com um sorriso sarcástico no rosto, 
Esses homens aí nem riram, nem gargalharam,
Nem me chamaram de bobo, nem de nada, 
Simplesmente se calaram...
... Do que procuro...
... De passos apagados no chão...”

“Tonto! – voltou-me o vulto –
Não vês que são os teus pés mesmos 
É que apagam os teus passos?
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Ingênuo! A quem queres culpar? 
Vai-te embora desse lugar!
...enquanto eu te referencio! 
Aqui nada acharás!
Sobre passos apagados... Não percebes que é lá...

Por ti e por teus passos,
Lá, naquelas luzes amarelas, vermelhas e verdes, 
Daquele horizonte de cores,
Que se matizam. 
É lá que acharás. 
Aqui nada terás.
Volta! Tolo! Foge deste nefando de sombras!
Outros aqui já se perderam e nunca mais voltaram!”

“Velho vulto de sonhos! 
Será que não vês?!
Que de sonhos são os meus passos?!”

III

Lá no limite,
Onde o sonho e realidade se encontram. 
Na cor que não é cor,
É verde, amarelo, é cinza do chumbo, 
Lá, onde tudo estatela, vaguei.
Tanto que, às vezes de olhar o largo, 
O vasto que às minhas costas ficava, 
Por vezes parava... flutuava.

Rasgos de luzes brilhantes que tremiam, 
Luzes vagalumes quais estrelas cadentes 
A rasgar o denso negro violeta da noite.
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Chispas, quais pontos de cores intensas passavam.

E eu então, só, caminhava, 
Nada mais indagava
Sobre tudo o que queria,
Curvado sob o silêncio do mundo.

POSLÚDIO

Há somente cinzas nesse lugar. 
Um lugar que não é meu.

Cinzas... e cinzas...
No seu pó faço o meu rastro. 
Um rastro que queria sem volta... 
Um rastro que queria apagado...
Porque um rastro de cinzas... e cinzas... 
Só cinzas...

Velho aparvalhado! 
Como apagar rastros, 
Com os meus pés, 
Nesse chão de cinzas?!



Parte IV - As formas

“Andas pobre e nua, Filosofia”.
Petrarca

1. PRÉLUDE À L´APRÈS-MIDI D´UN FAUNE – 
PRELÚDIO À TARDE DE UM FAUNO

Não é somente o poema Notre Dame que devo à Aliança 
Francesa, aquele petit morceau – pedacinho – da França no cora-
ção do Rio de Janeiro, justo na Maison de France. Devo muitos 
outros, pois, devo a esta instituição a descoberta, ou revelação, 
dessa ânsia de ser poeta – possibilidade, não a concretude, de 
sê-lo. Uma coisa é querer. Outra é poder. Ainda mais outra é 
ser. Devo tudo isso aos meus dedicados professores, à Madame 

Hermsdorff e a Monsieur Karydakis os sutis segredos da criação 
poética francesa, à qual, para sorte minha, foi dado maior peso 
em relação à criação em prosa, e que foram, ano a ano, sendo 
desvendados para nós.
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Éramos um conjunto de jovens que achávamos, na Maison, 
um refúgio em alguns dias da semana. Um abrigo, sem termos 
consciência que era isso, onde se falava de sonhos, desejos, 
amores, paixões, arte, beleza, romance, poesia, em meio a um 
mundo que inconscientemente achávamos estranho, mas que, 
devido à pouca distância histórica, ainda não nos tinha mos-
trado o porquê de sua estranheza. E não era porque o nosso 
Brasil entrava em anos cinzentos. Aqueles anos entre o fim dos 
anos 60 e começo dos anos 70 do século passado. Depois se foi 
percebendo, com maior clareza, que   a “coisa” era do mundo 
mesmo. Vinha de muito além de nossas fronteiras.

Madame e Monsieur nos conduziram durante quatro dos 
oito anos que lá estudamos. Quatro anos dedicados aos estudos 
da literatura francesa. E aí mais dois débitos. A dois conjuntos 
de livros didáticos. O primeiro é a André Lagarde e Laurent 
Michard e aos seus Siècles, Séculos, incluindo a Idade Média, 
todos editados pelas Editions Bordas (Paris, 1966). Sendo que 
o Século XX foi escrito com a colaboração de Raoul Audibert, 
Henri Lemaitre e Therèse van der Est da mesma editora citada. 
O segundo débito é a P.-G. Castex e P. Surer e ao seu

Manual de Estudos Literários Franceses, Séculos XVI, 
XVII, XVIII e XIX, Hachette, Paris, 1966.

Respeitando a polêmica, entendo que cultura, lato sensu, 
inclui não só o que bebemos no leite de nossa mãe, tradições, 
ancestralidades, idiossincrasias, simbolismos e tudo o mais que 
está nas figurações do passado, mas, também, o somatório de 
todos os conhecimentos e experiências que adquirimos ao longo 
da vida, seja por meio da transmissão oral, seja por meio da 
transmissão escrita. Entendida essa cultura aí no seu mais amplo 
espectro. E entendendo-a no seu mais essencial significado de 
patrimônio de toda a humanidade. Para mim, o livro didático 
é uma importante componente de uma cultura entendida nesse 
sentido. E mais, sendo síntese, eles nos chegam em época em 
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que estamos mais livres de preconceitos, mais puros. E, assim, 
mais abertos à absorção daquilo que realmente importa como 
referência para as nossas vidas.

2. POLIFONIA POÉTICA – UMA FANTASIA

Um outro refúgio contraponteava-se com o da Maison. 
Eram as aulas de análise musical de Esther Scliar que frequen-
tei durante cerca de quatro anos. Ela deveria se assustar, ou 
rir, diante de minha “ambição” de compor Notre Dame como 
se fosse uma polifonia poética. Mas, na verdade, devo a T. S. 
Eliot essa tentativa. Devo à sua técnica da fragmentação que 
descobri no ensaio de Ivan Junqueira em T. S. Eliot, Poesia, 

tradução do próprio Ivan Junqueira, Nova  Fronteira, 1981. E 
lhe devo também o uso da música, como forma, que T. S. Eliot 
empregou no seu Quatro Quartetos, também a mim “apresentado” 
no mesmo ensaio citado.

Ao inserir, na antiga forma de Notre Dame, ‘versos’ re-
cém-compostos, fragmentou-se a sua estrutura anterior, ou 
dela lançou-se mão como “fragmentos”, como se se estives- se 
montando uma espécie de vitral, espelho e contraponto dos 
vitrais de uma catedral, no caso, os vitrais da catedral de Notre 
Dame, em Paris. E criaram-se, ao mesmo tempo, quatro ́ linhas, 
como se fossem linhas melódicas de uma polifonia. Pedaços, 
fragmentos de cores que, juntos, compõem um todo, uma ima-
gem, como na poesia de T. S. Eliot. Uma imagem translúcida 
vazada pela luz do sol. E uma imagem polifônica. Um reflexo 
das polifonias ali presentes, nos tubos do grande órgão, ou nas 
vozes dos corais. Uma ́ linha’ antiga, imagem da catedral. Uma 
segunda ´linha´ que é a linha´ dos professores – Madame e 
Monsieur. Uma terceira ´linha´ – a ´linha´ dos alunos, com as 
suas emoções e seus espantos. E uma quarta e última ́ linha´ – a 
linha´ da rua, que simboliza “o lá fora”, o mundo, fora da sala 
de aula, fora do local do sonho, fora do refúgio.
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Arrematando tudo, uma Coda, como se fosse uma Clef   

de Voûte – Pedra Chave que fecha uma abobada e dá estabilidade 
ao conjunto. Uma Coda, funcionando como se fosse uma Ca-

vatina que é aquela ária, sem repetição, cantada por um solista, 
logo após um recitativo. Nessa Coda, para onde tudo converge, 
como na Clef de Voûte, emerge uma sugestão da ̀ Luz Invisível´ 
que aparece no poema Coros de ´A Rocha´ de

S. Eliot, que está na obra acima citada. Só que, em Notre 

Dame, a luz está lá. É visível. É material. É como aquele fogo 
que, por ordem de um anjo guardião, Dante tem que atravessar 
para sair do Purgatório e entrar no Paraíso. É o mesmo fogo 
que está no Sonho com T. S. Eliot.

3. SOBRE A FEIURA

Inicialmente, diga-se que, aqui, tentaremos falar sobre a 
feiura e também sobre a confissão de alguns débitos do poema 
Notre Dame.

Antes, uma pequena história que foi contada, em versos, 
por Stéphane Mallarmé em seu L´Après Midi D´Un Faune. Uma 
fantasia, como sempre, nem tanto uma fantasia. Uma fantasia 
dentro de outra fantasia. Ou um símbolo dentro do símbolo.

Numa tarde de um verão muito quente e abafado, na Sicí-
lia, um Fauno, quando dormia, teve um sonho com cenas cheias 
de prazeres voluptuosos e gozos. As imagens eram envolvidas 
por uma atmosfera cheia de luz e a claridade deslumbrava tudo 
sob o azul intenso do céu. Ao acordar, o pobre Fauno sonhador 
levou algum tempo para entender que mudara de mundo e de 
tempo. O mundo era o da realidade. E o tempo não era o do 
sonho que parece não ser o tempo. Recusava-se a se dobrar à 
realidade do despertar. Mas, estava ali com os olhos postos no 
mundo. Era uma feiura para todos os lados. Ai! Que lástima! 
Cerrou de novo as suas pálpebras e tentou, pela memória, sonhar 
de novo o que havia sonhado. Num átimo, lembrou-se então 
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que a magia de sua flauta, que era a magia da música, também 
o fazia sonhar. Quem sabe, a flauta... E passou a tocar a sua 
flauta. E um turbilhão de desejos, emoções e imagens tomou 
conta de seu ser. Volúpias e mais volúpias. Mais música, mais 
memória... sonhos e sonhos, em intermináveis vórtices, o 
enlaçavam. Até que o mundo o chamasse de sua embriaguez e 
novamente o trouxesse para o irrecusável da vida, para a irre-
dutível necessidade, para os cuidados imperativos da existência. 
Os cuidados... Os chamamentos... As preocupações... O sonho 
parece que se ia e ele não podia mais agarrá-lo, para retê-lo. 
Esgotado, angustiado diante de sua impotência de alcançar o 
que queria, abandona o seu desejo impossível de sair do mundo 
e se refugia no silêncio. Exausto em sua luta inútil, deixa-se 
adormecer em um mundo sem sonhos. Um sono apagado.

As coisas lá fora iam ficando cada vez mais estranhas. O 
feio começava a aparecer. E era tido como belo. Lembro-me 
de Giovanni Reale, O Saber dos Antigos, tradução de Silvana 
Cobucci Leite, Loyola, São Paulo, 1999:  “O  que  se perdeu, 
a meu ver, é justamente o sentido da forma e sua dimensão 
ontológica e, portanto, o sentido do belo que dele deriva. Em 
vários campos da arte, abstrações que marcam o triunfo do 
dis-forme e do in-forme são tachadas como obras-primas. Na 
verdade trata-se de autêntica feiúra.”

3.1 MUSICALIDADE E MONOTONIA

Na música, Esther Scliar se desesperava quando eu lhe 
dizia que, no dodecafonismo, “tudo parecia ser tocado em dó 
maior.” E a ironia é que Schoenberg algum dia disse que ainda se 
poderia compor música em dó maior. É claro que o mestre não 
se referia a se compor uma música somente em dó maior. Nada 
disso. E diga-se que isso nada tem a ver com canções, como as 
conhecemos. Está se referindo à música como um todo. Uma 
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obra, digamos, uma sinfonia, uma sonata, uma cantata, para 
ficarmos em exemplos práticos, toda em dó maior. Do começo 
ao fim. É uma terrível monotonia. Não  há mudança de cor, de 
ambiente, de clima, de atmosfera, de estado da alma, há somente 
o frio, ou somente o quente, nada diferente, somente o igual, 
quando se ouve, não quando se lê uma partitura. Tudo se passa 
como se fosse um quadro branco. Mas,... as coisas não são tão 
simples assim... é claro que aquela frase, naquelas circunstâncias, 
era apenas uma frase de efeito. Se alguém com aguçado espírito 
crítico estivesse ali, naquele dia em que lhe joguei essa frase, 
como que atravessando uma explicação dela, assim de chofre, 
esse alguém certamente me diria, com desabusada ironia, o 
que um outro alguém me dissera um dia, assim mesmo “na 
lata”, solto no ar: “isso que você diz peca por base”. Esse “peca 
por base” tornou-se uma espécie de trava, um “alto lá” que 
sempre me pede prudência em dadas afirmações peremptórias. 
As coisas têm que ter fundamento. As estruturas somente se 
sustentam com sólidas fundações. O certo é que esse “peca por 
base” funciona até hoje comigo como se fosse um censor. Uma 
espécie de daimon socrático a me dizer: “olha lá o que dizes”, 
“veja bem o que concluis”, “verifique os seus fundamentos...” O 
certo é que ela, Esther, seguidora fiel de Schoenberg, aluna de 
Koellreuter, de Scherschen, Edino Krieger e Cláudio Santoro, 
ficava na defensiva, angustiada. Não por causa da dita frase de 
efeito. Nada disso. Mas por outros motivos. E não sem razão.

3.2 AS VACILAÇÕES DO MESTRE

Vamos nos referir à tradução brasileira da obra de 
Schoenberg Harmonielehre, feita por Marden Maluf, que ganhou 
o título de Harmonia (Editora Unesp, São Paulo, 2001). Lá, na 
Apresentação, Flo Menezes nos dá algumas pistas sobre esses 
motivos. “A partir de então [1926 – 1928] Schoenberg deixa, 
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pouco a pouco, o papel de mestre e inventor para tornar-se, 
em menores proporções, um diluidor de suas próprias inven-
ções. Diluidor, porém, responsável por obras de não menor 
relevância artística, e isso – cabe ressaltar – sem nenhuma ex-
ceção! Todavia, em que pese o valor de suas realizações finais, 
a atitude de Schoenberg até o final de sua vida foi a de acirrar a 
retomada das formas clássicas, dando-lhes uma nova roupagem, 
envoltas à metodologia serial dodecafônica, quando não a de 
retomar ipsis litteris o sistema tonal, em atitude nostálgica sob 
o pretexto da atividade didática, que nunca abandonaria, ao 
invés de enveredar na busca de novas formas, mais condizentes 
com os caminhos abertos por seus próprios feitos anteriores...”

É claro que Esther tinha consciência disso. Ela era lúci-
da. Assim como o seu mestre. Por isso a sua angústia. Como 
registrou Roland de Candé, História Universal da Música (tra-
dução de Eduardo Brandão e Marina Appenzeller), Martins 
Fontes, Schoenberg era arguto o suficiente para perceber que 
o dodecafonismo era coisa para dada nata muito especial de 
uma elite de iniciados. Não era, e ainda não é, uma música para   
o grande público. Tinha perfeita consciência de que estamos 
irremediavelmente mergulhados no sistema tonal. Um siste-
ma, diga-se, construído não sem dores. Ele devia saber que a 
teoria que criara, para “arrumar” o caos do atonalismo, era um 
leve sopro na imensidão da tempestade musical do mundo.  
O seu futuro seria precário. A sua força teórica, certamente 
reveladora de novas dimensões sonoras, parecia frágil diante 
da força prática de uma história que instalou em nós, durante 
séculos, um modus musical, ou um conceito de beleza sonora, 
que parece imutável, ou pelo menos, não superado. Tanto é 
assim que o mestre, na prática, às vezes, agia em conformidade 
com isso, para desespero dos mais radicais dodecafonistas que 
não aceitavam o seu pé no passado. Talvez se esquecessem eles, 
esses iconoclastas inconformados, de que somente os gigantes 
têm um pé no passado e outro no futuro. O impasse que dividia 
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Schoenberg, e que parecia rachá-lo ao meio, nada mais era do 
que o sintoma do impasse da música.

3.3 A CRISE DA MÚSICA

O terreno era movediço. A crise da música era grave. 
Não adiantava tapar o sol com a peneira. Mas, não derrotada, 
pois sabia ser portadora intuitiva de uma verdade musical, 
verdade expressiva, não muito clara, incompreensível, naquele 
momento, para os pobres mortais, como eu, e encarando-me 
com aqueles seus emotivos olhos que pareciam refletir o azul 
do céu, habilmente Esther nos fazia escapar do centro do que 
se discutia, dizendo que queria “ouvir música como uma pessoa 
comum.” Queria apenas “ouvir música, e pronto, sem teoriza-
ções!” Sem essa de ficar “analisando tudo.” Imaginem só na boca 
de quem estavam tais frases. Justo na boca daquela que era a 
expressão mais viva, mais refinada e mais bela e competente 
da “análise musical”. A que nível de dilaceração não deveria 
estar ela submetida? Essas colocações não confessavam tudo? 
Abriam a alma. Era o caso de se dizer que “bem-aventurados 
são os puros de espírito.” E, não se dando por vencida, Esther 
arrematava, na tentativa de nos afastarmos ainda mais daquele 
centro angustiante, “voltamos à era dos trovadores.” A música 
percorria caminhos díspares. Por um lado complicava- se. Por 
outro, simplificava-se. Ela não soube que alguns de seus tro-
vadores iriam deixar a música de lado e passariam, apenas, a 
recitar versos sob ritmos alucinantes. Não sem o exemplo de seu 
mestre que compôs obras com cantos falados... Quanta ironia...

Todavia, a inocência da pureza de espírito não serve ao 
mundo. Ainda mais àquele mundo cujo parto assistíamos, na 
virada dos anos 1960 para os anos 1970. Primeiro, fomos com-
placentes. Colocamo-nos como “espectadores de fora.” “Não é 
meu. Não conheço. Estou fora.” Uma posição cômoda. Depois, 
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fomos oportunistas, pulamos para dentro dele, quisemos ser 
atores. Hedonistas inconfessáveis, quisemos “gozar a vida.” 
“Já que o mundo não pode ser mudado, vamos usufruí-lo.” 
Passamos a ser coniventes. A indiferenciação do in-forme e do 
dis-forme foi devagarinho tomando conta de tudo, não só nas 
artes, mas, em todos os aspectos da nossa vida. Ainda de acordo 
com Giovanni Reale, na mesma obra citada, os gregos antigos 
confundiam o bem com o belo. Ora, se o belo se transforma 
em feio, o que é que será do bem? Não tivemos a coragem de 
dizer que o feio é feio mesmo. Não tem jeito.

Uma coragem que certamente nos faria separar o joio 
do trigo. Em suma, nos faria achar a diferença. A diferença 
em um mundo que começava a uniformizar tudo, igualando 
e nivelando tudo na massa do disforme, do igual e do banal – 
dispersos, atomizados e fragmentários.

Aqui vai uma interpretação. E, como interpretação, é ideia 
que corre certos riscos. Mas vale a pena corrê-los. Parece-me 
que assim é melhor do que o silêncio.

Suponho que foi esse ser do mundo que o gênio musical 
de Schoenberg perscrutou nas sombras do futuro. Nisso ele 
teria sido um grande poeta. E a isso deu expressão em algumas 
de suas obras. Talvez as mais controvertidas, as mais “difíceis”.

Deve ter sido isso que Esther intuía, mas não sabia expli-
car-me. Ou melhor, não podia explicar-me. Pois as sombras do 
futuro que ela podia ver ainda eram inexprimíveis por palavras, 
naquele momento. Deve ser por isso que o estado de sua alma 
oscilava entre a agitação que quer tudo dizer e a calma que não 
quer, ou não necessita, dizer nada. Deve ser por isso que, às vezes, 
paralisada em uma desconfortável situação de gagueira, dava de 
ombros, agitava os braços e as mãos. Ou, na maioria das vezes, 
silenciosa, meneando quase que imperceptivelmente a cabeça, 
lembrando-me Tristão diante de Isolda. Como se me dissesse:
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“A dama do silêncio ordena-me que me cale:
compreendo eu, o que ela calou, calo eu, o que ela não com-
preende.”
(Wagner, Tristão e Isolda, Ato I, Cena V.)

Demonstrava estar absolutamente senhora de si mesma, 
encarando-me delicadamente, olho no olho, como que me di-
zendo que a sua convicção era sempre maior que a sua dúvida. 
Apesar de não saber me explicar o porquê.

Aqui vai mais uma interpretação. Creio que, hoje, possí-
vel. Entretanto, como interpretação, têm-se que respeitar os 
diferentes modo de ver as coisas. Principalmente sobre essa fase 
histórica muito complicada que vivia, e acho que ainda vive, a 
música. Mas, é preciso ter a coragem de praticar a busca, aquela 
mesma busca tão cara ao pensamento de Schoenberg. Pode 
ser que até mesmo seja uma busca interminável. Não importa. 
O que importa é buscar. Sem esse destemor certamente não 
vamos avançar.

As palavras eram insuficientes. Por isso, o silêncio de 
Tristão diante de Isolda era a única atitude que Esther poderia 
ter. Tal a carga de simbolismo de que precisavam. Os sons que 
pudessem traduzir isso – a massa do disforme, do igual e do 
banal, dispersos, atomizados e fragmentados – assim como em 
Schoenberg, e em seus discípulos, seriam outros. E outras se-
riam as harmonias. Ou “harmonias”? Pelo menos harmonias 
diferentes daquelas que então conhecíamos. Como explicar- 
me isso? Ela conseguia ir a limites para mim inacessíveis. Ela 
compreendia a música dodecafônica de Schoenberg. Aquela 
considerada “difícil”, impenetrável. Aliás, assim mesmo como 
diziam ser certas músicas de Brahms. Para ela, devia ser de 
somenos importância a “volta” do mestre à tonalidade clássica. 
Por que não podemos “voltar”? Às vezes a “volta” é, para nós, o 
caminho da compreensão, ou do fechamento, da unidade em 
algo pleno, cheio de totalidade. O que lhe devia importar era 
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o que de novo ele, como mestre, e como gênio, possa nos ter 
legado. Ele abriu uma porta, passou por ela e, depois, voltou. 
Mas, voltou ungido de mais algo. Não voltou como tinha sido. 
Porém, ao voltar pela porta, deixou-a aberta para quem quisesse 
cruzar o limite de sua soleira. O que devia importar para Esther 
era que outros, mais jovens, com coragem e perseverança, pu-
dessem continuar a busca das novas formas musicais, justo no 
caminho aberto pelo mestre, como Alban Berg, Anton Webern, 
Pierre Boulez. Difícil o caminho? Com certeza, muito áspero, 
solitário, doloroso. Todavia, um caminho.

3.4 DISSONÂNCIA PAROXÍSTICA, MONOTONIA E DESMEMÓRIA 

Era a dissonância. “Eles” eram dissonantes. E cantavam a 
dissonância. Ou a “dissonância”. Tudo “neles”, nos ditos “mo-
dernos”, era dissonante. Afinal, o que era a dissonância? Os 
grandes mestres já não as usavam? Existem, neles, nos grandes 
mestres, dissonâncias que, aos nossos ouvidos de hoje, diga-
mos, “modernos”, soam belíssimas. Por que, então, a bronca? 
Por que o estranhamento? A incompreensão. Seriam apenas 
algumas notas “alteradas”, meio tonzinho somente, para mais 
ou para menos, enfiadas aqui, ou ali, em meio às harmonias, 
ou às ditas consonâncias, dos acordes “clássicos”, elaborando 
novas harmonias, novas estruturas musicais, por vezes aos 
nossos ouvidos ainda insensíveis, indistinguíveis, ou sutilmente 
distinguíveis, umas das outras. Na realidade, como o indica 
esse jogo de palavras aí, de duplo significado, entre aspas, ou 
mesmo sem elas, tudo já estava se transfigurando em uma geleia 
relativista, onde algo é, mas, não é, ao modo como Górgias, 
com o seu hábil jogo de palavras, gostava de se referir ao ser 
de Parmênides, para desacreditá-lo. Aqui, julgamos não ser o 
caso. Aqui, o que se entende por dissonância está na natureza 
dúbia que, já de si, está em seu conceito mesmo, pois, o que 
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foi dissonante ontem já não o é hoje. Tudo por obra do que 
criaram os grande mestres.

Aqui vai outra interpretação.
Na realidade, as dissonâncias da música moderna estariam 

expressando, ou seriam uma representação, das dissonâncias 
do mundo.  O falar de um com o outro dissonante. Como  se 
os falares fossem atomizados. E não é somente na música dita 
clássica que elas estão. Nada disso. A coisa transbordou. Passou 
a ser um fenômeno da música como um todo. O que tinha que 
ser novo, virou novidade. Tornou-se moda. E como moda, 
banalizou-se na mercantilização de massa, resvalando muitas 
vezes para uma falsa qualidade e, daí, para a perda da singula-
ridade inerente à arte. E como consequência, tornou-se algo 
passageiro, algo que se sabe que não será permanente, alguma 
coisa relativa, no tempo e no espaço, como é do modo de ser 
desses tempos ditos pós-modernos.

Para ficarmos somente em um exemplo, ouçamos qual-
quer CD de certas obras jazzísticas. Escolhamos, ao acaso, um 
compositor de jazz considerado “moderno”. Desses mesmos 
cultuados como dos mais “avançados”. Porém, vamos fazer 
isso, sem querer se chegar a nenhum juízo de valor. Se o que 
ouvimos é belo, ou feio, é bom, ou ruim, isso não interessa. 
Assim, por mais paradoxal que seja, o que também vamos dizer 
não tem nada a ver com juízos de valores sobre essa música 
jazzística. Vamos nos colocar, assim ao modo de Husserl, sob 
o ponto de vista de quem apenas “vê” um fenômeno. E pronto. 
Com a intenção de vê-lo em estado puro. Assim mesmo como 
ele se apresenta à nossa sensibilidade. O resto fica tudo em 
suspenso. Ou, como dizia o filósofo, entre parêntesis. Vamos 
supor que possamos agir assim, digamos, sem preconceitos, sem 
parti pris, para que, desse modo, intencionalmente, possamos 
tentar entendê-lo.

Vamos nos referir ao piano. Façamos uma abstração dos 
encantamentos, às vezes diabólicos, do tecladismo, ou seja, do 
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malabarismo digital, da esplendorosa e aprimorada técnica 
de teclado quase sempre exibida com inigualável maestria, às 
vezes genial, por certos pianistas do jazz. Façamos igualmente 
uma abstração da percussão. O que nos sobra? O ritmo, por 
vezes alucinante, ou quase sempre isso. E sobra mais uma 
música que, à medida que o CD vai avançando, se parece toda 
igual, a mesma, sempre a mesma... Uma música de sequência 
desmemoriada. Pois, após a última música, não nos lembramos 
da primeira. A beleza ímpar que possa estar em alguma delas 
fica como que perdida em uma massa musical disforme. Se 
pudéssemos unir, em um computador, todas as faixas, as ditas 
diferentes todas as músicas de tal CD, não nos pareceria que 
todas elas não seriam nada mais nada menos do que a sequencia 
de uma mesma música? Ouçamos uma, duas... dez vezes... e o 
fenômeno se repete. Todas as músicas parecem se unir em uma 
mesma monotonia. O conjunto de músicas parece guardar, 
todo ele, aquilo que os franceses chamam de platitude: defeito 
daquilo que é chato, insípido, sem relevo, plano, sem contrastes, 
indiferente, geleioso, morno. Terminado o teste empírico, no 
fim, sobra mesmo o que da nossa observação desse fenômeno? 
O que guardamos da primeira música? O que guardamos de 
tudo? Se tivéssemos assistido a tudo isso ao vivo e a cores, 
num teatro, ou num bar, o que guardaríamos? Certamente, 
do teatro, guardaríamos a féerie, o estado

de magia, do ambiente, o jogo de luzes e sombras; do 
bar, o claro-escuro, a névoa da fumaça dos cigarros, o cheiro 
de álcool, a conversa das pessoas misturada à música. Guarda-
ríamos os gestos do pianista, na magia de seus dedos e mãos, 
como se fossem aranhas extasiadas, alucinadas, frenéticas a 
dançar em cima do teclado, recordaríamos os movimentos do 
contrabaixista, do baterista, ou de qualquer outro instrumen-
tista que ali fizesse parte do conjunto, todos transbordantes de 
expressões corporais. Preservaríamos a memória de tudo isso. 
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E a música? Será que a levaríamos grudada em nós, quando 
saíssemos para a rua? E ela estaria impregnada na nossa alma 
quando chegássemos à nossa casa? Seríamos capazes de cantá-
-la ou de assoviá-la? Teríamos a coragem de lá, na solidão de 
nós mesmos, ouvir outra música em nosso aparelho de som? 
Ou não teríamos essa coragem, como o fazemos com certas 
músicas que ouvimos num concerto, ou num show qualquer, 
para ficar com ela na memória? Será que ela, aquela música, em 
dadas circunstâncias, servir-nos-ia de refúgio, de bálsamo? Ou, 
para isso, teríamos que nos socorrer ao nosso CD novamen-
te? Pois a memória dela nos foi impossível. Devagarzinho, se 
prestarmos a devida atenção nesse fenômeno, vamos ver que 
nada restou de tal música, nem um rastro sequer. Parece que 
ficamos desmemoriados.

É um jorro de dissonâncias que faz com que tudo se pareça 
igual, senhor da mesma platitude. Dissonâncias que, elevadas 
ao máximo grau de paroxismo, desaguaram, na música, no que 
se chamou de atonalidade. Ou num plasma sonoro indiviso, 
indiferente, que mistura várias tonalidades e que, no fundo, 
negam a tonalidade. Ou a destroem. Negam um sistema refe-
rencial, o tom. Um sistema tonal que tem certa “hierarquia”. 
Negam as “passagens”, ou as “modulações” de um tom a outro. 
“Modulações” essas gerando as mutações de cores, de harmonias, 
fazendo surgir as diferenças, os contrastes, tudo numa unidade 
harmônica sobre a qual se sustenta a beleza das obras-primas 
dos grandes mestres. Dessas belezas que certamente guardamos 
na nossa alma. E levamos grudadas em nós após memoráveis 
concertos. A tal ponto que jamais nos passará pela cabeça nem 
mesmo a mais leve vontade de ouvir nenhuma outra música. 
Para preservarmos aquela beleza que temos dentro de nós.

Será que nos faltam os grandes mestres para fazer a diferen-
ça nessa indiferença toda? Estamos órfãos daqueles que possam 
nos ensinar caminhos novos? Expressões de novas formas de 
mutações de cores e de atmosferas musicais de modo a nos dar 
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novos níveis de percepção auditiva? E assim fazendo com que 
possamos captar as diferenças em uma massa que nos parece ser 
toda igual? Estamos falando daqueles que possam retirar  a forma 
do disforme. Isso não é para qualquer um. Estamos falando de 
uma tarefa de gênios. Assim mesmo como está  ali, ao alcance de 
nossos olhos, pelas mãos de Michelangelo, na Galleria dell´A-
cademia, na via Ricasole, em Florença, na Galeria dos Cativos. 
Parecem-se figuras hercúleas que se desenham perfeitas como 
que querendo sair da prisão da massa informe da pedra bruta. 
Será que vamos ter alguém assim como Michelangelo capaz de 
fazer essa transfiguração? Alguém que, com a divindade de sua 
arte, poderia elevar a nossa musicalidade a níveis nunca antes 
por nós alcançados? Alguém capaz de reeducar-nos musical-
mente? Será que chegamos ao fim de todas as consequências das 
expressões musicais? E nada mais resta a fazer? Será que eles nos 
faltam? Ou os tivemos e não o percebemos? Passamos batidos 
nessa história? Eles passaram ao largo e nós, coniventes com a 
nossa indiferença, não os vimos? Essas últimas perguntas são 
perturbadoras. Deixemos isso de lado.

3.5 O PLASMA DA ATONALIDADE E O PLASMA DO MUNDO

E continuemos a nossa interpretação. Como expressar um 
mundo no qual não se vê contrastes? No qual tudo parece ser 
indiferente, igual, banal, insípido, plat, chato, achatado, plano, a 
mesma coisa, o sempre igual. Que harmonias expressariam isso?

Na realidade o plasma da atonalidade seria o plasma do 
mundo. Um lugar em que  todos falassem uma língua só de  
si mesmo. Como numa nova Babel. Em que todos falassem 
a sua voz, a sua língua. Cada um com a sua linguagem, o seu 
pensamento, a sua expressão da verdade. E verdade nenhuma, 
diga-se. Quem iria entender isso naqueles idos dos anos 60 do 
século passado? Somente uma pontinha do iceberg aparecia. 
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Assim mesmo, coberta por nuvens. Uma mísera e mal aparente 
pontinha. Terrível. Cruel.

Será que não seria a expressão disso, a partir de uma mísera 
pontinha, uma tênue sombra, que Schoenberg e seus discípulos, 
notadamente Webern, Berg e, mais tarde, Boulez, perseguiam, 
cercados de isolamento, desconfiança e de incompreensão? Talvez 
o mundo recusasse a sua música porque o mundo, nela, se visse 
como num “espelho”. E, ao perguntar a esse “espelho”, como na 
história de fadas dos irmãos Grimm, Branca de Neve, se existiria 
alguém mais belo do que ele, mundo, ao que o “espelho” simples-
mente lhe dizia: “não existe ninguém mais feio do que tu!” Por 
que, então, não virar as costas para tal “espelho” que de mágico 
passou a ser detestável. Mísero “espelho” ! Para que se ver feio? 
Quem é que gosta de encarar a própria feiura?

3. 6 OS DESLUMBRAMENTOS E MISÉRIAS DE UM SÉCULO

Schoenberg foi um homem permeado por todos os des-
lumbramentos e misérias que um século sozinho pode abrigar, 
talvez como nenhum outro jamais na história do mundo, o 
Século XX. Talvez. Talvez os séculos do Renascimento (os 
1400 e 1500) e do Iluminismo (os 1700) lhe fossem compa-
ráveis na grandeza humana dos propósitos. Talvez. Porém, 
separa-os um abismo. Tais séculos, lá no passado não muito 
longínquo, não guardaram tanta contradição quanto o nosso. 
Tiveram um sentido geral. Vislumbraram a possibilidade do 
progresso humano. Apesar também de seus pesares. Pois nada 
é de graça no mundo. Ter um sentido. E isso é tudo. Diz tudo. 
O nosso século distingue-se deles justamente nisso. O século 
XX, na medida em que foi se escoando ia, cada vez mais, se 
perdendo de si mesmo, negando o que fora, indo para todos 
os lugares e para lugar algum. E pior, foi ficando, primeiro, 
a-histórico. E, depois, anti-histórico. Se é que tais conceitos, 
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hoje, tenham algum significado. Há que se passar ainda muito 
tempo antes que a necessária distância temporal possibilite 
contar-se a verdadeira história do século XX. Os seus des-
lumbramentos perderam-se em misérias. Algumas ridículas. 
Outras notáveis. Porém, com um cheiro de verdadeiras farsas 
no ar. As suas grandes e sonoras promessas redundaram em 
fracassos. Não em fracassos retumbantes, ou derrotas trágicas 
e heroicas, cantados em verso e prosa, ao modo das epopeias. 
Nada disso. Caíram como castelos de cartas com um ridículo 
sopro do vento. Um vento que não se soube de onde veio. Os 
seus fracassos foram fracassos mudos e abafados, chochos, 
tediosos, como doenças mudas, invasoras e indolores. Como 
algo corrosivo e lento que vai aos poucos transfigurando tudo. 
A chamada geração da “juventude dos anos 60”, os ditos “anos 
dourados”,  viu apenas  a metade da “coisa”. No início, sem o 
perceber. Depois, ao notá-la, fingiu não vê-la, foi-lhe cúmplice, 
conivente e complacente, mesmo quando já a soma das misérias 
era muito  maior do que a soma dos deslumbramentos. E tudo 
aí debaixo de nossas barbas. Aqueles jovens até que lutaram. 
Sobre isso não há dúvida. Todavia, ao verem a geleia em que 
tudo se estava transformando, caíram de cabeça no hedonis-
mo, ou no epicurismo, diante dos inexoráveis da existência, 
porque ninguém é de ferro. Fazer o quê? Lutar por quê? Aí, 
então, estranha-se o mundo. Estranhar por quê? Que mundo?

Schoenberg foi um homem com genial sensibilidade e 
por quem passou o mundo da matança da Primeira Grande 
Guerra, o mundo do fascismo, do nazismo, do stalinismo, do 
expurgo, da violência da Segunda Grande Guerra, do Holocaus-
to, do maoísmo, do polpotismo, do terror atômico, da ameaça 
do fim nas chamas do grande Armagedon apocalíptico. E, por 
nós, depois, na sequência, como se fosse o caminhar de um 
ato a outro da comédia humana, permearia e ainda permeia  
o fundamentalismo, a intolerância, o terrorismo, o terror, a 
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violência em si. Não se estranhe, pois, nessa mesma sequência, 
agora já trágica, o canto, a ode, não à alegria, dionisíaca alegria, 
como em Schiller e Beethoven. Nada disso, porém, a ode à gra-
tuidade da morte. A morte sem sentido. A morte pela morte. 
A morte paradisíaca. A morte como promessa. A morte como 
doadora de gozo. Aí, então, vem aquela ladainha... estranha-se 
o mundo. Estranhar por quê? Que mundo?

Diante disso, como se fosse um Pangloss, o otimista filó-
sofo do Cândido de Voltaire, já em dúvida, o que não se indagaria 
Schoenberg? “Esse mundo aí é o melhor mundo possível? Será? 
Se é o melhor, então, qual será o pior?” Alguém, nas sombras, 
lhe poderia sussurrar: “É o melhor sim, seu bobo, porque ele é o 
fim. Ingênuo. O fim é o melhor.” “Vade retro Satana! – dir-lhe-ia 
o verdadeiro Pangloss. E continuaria: – “Saia daqui, enganador! 
O pior é o pior mesmo. Deixe de sofismas! Penitencio-me e 
digo que esse mundo aí é o pior mundo possível mesmo!”

Mas, como compreender isso naquelas alturas de um 
século que parecia abraçar tantos sonhos, tantas fantasias, 
tantas ilusões... Ilusões... A alma do mundo. Estragada pelo 
mundo. Não dava para se compreender isso. As coisas são 
compreendidas na hora em que tem que ser compreendidas – o 
tem que ser beethoveniano.

3.7 A VOLTA DOS QUE ATRAVESSARAM A PORTA

Há uma pergunta interpretativa, fique bem claro isso, 
porém, inevitável, que fica angustiada na boca para sair. Schoen-
berg, ao perceber que algumas de suas músicas, ao “contar” as 
misérias de um século, a alma do mundo estragada pelo mun-
do, “mostravam” apenas a feiura? A feiura do mundo, diga-se. 
Como? Usar o belo, a beleza de sua música, para mostrar o feio? 
É muita contradição para ser suportada. Como isso? Se o que 
ele buscava e buscava... e buscava... era a beleza! A beleza como 
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presença. O belo pelo belo. Será que o seu demônio socrático lhe 
dizia insistentemente para voltar. “Volta... Volta... Volta... Pela 
mesma porta que tu atravessaste. Volta... Na volta, tu poderás 
mostrar o que tem que ser mostrado. E poderás beber na fonte 
das harmonias sagradas... harmonias que já não serão, para ti, 
que aqui vieste, até esses limites, as mesmas que tu lá deixaste. 
Lá, tu te alimentarás novamente com um novo néctar. Ah! Lá, 
tu te extasiarás em novas doçuras. Lá, tu terás os contrastes que 
buscas, as diferenças com que sonhas. Quem sabe ali não estará te 
esperando o bem que tanto buscas? A junção do belo e do bem.”

Vai se saber... Quem há de perscrutar a alma de alguém 
com todos os seus mistérios que lá estão guardados? Ainda 
mais na alma de um poeta que, ao falar, jorra música, músi-
ca-palavras, música-versos... música-poesia... música como 
linguagem... música como expressão... do que está na alma... 
do que vê nas névoas... música de um aedo... música de um 
adivinho... música de um harpista... O harpista de Goethe na 
música de Schubert... O harpista dos Anos de Aprendizagem...

“Quem nunca o seu pão com lágrimas comeu, 
Quem nunca as noites aflitas
Em seu leito chorando se sentou,
Ele não vos conhece, a vós, 
Poderes Celestiais.”

Foi, atravessou a porta, sofreu, comeu o pão molhado 
com lágrimas, sentou-se em seu leito chorando, dilacerado, 
dividido, porém, foi, conheceu e voltou. Voltou, mas, nos dei-
xou aberta a porta pela qual entrara. E voltou como que para 
nos dizer que avançar às vezes é recuar, para ficar à sombra 
protetora dos grandes mestres. Como a pedir-lhes uma chan-
cela, um incentivo, um leve consentir, com um tênue meneio 
positivo da cabeça, como a nos dizer: “Fazei, ó vós aí, como 
ele. Agora ide, mas ide com cuidado, porque lá é muito frio, 
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os limites são assustadores, lá é onde há angústia e sofrimento, 
mas buscá-los vale a pena.”

Mas o tempo é o tempo. E nos faz desaparecer diante 
da porta. Porém, ficou no ar, como um legado seu, de mestre 
genial que era, aquele acenar leve e positivo de sua cabeça como 
a nos dizer: “ide e buscai, buscai sempre.”

3.8 OS ENCANTAMENTOS DA TRADIÇÃO

As harmonias ditas clássicas, ou tomadas como tais, têm 
encantos que, nas mãos dos grandes mestres, chegam às raias 
de uma beleza que nos toca, mas nos é incompreensível. Tal-
vez porque nos é indescritível. É como ser magnetizado pela 
beleza de uma mulher e não sabermos por que esse estado de 
fascínio acontece. É um ficar-se extático, parado mesmo. Em 
estado de êxtase que quer inquietude, porém, não nos deixa 
dar sequer um passo. E contempla-se. E não se traduz isso em 
palavras. Como, então, explicar a beleza daquelas harmonias 
que Beethoven criou no primeiro movimento de sua Sonata 

Quase una Fantasia, conhecida por Sonata ao Luar? Façamos 
uma experiência com algum amigo que toca piano, tocando 
esse primeiro movimento aí, não de modo contínuo, como se 
faz em um concerto. Vamos pedir a ele que faça isso como um 
professor, parando aqui e ali, e repetindo, diversas vezes, em 
certas cadências – sequências de acordes. Ou, então, fazendo-o 
em dadas modulações – mudanças de tonalidades. Impossível 
não perceber, nessa experiência, que em certas passagens tudo 
ali é em si mesmo tão belo que naturalmente vamos ver que é 
ali mesmo que se tem que parar e repetir... e repetir... e repetir. 
Como se Beethoven estivesse ali mesmo nos dando dicas sobre 
o que valeria a pena ouvir de novo diversas vezes. Para somente 
assim captarmos a beleza que ele criara. Façamos isso, o mais 
próximos possível da grande caixa acústica do piano, ouvindo 
em estado de pureza todas as nuances de seus harmônios, 
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enfim a beleza de seu timbre, algo seu, somente seu. Tudo 
aquilo que, diga-se, a mais perfeita parafernália eletrônica nos 
sonega. E deixemos, como se fôssemos contemplativos, toda 
essa mistura de sons penetrar, com as suas vibrações genuínas, 
sem deformações, sem intermediações, o íntimo de nós mes-
mos. Duvido que não fiquemos extáticos. Duvido que certo 
sentido da beleza não esteja presente em nós. Duvido que não 
venhamos a intuir aquilo a que os pitagóricos davam o nome 
de música das esferas. Uma cadência aqui. Outra mais ali. Uma 
modulação lá. Outra mais na frente. Duvido que não vamos 
querer voltar inúmeras vezes a certas passagens que, em um 
concerto, passam-nos despercebidas e que nos tocam, não pela 
beleza individual, de cada compasso, ou de cada acorde, ou de 
cada cadência ou modulação, mas pela beleza que sentimos em 
todo um conjunto. Duvido que assim não venhamos entender 
o porquê da beleza no seu todo. Pois a beleza do todo estará aí 
toda exposta, explicada, pedaço a pedaço, pela beleza das partes. 
Cada pedacinho seu, um microcosmo, assim disponível em 
nossas mãos para tocá-la, senti-la. Façamos essa experiência 
singular. Deixemos o piano ressonar em certos acordes que, 
pela sua própria sonoridade, vão como que nos pedir para ali 
ficarem ressonando até que o silêncio se apodere de todo o 
ambiente. As harmonias assim ouvidas parecem que não se 
vão. Ficam como que pregadas em nós.

Era assim que Esther fazia. E então, mais do que em qual-
quer aula de análise musical, por melhor que fosse, ficava tudo 
explicado. Explicado sem palavras. Compreendido somente pela 
música. Esther “retirava” de certas sinfonias de Mozart dadas 
cadências, ou seja, resumia certas passagens a uma sucessão 
de acordes, de um modo tão inacreditavelmente belo que eu 
ficava a me perguntar, como se fosse meio abobalhado, como 
era possível Mozart ter construído aquilo. E mais, como era 
possível Esther retirar a essência da beleza que ele compusera 
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daquele modo. Ela ficava a repetir e a repetir essas passagens. 
E eu, insaciável, ficava a lhe pedir que repetisse mais e mais. 
Até que ambos sentíssemos que nada saciaria a nossa sede de 
ficar ali ouvindo aquilo, como se fosse a doce ladainha do lon-
gínquo badalo do sino dó, permeando o silêncio dos campos 
nas manhãs de domingo. Um som que devagar e impercepti-
velmente vai se apagando. Vale a pena fazer essa experiência. 
Ela certamente nos dará mil razões para pensar em porque 
não abandonar de todo as harmonias ditas clássicas.  De todo, 
diga-se. Os romanos, segundo consta, não construíam novas 
estruturas em cima de estruturas demolidas. Construíam em 
cima de um passado aterrado. Um passado que lá iria perma-
necer pelos tempo afora.

3.9 A CORAGEM DE ULTRAPASSAR OS LIMITES

As tentativas de superação das harmonias clássicas, ou 
tomadas como tais, percorrem caminhos que podem ir além 
dos limites da música. Além daquilo que conhecemos como tal. 
Pode ser que o homem do futuro, dotado de outras sensibilida-
des, faça outra música que não seja a nossa. Pode ser. Mas cada 
etapa histórica é cada etapa histórica... Acreditando-se ainda 
em história... Cada degrau da escada é cada degrau. A subida 
da escada devendo ser feita degrau a degrau. Há que ser assim, 
pacientemente, para que todos acompanhem a subida, a evo-
lução que, no frigir dos ovos, tem que ser de todos. Cabendo 
aqui também dizer-se que se acredita em evolução. Porém, 
cabe aos grandes mestres, ensinar-nos como subir essa escada 
degrau a degrau. Assim como fazem os alpinistas que escalam 
o impossível com método, trabalho, coragem e amor. Será que 
era isso tudo, e mais coisas que nem podemos imaginar, que 
se passava pela alma de Schoenberg? Gauss guardou para si 
mesmo  muitas  de suas especulações matemáticas. Faltou-lhe 
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coragem de nos dizê-las? Platão falava aos seus alunos coisas 
que não escreveu. Faltou-lhe coragem de nos dar chance de 
desvendar os mistérios que calava nos seus livros? Por quê? 
Planck se angustiou diante de suas descobertas. Estava em 
jogo a física clássica. Temia desmontar um enorme saber? Um 
conhecimento que, na prática dos dias, os homens ainda usam. 
Quem julgaria isso? Quanto conhecimento, assim, não terá sido 
irremediavelmente perdido? Se Schoenberg fez isso, ele tinha 
exemplos. Não é fácil ir além dos limites. A responsabilidade 
com a verdade daqueles que vão além dos limites é imensurável. 
E é por isso mesmo que eles foram lá. Não é de graça que se 
frequentem essas paragens. São homens que têm dentro de si 
um descomunal senso de autocrítica. Lidam com os axiomas, 
as definições, os postulados, ou seja, com os fundamentos de 
nossos conhecimentos, lá onde os duplos sentidos dos signi-
ficados, onde a imprecisão da nossa linguagem, deixam tudo 
meio vago. Abrir caminho dentro da densa e, às vezes, impene-
trável floresta do desconhecimento não é uma tarefa comum. 
A síndrome da “volta à caverna”, mãe acolhedora e protetora, 
que está no nosso inconsciente mais profundo, estará sempre 
pronta a produzir dentro de nós uma voz lembrando-nos que 
o retorno é cheio de calor e doçura. “Por que não? Por que não? 
Aqui é onde fica o fogo sagrado que nos livra do frio e do medo. 
Por que não?” Pois os limites são carregados de angústia que 
nos espreita a cada passo. Tudo ali é muito solitário, cheio de 
incompreensão, de dúvidas, de dilaceração e de sofrimentos.

Tudo isso não explicaria a gagueira de Esther que não 
sabia, ou não podia, explicar-me o que queria me fazer entender? 
Como era de sua natureza, dado que o fazia dadivosamente 
como mestra que era. Uma muralha se interpunha entre a sua 
vontade e a minha compreensão.

Estava diante de algo que me era inalcançável naqueles 
momentos. Ainda tinha que escalar muita montanha para che-
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gar lá. A angústia de Esther provinha de uma incapacidade de 
falar-me na linguagem que o seu discípulo pudesse entender. 
E isso, naquele momento histórico, era impossível. Temos 
que voltar no tempo para constatar que lá, nos idos dos anos 
60 e 70 do século passado, os fatos que corroborariam essa 
realidade, a qual hoje está aí, apenas estavam latentes. Não se 
mostravam na superfície das coisas. Somente algumas pessoas 
podiam “vê-las”. A maioria nem passou perto disso. E ainda 
hoje é assim. Ou não é?

O que foi uma inexplicável ironia. Mais uma da caixa de 
Pandora do nosso determinismo histórico cheio de surpresas. 
Pois como entender que a igualdade, portadora de tantos sonhos, 
pudesse guardar em si tamanha deformidade – despropositada 
e abusada feiura. Não eram poucos os fatos que se mostravam 
diante de nossos olhos. Algo nos faltava para realmente vê-los. 
Vê-los na sua feiura. A agulha da nossa bússola começava a 
entortar. E nem nos demos conta do fato de que o nosso grande 
navio estava indo, na realidade, para “mares nunca de antes 
navegados”, muito “ainda além da Taprobana”, mas, muito 
além mesmo, como diria o nosso poeta maior. E iria dar com 
os costados em outros portos.

4. AINDA SOBRE A FEIURA

E também ainda mais confissões de débitos e algumas 
notas, no dizer de Goethe, para o “melhor entendimento” do 
que motivou o poema Notre Dame.

4.1 O BELO E O BEM

Vamos nos referir agora à obra, organizada por Umberto 
Eco, História da Feiúra, tradução de Eliana Aguiar (Record, Rio 
de Janeiro, 2007).
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Segundo Umberto Eco, nessa obra, “o ideal grego da 
perfeição era representado pela kallokagathia,” que junta as pa-
lavras kallós, que tem o significado de belo, e agathós, geralmente 
traduzido por bom, “mas que cobre toda uma série de valores 
positivos.” Essa junção de kallós e agathós se aproximaria do 
significado da palavra de origem inglesa gentleman: alguém que 
tenha estilo, coragem e habilidade reconhecidas, exemplares e 
exaltadas virtudes esportivas, militares e morais.

4.1.1 A SALA DE AULA E A RUA

No poema Notre Dame, há o que parece ser uma dialé-
tica entre o que se passa na sala de aula, onde um punhado  
de jovens foram buscar o belo, e o que se passa na rua, que 
simboliza o mundo, a realidade. Na medida em que o tempo 
vai transcorrendo, o que os jovens tomavam por belo, na sala 
de aula, vai se tornando cada vez mais estranho, como se o 
“antigo” belo que vinham conhecendo se esvaísse. E, assim, 
perdesse a beleza. E na mesma medida em que isso acontece, 
lá dentro, o que esses mesmos jovens tomavam por bom, ou 
pelo bem, lá fora, na rua, vai se transformando também em 
algo esquisito. Uma coisa que parece nos afastar dela mesma, 
como se a recusássemos, como se fosse algo feio. Porém um 
feio que apenas e sutilmente está misturado na superfície das 
coisas. Podemos senti-lo, porém, não o vemos. Não nos toca 
a pele. Toca a alma, a intuição.

Depois do “Tudo é permitido, chers amis...”, as vozes dos 
professores ficaram roucas, depois mudas. E os alunos insistiam: 
“Contem-nos mais!... Contem-nos mais!...” Há, nos alunos, uma 
como rejeição em se deixarem levar pelo silêncio dos mestres. 
Ou o não-saber-falar deles, professores, diante do que sentiam 
com mais perspicácia do que os jovens. Entretanto, restou o 
silêncio. Falar o que da poesia não poesia? Algo que podia ser 
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tudo, menos isso. Tudo, menos o que viam nos grandes mestres. 
Parecia que a beleza era a não beleza. O amor o não amor. “Os 
poetas calados. O que será de nós?”

Lá fora, o disforme. Falar o que sobre o disforme? Exis-
tiria uma arte para o disforme? Disforme onde? Em tudo? Não. 
Em tudo, não. Há uma catedral. Há uma forma. Há uma beleza. 
Alguma coisa que restou, não como uma ruína, que só nos  dá 
algumas pistas da antiga forma. Nada disso. Lá fora, há uma 
forma com um sentido da antiga beleza. Um monumento, no 
meio do disforme. Então há uma arte? Explicar isso na poesia? 
Como? Não precisa. A poesia é em si. Tudo está nela. Misteriosa 
e inapreensível. Eis o enigma que Mallarmé nos decifrou. Tudo 
está nela. Sendo dito ali, naquele momento do tempo. Naquela 
eternidade do presente.

O poema Notre Dame aceita a junção kallós-agathós, entre 
o belo e o bem, também assumida por Giovanni Reale. Toda-
via, se a admite, é necessário que se diga que o faz não de um 
modo filosófico. Dado que não pode fazer isso. A poesia não 
pode querer ir até à essência das coisas para desentranhar dali, 
vamos dizer, a verdade. A poesia não trabalha com a verdade, 
porém, com o mistério. A poesia apenas revela o mistério que 
lá está. A filosofia tem precisões, rigores teóricos, mesmos 
linguísticos, aguçado e demolidor sentido crítico, até mesmo 
autocrítico, que a poesia não tem, nem quer ter e nem precisa 
ter. A palavra, que na filosofia tem que ser categórica, até a sua 
última gota de significação, na poesia, liberta-se desse “ter que 
ser”, para se abrigar naquela zona de penumbra do “poder ser”. 
Assim, aquela junção kallós-agathós, o poema toma-a apenas 
poeticamente. E o faz como um limite, como um sentido, como 
uma percepção de sua intuição, diga-se, sempre povoada por 
sombras. Livra-se, assim, de certo modo consciente, das muitas 
dificuldades teóricas, estéticas e morais, filosóficas, em suma, 
que orbitam no entorno dessa questão do belo e do bem, ou 
do feio artístico e do feio moral.
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4.1.2 DISCURSOS FILOSÓFICOS E OBRAS ARTÍSTICAS

Umberto Eco, na obra citada acima, diz que foi “à luz 
desse ideal”, ou seja, da junção do kallós e agathós, kallokaga-

thia, que “o helenismo elaborou uma vasta literatura sobre a 
relação entre feiura física e feiura moral.” Mas, também alerta 
para uma contradição que existe entre os “discursos filosóficos” 
e o que fazem, ou criam, os artistas. “Em todas as reflexões 
filosóficas sobre o belo e feio, tais valores são nomeados, mas 
nunca esclarecidos com exemplos [...] donde a necessidade [...] 
de confrontar os discursos filosóficos com as realizações dos 
artistas... É difícil dizer como são as coisas belas que suscitam o 
nosso desejo.” Sabemos o que é, porém, não sabemos explicar. 
Como explicar a beleza de um ser humano? E como explicar a 
feiura que às vezes nele vemos? É muito complicado. Heidegger 
já tinha dado com o problema de dar “explicações” sobre as 
coisas: sabemos o que significa dizer “o céu é azul”, mas, não o 
sabemos explicar. E Umberto Eco diz mais. “E a civilização grega 
sempre esteve consciente dessa complicação, como se infere 
do elogio, mais tardio, de um outro ser de aspecto feio, mas 
de alma nobre e rico de sabedoria: Esopo.” Assim também era 
Sócrates a quem Alcebíades compara com a feiúra de um sileno, 
mas, a quem ele mesmo reconhece ter “uma profunda beleza 
interior.” Segundo Junito de Souza Brandão, Mitologia Grega, e 

Dicionário Mítico-Etimológico da Mitologia Grega, Vozes, Sileno 
é um nome dado aos sátiros, ou a um bêbado que lhes é o pai. 
É tido como o educador de Dioniso. Teria nascido de Urano 
e teria grande saber. Porém era muito feio e até deformado, 
enorme barriga, nariz achatado, “anda, as mais vezes, montado 
num burro sobre o qual se equilibra com grande dificuldade, 
por estar sempre bêbado.”
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4.1.3 DIONISO E APOLO

Sabedoria e feiura. Seguindo a trilha de Junito, na obra 
referida, Sileno, bêbado e mestre de ninguém mais ninguém 
menos do que Dioniso, ou Baco, o deus do vinho, do êxtase, “do 
delírio místico e do teatro”. O deus da videira que se transforma 
em vinho. O deus da videira que morre e que renasce em nova 
videira. O deus da metamórphosis. O mesmo Dioniso que era 
o “deus das orgias, do êxtase e do entusiasmo e da liberação” 
a quem Nietzsche contrapunha Apolo. Este era o deus que, 
nas palavras de Mircea Eliade, citado por Junito, era o deus 
da “lição apolínea por excelência [que] é expressa na famosa 
fórmula de Delfos: conhece-te a ti mesmo.” Apolo, ninguém mais 
ninguém menos do que o deus da inteligência, da ciência, e da 
sabedoria que “são consideradas modelos divinos, concedidos 
elos deuses”. E o são “em primeiro lugar por Apolo.” Apolo, o 
exorcista, aquele que nos livrou de “todo elemento demoníaco, 
implicado em todo conhecimento do oculto.” “A serenidade 
apolínea, continua Eliade, na mesma citação, torna-se, para 
o homem grego, o emblema da perfeição espiritual. Mas é 
significativo que a descoberta do espírito conclua uma longa 
série de conflitos seguidos de reconciliação e [conclua] o domínio das 

técnicas extáticas e oraculares.” (Itálicos meus). Razão e êxtase. 
Apolo se reconciliou com Dioniso. Embaralhou-se tudo? Mais 
complicações? É possível conciliar a razão, a inteligência, com 
o êxtase, com o delírio místico? Quem está certo? Nietzsche 
ou Eliade? A briga pela posse do belo e do bem, e pela recusa 
da feiura, seja estética ou seja ética, continua.

Algumas palavras de Junito, em suas obras citadas, 
colocam um pouco mais de sal e pimenta na confusão. “Alto, 
bonito e majestoso, o deus da música e da poesia se fazia no-
tar por suas mechas negras, com reflexos azulados, ‘como as 
pétalas do pensamento’. [...] as musas jamais o abandonaram. 
Note-se, a esse respeito, que os Jogos Pítios, ao contrário dos 
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Olímpicos, cuja tônica eram os concursos atléticos, deviam 
seu esplendor, sobretudo às disputas musicais e poéticas. 
Em Olímpia imperavam os músculos; em Delfos as musas.” 
Apolo não reuniria, então, razão e fantasia, racionalidade e 
misticismo, serenidade e tempestuosidade, lógica e ilusão? 
Por que então a bronca de Nietzsche?

4.1.4 O VELHO ZARATUSTRA E DIONISO

Para o “velho Zaratustra”, o bem, ou o belo, aceitando-se 
o kallós e agathós, estaria com Dioniso – a exaltação, o desco-
medimento, a tempestade, a recusa da ditadura da razão. Isso 
não é somente um jogo de palavras. Nada disso. Pois Dioniso 
é o deus do teatro. E desse modo, o deus da poesia, da poesia 
trágica, da tragédia, da arte. Mas Apolo também não era o 
deus das artes? Talvez Nietzsche visse nele mais razão do que 
emoção. Nietzsche era poeta. Não podemos nos esquecer disso. 
Creio que ele jogava mais com o que os contraditava, para se-
parar o preto do branco, o joio do trigo, em cada um deles, nas 
suas simbologias. As zonas de penumbra, que colocam os dois 
deuses como reconciliados não lhe interessava. Como poeta, 
não era essa a imagem que ele buscava em Apolo e Dioniso. 
Tomados nos seus simbolismos puros, e não naquilo que os 
mitólogos viam como contraditório em suas fabulações, a luta 
entre Apolo e Dioniso seria a representação da gigantesca luta 
entre as nossas dimensões apolíneas e dionisíacas. Dimensões 
que temos cravadas em nosso ser desde sempre. E foi com esse 
simbolismo que ele trabalhou. Ele queria nos dizer coisas. Coisas 
graves. E nisso foi um profeta. Essa luta entre Apolo e Dioniso 
cada vez mais se mostra entre nós. E está cada vez mais renhida. 
O “velho Zaratustra” tinha plena consciência do que antevia 
nas sombras do futuro, como um aedo, um adivinho. Temia 
pelo resultado da luta. Um resultado que muitos pensadores 
também já temem. Não sem uma certa angústia no coração. 
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Sinto nele, em Nietzsche, um certo desespero. Não deve ter 
sido fácil, para ele, falar de Sócrates o que teve a coragem de 
falar. Falar o que falou do cristianismo, a religião em que foi 
educado. Deve ter se imposto um tal dilaceramento na alma 
que somente uma aflição extrema para dizer coisas que queria 
dizer pode justificar. Uma aflição que lhe veio por ter captado 
algo. E que lhe exigia o rompimento com todo um passado que 
ele até mesmo possa ter respeitado e amado. Era-lhe preciso. 
Não havia outra saída. Deve lhe ter sido muito duro. O certo 
é que ele tomou um partido. O seu lado, como poeta e como 
filósofo, já estava definido. O que mais se precisa dizer, sobre o 
que outros, como Heidegger, também poeta, já disseram sobre 
o açodamento da “técnica”, da razão científica, tão necessária, 
vital, claro, porém tão desastrada em querer ser tão hegemônica 
– A Senhora da Razão. E tão ciosa em nos submeter aos seus 
“valores”. Valores relativos, diga-se. Ou valores nenhuns, tam-
bém seja dito. Insuficientes, diga-se ainda mais. Ela, a Senhora 
da Razão, assim nomeada por ela mesma, pode encarar aquela 
outra Senhora? A Senhora Fortuna? Pode?... Ou há dúvidas?... 
Muitos pensadores não fazem previsões muito otimistas sobre 
o que o acaso pode nos reservar diante de tanta complacência 
com certos experimentos científicos e com a saúde da nossa 
casa planetária já hoje infelizmente frágil. Como pode, então, ir 
assim como que roubando-nos as nossas dimensões humanas, 
desprezando as nossas fantasias, os nossos sonhos e as nossas 
utopias. E, por que não, as nossas ilusões e assim tudo aquilo que 
faz nascer dentro de nós a arte como portadora da beleza. Em 
suma, querendo destruir, em nós, a nossa originária dimensão 
dionisíaca. Essa, para Nietzsche, seria a nossa dimensão mais 
autêntica, a única que, hoje, poderia nos salvar. E que, segundo 
ele, teria sido “destruída” por Sócrates e por tudo o que veio 
depois dele. Uma dimensão capaz de criar, em nós mesmos, a 
força, diga-se, a vontade de poder, a força que a razão não po-
deria ter, segundo ele, para não aceitarmos, de modo algum sem 
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luta, por vezes trágica, as injunções do destino, os inevitáveis 
e inexoráveis caprichos da Velha Senhora, a Moira, que talvez 
já esteja cozinhando em seu caldeirão esse nosso futuro tão 
lamentável que já mostra a sua face informe, misturando tudo, 
o bem com o mal, o belo com o feio, num mar de indiferença e 
de banalidades. Parece que Nietzsche, assim como Beethoven, 
queria segurar o destino pelo pescoço. E sacudi-lo! Quem não 
terá tido essa vontade em algum dia de sua vida? Quem não 
teve, “que atire a primeira pedra!”

4.1.5 QUEM É BELO E QUEM É FEIO

Vamos, mais uma vez, nos socorrer a Junito Brandão 
nas citadas obras. “Antes de Dioniso, costuma-se dizer, havia 
dois mundos: o mundo dos homens e o inacessível mundo dos 
deuses. A metamórphosis foi exatamente a escada que permitiu ao 
homem penetrar no mundo dos deuses. É pouco? Os mortais, 
através do êxtase e do entusiasmo, aceitaram de bom grado 
‘alienar-se’ na esperança de uma transfiguração.” E a ladainha 
continua a martelar. Quem é belo e quem é feio? Dioniso ou 
Apolo? Parece que a dificuldade em que  nos encontramos já 
estava posta desde sempre. Há sempre uma zona de sombras, 
nesse entrelaçamento de significados, nessa “nossa simbolo-
gia” das mais antigas que é a mitologia grega. Torna-se-nos 
problemático separar o que é originário e o que depois, com 
o passar das eras, foi acrescentado, por diversas razões. As 
lendas vão sendo contadas de modo diferente. E isso é muito 
natural. E vão “evoluindo”, como se pode observar em inúmeras 
passagens das obras de Junito Brandão. Nelas, exaustivamente, 
esse autor vai como que nos habituando às complexidades de 
se desentranhar o que está lá na profundeza dos mitos. A sua 
análise da etimologia das palavras, a história de sua formação, 
por vezes em diversas línguas, que sucessivamente os foram 
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representando, mostra-nos apenas uma ponta dessa complica-
ção. Entretanto, mesmo reconhecendo-se  tal dificuldade, neste  
caso, de  Apolo  e Dioniso, para se entender a problemática 
colocada por Nietzsche, é preciso se chegar aos seus núcleos 
primevos. Lá na substância última de seus significados. Para 
ficarmos com o que somente os separa nas suas grandes e sig-
nificativas dimensões. Assim, restamo-nos divididos. Razão ou 
arte? A proporção dos clássicos ou o entusiasmo dos românticos? 
Ciência ou ilusão? Saber ou delírio? Seria possível juntar, numa 
síntese, tanta contradição? Quem há de se apresentar diante da 
Esfinge para dar uma resposta a esse enigma? Todos sabemos 
que ela devora quem não dá a resposta certa.

4.1.6 A INCERTA DEFINIÇÃO DE BELEZA

Então, o que era a beleza para os gregos antigos? É a 
da alma ou a do corpo? A questão parece remontar desde as 
antigas eras. Umberto Eco afirma que até hoje não se definiu 
sobre o que os antigos entendiam sobre a beleza, se era a beleza 
do corpo, ou se era a beleza da alma. É melhor assim e é um 
alívio dizer que não se sabe sobre algo.

Voltemos à citada obra de Eco. Ele transcreve o diálogo  
de Platão Hipias Maior que aborda a dificuldade de se definir 
o feio e o belo. Numa certa altura do diálogo, Sócrates diz 
para Hípias que eram justas as palavras de Heráclito quando 
dizia que o mais belo dos símios era feio quando comparado 
ao gênero humano e que também era feia a mais bela panela 
quando comparada ao gênero feminino. Mas que se compa-
rarmos o gênero feminino àquele dos deuses não aconteceria 
a mesma coisa? A mais bela das mulheres não iria parecer feia 
em comparação à beleza dos deuses?

Relativismo em Sócrates e Platão? Impensável. Eles esta-
vam longe disso. O relativismo dos sofistas, entre eles Górgias 
e Protágoras, que afirmavam a impossibilidade da verdade, era 
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o que eles mais combatiam. Para Platão, a beleza está no mundo 
das ideias, não nesse mundo real que tenta, a duras penas, ser-lhe 
uma cópia. O que Sócrates “mostra” simbolicamente para Hípias 
é o sentido da beleza. Um caminho vagaroso, difícil, cheio de 
contradições, como vimos, inexplicáveis dilemas, que vai do 
mundo real para o mundo divino. E que a verdadeira beleza 
somente pode ser encontrada lá. Um “lá” que, para Platão, é o 
mundo das ideias e que, para ele, é o único mundo real. Aqui 
é o mundo das aparências, o mundo das cópias, o mundo já de 
si mesmo da imperfeição.

4.1.7 E VOLTA-SE AO MESMO PONTO

Mas, voltamos ao ponto. E a complicação mostrada por 
Eco retorna sempre como um litania. Mas, como assim, o mundo 
já de si mesmo da imperfeição, se há a beleza da arte? Digamos 
de um outro jeito: pode haver beleza na representação em meio 
ao imperfeito do mundo? É evidente que sim. E é um fato empí-
rico. As obras-primas estão aí para prová-lo. E são inumeráveis. 
Falamos da arte capaz de expressar a beleza e até mesmo a feiura. 
Não falamos da arte que nega a arte, “do feio artístico [que] é 
um feio formal”. Ou da feiura de que fala Giovanni Reale. Se 
aceitarmos a filosofia platônica, que é tentadoramente forte, não 
há resposta sobre como pudemos gerar a beleza na arte em um 
mundo já de si mesmo imperfeito. Como alcançar a beleza se 
somente conhecemos a imperfeição? Nunca vimos a beleza. Qual 
seria o padrão, a medida? Que dimensão é essa que pudemos 
ter em nós mesmos e que nos permitiu “ver” a beleza que está 
por trás da imperfeição do mundo? Há obras de arte que são 
perfeitas. Elas até nos provocam êxtases inexplicáveis ao con-
templá-las, lê-las, ouvi-las ou assisti-las. Segundo Aristóteles, a 
arte é imitação da natureza. Como tirar beleza de algo que já de 
si é feio? O artista é aquele que é capaz de superar isso? Ele tem 
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em si o mistério da beleza? Ele é possuidor de uma dimensão 
divina tal que somente a ele é dada “a graça” de conhecer o belo 
em si? E, depois, “contar” para nós como é esse belo? Pode ser. 
Quem há de saber? O Demiurgo de Platão, o Operário, ou o 
Arquiteto, que plasmou o mundo, o fez contemplando a beleza, 
como um pintor a contempla em sua imaginação ao dar forma 
à sua obra. Mas, depois, ele, o Demiurgo, após certo estágio da 
sua criação, inexplicavelmente, “pulou fora”, se é que um tal 
criador precisasse explicar alguma coisa, e deixou por conta de 
deuses e de homens o acabamento do resto. O complemento 
à sua criação. O que fez com que o mundo contivesse o belo e 
o feio, o bem e o mal. Quem há de saber?... Indubitavelmen-
te, há uma arte que é bela. Os grandes mestres conseguiram, 
apesar de tudo, através de seu gênio, nos revelar a beleza que 
pode estar por detrás de tudo. Imitaram o que fez o Demiurgo. 
Talvez porque tivessem, em si mesmos, aquela dimensão que 
falta a nós outros, pobres mortais. Entretanto, mesmo apesar 
disso, temos que nos conformar que haveria aí um enigma. E 
Umberto Eco, então, está pondo direto o dedo em uma ferida 
em nos apontar uma complicação. Platão, pela boca de Sócra-
tes, nos indicou um sentido, dentro de sua filosofia. E pronto. 
Revelou-nos uma pequena fresta da porta por onde passa um 
vislumbre de um significado, de algo que se sente, mas, que não 
pode ser falado por simples palavras. Talvez haja uma sucessão 
de belezas, como se fossem elementos singelos de uma sucessão 
matemática, a beleza de um símio, a beleza de uma panela, a 
beleza de uma mulher, a beleza divina, formando um todo, 
um conjunto que não compreendemos, porém, um conjunto 
tal que nele haja um como agente por trás de todos esses seus 
elementos, formando-os, segundo um princípio desconhecido do 
belo em si. Talvez um princípio contido no último elemento, o 
divino ou, digamos, transcendente. Nas sucessões matemáticas, 
há uma regra formadora dos elementos. Aqui tal regra nos é 
desconhecida. O divino nos escapa.



89 | João Cezar Pierobon

4.1.8 A PEQUENA FRESTA DO POETA

No entanto, havia uma pequena fresta, uma pequenís-
sima nesga de luz, dada ao poeta por Platão sobre essa “regra”. 
E foi por essa pequena fresta que o poeta entrou. Mal ou bem 
e sem questionar nada. Por que indagar, se estava nas asas da 
imaginação? Entrou como poeta e saiu de lá com um poema. 
O poeta pode fazer isso. Infelizmente o filósofo ainda não 
pode. Quem sabe um dia poderá? O poeta pode trabalhar com 
simbolismos, com fantasias, ilusões, luzes, sombras, penum-
bras, névoas, luzes, com o deslumbramento, com o fogo, com 
a chama, com a paixão devastadora... infelizmente, o filósofo 
não pode... Ou... ainda não pode... A não ser que tudo isso aí 
possa ser “representado” por conceitos, categorias... Lembre-
mos que a filosofia pode tudo. Digamos, então, numa pequena 
concessão à individualidade da poesia, que o filósofo não possa 
“trabalhar” com isso pelo menos na forma em que o poeta o 
faz. E se um dia puder, numa síntese de poesia e filosofia – ah! 
aí sim! – o quanto de enigmas não teremos podido resolver? 
Mas, quantos não terão se imolado diante da Esfinge que lhes 
terá cobrado a verdade? Quem há de?...

4.1.9 O SEGREDO ESTRAGADO PELO SABER

Estamos em uma encruzilhada. A ladainha continua a mar-
telar. Apolo ou Dioniso? A razão ou o êxtase? O dilema é muito 
complicado. Confesso a minha divisão, o meu dilaceramento 
em escolher um ou outro. Como desprezar Dioniso? Como 
desprezar Apolo? Com quem estaria o bem e o belo? Confesso o 
meu estado de choque quando li Nietzsche e percebi que estava 
envolvido por forças antagônicas que se despedaçam entre si. E 
parece que o fazem tanto mais sub-repticiamente quanto mais 
agudamente se confrontam. É uma luta subterrânea. Porém uma 
peleja de gigantes. Quem ficaria entre Apolo e Dioniso?
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O que sentiria um ser humano quando, no seu caminho, 
se vê diante de Dioniso tendo, lá atrás, na sua estrada, começado 
ao lado de Apolo? Tendo admirado e se enlevado com o deus 
em toda a sua beleza e em toda a sua magnificência. Afinal, o 
que é a razão senão algo esplendoroso? Lá atrás, estão Pitágoras, 
Euclides de Alexandria, Apolônio de Alexandria, Arquimedes... 
Com Euclides, foi aquele fascínio. Inocente acerca das questões 
do absoluto, esse ser humano tomou tudo – definições, premis-
sas, hipóteses, teoremas, demonstrações, corolários, escólios, 
lemas – tudo isso supôs como verdade absoluta. “Por que, meu 
caro mestre, isso é assim?” “Por definição!” – respondia-nos 
ele. Acabavam todas as dúvidas. Era algo peremptório. Era, 
e pronto. Sem discussão. E tudo tendo começado a partir da 
definição de um mísero ponto. “É o que não tem partes.” As-
sim definiu Euclides. E foi a partir desse ínfimo, que não tinha 
partes, que ele ergueu a sua belíssima catedral – a Geometria 
Euclidiana. Um universo nasceu de um ponto. Talvez Euclides, 
sem nem suspeitar as consequências da sua criação, tenha sido 
o inspirador daqueles que, à sua imagem, formularam a não 
menos bela conjetura de formação do nosso universo, também 
a partir de um mísero ponto. É claro que isso é uma metáfora. 
Quiçá nem tão mísero assim... Nem o ponto de Euclides, nem 
o ponto dos físicos... como pode ser desse modo mísero se 
nele está contido um todo que esbarra até mesmo nas bordas 
do infinito? Dá  o que pensar. E a cabeça do nosso pobre ser 
humano girava e girava diante de tanta beleza. Diante de tantas 
demonstrações. Ante tudo o que era demonstrado. Frente a tudo 
o que era provado. Beleza e lógica. Porém, qual não seria o seu 
encantamento, o seu espanto, ao chegar ao ápice da construção 
de Euclides: as cônicas? Ali estavam elas: a elipse, a parábola e a 
hipérbole? E, de quebra, a circunferência, como se fosse um caso 
especialíssimo, um limite, delas? Se o belo existe, afirmou-se 
ele, esse belo estava ali. Inquestionável. Matemático. Insofis-
mável. Frente aos seus olhos admirados e ébrios. Ao alcance 
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de suas mãos. “Oh! Beleza irrefutável! O belo e o pensamento. 
Oh! Apolo, o que me destes?” Fala e pergunta aos ventos e aos 
céus... Como é possível?...

Mas... sem ter respostas. O nosso cândido pobre ser 
humano queda-se admirado. O espanto é só o que lhe resta. 
Em silêncio e em embriaguez se detém paralisado...

E, depois de algum tempo, acordando de seu estado de 
torpor, e julgando ter adquirido uma dimensão divina, conce-
dida pelo deus, o belo Apolo, ele começa a brincar, como um 
menino fascinado pelo seu brinquedo, com as seções feitas por 
um plano em um cone. E, na medida em que vai movimentando 
o seu plano, dependendo da sua posição relativa com  o eixo do 
cone, ele, menino, como um Demiurgo, via nascer e morrer 
todas as cônicas – ora a elipse, ora a parábola, ora a hipérbole 
e, ainda mais, aquela que ele já conhecia, há muito, a circun-
ferência. Quem é o caso especial de quem? Nenhuma é o caso 
especial de nenhuma. Todas são filhas de um mesmo princípio 
gerador. Todas nascem de si mesmas. E morrem em si mesmas 
ao se transfigurarem umas nas outras, contínua, suave, ou 
abruptamente, numa brutal descontinuidade. Continuidade e 
descontinuidade, finitude e infinitude, numa mesma harmonia, 
numa mesma beleza. Parábola e hipérbole, unidas e separadas 
pela imensidão inimaginável e fugidia do infinito. E as leis 
que as regiam? Ah! As suas leis! Indaga-se ele, curioso. Sim, as 
leis! As suas leis eram as mesmas com as quais os professores 
construíam-nas, com régua, esquadro e compasso, a partir de 
peremptórias definições. “Como assim?...” Indaga-se envolto 
em um espanto. “O que eles, os mestres, diziam lá, que era por 
definição, aparece aqui... assim... provado... provado?... Será?... 
Sim, provado... essa palavra saía-lhe da boca meio balbuciada, 
vagarosamente soletrada... Elas, as cônicas, cada uma em si 
mesma parecia-lhe ser algo geral, com lei própria, por definição... 
agora, todas aparecem como “casos” particulares de simples 
cortes de um plano em um cone. Simples cortes?... Simples?... 
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Será?... Santo Deus! Todas elas, essas belezas, assim unidas 
inexoravelmente entre si, cada uma sendo, no devir, a outra e... 
mais ainda, si mesma, na continuidade do mesmo devir... Um 
devir que até mesmo as destrói, transfigurando-as em um par 
de retas... Ah!... Ou... em um mísero ponto. O mesmo ponto 
origem de tudo O ponto ápice do cone. O ponto... Onde tudo 
acaba e tudo começa. O ponto que, no cone, junta e dispersa 
tudo. Santo Deus!” Ele, esse “pobre coitado”, que é como Goethe 
se referia a Wilhelm, nos seus anos de aprendizagem, repetia, 
para si mesmo, todas essas constatações e concluiu que não 
tinha palavras para expressar o que lhe ia pela alma, mesmo 
as palavras silenciosas que se dizia, somente pelo pensamento. 
Ele se viu diante de algo inexplicável. Não uma coisa que lhe 
fizesse medo. E que dela o afastasse. Nada disso. Aquilo o atraía. 
Mantinha-o em estado de leveza, de êxtase total. Um oceano 
de bem-aventurança parecia invadi-lo.

Era um estado puro de felicidade. Ele não sabia explicar   
o que sentia. Inocente, ainda, como sempre, o nosso pobre ser 
humano pensou em coincidências. Imaginou que tivesse encon-
trado algo divino que lhe aparecera como que enviesado no que 
supunha fosse uma coincidência. Aquelas figuras que nasciam 
dos cortes de um plano em um cone, guardavam as mesmas 
leis que, antes, em tempos atrás, lhe foram ensinadas por seus 
mestres. Eles as definiam como “lugares geométricos”. Pontos 
do espaço plano que guardam certas propriedades constantes. 
Leis que ditavam regras com as quais eles as desenhavam. E as 
materializavam no quadro-negro. E ele, um aprendiz, numa 
folha branca de papel. Mas, agora, elas, essas leis estavam ali 
mesmo. Tudo provado, demonstrado. Diante de seus olhos. Elas 
faziam parte daquelas mágicas seções. Fantástico! Deslumbra-
mento! Coincidência?... Reveladora de algo... Ah... Será?...

Alguma coisa havia ali... Ah!... Sim! Havia... Alguma 
coisa havia... Uma paralisia no espaço, no tempo e no pensa-
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mento... E uma iluminação... Uma intuição? Ou inferência. 
Sabe-se lá... A partir do que via? Pode ser tudo isso. E mais 
alguma coisa. Talvez o que os místicos chamam de revelação. 
Será que ele tivera a graça de uma revelação? Havia ali alguma 
coisa. Alguma coisa que transcendia tudo. Ingênuo, não atinou, 
no seu encantamento demiúrgico, que essas leis, já de si, desde 
antes, estavam nelas, ali mesmo, nas cônicas, implicadas, como 
simples cortes de um plano em um cone. Leis que depois lhes 
foram apresentadas por outras representações matemáticas 
muito mais sofisticadas.

Todavia, a inocência é a chave da felicidade no mundo. 
E foi assim que, feliz e maravilhado com tudo o que via, e 
achando que tivesse descoberto a chave do mistério de uma 
coincidência, guardou tudo, somente para si, no fundo de seu 
coração, emocionado. Mas, aqui sim, teve uma graça. A intuição 
lhe dizia para não revelar esse seu segredo para ninguém. Na sua 
consciência, uma consciência de menino, ele estava de posse 
de um conhecimento que seria somente seu e de mais ninguém. 
A beleza era demonstrável. O divino era irrefutável. Ali estava 
o divino. Diante de seus olhos. E ao alcance de suas mãos. O 
seu segredo ficou com ele muito tempo. Até ser tristemente 
estragado pelo saber. Oh! Saber. Era preferível não saber... Mas, 
em um longo tempo, o seu segredo foi indestrutível.

Um saber que lhe iria destruir não só a ideia dessa coinci-

dência. Mas um saber que lhe iria dizer que elas, as cônicas, no 
mundo físico, eram impossíveis de serem obtidas. Em suma, 
eram figuras imperfeitas. Só podiam existir no campo da ma-
temática pura, na geometria. Tudo então desabaria. O ponto e 
a reta de Euclides despedaçar-se-iam. Tudo viria abaixo. Ele, “o 
pobre coitado”, inocente e entristecido, iria ver que tudo acabara. 
Tudo não passara de fantasia, segundo o saber. Fantasia... Pobre 
fantasia ingênua. Ele não tinha dado com Platão, no caminho 
solitário do seu segredo de Demiurgo juvenil. Ele, o mestre, 
com certeza lhe iria dizer que não era nada disso. Que nada 
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ruíra. Elas, as cônicas, continuavam existindo. Mas somente 
assim eram no belíssimo mundo das ideias. Aqui, neste mundo 
das aparências, das cópias, era mesmo impossível tê-las. Era 
isso mesmo. Os físicos tinham razão. Nada de tristezas. Aqui 
é somente cópia imperfeita.

4.2 O ENCONTRO DO POBRE COITADO COM PLATÃO

“Prolongue-se, ao infinito, meu caro, qualquer linha que 
imaginamos ser uma retadir-lhe-ia o mestre de Atenas – neste 
mundo físico aí, que esses mesmos físicos chamam de realidade, 

ela, essa linha, ao final, será uma reta, como tal? Nessas circuns-
tâncias, meu caro amiguinho, qual o padrão, a referência, para 
construirmos a ‘reta de Euclides’? Aquela que “está igualmente 
tensa em relação a quaisquer pontos  que lhe pertencem”. Ou 
na belíssima definição que lhe deu Arquimedes: aquela que é 
‘o menor caminho entre dois pontos’. Qual o caminho? Hein? 
Você mesmo vai constatar que não há. Não há régua, esquadro 
e compasso, humanos, todos imperfeitos – continua o mestre – 
capazes de construírem retas, muito menos cônicas, perfeitas, 
como tais, nesse mundo aí, no que ‘eles’ chamam de realidade.”

“Qual seria o sistema de referência? ‘Ora pois’, diria al-
guém, creio que um tanto desavisado, ‘o sistema cartesiano de 
três retas que se cruzam ortogonais entre si, como no vértice 
de um cubo.’ Vértice? Reta? Cubo? Seria tudo isso possível no 
mundo físico? No que é chamado de realidade?”

“Como construir as retas representativas dos eixos do 
sistema cartesiano nesta realidade? Sem uma referência, a qual 
teria que necessariamente ser reta para se ter um padrão. Hein? 
A nossa construção, por acaso, não seria uma curva? Mas, por 
outro lado, como nos falta uma referência, poderíamos per-
guntar: seria uma curva? Porém... deixando isso para lá, vamos 
seguindo no nosso raciocínio. Prolongue-se, meu caro, algo que 
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imaginamos ser uma reta em nosso mundo. O que resultará, 
em qualquer direção, senão a nossa, digamos, suposta curva. 
Vamos supor que seja isso mesmo, uma curva, ou a ideia que 
temos dela, para, pelo menos, termos uma base para continuar 
falando sobre o assunto. Por mais que queiramos construir algo 
que não seja essa curva aí, e que seja uma reta, como a reta de 
Euclides, tal empreitada estará condenada ao fracasso. Ao fim 
e ao cabo, o que construímos, ao final dessa nossa empreitada, 
será uma curva, como tal a entendemos.”

Ele começou a falar de um modo entrecortado, rápido, 
como se fosse um solilóquio. Parecia que queria tirar conclusões 
que ao mesmo tempo não queria. Às vezes ficava em silêncio 
diante daquele “pobre coitado” que o olhava espantado. Havia 
momentos que parecia falar por meio de máximas, ou aforismos.

“A mais esdrúxula curva que possa ser. Representada, 
às vezes, somente por símbolos matemáticos puros. Digamos 
mais, algo que não necessita de referência nenhuma. Algo ab-
soluto, irreferenciável. Impossível de ser expresso num simples 
desenho. Porém, uma curva, como tal, assim mesmo como foi 
intuída por Euclides e outros geômetras... Meu  amiguinho,  é 
difícil se livrar de sua imagem. Poderosa imagem. Assim mesmo 
como está lá na geometria euclidiana... E isso é muito excêntri-
co. Esquisito mesmo... Parece que queremos nos livrar de algo 
do qual não conseguimos no livrar. Singular... Extraordinário. 
Curva é curva. Será?”

Continuou como se fosse um monólogo.
“Qualquer pontinho material, representação do ponto 

ideal de Euclides, percorrerá o universo em curva. Nele, somente 
curvas são possíveis. Pois nele, no seu espaço, a interação entre 
as massas, por ínfimas que sejam, que por serem isso mesmo 
não perdem  a sua natureza de serem massas, faz com que os 
seus caminhos no mundo sejam curvos. Os físicos não dizem 
que o universo é curvo? Estou falando desse universo aí. O 
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universo dos físicos. O universo senhor da massa e da luz. Não 
estou colocando aí o Empireo, lá onde não reinam nem massa 
nem luz. Pois, lá não seria mundo, lá na ideia deles. Onde, 
por não saberem o que é, dizem que há escuridão. Ou onde é 
o vazio. Mas que, na realidade, é aquilo que não se sabe. Essa 
é a verdade. Então, nesse universo aí, senhor da massa e da 
luz, tudo nele não se curva? Ao que chegamos à conclusão de 
que a reta, como tal, só existe mesmo fora desse mundo torto. 
Ipso facto, os três belos eixos de referência cartesianos só terão 
razão de ser fora dele. O que é muito estranho. Temos intuição 
deles. Trabalhamos com eles na física e na matemática. Mas, 
ao mesmo tempo, dizemos que eles não existem, pois, aqui, no 
mundo físico, não podemos construí-los.”

Continuava com os seus aforismos. De vez em quando as 
suas palavras se tornavam ininteligíveis para o “pobre coitado”. 
Pareciam divagações abstratas.

“Dá o que pensar em como os matemáticos conseguiram, 
em um mundo torto, intuir, imaginar, talvez sonhar, ou se iludir, 
como diriam alguns, com coisas retas, perfeitas... Axiomas... 
definições... postulados... como conseguiram isso? Que poder 
da razão e da imaginação não os teria movido para nos legar 
tais conceitos, ou objetos, ou entes matemáticos, ou o que for?”

Os aforismos vinham em cascata. Ele, o mestre, cada vez 
mais, parecia falar para si mesmo, como se sussurrasse para que 
somente ele se ouvisse.

“A beleza da geometria euclidiana e a beleza da sua filha 
dileta, a referência cartesiana, meu amiguinho, somente serão 
possíveis no mundo das ideias. Os físicos e os matemáticos que 
os apoiam têm razão, meu caro. Aqui, neste mundo, tudo é 
torto. Todos eles, temos que reconhecer, foram geniais em suas 
intuições, na extensão dos limites de seus conhecimentos... Para 
um mundo torto somente são possíveis referências tortas...”

Um silêncio dramático, cheio de tensão... E arrematou: 
“Mas, também, esses físicos e matemáticos, temos mais
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uma vez que reconhecer, foram também geniais no enten-
dimento de que além de tais limites, no chão raso dos axiomas, 
o terreno é movediço e povoado de paradoxos.”

Uma longa pausa. E uma voz meio embargada pela emo-
ção. “Repito, aqui, nesse mundo aí, amiguinho, tudo é torto, tudo 
é curvo. Não tem jeito. E o que é esquisito é que essa constatação 
não veio primeiramente de outros, alhures, e de outros mais, 
na área de um conhecimento que eles tomam por mais geral, lá 
onde estão os fundamentos de tudo. Pelo menos, presume-se 
que seja assim. A descoberta disso, diria mesmo a iluminação 
sobre essa questão, hoje dramática, não foi originária de onde 
seria de se esperar que fosse, como até então era da tradição. 
Lá naquela época em que isso tudo apareceu, os matemáticos 
acordaram de uma letargia milenar, começaram a questionar 
os seus fundamentos, os seus axiomas, os seus limites, questio-
naram até mesmo a sua lógica, as suas certezas, colocaram essas 
no caminho contrário ao caminho das generalizações. Foram 
corajosos. Envolveram-se em antinomias até hoje insolúveis. 
Assumiram as limitações dos seus conhecimentos. Enquanto 
que os filósofos pareciam estar nos braços de Morfeu, dormin-
do um longo e profundo sono. Com a exceção de uns poucos, 
diga-se. Como sempre. Isolados, falavam sozinhos, como que 
pregando no deserto, questionando sobre tudo, sobre o ser das 
coisas, sobre o que seria a sua tarefa e o seu dever perante o 
homem, existencialmente cercado de ameaças que parecem vir 
de todos os lados... Veja aí, meu amiguinho, quem fala, hoje, 
sobre o mundo torto sem referências? Hein? Quem? Quantos?”

Ele parou de falar, dando a entender que saía de um 
estado de sonho, como que procurando o fio perdido do que 
falava. O “pobre coitado” estava estatelado, boquiaberto com 
o que ouvia do mestre.

Mas sentia-se entristecido. O belo mundo de Apolo, 
antes luminoso e cheio de certezas, parecia-lhe confuso. A 
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voz do mestre, que parecia soar longe, não conseguiu, assim 
de imediato, interromper os seus pensamentos sobre o deus da 
luz e da razão. A sua sagrada coincidência parecia que mais e 
mais ia-se embora. Gradativamente, diluía-se no ar, como uma 
miríade de pontos de luz de fogos de artifício que se dissolvem 
no violáceo escuro da noite, após o deslumbramento de sua 
explosão. Como gotas de uma chuva luminosa vão se apagan-
do e caindo. Um tanto melancólico, o “pobre coitado” foi aos 
poucos acordando de seu estado de decepção. Para que saber? 
Por que estragar tudo? O mestre parecia lhe salvar. Mas, tudo 
lhe parecia obscuro. Só com muita dificuldade ele conseguiu 
prestar novamente atenção no que lhe era dito. Ele deve ter 
perdido alguma parte. O mestre voltara ao tema da geometria.

“A reta que você, meu caro, traça com a sua régua e o seu 
esquadro, não é uma reta. Nem é uma circunferência aquilo 
que você desenha com o seu compasso. Elas são, nada mais 
nada menos do que fantasmagorias da reta e da circunferência 
verdadeiras que somente são possíveis na beleza intocável do 
mundo das ideias. Um mundo impossível aos nossos olhos de 
pobres mortais. Uma beleza que sabemos existir, mas que não 
tocamos. Se pudéssemos ter a graça de ir lá, no mundo das 
ideias, para então olharmos este nosso mundo aqui, o mundo 
físico, certamente o veríamos como um mundo todo torto, 
todo curvo. Os matemáticos, para conservar o conceito da reta 
euclidiana, seja porque esse conceito é inarredável, seja porque 
é cômodo, seja porque é simples e verdadeiro, seja pelo que 
for,  inventaram o cálculo diferencial e integral, ou o cálculo 
infinitesimal, supondo que podemos assimilar pedacinhos infi-
nitamente pequenos das curvas a retas, criando para esse mundo 
curvo um genial e poderoso instrumento de cômputo. Genial 
e poderoso, mas, que, no fundo, na sua hipótese fundamental, 
guarda os conceitos euclidianos da reta e da curva. Todavia, não 
é isso o que importa. Isso aí é um caso em dezenas de outros. O 
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que importa mesmo é constatar-se que aquilo que se faz aqui 
se faz contemplando-se o sentido do que está lá. Justamente 
lá, no mundo das ideias, onde podemos chegar somente pelo 
pensamento. Onde somente lá é possível a perfeição, a beleza. 
O que seria de nós se não fosse essa possibilidade? O que seria 
de nós se não fosse o gênio matemático que percebeu, intuiu e 
expressou isso? Mesmo tendo em volta de si o mundo torto?”

O “pobre coitado” sentiu um novo ânimo. Ainda bem 
que prestara atenção a essas palavras do mestre. A fantasia de 
sua sagrada coincidência estava de novo ali. Ele se prometeu 
ouvir o mestre com plena atenção. Iria beber todas as suas 
palavras como um néctar vital. Voltou a ouvi-lo rápido, antes 
que perdesse mais do que dizia. “Pois, meu amiguinho, preste 
atenção no que eu digo, não

se disperse em relação ao foco da coisa, deixe as suas 
necessárias divagações para depois. Você vai compreender 
tudo. Nem que seja pelo lado da intuição. Se não for agora, 
será um dia, no futuro. Não sem muito trabalho. Pois, bem... 
Como distinguir a reta se não há curva? Uma está implícita na 
outra. Os contrários, meu caro, se autorreferenciam. Como 
distinguir o bem se não há o mal? Como distinguir em nós o 
que é dimensão divina e assim imortal e o que em nós perece? 
O Demiurgo foi sábio. Quando percebeu, na sua infinita sa-
bedoria, que o mundo seria impossível sem os contrários que 
pululam em nossa alma de mortais, delegou aos deuses a tarefa 
de plantar em nós o prazer, a dor, a prudência e a imprudên-
cia, o amor e o ódio, a irreflexão, a razão, o temor, a fúria, a 
esperança e tudo o mais. Todos esses afetos, e mais outros 
que se queiram, conhecidos e desconhecidos, eles, os deuses, 
fundiram em nós, na sua sagrada sabedoria. E deixou-nos para 
nós, pobres humanos, o monumental trabalho de desvendar o 
mistério do uno primordial. Aquilo que amalgama tudo, que 
nos escapa, por não sabermos o que seja. O que une o mortal 
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e o imortal. Algo talvez impossível para a nossa dimensão de 
seres finitos e limitados.”

E então ele, esse “pobre coitado”, esse ser humano, já nem 
tão coitado assim, respirou aliviado. Ah! É isso!... A beleza das 
cônicas está lá... Somente lá... E tudo o mais. O ponto, a reta, 
o plano, o cone... Lá... Então uma parte do seu segredo, talvez 
a maior delas, restou. Para a alegria do seu coração.

De qualquer forma lhe era belo... talvez divino... que as 
seções de um cone por um plano tivessem leis... Ali tinha um 
logos, um verbo, um pensamento, uma razão, uma inteligência, 
um conceito, um princípio – algo por trás... Tudo descoberto 

por matemáticos. A coincidência transcendeu-se. Talvez essa 
coincidência lhe fosse a mãe dadivosa de um seu, dele, “pobre

coitado”, legado maior. Valeu-lhe a pena guardar, no 
fundo de si mesmo, aquele seu precioso segredo.

Como então não estar extasiado pela beleza desse deus 
da luz e da razão, se ele mesmo, esse deus, lhe deu tal revelação 
da divindade que estava por detrás daquela beleza toda? Como 
não tê-lo como um guia seguro de si mesmo? Pois senhor 
da verdade. Verdade ali, provada, demonstrada. Como não se 
afeiçoar a ele? Ele que lhe limpava as trevas de seu caminho 
cheio de armadilhas, desfiladeiros, angústia, medo e perigos. 
Como não se segurar nas mãos de Apolo? Como não se apoiar 
nelas, nas horas de desespero, nos tempos de não se saber o 
que fazer? Como? Como conceber qualquer ser humano que 
pudesse desprezar as suas palavras?... Impossível... Não tê-lo 
ao seu lado, no seu caminho, era impossível.

Porém, um caminho é um caminho que vai por aqui, e 
por ali, vagando por vales e montanhas, sobe e desce, reúne e 
dispersa... Afinal, o caminho do homem nunca é algo pronto, 
acabado... É algo que ele próprio vai construindo... E o vai fa-
zendo por curvas e encruzilhadas, não divisando muito bem o 
que está pela frente... Enfim, um caminho é sempre uma caixa 
de segredos... E de surpresas... Nunca se sabe ao certo  o que a 
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Senhora Fortuna nos prepara nas suas retortas e nos oferece, em 
suas taças encantadas. Néctar aqui, fel mais ali, para bebermos, 
inocentes, à mesa da vida...

4.3 O ENCONTRO DO POBRE COITADO COM DIONISO

E assim... O que sentiria esse ser humano, nesse seu 
caminho, percorrido com certa inocência, durante longos 
e longos anos, em um tempo perdido que não saberia dizer 
quanto, quando se vê diante do também belo... indizivelmen-
te belo... Dioniso? “Ah! Essa é outra beleza. Oh! Como isso?” 
Perguntava-se ele em estado de espanto. As coisas no caminho 
mudaram e ele, também já um outro, diferente, desatento, não 
percebera? A percepção das coisas se perdeu na rotina dos dias, 
na existência que vive e esquece.

Assim, um dia, indefinido, em algum local, também 
incerto, da sua estrada, “o pobre coitado” deu com o deus que 
tem o corpo de bronze, perfumado com as essências da mir-
ra, e os cabelos dourados e cacheados, brilhantes como a luz 
da aurora, já de si mesmos arrebatadores, ao simples olhar, 
derramando-se exuberantes sobre os seus ombros poderosos. 
E tendo nos lábios o sorriso sedutor e amigo de alguém que 
certamente já previra aquele encontro. Como se há muito o 
estivesse aguardando, justo ali, naquele lugar. E o que se dizer 
do seu olhar cheio de uma luz indefinível, como se fosse uma 
síntese de luzes espectrais que deixavam os seus olhos com a 
cor do ouro? E o seu caminhar pleno de decisão com o rosto 
plantado no horizonte infinito? Uma distância que parecia 
não lhe caber, pois a sua beleza transcendia tudo. E dava a 
entender que podia tudo. Dado que tudo nele era fascínio, 
talvez loucura, quem sabe delírio. Como poder tudo em um 
mundo tão limitado?

O que não sentiria esse “pobre coitado” com a mudança 
de cor de toda a sua estrada? Nuanças para todos os lados. 
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Onde se mistura aquilo que é com aquilo que não é. Onde não 
há uma cor, porém um amálgama de cores. Cada uma, na sua 
pequena e isolada unidade. E cada uma entranhada na outra, 
como se fossem atos múltiplos e contínuos de amores que, na 
sua junção, faziam nascer outras e mais outras cores, numa 
infinita criação. E tudo numa unidade maior. Onde magia e 
verdade se confundem. Onde tudo parece ser ilusão. Ilusão... 
ilusões... Onde há névoas e sombras sobre um lago parado na 
sua quietude. Névoas e sombras em uma floresta densa. Mas, 
também iluminação em meio a tudo. Onde há um silêncio 
que tudo nega, mas, que, ao mesmo tempo, tudo diz. O que 
de imediato não se perguntaria esse “pobre coitado” em meio 
a esse caminho? Onde estariam, naquele seu agora, as preo-
cupações com retas, curvas, cones e cônicas? Com geometrias 
que negam geometrias. Com lógicas que negam lógicas. E a 
tortuosidade do mundo? E a realidade? O que lhe era então, 
nesse encontro, a realidade? E as definições? E os axiomas, os 
postulados, as hipóteses, conjeturas, teoremas e demonstrações? 
“Se isso. Se aquilo. Se e somente se.” E que tais! Linguagens 
e mais linguagens. Negações de linguagens por linguagens. 
Símbolos e mais símbolos. “Esse mundo aqui não tem nem ‘se’ 
nem ‘somente se’. Esse mundo aqui parece ter tudo.” Dizia-se 
em solilóquio. E a sua coincidência? Onde estava ela? Pergun-
tar-se-ia ele em silêncio. Ou gritaria para os quatro cantos do 
mundo? “Ei! Vocês aí! Lá do outro lado! Digam-me lá! Se é 
que vocês sabem. O que foi feito disso tudo aí desse mundo 
aí?” Nada, nenhuma voz lhe respondia nada. Ele se perdera 
de Apolo. Onde estaria o deus da luz? Parecia que há muito 
aquele mundo se fora, onde ele, o “pobre coitado”, estava. Será? 
O deus, que até um ponto não sabido o acompanhara, parece 
que desaparecera em algum desvio desconhecido daquele seu 
caminho. Deixara-lhe só? E assim agira, na sua sabedoria, para 
que ele, consigo mesmo, vivesse, e intensamente sentisse, aquele 
seu momento de deslumbramento com o deus do êxtase e do 
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entusiasmo? Paixão e explosão. Superação de limites. Nada de 
limites. Um vôo livre pelos espaços e tempos afora. Sem mais 
perguntas sobre o que era isso.

Só o deus da cor do bronze ali estava com os seus cabe-
los dourados a se derramarem sobre os ombros que podiam 
sustentar o mundo.

Haveria ali algum outro mestre? O seu coração estava 
aos saltos no peito. O seu caminho, de repente, transformou-se 
em outro mundo. Não havia medo. Não se sentia ameaçado. 
E isso lhe era estranho. Havia, isso sim, um como prelúdio de 
gozo. Ou de uma felicidade sem limites que ele não saberia 
dizer de onde e porque pudesse vir. Daí talvez pudesse vir 
essa angústia que sentia. Uma estranha angústia. A angústia 
que antecede o gozo. Como nos adolescentes que se preparam 
para o seu primeiro ato de amor. Ansiedade sobre o que seria 
aquele gozo. Ele, como um louco, procurava uma palavra que 
pudesse lhe dizer, ou lhe significar, assim em um todo, aquela 
sua comoção, ou desabamento, ou torvelinho em que se en-
volvera. Ou contraditoriamente, pudesse significar um estado 
de paralisia diante de algo. Vontade do voar e estar estático. 
Ele se sentia como Safo... E uma paráfrase de versos da poetisa 
lhe martelava a cabeça.

Dioniso me devastou 

Como o faz o vento

Com o carvalho na montanha.

Se quisesse falar, talvez se expressasse como um gago o 
faria, aos pedaços, às vezes desconexos, cortados pela intensa 
perturbação da alma, à medida em que ia entrando naquele 
mundo desconhecido em que se transformara o seu caminho. 
Havia ali igualmente um bem. Todo aquele ar era bom.

Tudo parecia respirar liberdade, vontade de voar pelos 
espaços livres de amarras, solto, sem razões nem definições. 
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Sem “se” nem “se e somente se”. Sem “condições de contorno”. 
Tudo ali respirava imensidão. Ele se sentia em um oceano sem 
margens. Onde os limites eram os limites da imaginação. Onde 
tudo seria permitido.

Onde estaria então, para esse “pobre coitado”, o belo e o 
bem? O belo e o bem estariam com o antes? Com tudo o que 
aprendera com Apolo? Ou estariam com o imenso agora? Com 
esse tudo que ficara sabendo com Dioniso? E com que se en-
volvera apaixonadamente. Quem representaria o belo e o bem? 
Apolo ou Dioniso? Apolo, a beleza da razão. Dioniso, a beleza 
da paixão. Quem o libertaria da feiura do mundo onde tudo 
parece torto e irreferenciável? Onde tudo parece referenciar 
tudo e nada parece referenciar nada. Era essa! Sim, aí estava a 
sua dilaceração. O que liberta dessa condição?

Razão ou paixão? Logos ou êxtase? Qual dessas potências 
seria capaz de construir novas referências? Aí estava a raiz da 
sua dúvida. O princípio do seu sofrimento. Por que tinha que 
ser assim? Por que chegar nessa raiz? Por que saber? Oh! Por que 
saber? Sempre tudo estragado pelo saber. Nenhum mestre para 
o ajudar. Pelo menos para consolá-lo. Nada. A estrada era a sua 
estrada. Era dele. Indivisivelmente dele. Que não pode ser com-
partilhada. Era ele e o seu caminho. Não tinha como fugir disso.

Seguir em frente? Ou voltar para trás sob os seus próprios 
passos? Voltar como? Há névoas para todos os lados. Prosse-
guir como? Se há somente sombras. Não há a mais leve luz à 
sua frente, nem mesmo uma pequeníssima chama em meio ao 
oceano em que se transformou o seu caminho pelo mundo.

4.4 O ENCONTRO DO POBRE COITADO 
COM DIOTIMA DE MANTINEIA 

Ele não tinha dado com Diotima de Mantineia, no seu 
caminho juvenil e solitário pelo mundo de Dioniso. Assim como 
aquele da sua coincidência, esse também era um segredo que 
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ele, o “pobre coitado”, como aprendiz, não compartilhara com 
ninguém. Nem com amigos, nem com mestres. Nada se diz 
sobre essas coisas. Como entender e descobrir os mistérios que 
guardamos no fundo de nosso coração de jovens? “Ei! Vocês aí, 
quem terá a coragem de contá-los?” Corações joviais, onde querer 
e poder, onde verdade e imaginação andam juntos. Como po-
deria haver alguém, nesse mundo aí, que pudesse se preocupar 
com esses seus espantos tão inocentes e que iriam perdurar em 
um longo tempo, talvez o tempo todo de sua vida? No mínimo 
seria tomado como bobo. Ele não seria um homem das plagas de 
Apolo? Como poderia “ir assim traindo, sem que nem para que, 
o legado daquele que lhe dava a seiva da sua vida?” “Ei! Você aí, 
dá para entender o fundo dessa atribulação? Algo com certeza 
ampliado, pois trata-se da divisão de uma pequena alma diante 
de potências incomensuráveis.”

Ela, a mestra, a deusa do amor, que lhe ensinara tudo 
sobre ele, o amor verdadeiro, diga-se, certamente lhe diria que 
a coisa não seria bem assim. Ela era a sabedoria. Tão feminina 
e tão generosa quanto. E sabia, como ninguém, o quanto os 
jovens são exagerados no tudo ou nada do seu arrebatamento. 
Ele a amara assim que a sua voz suave o tocara. Será que seria 
apenas uma visão, um sonho? Oh! Ilusões, como podeis ser tão 
maravilhosas? Como podem ousar contra vós? O que seria de 
nós se nos fosse proibido tê-las? Seja com que olhos fossem, 
talvez aqueles da fantasia, ele a vira. Na utopia de seu encontro, 
ele a vira. No poema de sua visão ele a vira. Com os seus olhos 
de ilusões ele a vira. Será que importa a forma como isso se deu? 
“Diga-me lá, você aí, importa-lhe isso?” Ela, a mestra, em um 
lindo vestido branco, tão leve quanto o vento, e alvo, luminoso 
e transparente quanto as névoas e nuvens, e quanto aos lírios 
ao sol, exalando pureza e perfume, como se tudo adrede se 
juntasse para apenas sugerir... a beleza de seu corpo... somente. 
Ou para nos segredar algo além... Divindade. Oh! Sugestão. E 
Ovídio dizia que o pouco que se mostra de imediato revela o 
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desconhecido e as delícias do oculto intocado. E oh! A beleza 
secretíssima das formas perfeitas de seus seios cheios dese-
nhando-se dadivosos sob aquele plissado delicado, inflando-se 
no compasso da respiração. Fofura. Ah!... Sem limites... Sem 
limites... Diotima de Mantineia. Que desabamento! Não se cai 
além do chão porque nele se está. Como a fortaleza do homem 
não é nada diante de ti.

A voz de Diotima parece que captava os seus pensamen-
tos. E o “pobre coitado”, como que abobalhado, absorvia tudo 
calado e contemplativo, como um aprendiz assustado, porque 
ela tocava em pontos sensíveis do que ia no fundo da sua alma. 
Ele não precisou lhe confessar nada. Ela de antemão sabia tudo.

4.4.1 A RALHAÇÃO

“Liberdade, vontade de voar pelos espaços livres de amar-
ras, solto, sem razões nem definições. Não é isso o que queres?” 
Ele não falava nada. E o seu olhar era de assombro e ao mesmo 
tempo de concordância sobre tudo o que ela, como se fosse em 
cascata, dizia-lhe, ou, antes, repetia-lhe, pois, o que vinha dela 
estava dentro dele.

“Sem ‘se’ nem ‘se e somente se’. Sem ‘condições de con-
torno’. Tudo ali respira imensidão. Tu te sentes em um oceano 
sem margens. Onde os limites são os limites da imaginação. 
Que imaginação poderosa. Que potência! Onde tudo seria 
permitido. Era inevitável. Vê bem aonde tu chegaste. Onde 
tudo é permitido... Não percebeste que és contraditório. Onde 
seria esse ‘onde’? Hein? O que seria esse ‘tudo’? O ‘tudo’ que 
se permite. O que pensas ser? Um deus, por um acaso? Vai tu 
com calma e prudência com esses extremos. Um pouco de razão 
na tua superpoderosa imaginação não lhe faria nenhum mal.”

Ela não parava. Ia desfilando as suas palavras, as suas 
frases, num contínuo de uma fiandeira, puxando o fio da massa 
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amorfa de um algodão. E tudo batia dentro dele ressonando 
como se fossem sons harmônicos vibrando em sintonia.

“O engraçado é que tu mesmo chegaste aonde chegaste 
com tais pensamentos. Onde estariam, no meio disso tudo, 
o belo e o bem, o mal e o feio? Por um acaso, pretendes en-
contrá-los, ou pretendes explicá-los, nessa massa disforme de 
ideias aí? O belo e o bem estariam com o antes? Com tudo o 
que aprendera com Apolo? Ou estariam com o imenso agora? 
Com esse tudo que ficara sabendo com Dioniso? E com quem se 
envolvera apaixonadamente. Que tudo seria esse? O que sabes 
tu de paixões? Cuidado com o que dizes. Quem representaria 
o belo e o bem? Apolo ou Dioniso? Apolo, a beleza da razão. 
Dioniso, a beleza da paixão. Pareces com uma criança que tem 
dois doces nas mãos e que imagina que para ficar com um tem 
que jogar o outro fora. Que afirmações tão peremptórias. O 
belo e o bem seriam assim ao sabor dos ventos? Seriam medidos 
por onde se está? Ou por quem  os tem? Ou seriam o belo e  o 
bem, em si mesmos, referenciando e não sendo referenciados? 
Hein? Quem o libertaria da feiura do mundo onde tudo parece 
torto e irreferenciável? Onde tudo parece referenciar tudo e 
nada parece referenciar nada. Novamente um ‘tudo’. És con-
traditório, não achas? Parece-me que te queixas de um mundo 
onde inexistem referências, mas, ao mesmo tempo, estavas a 
te deleitar com um oceano sem margens, com espaços livres 
de amarras, solto sem razões nem definições, quando da tua 
admiração ao tomar consciência do mundo de Dioniso. Cui-
dado com os extremos. Será que, no mundo, tudo é feio? Se 
tu achas que algo o libertaria, não seria porque, lá no fundo 
de ti mesmo, haveria alguma esperança em algo belo, algo de 
bom, ou do bem, que pudesse referenciar as coisas? Se é assim, 
não existiria esse ‘tudo parece torto e irreferenciável’ que está 
na tua cabeça. Mas tu o confessas. E isso é bom. E achas que é 
justamente aí, nesse ponto dos teus pensamentos, é que está o 
teu despedaçamento, que está te causando dor. Indagas sobre 
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o que te libertaria dessa condição? Razão ou paixão? Logos ou 
êxtase? Qual dessas potências seria capaz de construir novas 
referências? Aí estaria a raiz da tua dilaceração. Não é isso?”

4.4.2 PRESTA ATENÇÃO NAS PALAVRAS DE MINHA BOCA 

Ao “pobre coitado” não restava outra atitude senão ca-
lar-se. Impossível dizer alguma coisa. Nem o tentou. A sua 
atenção se dispersou. Ela falava pausado. Mesmo assim, não 
soube se perdera algo. Pois ela lhe repreendeu.

“Presta atenção nas palavras de minha boca. Deixa os teus 
pensamentos voarem depois. Razão ou paixão? Logos ou êxtase? 
Aí estaria a raiz da tua dúvida. Pois eu te digo, não está lá nem 
cá. Seria muito fácil estar lá ou cá. Está no humano que somos 
nós. Tu vais compreender o porquê. Está nesse todo existencial 
que somos. Tire qualquer deles de nós e não seremos mais nós. 
Isso é da condição do nosso ser originário. Lidar com isso é 
o que nos cabe. Repito. É sempre bom o fazer. Como o faz o 
som cristalino de um sonoro sino antes da oração da tarde que 
finda o dia. Não ajas como uma criança que tem duas dádivas 
nas mãos e calcule que, para ficar com uma, tem que lançar a 
outra fora. Isso nos parece muito simples. Mas é somente na 
aparência que é simples. Na verdade, isso nos é humanamente 
impossível. Seria como nos arrancar de nós mesmos metade 
de nossa alma. O difícil para nós é justamente aceitarmos que 
estarmos condenados a ficar com esses dois presentes da di-
vindade. Não te esqueças. Peço-lhe isso com toda a força de 
meu coração. Essas duas metades são nossas dádivas sagradas. 
Exagero meu? Alguns certamente vão te dizer que sim. Escu-
te-os, seja por educação ou por qualquer outro motivo. Fica 
atento. Porque existe o perigo de se pensar que uma ou outra 
não é um legado divino em nós. Alivia, pois, o teu coração.”
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Houve um longo silêncio somente cortado pelo vento e 
os cantos dos pássaros e os murmúrios dos riachos longe em 
meio à floresta que envolvia aquele caminho.

“Agora cabe falar sobre o êxtase. Porque de logos tu estás 
prenhe. Aí, no logos, como tu sabes muito bem, igualmente 
há beleza. Parto do princípio de que não te esqueceste disso. 
Senão tu não terias dado com a tua coincidência sobre a qual 
tu ouviste muito do teu mestre... As formas inteligíveis... as 
formas perfeitas... o belo... o divino... Toma tento... Não sejas 
desmemoriado. Tu vais entender porque nos é impossível nos 
livrarmos de um ou de outro, do logos ou do êxtase.”

4.4.3 O ÊXTASE E O BELO

O “pobre coitado” começou a se angustiar com o momento 
da separação, com a agonia de uma despedida que não queria. 
Pois ali ele ficaria pela eternidade afora. E que se danasse o 
mundo. E todo o seu ser se voltou para ela, com medo de que 
ela lesse o que lhe ia pela mente. E bebia as suas palavras como 
se fosse um sedento no deserto.

“O êxtase tem que ser o êxtase de criar o belo. Tem que  
ser o êxtase que deve ter tido o Demiurgo ao criar o mundo a 
partir das formas perfeitas que estão nas formas inteligíveis. E 
assim plasmou o mundo. O verdadeiro êxtase vem do ato que 
cria. O que é um ato de amor. Assim como o romper limites 
não pode ser somente pelo romper limites em si mesmos. O 
que se deve mirar é ir além da nossa finitude. E isso somente 
é possível pela criação. Porque é ela, a criação, que imortaliza 
o mortal, assim como faz o amor. O amor é desejo de imor-
talidade. Imortalidade que leva consigo o bem em si mesmo. 
Não importa que a criação seja do pequeno ou do grande. O 
que importa é acordarmos o Demiurgo que temos dentro de 
nós. E então aí despertaremos em nós o êxtase puro. Aquele 
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que vem das profundezas de nossa alma. O êxtase não pode ser 
gratuito, como o êxtase pelo êxtase, como o gozo pelo gozo. O 
êxtase tem que ser o êxtase de plasmar a beleza pelo processo de 
criarmos a forma e a essência. Assim como o amor não é pelo 
amor somente, destituído de sentido. O êxtase, como o gozo, 
como o amor, tem que contemplar a eternidade, a imortalidade. 
E isso é também possível se criarmos. Não criarmos por criar. 
Estúpida e desprezível gratuidade! Porém, criarmos esperando 
a beleza, o belo e o bem. Cada um deles sendo alma gêmea do 
outro. Assim mesmo como a mãe ansiosa espera de um filho 
no momento do parto. O que mais ela quer ver senão a bele-
za, a perfeição, ali mesmo, naquele seu ato de ter criado pelo 
amor? Se não for isso, o êxtase e o gozo são vazios, carecem 
de sentido. E aí não há o que se fazer senão ter a angústia de 
esperar pelo feio, pelo disforme... pelo mal... por tudo o que tu 
pensastes sobre a falta de referências... sobre sempre romper 
limites... sobre um falso tudo é permitido porque quando tudo 
é permitido nada é permitido... A referência é o divino belo, o 
belo em si. Quando não se procura isso, não se estranhe sobre 
o que possa acontecer.”

O “pobre coitado” intuiu que ela se iria com toda aquela 
sua beleza de onde jorrava uma inesgotável ciência do mun-
do e do homem. A voz de Diotima lhe parecia um canto em 
contraponto àquelas harmonias que alguns chamam de música 
das esferas. Impossível que ele não começasse a sentir sinais de 
desabamento interior e exterior. Ele se sentia puxado para a 
terra por uma inaudita gravidade. Os seus olhos trêmulos e a 
sua voz nenhuma exprimiam a ruína que lhe percorria a alma. 
E ele desabou mesmo. Essa é a verdade. O chão era o único 
lugar que lhe servia.
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4.4.4 A ENCRUZILHADA

“Há tempo de chegar e há tempo de partir. À frente ha-
verá uma encruzilhada. E ali te deixarei. Nada de desespero. 
Em outros pontos de teu caminho haverá com certeza outras 
junções. Não terá sido por obra delas que encontrastes Apolo 
e Dioniso e os teus mestres que vieram em auxílio ao chamado 
de tua angústia? E não terá sido por obra das encruzilhadas que 
não terás se separado de cada um deles? O que Fortuna junta, em 
nosso caminho, também dispersa. Nós sabemos que o mundo é 
de ausência e presença. Porém, não penses que tudo seja gratuito. 
Fortuna não é cega. Mas nós não lhe alcançamos os desígnios. 
A cada um cabe o que é de cada um. Se alguém disser que não é 
assim, não acredites tu nisso! Acalma, portanto, o teu coração. 
Não temas. Encara isso com amor. Porque essa é a sabedoria.”

Logo ali à frente haveria com certeza uma encruzilhada. 
Lá, ela, silenciosa, lhe faria um ligeiro sinal com a cabeça para 
continuar o seu caminho só. Ela, na sua doce e lírica alvura, e 
na sua beleza, e com um meio sorriso no rosto, desapareceria 
nessas nuvens, em meio a essas essências todas que estiveram 
a perfumar aquele lugar. Que loucura! Como poderia aquele 
“pobre coitado” caminhar? Caminhar não era bem o que fazia. 
Arrastava-se, isso sim, com as pernas, os joelhos, as mãos, o 
corpo e tudo o mais. Os mestres nos ensinam. Mas somos nós 
que escolhemos o que fazer. Ir ou ficar? Uma paralisia o assal-
tava. Ele passou assim de repente a não querer encruzilhada 
nenhuma. Que ela não viesse nunca.

Ele iria caminhar um nada a cada passo. Bendita seja essa 
desmesurada gravidade que o algemava no chão raso. Ele queria 
adiar até à eternidade aquele momento ali à sua frente. Ele queria 
ser um prisioneiro daqueles perfumes que inebriavam o seu 
coração. E eles ainda impregnavam o seu caminho, a sua pele, 
os seus cabelos, as suas mãos, os seus pés... o seu ser. Nenhuma 
voz longínqua lhe dizia como se afastar daquela encruzilhada. 
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Ele já a via. Como isso? Como ir aonde não se quer? O “pobre 
coitado” sentia uma espécie de força inexorável a levantá-lo, 
a colocá-lo de pé, e a empurrá-lo para frente. Ele se sentia 
um boneco de um teatro de marionetes preso a cordões que 
o manipulavam contra a sua vontade. “Vamos! Vamos!” Uma 
voz poderosa trovejava em seus ouvidos. E então começou a 
desejar que nenhuma luz pudesse clarear nada ali. E que ali se 
fizesse noite fechada, breu duro impenetrável, até o fim dos 
tempos. E que ele, assim, completamente cego, não pudesse 
dar nenhum passo. Porque somente assim ele poderia adiar a 
separação. Nada de luz. Nada de farol. Nada de iluminação. Que 
o tempo presente se fizesse um aqui e um sempre, um eterno 
presente. Que tudo ali se transformasse no Empireo. Nada de 
fluxo do tempo, nada de espaço, entre ele e algo, que o impe-
lissem para um final que ele, o “pobre coitado”, não desejava. 
Ele queria que tempo e espaço se petrificassem. Somente assim 
tudo se transformaria em imobilidade. Com desespero notou 
que os seus pés se descolavam da sua vontade inútil. Que fra-
casso! Que lástima! Como isso? Pés e cabeça contraditórios? 
Entretanto, ia... e ia... e ia para aquilo que ele supunha ser um 
fim. E esse fim estava ali mesmo diante de seus olhos. Oh! Por 
quê? Por quê?... Queria ficar ali entoando essa ladainha. Quem 
sabe se preocupassem em responder-lhe isso e se esquecessem 
de arrastá-lo. Inútil. Tudo vão. Ia implacavelmente para o fim. 
Devagar e desconsolado o “pobre coitado” queria olhar para 
trás. Mas algo o impediu. “Nunca olhes para trás!” Era a voz 
dela... Sim, a voz de Diotima... Longe... longe, quase inaudível. 
“A música é a alma do mundo.” Fechou os olhos para reter 
para sempre na memória a pureza e o frescor da imagem e 
das palavras de Diotima de Mantineia. “A música é a alma do 
mundo”. Ah! Parecia um eco. “A música é a alma do mundo”... 
E assim, ouvindo uma voz que parecia emanar de paredes 
quebradas, atravessou algo que imaginou fosse uma soleira... 
sim, um limiar de uma porta... porém, sem ter muita certeza 
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disso, pois estava muito perturbado... mas, o que havia não era 
um caminho?... como então uma porta?... Mas ali, e disso ele 
tinha alguma convicção, era onde tudo parecia terminar e, ao 
mesmo tempo, começar. Porém, glorificou o seu último ato 
de fechar os olhos. Como se ao sair do mundo dos sonhos o 
fizesse de olhos fechados para reter para sempre no coração 
o que ficara para trás. “A música é a alma do mundo”. Aquilo 
parecia um som de um mundo que ficara para trás. O que será 
que ela queria dizer com isso? Aquilo se assemelhava aos ditos 
sempre dúbios de uma sacerdotisa. Uma frase parábola. Uma 
frase simbólica. Meio acordado e ainda meio sob o efeito de 
um sonho maravilhoso, como se saísse de um êxtase, o “pobre 
coitado” foi, aos poucos, tomando conta do mundo real que o 
envolvia com a sua presença cheia de luz. Ela era a encarnação 
da beleza. Ele não poderia jamais imaginar o quanto ela era bela. 
Como ele iria dizer isso para os outros? Ninguém iria acreditar. 
Seria tomado por louco, ou por ridículo. Era melhor enterrar 
tudo isso no fundo de sua alma, como a tal “coincidência” das 
cônicas. Era melhor... E assim o fez.

5. AINDA MAIS UMA VEZ SOBRE A FEIURA

As dissonâncias – a dissolução da tonalidade. Fim do 
século XIX e começos dos anos 1900. Parece que a vontade era 
destruir. Demolir tudo. Pelo menos como símbolo de destroçar 
um mundo que, naquela altura dos tempos, já era estranho. En-
tão, para que a beleza em um mundo que começava a ser feio? 
Para que a harmonia em um mundo babélico em que ninguém 
mais se entendia? Para que a “amarração” em uma tonalidade, 
se tudo se soltava? A música, sempre “atrasada” historicamente 
em suas “expressões” do mundo, igualmente haveria que ter o 
seu lugar numa dissonância que era geral. Em meio a tudo isso, 
havia também um impulso para o novo. Sem se perguntar o que 
seria esse novo. Um novo cuja fronteira com a novidade, com 
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a “moda”, não era muito bem demarcada. Um novo que, mais 
à frente, depois do seu total parto, e de nos mostrar a sua face, 
inteira e sem disfarces, apresentou-se como algo estranho. O 
novo era um horror. E aí, então, como expressar esse horror, 
a sua feiura em toda a sua dimensão, nua e crua?

Tão nua e tão crua como a feiura expressa nos rostos pinta 
dos por um Picasso ou desenhados por um Gaudí. A feiura de 
que “fala” Salvador Dalí em seu Les Cocus du vieil art moderne

– Os Cornudos da Velha Arte Moderna, aqui editado 
pela LP&M, na tradução de Paulo Neves, sob o título de Libelo 

contra a arte moderna.

Como é que um mundo feio, rendido pela feiura, por ela 
cercado por todos os lados, iria entender a beleza? A beleza de 
Rafael, de Michelangelo, de Da Vinci, de Bach, de Mozart, de 
Beethoven... A lista seria enorme. Cada um a tem no seu co-
ração, segundo a sua paixão. Como, nesse mundo aí, qualquer 
“pobre coitado”, iria entender a beleza para... talvez... quem 
sabe... prolongá-la... em outras belezas? Não vamos falar em 
“novas” belezas. Essa palavra “nova” está muito desgastada.

A ordem, então, era quebrar tudo. Era o mundo dos ico-
noclastas. Fragmentar tudo. Por ordem de quem? Por Deus! Por 
ordem de quem? Não interessa. Perguntas supérfluas. Despe-
daçar para atomizar. Para individualizar. Fraturar para colocar 
no indivíduo, o ser existencial solitário, todo o peso do jogo. 
Mas, como isso, se esse pobre ser só sabe viver no “rebanho” 
como o gostava de dizer Nietzsche? Ou em sociedade, como 
o diriam os sociólogos. Ou ainda em civilização, recalcando 
para as profundezas da alma os seus instintos naturais, como o 
argumentaria Freud. Seja lá como for o que digam, o “rebanho” 
não pede harmonia? Ou melhor, o “rebanho” não é harmonia? 
Não importa. A ordem de um desconhecido era romper, dividir, 
fazer em pedaços o padrão – como o fazia Picasso. É reduzir 
tudo a frangalhos, cacos caleidoscópicos, com limites rígidos 
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entre si. Porém, às vezes, em pequenas concessões aos infelizes 
mortais, aos “pobres coitados”, juntados de forma a sugerir algo 
longínquo do sentido de uma unidade partida, ou perdida. Longe 
de ter a beleza de um vitral por onde passa a luz. O seu pano de 
fundo haveria de ser a feiura. Diante da qual, com faniquitos 
e fricotes, fingindo desmaios, desmanchavam-se os “críticos”.

Então, por que, na música, haveria de ser diferente? 
Nenhuma nota haveria de ser mais importante do que a outra. 
Que história é essa de tom, de tônica, de dominante? E de que o 
belo estava no salto da dominante para a tônica. Vá a um piano, 
ou teclado, e toque lá a nota sol e depois a nota dó. Faça isso 
várias vezes. Depois, em vez da nota sol, passe a tocar a primeira 
tecla preta logo abaixo da nota sol, ou seja, o fá sustenido. E, lá 
em baixo, continue a tocar a nota dó. Onde está a beleza? No 
primeiro intervalo, no salto do sol para o dó, ou no segundo, 
no pulo do fá sustenido para o mesmo dó? Depois toque, ao 
mesmo tempo dó-sol. E depois, logo depois, toque ao mesmo 
tempo fá sustenido-dó. Por que o primeiro intervalo seria mais 
bonito do que o segundo? Nada se tinha contra dissonâncias. 
Essas, quando usadas por verdadeiros mestres, resultam em 
belíssimas harmonias que nos sugerem atmosferas que somente 
elas podem criar. E assim envolvendo-nos em emoções inex-
plicáveis e que antes nos eram desconhecidas. Não se tratava, 
lá, naqueles começos da “coisa”, nem aqui e agora, de negar 
essa beleza. Os seus exemplos são incontáveis, mesmo nos 
considerados “clássicos”. Tratava-se, naquela hora do século, 
de negar qualquer hierarquia à beleza, tornando tudo beleza, 
todos os intervalos belos e dignos de assim serem considerados, 
acabando com a hierarquia das notas numa escala, dissolven-
do-se a tonalidade, a diferença de cor entre os tons e entre os 
acordes, tornando-se tudo plat, como dizem os franceses, sem 
relevo, achatado, chato, como dizemos nós, diluindo-se tudo 
no mesmo, no igual, na geleia do indiferente, do monótono. 
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E, por que não, do tédio. Certas peças “modernas” são assim: 
tediosas. Verdadeiros monumentos à monotonia. São pesados 
soporíferos a qualquer insone. O “ver como é que fica” dos seus 
compositores, na hora do som real, nos primeiros momentos 
de um ensaio, geralmente, é uma decepção velada, amarga, 
difícil de engolir. É uma lástima. Horrível. No fim sobra um 
silêncio porque ninguém fala nada com ninguém.

E assim, por essa “revolução” do igual, tanto o primeiro 
como o segundo salto, do exemplo lá de cima, são belos. O que, 
na realidade, acabava até mesmo com as belíssimas diferenças 
das dissonâncias. Que ironia! Quem iria imaginar tamanha e 
cruel autofagia? As serpentes engoliram a si próprias. Maldi-
ção! O absoluto que quiseram criar foi uma farsa. Os homens 
parecem que não aprendem nessas suas histórias de fracassos 
com o absoluto.

Para que a diferença? Tudo não estaria como que dissol-
vido no mesmo belo? Tudo não seria belo assim? Oh! Sócrates, 
o mal não teria que existir para que existisse também o bem? 
Longe dos deuses, é claro! Como você disse para Teeteto. A 
dor seria igual ao prazer? A felicidade seria igual à amargura? 
Como expressar esse mesmo, essa geleia do igual, musicalmente, 
sem negar a hierarquia da beleza? Qual é a diferença disso para 
o “tudo é permitido” de Dostoievski? A música iria se atrasar na 
expressão disso que era o mundo? A poesia o fazia. A pintura, 
ah! a pintura, também. A um mundo feio só restaria a feiura 
para expressá-lo. Cruel.

Salvador Dalí clama e reclama! O feio teria ganho para    
si a alma dos mestres. Como Fausto, eles se renderam a Me-
fistófeles, em troca de um poder que, no final das contas, era 
vazio. Dolorosa conclusão. O que o seu gênio via, lá longe, no 
limite da porta existencial, quando contemplava o caminho 
percorrido? Quem o haverá de saber? Morreu com eles. O 
feio estava por aí mesmo, impregnando tudo. Precisou-se de 
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alguém com a estatura de um Dalí, a quem Freud chamara de 
“fanático”, para testemunhar o que outros não o podiam fazer, 
por uma série de razões.

“A introdução da feiura – diz Dalí, na mesma obra – na 
arte moderna começou com a adolescente ingenuidade român-
tica de Arthur Rimbaud, quando disse: ‘A beleza sentou-se em 
meus joelhos e estou fatigado dela!’”

Reclamar de quem expressava a feiura do mundo!? E não 
do mundo!? Oh! Dalí!

“Ora pois, ingênuo,” – dir-me-ia a sombra, a mesma que 
acompanhava Zaratustra, – não sejas mais tolo do que já és. De 
onde os mestres tirariam tanta feiura? Do nada? Por um acaso, a 
feiura não lhes tinha entranhado, desde algum tempo, a alma?” 
O mestre, com aqueles seus olhos cortantes como navalha, 
agudos como um estilete, deve estar com aquele significativo 
e simbólico meio sorriso nos lábios, à Monalisa, sob os ares 
de seus bigodes alados... cheio de calma e sábia compreensão.

Afinal, não seriam bem-aventurados os puros de espírito, 

porque deles é o reino dos céus?
E o bordão dele não para, naquela mesma obra sobre os 

cornudos... E passou por cima da dúvida infantil.
“Segundo Picasso, A Mulher com Chapéu-Peixe. Não é tão 

belo assim.”
Uma ligeira concessão?... Será?... Mas, vem a passagem: 

“Pablo, obrigado! Tuas últimas pinturas ignominiosas mata-
ram a arte moderna. Sem ti, com o gosto e a medida que são 
as virtudes mesmas da prudência francesa, teríamos tido uma 
pintura cada vez mais feia, durante pelo menos cem anos, até 
chegar a teus sublimes adefésios esperpentos  (personagens  feios 
e ridículos como espantalhos). [...] Agora não nos resta senão 
voltar novamente os olhos para Rafael. Que Deus te guarde!”

Cruel.
Coitadinha da música. Como expressar a feiura do mundo 

com os sons? Com esses seus fluidos invisíveis... intangíveis... 
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diáfanos... etéreos... sublimes... com harmonias... Com harmo-
nias? Que harmonias? Mas, a harmonia não seria uma coisa 
bela? Foi muita crueldade para com os nossos mestres. Era um 
oceano de contradições.

A música não teve nenhum Dalí. Alguém com o tamanho 
dele para corajosamente falar de si mesmo, como artista, como 
genial criador, dilacerando-se impiedosamente, a si e aos seus 
amigos. A música estaria fora disso? E, assim, estaria salva?

Era-lhe impossível expressar o feio a não ser que se tor-
nasse... inaudível... o silêncio... a pausa eterna... o pianista 
diante do piano... sem tocá-lo... a orquestra parada... sem o 
belo e harmônico ballet dos arcos... um regente imóvel como 
uma estátua...

A música estaria fora da loucura? Estaríamos salvos? Os 
pitagóricos já tinham dado com a coisa?

Roland de Candé, História Universal da Música, tradução 
de Eduardo Brandão e Marina Appenzeller (Martins Fontes), 
diz que “devemos a Pitágoras a primeira lei física (e não meta-

física) [Grifo nosso] da acústica musical.” Foi Pitágoras que 
“descobriu” as relações entre a música e a matemática, com as 
divisões que fazia em uma corda tensa. Uma corda dividida ao 
meio nos dá a oitava (2:1). A mesma corda dividida na propor-
ção 3:2 nos dá a quinta. E na proporção 4:3, nos dá a quarta. O 
“um”, o “dois”, o “três” e o “quatro”, cuja soma é “dez”, formam 
a tétrade privilegiada.

Isso não é uma fantasia. Se quiserem a experiência em-
pírica, façam o teste em um piano, violão, teclado. Só ouvidos 
não musicais – vamos respeitá-los – não achariam belos esses 
sons quando tocados sucessivamente ou juntos.

Um pintor pode pintar um quadro branco. O branco não 
privilegia nenhuma cor. Pois, o branco, é a “soma” de todas as 
cores. Mas isso nunca será um quadro.
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Um compositor poderá compor uma geleia musical 
onde todas as notas são indistinguíveis, como se fossem uma 
profusão de melodias, cada uma em uma tonalidade, tocadas  
ao mesmo tempo, num plasma atonal. Sem qualquer relação 
entre si. Igual ao que ocorre antes dos ensaios de orquestra, 
ou concertos, quando cada músico toca a “sua” música. Cada 
uma sendo cada uma. Isolada. Solitária. Isso, certamente, será 
um conjunto de ruídos. Algo como um caos de sons. Menos 
uma música. A música é incompatível com o caos. Como a 
matemática, ela exige uma ordem.

Algo foi tentado, para se alcançar essa ordem, diante do 
caos que imperava. Mas... tal intento... infelizmente... fracassou. 
Essa ordem tinha um vício de origem. Ela não conseguia falar a 
linguagem do coração. Era uma música para ser lida, na parti-
tura, e não para ser ouvida e comunicada. Era uma música para 
exegetas, analistas, para decifradores de enigmas, e não para o 
comum dos mortais. Era cerebral demais para ser compreendida. 
Mesmo que quisesse representar um mundo fragmentado, não 
conseguia o seu intento de reverberar em nós tal conteúdo. A 
sua forma era dele dissociada. Isso é doloroso de ser constatado 
e dito assim de uma forma tão dura. Porém, é isso mesmo. É 
uma longa e tortuosa história cheia de idas e vindas, esperanças 
e desesperos. Na realidade, o que se obteve, com essa “nova” 
ordem, era uma volta à ordem. Talvez mais ditatorial do que 
a outra. O que significava uma negação da negação. Uma volta 
à ditadura estética que se negava. Como se fosse uma ironia da 
dinâmica das coisas, o quebrar tudo acabava por não quebrar 
nada. Tudo se passou como se fosse um retorno tautológico. 
Um rebatimento sobre si mesmo. Todavia, um retorno e um 
rebatimento sobre um vazio. Depois de tantos sofrimentos, 
dilacerações, polêmicas, recusas e incompreensões, sobre as 
dificuldades estéticas da música, constatou-se o óbvio. A música 
não fica sem uma ordem. A não ser que negue a si mesma como 
tal. E assim a nova ordem foi vítima da maldição das serpentes 
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que engoliam a si mesmas. Como o diria T. S. Eliot, ter-se-ia que 
construir muralhas novas, em cima de muralhas velhas, como 
o fizera Neemias, com as muralhas de Jerusalém. Entretanto, 
não foi assim. Ninguém deu ouvidos ao poeta. Talvez seja difícil 
erguerem-se muralhas novas em cima de muralhas velhas. Para 
tal, parece que teríamos que ser movidos por uma espécie de 
disposição bíblica. O que não é muito comum nos tempos de 
nosso século. Seria uma tarefa de Hércules. Sobrou-nos então o 
quê? Uma Terra Desolada? E aí então, o que fazer? Em meio às 
ruínas da ordem antiga, ficou-nos o conselho de Dalí. “Agora 
não nos resta senão voltar novamente os olhos para Rafael. 
Que Deus [nos] guarde!”

Retornemos a Roland de Condé, na obra citada. “Na 
época em que Arquíloco e Calino (os primeiros músicos gregos 
conhecidos) cultivavam a elegia, em que Safo e Alceu ensinavam 
canto e lira, e em que Dioniso, vindo da Trácia, é recebido por 
Apolo em Delfos, a música, arte independente, recebe o nome de 
sofia. É assim que Sólon ainda a chama. [...] ela se torna uma 
disciplina escolar, um objeto de mestria, proporciona a medida 
dos valores éticos, é uma ‘sabedoria.’ [...] As ideias pitagóricas 
não tardam a ter considerável influência sobre o pensamento 
e a música dos gregos, que se tornaram indissociáveis.” Como 
vimos anteriormente, era a associação do kallós, o belo, com o 
agathós, o bem, notada por Umberto Eco. Uma junção também 
registrada por Giovanni Reale na filosofia grega antiga.

De tudo isso nos resta, talvez, uma conclusão muito 
simples. A música não é compatível com a loucura.
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6. CODA PARA A FEIURA – D´ APRÈS ROLAND DE CANDÉ

6.1 PEQUENO PRELÚDIO À CODA

As “conclusões” aqui, nesta Coda, se é que as há, por isso 
a precaução ai das aspas, não são da responsabilidade de Roland 
de Candé. Fique isso bem claro. Mas, o mestre referenciou essa 
incursão nos limites... talvez limites de um voo de Ícaro do 
poeta que, apesar de suas fantasias e de suas ilusões, acredita 
em referências. Avançar referenciado nos mestres. Quem sabe 
não esteja aí a chave da porta mágica que estamos recusando? 
O que, às vezes, torne menos áspero o nosso caminhar sob as 
estrelas da noite que envolve a música com o seu manto de 
segredos. E o que, quiçá, torne o nosso caminho não um dos 
Holzwege de Heidegger: um caminho que, como os caminhos 
dos lenhadores e madeireiros, nas florestas, não vão a parte 
alguma. Pode ser. E aí, por essa ousadia, vou pedir desculpas 
a esse outro mestre. Afinal, ele não nos alertou sobre esses 
caminhos que começam e terminam não se sabe como nem 
onde? Porém nós nos arranjamos sempre um pretexto quando 
queremos percorrer caminhos desconhecidos. E vamos em 
frente. Por um acaso, não teria sido ele alguém que buscou, até o 
fim, a sua referência no ser, no fundamento da existência? Não 
teria sido isso um exemplo? Quem sabe ele tivesse, no fundo 
de si mesmo, acreditado que pudesse juntar caminhos perdidos 
e sem sentido. Mas isso é uma interpretação. Eventualmente 
seria uma outra audácia... O que nos torna mais temerários do 
que costumamos ser. Peço-lhe desculpas pela incompreensão 
diante da riqueza de seu pensamento cujos meandros sutis e 
enigmáticos ainda não divisei.

E, assim, Roland de Candé me deu asas, tal como Dédalo 
fez com o seu filho Ícaro. Se este, extasiado diante de suas visões, 
e embriagado pelo violáceo do céu, quis alçar-se em alturas 
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desconhecidas e assim contemplar de perto o Sol, Dédalo não 
podia fazer nada. A não ser desesperar-se diante da curiosidade 
desmedida daquele a quem deu asas para voar.

6.2 CODA

A música dita erudita, ou clássica, está longe daquilo que 
se nomeia “classes ascendentes”.

Essa música, cuja crise, hoje, tornou-se um eco longínquo 
do passado, foi sendo cada vez mais uma música da burguesia, 
na medida em que essa mesma burguesia foi substituindo a 
velha classe da aristocracia. A burguesia, sempre vagarosa e 
precavida, e respeitosa, diante do antigo poder, teve a “ousadia” 
de ir tomando-a para si. Podia fazer isso. Tinha consciência 
de que estava herdando um mundo que, mais cedo ou mais 
tarde, seria inteiramente seu. E o irônico é que a decadência 
da aristocracia, cujo fim simbólico, apesar das idas e vindas, 
pode ser tomado como sendo o ano da Revolução Francesa, 
em 1789, não significou uma crise da música. Pelo contrário, 
nessa virada de século aí, o romantismo já mostrava o seu 
belo e dionisíaco rosto com o seu entusiasmo e a sua paixão. 
A burguesia como legítima sucessora da aristocracia daquilo 
que poderíamos nomear de “espírito da música” soube lhe dar 
palco. E que palco! E se fez o público por excelência da música, 
cercando-a com o seu charme, a sua riqueza, paixão, glória e 
poder. Fez-se o seu mantenedor, o seu suporte, o seu alimento 
e, por que não, a sua razão de existir.

O auge do romantismo, que talvez tenha coincidido com 
o auge do espírito da burguesia, no século XIX, talvez também 
tenha sido igualmente o auge da música como um fenômeno 
dessa mesma burguesia. O que ainda não está claro. E que seria 
um interessante ponto de pesquisa para os historiadores. E, 
por que não, para que eles possam nos dizer, quem sabe, algo 
sobre os primórdios do mundo que essa mesma burguesia foi 
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imperceptivelmente sendo capaz de gestar dentro de suas en-
tranhas. E que foi estranhamente negando não somente os seus 
valores, mas todos os valores. Como se ironicamente tivesse 
sido a herdeira de uma maldição.

No século XX, a burguesia ainda continuou a ser o pú-
blico da música. Porém, com uma diferença, como o assinala 
Roland de Candé. Neste século, a burguesia não é mais aquela 
classe ascendente. Não é mais aquela que, no passado recente, 
dava à música palco e plateia, substância e forma, razão de 
preservar e de mudar, conservar e evoluir. Roland de Candé 
diz, com todas as letras, que agora trata-se, no nosso tempo, 
de uma “burguesia decadente” que não está nem em clima  de 
auge, nem em gozo pleno de suas possibilidades criadoras. Não 
é mais aquela classe que, em meio ao luxo e ao prazer, ouvia 
extasiada o romantismo, o impressionismo, o wagnerismo e 
todos os “ismos” que, reconhecidos por ela como filhos diletos 
seus, uns após os outros, deixavam à mostra um inusitado e 
enorme poder de criação, de evolução e de superação de limites. 
Nada disso. Neste pequeno século, como o definiu Eric Hobs-
bawn, cheio de promessas e fracassos, outra é a burguesia que 
frequenta os teatros do mundo. Pois outro  é o tempo. O tempo 
do presente. Assim mesmo como outro é o mundo. Porém, um 
mundo indubitavelmente seu. Não  há como negá-lo. Por mais 
cruel que isso lhe possa parecer. Pois um mundo prenhe de sua 
ideologia vitoriosa. Um mundo com a marca da sua hegemonia. 
Um mundo seu como vontade. Indivisivelmente seu, como fiel 
expressão da aliança entre a ideia e a ação. Haveria outra, por 
aí, que se lhe oponha?... Quem há de?... Esse mundo é seu. O 
rosto dele é o seu rosto. Não adianta tapá-lo com as mãos. Por 
mais contraditório, absurdo, estranho e vergonhoso que isso 
lhe possa parecer. Dado que é um mundo que, cada vez mais, 
vai lhe desfilando um rosário de culpas, em meio à confusão, 
à geleia e à dissolução de valores espirituais e morais em que 
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se meteu, tal como muito bem diagnosticou Nietzsche, ainda 
no século XIX. Um mundo que lhe esfrega na cara, quase que 
cotidianamente, a progressiva perda de seu elã vital. E, ao que 
parece, um mundo ainda sem saída. Para dizer-se o menos 
com esse ainda.

Cruel. Aquela exuberante e luminosa burguesia de fim e 
começo de séculos, que precedeu e sucedeu a dita belle époque, 
mal adivinhou o mundo que paria. E então começaria a pagar 
um preço muito alto pela sua revolução ptolomaica de recolocar 
o indivíduo no centro do universo e de ter no indivíduo o cri-
tério da verdade. Quanta ironia! Copérnico, “Deus te guarde!” 
Galileu, também “Deus te guarde!”...

E isso acontecendo apesar de tudo o que lhe era “falado” 
por todos os movimentos estéticos que nasceram do seu útero 
de Mãe Criadora. Assim dito para ficarmos somente naquilo 
que era legitimamente seu. Pois outros alertas, vindo de alhu-
res, não faltaram. Mas... ouve quem quer. Sabemos muito bem 
essa história.

O romantismo lhe sussurrava que o mal do século era do 
indivíduo e não de uma classe. A melancolia e o tédio, depois 
a náusea, colhiam pobres e ricos, não distinguiam ninguém.

Mas a revolução ptolomaica começaria a fazer os seus 
estragos. O indivíduo, aos poucos, no interesse da burguesia 
mesma, ia deixando de ser classe e se transformava em massa, já 
aí algo sem face, uma “coisa” indivisa. Uma coisa feia mesma. A 
feiura mostra o seu rosto ao mundo. As classes misturavam-se. 
Abria-se para o mundo a porta da indiferença. A geleia do rela-
tivismo de todos os naipes, uns compreensíveis, outros não, até 
mesmo aqueles que acolhem a necessária e humana tolerância, 
na contramão dos fundamentalismos e totalitarismos, – essa 
geleia já estava dando alguns sinais na superfície das coisas. E 
ninguém percebeu nada. Que crueldade! Como aceitar que a 
beleza que essa mesma burguesia criara, e supunha ainda estar 
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criando, pudesse lhe revelar os sinais de sua própria decadência? 
Ainda mais vivendo ela o êxtase de um triunfo embriagador. 
Como reconhecer que o sentido do seu fascínio seria o da 
feiura? Quanta ironia oh, Clio, musa da História!

E aí as coisas se complicaram. E foi tudo muito  rápido.  
As “classes ascendentes”, que excluem a burguesia, serão elas 
o público da música? Nem no passado essas ditas “classes as-
cendentes” formaram o seu público. Essas sempre estiveram 
longe, muito longe mesmo, das salas de concertos. E, hoje, 
mais longe ainda estão. A música que lhes fala ao coração é 
outra. E não está nas salas de concertos. Por vezes nem música 
pode ser considerada. E pior. Dessas salas estão ficando longe 
até mesmo os “melômanos”, quando se trata da música dita 
moderna, ou dada como tal.

A música, aos poucos, vai ficando sem palco e sem pú-
blico. Ainda se conseguem plateias quando se trata da “música 
do passado”, a “música dos grandes mestres”. E esta, cada vez 
mais, parece distanciada no tempo.

Pelo andar da carruagem, haverá um tempo em que alguns 
esparsos “melômanos”, responsáveis pela “memória cultural”, 
que funcionarão como Guardiões do Santo Graal da música, 
deverão ouvi-la como ouvimos hoje a música medieval. Ou 
os cantos gregorianos. Às vezes com muita elevação, com um 
indizível prazer intelectual e, por que não, espiritual. O que 
não deixará de ser belo e bom para a nossa alma, que então 
deverá estar reaprendendo a conviver com a simplicidade, 
depois de tanta confusão e robusta profusão teórica que não 
levou a nada. Essa é a verdade.

Exagero? Será?
O certo é que depois do romantismo a coisa entrou em 

declive irreversível – aquela mesma queda livre que Dalí re-
gistrou para o Nu Deitado.
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Roland de Candé anota, na obra citada, que “a função da 
arte, em particular da música, não é mais social, e sim cultural.” 
Um gancho para nos agarrarmos neste despenhadeiro em que 
nos embrenhamos.

A tendência do século XXI relativamente ao público da 
música, por tudo o que foi dito, é de estreitamento progressivo. 
Assim mesmo como está sendo, há algum tempo, para a poesia. 
E assim como o deverá ser para a literatura, para o romance, 
ou... vamos dizer sem vergonha nenhuma... para tudo o que 
obrigar alguém a ler alguma coisa. Cruel.

A ideologia da imagem quiçá seja hoje a mais poderosa 
das ideologias. Parafraseando-se MacLuhan, poderíamos dizer 
que “o meio é a imagem.” É claro que isso é uma brincadeira, 
um jogo de palavras. Todavia MacLuhan também brincou e 
jogou com palavras para dar o seu recado. A imagem não estaria 
aos poucos superando tudo? A imagem não seria anti-babélica? 
Não passaria por cima até mesmo das línguas e das culturas? O 
seu poder de comunicação não tem sido, até agora, insuperá-
vel? Nas suas asas, a fantasia não seria sem limites? Inclusive 
a minha, aqui e agora. Sobre o poder da imagem, claro. Para 
que então a linguagem tal como hoje a conhecemos? É muita 
brincadeira, meu caro Ícaro. Mas, continuemos... Espero que 
o Sol não derreta as minhas asas e me jogue nos abismos do 
mar Egeu, antes de terminar esse texto. MacLuhan também 
não brincou com os termos massage e message, dando título ao 
livro que escreveu com Quentin Fiore de The Medium is The 

Massage? Massage, segundo o Oxford Dictionary, além de sig-
nificar a nossa “massagem”, significa também “mudar os fatos, 
figuras etc, com o objetivo de fazê-los parecer melhor do que 
eles realmente são.” Olha aí o jogo de duplos significados. Um 
imbróglio proposital, claro. Que cada um entenda o que quiser. 
Já pensaram se tivéssemos traduzido o título do livro por “O 
Meio é a Massagem”, ao invés de “Mensagem”, naquelas alturas das 
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vésperas dos movimentos de 1968, quando “os  muros teriam 
a palavra”  e diriam “gozai sem limites”? MacLuhan não disse 
também, há muito tempo atrás, que a “Galáxia de Gutenberg” 
estava superada? O problema é que nós esquecemos do que 
não queremos lembrar... Jornais, revistas, livros... Gutenberg, 
“Deus te guarde!” E MacLuhan não disse também que vivíamos 
na “Galáxia de Marconi”!? A “aldeia global’’ da comunicação 
audiovisual. Seria o caso de se questionar esse “áudio”? O som 
teria ido para o espaço? O pobre som... concertos, sinfonias, 
sonatas, óperas... tudo iria para o museu do som... pobrezinha 
da música... estaria perdendo a sua matéria primordial... o 
som... som que nela já anda meio precário... Por vezes é um 
tímido arranhado áspero e seco em uma corda de violino... Que 
horror!... Falaremos uma linguagem de imagens? Os índios da 
“tribo planetária” falariam a mesma língua? MacLuhan, “Deus 
te guarde”!. Depois de tudo isso... O que se dirá então da lingua-
gem escrita cheia de regras de fonética, ortografia, morfologia 
e sintaxe. A imagem é a linguagem na pureza de sua figuração. 
Sem a ditadura dos preceitos gramaticais. Sem as academias 
que não preservam nada porque mudam tudo ao sabor dos 
ventos e, sem mais nem menos, por decreto dos céus, tornam 
velho o que era novo. Falaríamos uma linguagem de surdos 
e mudos? Sem limites para a imaginação. Para as fantasias. E 
para as ilusões... Ilusões... Freud, “Deus te guarde!”.

Dédalo, terrificado, grita para que eu pare com isso. Eu, 
no meu gozo sem limites, mal consigo ouvi-lo em sua voz mar-
tirizada. Clama desesperado. “Volta, infeliz! Volta enquanto é 
tempo! Senão o teu fim estará nas profundezas do Egeu! Volta!”

O que fazer senão voltarmos à ladainha... à velha litania 
da “tribo planetária”?

Tudo o que tomamos por “artes clássicas”, vamos dizer 
assim por falta de outros nomes, pelo ritmo das coisas dos nossos 
dias, será motivo de culto por iniciados. E que se reunirão em 
sociedades, ou... digamos, seitas. Pois o que são as “sociedades 
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filarmônicas” senão os indícios disso? Elas é que deverão ser 
as responsáveis pela preservação de nossos tesouros culturais 
que, na ideia de T. S. Eliot, pertencem a toda a humanidade.

Queremos crer, com toda a montanha de boa fé que 
temos, que seja assim. Ingenuidade? Pode ser. Nem sempre 
uma montanha de boa fé é aquela que pavimenta o chão do 
inferno. Ainda bem.

Foi assim, milenarmente, nas antigas civilizações. Com 
todas as dificuldades de escrita e, às vezes, de transmissão oral das 
lições dos sábios, patriarcas, profetas, xamãs, santos, adivinhos 
e poetas e, mais tarde, os filósofos. Os seus livros sagrados, es-
critos ou anotados por discípulos, chegaram até nós. As antigas 
civilizações conseguiram. Talvez assim o seja por uma questão 
de sobrevivência. Algum gene a criação plantou em nós para 
fazermos isso. Haverá sempre a necessidade de se conhecer o 
passado para se enfrentar o desconhecido que se apresenta no 
presente e que pode ser ameaçador. E essa simples lição foi 
passada de geração em geração.

Mas... uma pergunta ficou no ar. E as tais “classes as-
cendentes”?

Creio que elas dirão, com toda a franqueza e simplicidade 
de sua alma, pura e livre de teorias:

“Nós não parimos Mateus. Quem o pariu que o embale.” 
Será  que  haveria  algum  incauto  que  perguntaria  “Quem é

Mateus?” Desprevenido ou corajoso?... “Quem é Ma-
teus?”... “Quem é Mateus?”... O “pobre coitado” ficaria matu-
tando, em meio ao vazio e ao silêncio que o cerca. Mal sabendo 
que as tais “classes ascendentes” jamais poderiam responder-lhe 
coisa alguma. “Classes ascendentes.” “Classes.” Algo amorfo, 
tal como uma ameba. Não uma classe, porém classes. “Classes 
ascendentes.” Assim mesmo no plural. Qualquer coisa dissol-
vida em si mesma. Algo sem rosto. O indiferente. O sem-rosto 
que aflora em meio ao relativismo que é o seu alimento. Oh! 
burguesia! O que fizeste com o “teu” absoluto? Será que não 
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sabias em que dão esses absolutos “feitos” pelos homens? O que 
fizeste com as palavras de teus filósofos? Santa candura! Quanto 
“discreto charme” não jogaste fora. Que pena! Que feiura. Como 
foste capaz de fazer isto? Como é feio o teu Mateus. “Deus te 
guarde!” Roland de Candé, também, “Deus te guarde!”.

6.3 CODINHA DENTRO DA CODA – AO MODO DE BEETHOVEN 

Assim como a terra, a nossa casa, ou “aldeia planetária”, 
nunca foi sempre o que é hoje – linda e azul, mar e céu. Assim 
mesmo a música, que nasceu há milênios, por obra dos homens, 
também nunca foi sempre o que é hoje. Digo a música, como 
música, na sua totalidade, aí compreendida a música moderna, 
ou dada como tal, mesmo que seja incompreendida por nós... 
talvez inalcançável... em seus “recados”...Terra, homens e mú-
sica. Trilogia de destinos.

Estaríamos voltando sobre as nossas próprias pegadas? 
Como faz alguém que se perdeu no deserto? E o faz com certa 
angústia? Por medo de o vento apagá-las com o seu sopro sin-
gelo? Será? Estaríamos em busca de nosso tempo perdido? Em 
que escala, ou compasso, fazemos esse passo a passo? Proust, 
“Deus te guarde!”.

E isso, então, não seria, aqui e agora, o eterno retorno 
que ignoramos? Estaríamos mais uma vez de infinitas vezes 
em sua perna descendente? Nietzsche, Velho Zaratustra, “Deus 
te guarde!”.

6.4 CODA DENTRO DA CODINHA – OH! 
OBSTINAÇÃO BEETHOVENIANA! 

Do fundo do palco inundado pela escuridão, e cercado 
por um deslumbrante facho de luz, que dava a impressão de fa-
zê-lo flutuar em meio àquelas sombras, saiu um cantor. Ou algo 
parecido... Ele tinha o rosto maquiado, todo coberto por uma 
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máscara branca, perfeita, sem mácula, da cor do lírio, contras-
tando com os seus olhos terrivelmente negros que pareciam estar 
mais arregalados do que abertos, como se fosse um gesto de um 
palhaço... Caminhou vagarosamente até o limiar do tablado, onde 
começa o poço da orquestra e que, ali, mais parecia um abismo... 
Postou-se imponente diante da plateia vazia e declamou, ao modo 
do Pierrot Lunaire de Schoenberg, as últimas palavras ditas por 
Roland de Candé no seu livro citado...

“Prever o futuro de uma arte é sempre ilusório, pois a própria arte 

é profética.”

Pano de boca! Rápido!

7. CONFISSÃO DE DÉBITOS E INFLUÊNCIAS

Se T. S. Eliot confessou os seus débitos, quem, depois 
dele, não haveria de confessá-los? Porém, é preciso dizer que 
a confissão de débitos absoluta é impossível. Muitas coisas 
estão dentro de nós e não sabemos por qual razão. Não sei se 
confissão de débitos é uma confissão tácita de influências re-
cebidas. Os débitos aparentemente podem ser momentâneos e 
as influências duradouras. Contudo, quem dirá que o débito já 
não terá em si uma influência escondida? Tenho dificuldade de 
separar as duas coisas. Talvez a confissão de débitos nos sirva 
de catarse, ou purgação, sobre as influências que recebemos 
consciente ou inconscientemente. Às vezes, a confissão nos 
conforta. Mas podemos estar longe de saber quem é o nosso 
“pai poeta”, a sombra invisível que nos acompanha.

Harold Bloom tratou dessa questão em um livro que li e 
reli umas tantas vezes, rabisquei, grifei, e anotei em suas páginas 
brancas, como poucas vezes o fiz, às vezes com um denunciador 
desespero. Um “mecanismo de defesa” diante de meu “romance 
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familiar” com os meus “pais-Poetas” e minhas “mães-Musas”? 
Eu, “Édipo-poeta-efebo”, lutando contra o meu “pai-Poeta” 
pelo “amor” de minha “mãe-Musa”? Bloom e Freud, juntos, o 
que é uma covardia!, abriram a minha caixa de Pandora? E qual 
delas? Aquela da qual a lindíssima Pandora deixou escapar o 
mal? Ou aquela da qual a bela dos deuses deixou fugir o bem? 
Deixando-nos a sós com a nossa teimosa Esperança. Trata-se da 
obra citada de Bloom A Angústia da Influência, Uma Teoria  da 

Poesia,  tradução de Arthur Nestrovski (Imago, Rio de  Janeiro,  
1991).  Mas o que agora quero dizer é sobre o “engano” que 
pode estar embutido na nossa confissão de débitos. Ou se, ao 
fazermos a confissão, não estarmos apenas escondendo algo 
irrevelável – a confissão das influências.

T. S. Eliot indicava que tinha por precursores Dante, 
Baudelaire e um poeta simbolista francês, Jules Laforgue. Acon-
tece que Laforgue traduziu Whitman para o francês. E tudo 
indica que nele bebeu a sua água pura. T. S. Eliot, confessando 
que só leu Whitman quando já maduro, parece que brigava 
contra a influência de Hamlet, apontando na direção de outros 
dramaturgos menores. Esse freudiano “mecanismo de defesa” 
parece ser típico não só dele, mas de todo poeta. Livrar-se da 
frágil sombra de um poeta menor é sempre mais fácil do que 
da poderosa sombra de um poeta maior. As poderosas som-
bras de T. S. Eliot parecem ser Walt Whitman e Lorde Alfred 
Tennyson.

Essa história está contada por Harold Bloom, em seu 
Gênio, Os 100 autores mais criativos da história da literatura, tradu-
ção de José Roberto O´Shea (Objetiva, Rio de Janeiro, 2003).

Confessar débitos, pois, parece ser uma forma de escon-
dermos as nossas fontes mais puras, onde bebemos a nossa 
água da vida. Ou parece ser um artifício para nos livrarmos 
da nossa angústia de estarmos apenas repetindo o que os ou-
tros já fizeram. Ao confessarmos a repetição, pela citação, ou 
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intertextualidade, ou lá o que for, típica de nosso tempo dito 
pós-moderno, entramos numa espécie de estado de graça que

T. S. Eliot captou. E nisso ele foi um gênio. O estado de 
compreender a poesia como uma herança cultural de toda a 
humanidade. Se ele se libertou dessa angústia nunca se saberá. O 
fato é que ele construiu uma das maiores poéticas do seu século. 
Uma obra profundamente mergulhada no seu tempo. O medo 
que essa angústia nos provoca é algo que pode nos paralisar. E 
fazer cessar em nós o estado de poesia. Todavia, nos parece que 
ele, como poeta maior, se livrou desse temor, apesar de todas 
as suas lutas contra as próprias sombras. Calculamos que há 
em T. S. Eliot um dado exemplo, e que certamente nos serve 
de referência. Avançar apoiados nos grandes mestres. Foi isso 
que ainda não conseguimos aprender. Caminhar por sendas 
desconhecidas, tendo atrás de nós uma história e, assim, com 
a possível coragem que se requer para tentarmos estender os 
limites de uma dada arte.

Harold Bloom, na sua citada Angústia da Influência, nos 
oferece um conforto. Registra ele uma ideia de Shelley, que, 
para mim, além de consoladora, é luminosa, sobre a poesia: as 
criações de todos os poetas, ao longo de todos os tempos, nada 
mais são do que a construção de um “Grande Poema.” É como 
se os poetas fossem construtores de catedrais. No caso, uma 
lendária catedral. Uma catedral cuja obra é interminável. A 
catedral Poesia. Aqueles que tiveram a curiosidade de visitar a 
ainda inacabada Catedral da Sagrada Família, em Barcelona, cujas 
obras iniciaram-se em 1882, concebida pelo gênio de Antoni 
Gaudí i Cornet, saberão ver, ao vivo, o que é a construção de 
uma catedral. Bloco a bloco, cada um sendo delicada e geome-
tricamente esculpido em gesso. Como se fosse uma escultura. 
E, depois, pacientemente, bloco a bloco, cada um sendo fundido 
em argamassa de cimento ou concreto. E, em seguida, bloco a 
bloco, cada um calma e geometricamente assentado em seu justo 
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lugar. Todos formando um todo. Uma estrutura única. Algo que, 
na ideia de seu criador, estava aberto às criações de seus futuros 
construtores. Interconectando-se, desse modo, as influências 
de cada um sobre cada um, de antecessores e sucessores, num 
continuum espaço-temporal que busca uma forma final, espelho 
da forma ideal, que a ninguém é dado saber.

Então, por que ter medo de avançar? Somos parte de um 
todo que não podemos abarcar, e talvez nem compreender, e 
que somente a nós, pobres seres solitários, como poetas, não 
pode pertencer.

8. SOBRE O MITO DE NARCISO

A algumas fontes devo o que sei sobre o mito de Narciso 
que, volta e meia, aflora lá do fundo de meu inconsciente. É-me 
difícil saber-se onde ele está, ou mesmo se se esconde, nos 
poemas desta coletânea, ou em outros já publicados. Sobre esse 
belíssimo mito, que sempre me fascinou, não sei por que, devo 
muito a Junito de Souza Brandão, nas suas referidas obras. Aliás, 
cabe-me aqui assinalar que esses são os meus livros de mesa, 
tão inseparáveis eles se tornam quando as minhas fabulações 
se apoiam na mitologia grega. Com efeito, quero registrar 
que as citações sobre Narciso, e outras, sobre outros mitos, 
nesta nota, quando não explicitadas, referem-se a essas suas 
obras. Sobre Narciso, também devo, e muito, ao poeta Públio 
Ovídio Naso, Metamorfoses, Livro III, que conheci por meio da 
tradução para o francês de Georges Lafaye (edição bilíngue de 
Les Belles Lettres, 1994). O outro poeta a quem devo, e muito, 
na sua visão poética sobre Narciso, é Paul Valéry, Fragments 

du Narcisse, Charmes, Poèsie (Gallimard, 1995). Devo, também, 
a dois ensaios da Nouvelle Revue de Psychanalyse, Narcisses 

(Numero 13, 1976, Gallimard). O primeiro, de Pierre Hadot, 
Le Mythe de Narcisse e son interpretation par Plotin. O segundo, 
de Hubert Damisch, D´Un Narcisse L´Autre.
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Seria supérfluo, depois de Freud, dizer mais sobre o fascí-
nio desse mito. Deixando de lado as interpretações psicanalíticas 
e me restringindo fundamentalmente às minhas intuições e 
fantasmagorias poéticas, vou usar mais esse direito de confissão 
de débitos. Antes, uma explicação necessária. Vou usar a palavra 
“absoluto”. Mas uso-a em seu sentido  poético, em seus riquís-
simos e múltiplos significados, plurais, até mesmo ambíguos 
e contraditórios – como é próprio da poesia. Ou seja, fora de 
qualquer contextualização filosófica. Apelando para Heidegger, 
diria que uso aqui a palavra “absoluto” no seu sentido sagrado, 
não no sentido do ser. Isso posto, vejo no mito de Narciso três 
estados, ou transfigurações, do absoluto: a beleza, o amor e a 
morte. A beleza e o amor, que querem  ser um elemento uno, 
o duplo yin e yang indissolúvel, e a morte, que se insere entre 
eles, donde o sentido trágico do mito. Narciso, ao mesmo tem-
po em que está infinitamente próximo do objeto de seu amor, 
está também infinitamente longe dele. A finíssima camada de 
água/espelho do lago que lhe possibilita o beijo, selo do amor, 
é a mesma camada de água que lhe impede esse êxtase. Um 
indizível sentimento de piedade nos percorre a alma diante 
da absoluta impossibilidade de uma saída. Narciso se ama, por 
sua beleza, assim que se vê, e se condena por isso. Nada mais 
lhe resta senão a contemplação de si mesmo e definhar-se. 
É absolutamente incapaz de largar a sua beleza, o seu amor. 
Presença e ausência absolutas – eis a sua tragédia. E eis o que 
nos fala o amor sobre o que ele tem de presença e de ausência. 
Eis o que nos fala o absoluto sobre a nossa impossibilidade, 
pobres mortais, de tocá-lo. Descobrimos em nós mesmos, de 
repente, a nossa estranha finitude, ao nos contemplar nas águas 
paradas do nosso lago ideal, transfigurado, escondido dentro da 
nossa intimidade mais profunda, onde se reflete o céu imóvel. 
Um estranhamento angustiado, vago, porque desvelado pela 
beleza e pelo amor. Todos nós temos um Narciso dentro de 
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nós. Um Narciso ancestral, inocente, fora do mundo, vivendo 
a sua tragédia de beleza e de amor. É essa a ideia do mito que 
está no poema Notre Dame.

9. SOBRE A “POÉTICA DO LAGO” – LAKE POETRY

A sedução pelo mito de Narciso trouxe-me outro encan-
tamento. O fascínio pela imagem do lago. Um lago de águas 
paradas que reflete o céu azul, ou negro, cheio de estrelas. Por 
vezes, um lago solitário, em meio à neblina. É o mesmo deslum-
bramento que me faz ver mil vezes, e me emocionar também 
mil vezes, O Lago dos Cisnes de Tchaikovsky. Devo  a Otto 
Maria Carpeaux o afloramento disso na consciência através de 
sua História da Literatura Ocidental (Edições O Cruzeiro, 1962). 
O tema me é recorrente. Como um sonho que sempre volta.

Talvez seja uma dívida para com os meus tempos de 
menino. As aulas de francês, no Colégio Ateneu Dom Bosco, 
em Goiânia, eram dadas em francês. Foi ali, então em um clima 
com atmosfera francesa, que Lamartine, com o seu poema Le 

Lac – O Lago – tomou-me de assalto. Foi uma espécie de espanto 
paralisante. Grudou. Não conseguia esquecê-lo. Enquanto que 
com os outros “a coisa” se dava com o seu Le Vallon – O Vale. Eu 
gostava do Le Lac e alguns da “turma” gostavam do Le Vallon. 
Não podia entender o porquê de ‘eles’ não atinarem com a be-
leza que eu via no Le Lac. Fiquei isolado na minha preferência. 
Algo que somente mais tarde entenderia. E o pior para mim 
aconteceu. Fiquei ainda mais apartado. A “turma” do Le Vallon 

começou a recitá-lo de cor, em meio aos concorridos torneios 
de declamação de poesias, também de cor, de Castro Alves, 
patrocinadas pelo nosso professor de português.

Lamartine iria voltar nas aulas de literatura na Aliança 
Francesa do Rio de Janeiro. Ficaria adormecido, durante um 
longo tempo, esse meu encantamento com a imagem do lago. 
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Outras “coisas” teriam que acontecer para que o antigo fascínio 
despertasse novamente em minha sensibilidade.

O que Otto Maria Carpeaux fez foi “dizer-me” que La-
martine era um Lake Poet. Um poeta pertencente ao que se 
chamou de Lake Poetry – Poética do Lago – à qual pertenceram 
Wordsworth, Coleridge e muitos outros. Todos eles nas ori-
gens do romantismo.

Em um mundo conturbado por revoluções, guerras, 
violências e ameaças de toda a ordem, contra o homem e contra 
a natureza, em um mundo de matanças e holocaustos, onde a 
razão científica se arvora em ser o todo da razão, e onde gras-
sam os diversos naipes do relativismo moral, e onde os ideais 
humanistas se frustraram – nesse mundo aí, é fácil entender 
essa nossa paixão em ver refletido, em um lago interior, em 
meio às névoas cinzentas, o azul luminoso e purificado de um 
céu imóvel – a referência. Lá mesmo onde Narciso, espantado, 
contemplou o absoluto da beleza e do amor. O que nos poderia 
sugerir, quem sabe, uma fresta de esperança... No poema Notre 

Dame, fica implícito o caminho histórico que nos trouxe dos 
ideais românticos a mais autêntica feiura do disforme no mundo, 
em todas as suas formas, em apenas dois séculos.

10. MALLARMÉ E O INAPREENSÍVEL E MISTERIOSO DA POESIA

Creio que alguma coisa pode ser explicada, ou esclarecida, 
de uma poesia. Mas, muita coisa, e põe-se muita coisa aí, nem 
passa perto disso. Assim, sem fugir da necessidade de explicar, 
ou da vontade de fazê-lo, essas “notas” de maneira nenhuma 
esgotam os significados, os sentidos, as essências mesmas, ex-
plícitas ou implícitas, de cada verso, ou mesmo de cada poema. 
Se um poeta não pode explicar-se, quem o poderá? Confesso 
que não tenho alcance crítico para responder a essa pergunta. 
Aqui navego nas águas de outro poeta.



137 | João Cezar Pierobon

Penso em Mallarmé: a poesia é insaisissable – inapreensível 
e mystérieuse – misteriosa. Isso resume tudo. A poesia, depois 
que “sai” do poeta, é isso. É um pássaro que empreende o seu 
voo livre, solto na amplidão do espaço, em meio  às nuvens,  
à noite, ao torvelinho dos ventos, e ao esplendor do sol que, 
mesmo sendo luz, e talvez por isso, ofusca-nos a visão.

A poesia parece que esgota, em si, todos os sentidos das 
palavras. Qual é o sentido exato? Nem mesmo o poeta sabe. 
Ou não estará interessado nisso. Digo-o conscientemente. Pois 
parece que esse “não saber” faz parte de seu jogo de mistério. 
Ou do jogo de mistério da “sua” poesia. É como as palavras dos 
oráculos. O seu sentido é misterioso, nebuloso, vago. Pode 
ser isso. Ou pode ser aquilo. Quem entendeu Tirésias quando 
respondeu “si non se viderit” – “se não se vir”– para a preocupada 
mãe de Narciso, a ninfa Liríope, quando esta lhe perguntou 
sobre a possibilidade de vida longa para o seu belíssimo filho? 
Tão assustadoramente belo que poderia estar ameaçado. Quem 
iria imaginar que Narciso morreria jovem justamente porque 
se viu e se amou no ato mesmo de se ver?

Cada poesia parece que constitui uma volta  às origens.  É 
uma angustiada busca de símbolos, que não têm nada a  ver com 
simbolismo ou simbolistas, mas que se desmancham quando 
nos aproximamos deles.

Tudo isso é terrível. Tudo muito doloroso e causa mui-
to sofrimento. Muita dor. Que é a dor dos poetas de nunca 
encontrarem a forma que dê expressão às suas visões. Nunca! 
Nunca! De quando em vez, entra-se em um vazio. O silêncio 
parece ser inexorável. Mas o silêncio, para o poeta, o não saber 
falar, é a sua morte. Assim é desde quando os poetas existem 
no mundo. A mudez é a sua tragédia.

Mallarmé, em sua A la Nue..., falou. Falou o quê? Será 
que quis dizer isso aí? Será que alguém verdadeiramente sabe? 
Ou ele penetrou em alguma morada e saiu de lá não sabendo 
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expressar o que viu? Ou o expressou em pedaços? Creio que 
ele falou para ficar vivo. Para que o silêncio não o matasse.

Há aí uma dor pela expressão de algo. Um algo que pode 
até ser indefinido. Como o si non si viderit de Tirésias. Mas a 
expressão, não. Essa não pode ser indefinida, a meu ver, diga-se. 
E é aí que está a fonte da dor. A contradição. Como expressar, 
por uma estrutura definida, algo indefinido? O poeta “vê” nas 
sombras. “Adivinha” na escuridão. Capta o que é enigmático. 
Porém, isso tem que se expressar de uma maneira perfeita, pela 
beleza. Ou, em outras palavras, tem que ter forma. A expres-
são não pode ser indefinida, disforme, ou informe, como uma 
ameba gelatinosa. E ela tem que encantar. Tem que ser mágica 
para se comunicar, para que o conteúdo seja entendido. Ou, 
pelo menos, imaginado, sonhado, fantasiado, ou lá o que for. 
Do contrário, não há expressão. Não há a “subida” da essência 
para a superfície do ser. Expressão é forma. Uma forma que 
os poetas sempre vão achar longe de seu ideal de beleza. É na 
consciência disso que reside o seu sofrimento.

Insaisissable e mystérieuse. Como ficam a expressão e a 
forma diante de tal vazio? Qual a beleza que se pode erguer 
diante dessas duas palavras? Aí está o fim do jogo. Pode pa-
recer um derradeiro enigma. Não falar nada para a Esfinge, 
manter-se mudo diante da íncuba comedora de belos jovens, 
da Sereia Cantora, é perigoso. Ela, com as suas tetas generosas, 
intumescidas com o leite ancestral, e em estado de cio perma-
nente, certamente dirá: “Fala qualquer coisa, oh! poeta! Não és 
poeta? Mesmo que tu não decifres o meu enigma. Fala! porque, 
assim, eu não te devoro!”

Falar ou morrer, mesmo que seja insaisissable e mystérieuse.
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11. UM DÉBITO A GOETHE

Não só a T. S. Eliot, mas também a Johann Wolfgang 
Goethe devo a tentação de dar algumas explicações, além de 
confessar os meus débitos.

Devo ao seu West-Östlicher Diwan – Divã Ocidental- 
Oriental, publicado e comentado por Hans-J. Weitz, com en-
saios de Hugo von Hofmannsthal, Oskar Loerke e Karl Krolow 
(editado por Insel-Verlag, Frankfurt am Main, 1998). Aí Goethe 
inseriu o que ele chamou de Noten und Abhandlungen – Notas 
e Ensaio – para, segundo ele, zu besserem Verständnis – para a 
melhor compreensão – do Divã.

12. UM DÉBITO A BRUNO TOLENTINO

Quando então lá ia além das eliotianas confissões de 
débitos, e das “explicações” goetheanas para “a melhor com-
preensão” do contexto das poesias, e já sentia temor sobre a 
fuga de controle do texto, lembrei-me de Bruno Tolentino com 
o seu O Mundo como Idéia, (Editora Globo, São Paulo, 2002).

Senti certo conforto. Pois achei-me com os pés no chão. 
Invadiu-me uma sensação de que  não estava fazendo nada  
de estapafúrdio. E, então, fui em frente. Mesmo que o livro 
estivesse saindo com um conteúdo completamente diferente 
do que o anteriormente planejado, que era o de um livro de 
poemas com ligeiras confissões de débitos. Confissões essas, 
diga-se, mais para me “livrar a cara” perante mim mesmo,  do 
que qualquer outra coisa. Esse “livrar a cara” aí no sentido de 
minha autocatarse, quanto à abertura de minha caixa de segredos 
sobre os meus... eventuais... “pais” poetas.

Porém, não sem a angústia quanto ao volume  da obra.   
O que me trouxe a cruel luta interna entre a necessidade de 
se expressar e a necessidade de se conter. E que me obrigava 
sempre a percorrer um “caminho do meio” entre essas duas 
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necessidades que continuamente me atormentam no meu ato 
de escrever.

13. LIVROS, LIVROS E LIVROS

Aos encantatórios da Aliança Francesa e das aulas de 
Esther Scliar somavam-se outros, aqueles do terceiro refúgio, 
nos idos daqueles dez anos de transição histórica entre 1965 
e 1975 que encerraram uma época: a livraria Leonardo da 
Vinci. E que refúgio! Uma espécie de “baixo contínuo” ou de 
“pedal do órgão” sob os outros dois refúgios. Livros, livros e 
livros, amontoados em mesas e prateleiras que tomam todo o 
avantajado pé direito de todas as paredes. Um pé direito que 
lembra, com a sua altura, aqueles oitões imensos que ficam 
solitários, nus e isolados, depois das demolições das antigas 
casas do Rio de Janeiro. Uma profusão de livros. Ao fundo da 
sala de entrada, como que regendo uma orquestra em que nós 
todos somos os músicos e os livros as nossas partituras, dona 
Vanna Piraccini.

Ao entrarmos lá, parece que sentimos, sobre nós, um 
enorme peso. Semelhante àquela sensação de gravidade do 
tempo que sentimos quando chegamos pela primeira vez em 
Roma. É como se sentíssemos algo pesado nos agarrando, 
puxando para o chão. Se, lá em Roma, essa emoção nos vem 
da percepção da eternidade que está “atrás de nós”, lá mesmo, 
ao alcance de nossos olhos, ali, na ‘da Vinci’, essa impressão 
nos vem da angústia de uma visão que está “à nossa frente”, ali 
mesmo, igualmente ao alcance de nossos olhos e da nossa mão, 
também em “camadas”. Livros, livros e livros. Livros, poucos, 
que vão ser lidos. E livros, muitos, que serão acariciados, fo-
lheados, desempoeirados, consultados, que ficam em cima da 
mesa, mas, que jamais vão ser inteira e literalmente lidos. E aí 
está a origem da angústia. Logo percebemos que essa angústia 
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é a do tempo. Aqui, Roma e a ‘da Vinci’ se unificam, numa es-
pécie de retorno, e numa sutil ironia, por causa do Leonardo 
da Vinci que deu o seu nome à livraria. Passado e presente  se 
unem, misturando o que é efêmero com o que é eterno. E então 
descobrimos, sem querer, que aquela angústia nada mais é do 
que a ansiedade que nos vem da consciência de nos sabermos 
finitos. E de se saber que se é um ponto na infinitude do devir. 
E de que o tudo que ali está representado, em livros e livros, 
na desesperada busca do todo desse devir, somente pode ser 
contemplado. E mais nada. Logo, logo, na medida em que 
adentramos a loja, essa angústia vai se esmaecendo e, depois, 
desaparece, ao sabermos e aceitarmos que não se pode ler tudo 
aquilo. Mas, até chegarmos a essa sabedoria, tome angústia e 
mais angústia.

Aí, então, com esse espírito na mente, e tranquilidade no 
nosso coração, podemos iniciar a nossa aventura de “ratos de 
livraria”. Como os inteligentes ratos, vamos direto aos nossos 
pontos. É a estratégia mais eficiente para se livrar, logo de 
cara, daquela angústia de entrada. Passa-se por prateleiras e 
mais prateleiras, mesas e mais mesas, cheias de livros, como 
se fôssemos um cavalo com os olhos lateralmente vendados 
por uma viseira.

E lá, na ‘da Vinci’, é aquela quentura e ternura com livros 
que encontramos nas livrarias parisienses. As livrarias naquelas 
ruas que achamos tortuosas, sombreadas, misteriosas e escon-
didas, porque desconhecidas, ocasionalmente impregnadas com 
aqueles “vapores” que os boulangers, padeiros, espalham pelos 
ares, nas manhãs de inverno. Quando esses “perfumes” ali nos 
cercam, no nosso ofício de “ratos”, hesitantes, não sabemos 
se, primeiro, vamos ao boulanger e, depois, à livraria, ou se, 
primeiro, vamos aos livros e depois ao pão. Sempre temos 
uma desculpa. Julgamos que o livreiro certamente jamais se 
importaria com o fato de você entrar na sua loja com um pedaço 
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de pão na mão e outro na boca. Ele sabe que aquele “ar” ali é 
terrível. E sabe também que “rato” gosta de pão. Ainda mais 
um pão quentinho, saído do forno na hora, em meio à neblina 
de um dia cinzento e frio.

Para quem a Aliança Francesa era, no seu encantatório, 
um petit morceau da França, o que seria então a “da Vinci”, 
onde achávamos os livros, em francês, que os nossos mestres 
nos recomendavam, senão também o mesmo petit morceau? 
A transposição da fantasia já estava feita. E nem percebíamos 
esse fato extraordinário.

E lá estão os mesmos “vapores”, transpostos para as pizzas 
e outras tentações feitas com o trigo, debaixo do “Marquês do 
Herval”, um edifício que parece transmitir as suas “torções”, 
numa bela e intencional ilusão de perspectiva na forma de sua 
fachada, para a rampa helicoidal em baixo. Hélice sob hélice e 
estávamos à porta da nossa “da Vinci” em meio aos “perfumes” 
dos boulangers cariocas. O ciclo da fantasia se completava.

Com dona Vanna, falávamos em francês. Não sem certa 
emoção. A livraria era, para nós, como um prolongamento da 
Aliança. E porque não uma “livraria parisiense” no coração do 
Rio de Janeiro? Afinal, ainda não está lá, até hoje, uma placa 
com a palavra “Ouvert 9 H à 19 H”, com sininho e tudo, como 
nas livrarias “intimistas” de Paris? Uma “loja” daquelas mesmas 
cujas fotos víamos estampadas nos nossos livros didáticos. E 
dona Vanna certamente era francesa. Ah! Era! Isso era! Nem 
imaginávamos outra coisa. A fantasia era uma realidade. E 
pronto. Que poder! Hoje, espanto-me com isso. A fantasia 
criava ali uma atmosfera diferente de qualquer atmosfera em 
qualquer livraria do Rio. Mas nada era consciente. Sentia-se 
um ar. Um indefinível presente. Como uma imagem através da 
neblina. Talvez fosse algo que nos era dado pelo aguçado estado 
de sensibilidade em que então viví amos. Uma sensibilidade que 
talvez fosse o resultado natural de nossas intensas e constantes 
incursões interpretativas em busca do sentido que poetas e 
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escritores “escondem” em suas criações. Sem sensibilidade não 
dá para se alcançar isso. Na nossa “livraria parisiense” podíamos 
“treinar” o nosso francês, comprando livros, e nos aconselhando 
sobre livros, na nossa segunda língua. A excitação vinha de se 
falar, se fazer entender e de se compreender, em outros termos, 
de se comunicar em uma língua estrangeira, fora dos contradi-
tórios do ambiente das aulas. Ou melhor, longe do olhar crítico 
do professor, mas, perto de seu apoio e da segurança que ele 
sempre nos dá, pela liberdade que já tínhamos adquirido com 
ele. Falar, nas aulas, entre nós, e com os professores, era algo 
banal, corriqueiro. Outra coisa seria falar fora, com alguém de 
fora, com voz desconhecida, sons e acentos diferentes. Como a 
França, e a sua deslumbrante Paris, naquele momento, eram, 
para nós, um lugar indisponível, impossível de se ir, e ainda 
longínquo demais, ou caro demais, fora das dimensões dos nos-
sos ganhos, no interior de um Brasil em que viajar ao exterior 
era “coisa de rico”, por que não fantasiar como sendo ali, a “ da 

Vinci” a própria França, esse “lugar longínquo demais”? A nossa 
simpática e coloquial “livraria parisiense” estava ali mesmo, no 
burburinho da Avenida Rio Branco, no centro agitado do Rio 
de Janeiro, ao alcance da mão, com a sua imensidão de belos 
livros estrangeiros. Por que não?

Comentávamos com os nossos professores sobre a “fran-
cesa” da livraria da Vinci que nos atendia com uma generosa e 
maternal paciência, sempre dando um jeito para que nós, jovens 
estudantes, adquiríssemos edições mais baratas, abrindo-nos 
“contas”, para que comprássemos a crédito, quando a vontade de 
levar os livros era maior do que o bolso. Nem desconfiávamos 
quando eles, meneando sutilmente a cabeça, se limitavam a dar 
aquele sorriso da Monalisa. Era como se quisessem nos acordar. 
Sugerindo-nos que o mestre italiano que deu vida ao famoso 
quadro era o mesmo que dava o seu nome e a sua alma a uma 
livraria de caráter universal, multicultural, e que pertence a 
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uma italiana de Bolonha – dona Vanna Piraccini. O que não 
pode a fantasia? Que poder! De repente, a Paris impossível 
estava ao nosso alcance.

Não sei se já se conhece o papel histórico que as nossas 
fantasias tiveram na superação de nosso longo estágio de sub-
desenvolvimento. Também não sei se já está estudado como 
pudemos tê-las em meio tão inóspito, tão avassaladoramen-
te contrário às mais altas criações do homem. Obras-primas 
aqui, no nosso Brasil, puderam ser criadas na literatura, na 
poesia, na música, na arquitetura, nas artes plásticas, na crítica 
e também nos esportes. Dá o que pensar como puderam ser 
vanguarda em um país subdesenvolvido, com tudo o que ele 
tem de miséria convivendo com riqueza, com tudo o que ele 
exibe de poder muito ao lado de poder nenhum. Os que vive-
ram a história dos anos 1960 foram testemunhas de como a 
palavra maldita – “subdesenvolvido!” – dita assim, exclamativa, 
na lata, na cara de nossas elites, deixava-as acuadas, contra a 
parede do demérito. Elas, ao contrário de nós, eram “viajadas”. 
Inegavelmente cultas. E como! Sem ironias, claro. Talvez elas 
se enchessem de vergonha por nos legarem um país atrasado 
e analfabeto. A felicidade parece que sempre nos escapava ao 
vislumbrarmos um horizonte mais alto. Sempre chegávamos 
quase lá. As muitas coisas que, a duras penas, conseguíamos 
ao se completarem virtuosos ciclos de desenvolvimento, logo 
ficavam sob enormes riscos de serem engolidas no torvelinho 
de recorrentes “crises cambiais”, “juros”, “dívidas”, “perdas de 
reservas”, “déficits”, “inflações”, “ajustes”, “evasão de divisas”, 
“fuga de capitais”, “calotes”, “desequilíbrios no balanço de pa-
gamentos”, “perda de confiança”, “formação de expectativas”, 
“efeito manada”, “efeito dominó”, “estouro da boiada”, um 
assustador arsenal de palavras que ainda hoje funcionam como

verdadeiros espantalhos para a nossa “autoridade mone-
tária”, talvez porque, no simbolismo de seus ecos, funcionem 
como verdadeiros fantasmas do subdesenvolvimento. Cruel.
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E aí, então, o mundo mudou. Para um lugar diferente 
do que aquele que as nossas precárias ideias não definiram 
com o necessário rigor teórico. E nem sabíamos disso. Porém, 
o mundo mudou. O mundo dito global se apresentou. E nos 
cobrou a sua conta.

As nossas concepções filosóficas, políticas e sociais, que 
cultuavam a ciência, não perceberam quando a mesma ciên-
cia “era o teatro de uma luta entre dois mitos da razão: o do 
determinismo e o do acaso” – Bertrand Saint-Sernin, A Razão 

no Século XX (Editora UnB e José Oympio Editora, Tradução 
de Mario Pontes, Brasília, 1998). Estávamos tão “ligados” na 
política, tão fascinados com o seu “poder” transformador do 
mundo, que ficamos cegos quanto ao fundamento das coisas e 
insensíveis aos seus questionamentos que já estavam vagando 
por aí. Perdemos, e depois esquecemos o foco filosófico – o foco 
teórico. Estávamos guiados pelas “velhas categorias” que ainda 
vinham do Século XIX. O determinismo estava em causa e não 
percebemos. O mundo mudava. Não para o lado do sonho. Um 
sonho que a história, outro culto nosso, esfregava na nossa cara. 
Como que para nos chamar a atenção. Pois que era um sonho 
com um fundamento em um campo de ideias já estreito. Não 
conseguia mais fazer caber dentro de si um mundo que estra-
nhávamos. E nem nos demos conta de que esse estranhamento 
nada mais era do que o claro sintoma de uma incompreensão. 
Pois estranhamos o que não compreendemos. Devo a Sérgio 
Augusto de Moraes a percepção, hoje tardia, porém clara, do 
porquê dessa precariedade de nosso sonho. Hoje, ela é evidente 
por si mesma. Não temos uma teoria. Esse é o fato irrecusável. 
O sonho ficou órfão de uma teoria. Uma teoria que pelo menos 
nos pudesse dar uma compreensão desse mesmo mundo que 
aí está. Se nem o compreendemos, como ousar mudá-lo? Se 
alguém a tiver, a tal teoria – pode ser que alguém a tenha, não 
excluímos essa hipótese –, que a apresente à Esfinge!
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Todavia, tome tempo para que a consciência dessa ca-
rência teórica pudesse aparecer na superfície das coisas. Uma 
percepção certamente só possível com a distância histórica, 
livre das paixões do presente.

O certo é que essa precariedade de um sonho era, e ainda 
é, devida à carência de um fundamento filosófico, – e é aí que 
mora a dificuldade, dado que ‘a coisa’ teria que vir da filosofia 
– um fundamento que nos permita ver um horizonte diferente 
para um mundo que recusamos, sem saber a razão profunda 
dessa rejeição, talvez inútil. É necessário se saber por que se 
desdenha. Como se ter lá, no perigoso mundo da Guerra Fria, 
nos idos daqueles “revolucionários” e “quentes” anos 60, a 
consciência, hoje possível, dessa dupla tarefa do pensamento? 
A dupla tarefa do bom navegador: saber onde se está para se 
saber aonde ir. Não se chega a lugar algum se não se conhece 
onde se está. Torna-se deveras patente que, desde algum tempo, 
essa é uma preocupação de inúmeros pensadores. Nietzsche, “o 
pessimista”, já nos consolou dizendo que um povo em perigo 
gera um gênio. Alguém que nos diz onde estamos e que nos dê 
um caminho. No caso presente, esse gênio pode não ser somen-
te um, mas alguns, como é mais comum nos nossos tempos. 
O homem sempre soube superar os seus perigos mortais. Os 
alertas estão vindo de muitos lados. Alguns, surpreendentes. 
O que faz somar para o resultado final. Pois o mundo que de-
preciamos, sem saber o motivo, no nosso repúdio vazio, está 
irreconhecível até mesmo para aqueles que o imaginaram ser a 
última perfeição humana, um mundo que seria o fim de todas 
as buscas pelo paraíso aqui na terra. Fugidia e superada ilusão. 
Parece claro que essa promessa não se cumpriu.

O certo é que as nossas fantasias foram, por envelheci-
mento, vagarosa e inexoravelmente desaparecendo. Parafrasean-
do palavras que Celso Furtado usou em dois de seus livros, diria 
que as nossas fantasias se organizaram, depois se desfizeram. 
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Entendido aí por fantasias o todo do nosso encantatório. Como 
um ovo que se rompe sob o aperto vigoroso da mão, as velhas 
fantasias foram como que implodidas sob a pressão daquilo que 
se conceitua, hoje, como sendo o fenômeno da globalização das 
economias mundiais, ainda sob o foco crítico de alguns pensa-
dores. E, assim como um ovo desse modo quebrado, mistura 
casca, gema e clara igualmente, pelo que se vê, também vamos 
misturando tudo, caoticamente, o de fora e o de dentro, num 
todo que se assemelha a algo indiviso.

A “dúvida ontológica” beethoveniana “Muss es sein?” – Tem 
que ser? – só tinha como resposta o também beethoveniano 
“imperativo categórico” “Es muss sein!” – Tem que ser! O que 
é que se há de fazer?

Uma espécie de Nêmesis punidora anda pelo mundo 
castigando as diferenças e uniformizando tudo. Já andara, an-
tes, punindo a diferença ideológica. Já mais para trás ainda, já 
havia vagado por aí, punindo os valores. Agora, absoluta, no 
modo de se dizer, pune a diferença dentro da mesma ideologia. 
O que essa Senhora insaciável de “igualdade” perseguiria? O 
nivelamento de tudo no “seu” bem? No seu “absoluto”? E nessa 
geleia de uniformidade que ela vai ditando, num tempo não 
infinito, presumivelmente, estaremos falando a mesma língua, 
usando a mesma roupa, o mesmo carro, a mesma casa padrão, 
ouvindo as mesmas músicas, lendo os mesmos temas, nos 
mesmos livros? Estaríamos nesse tempo, então, usufruindo a 
mesma monotonia, o mesmo tédio, a mesma indiferença? Nem 
nos perguntaremos mais sobre aquilo que Toynbee chamava de 
“elã vital”. Sobre a condição de permanecermos como civiliza-
ção. E se o aquecimento global e outros desastres, exógenos e 
endógenos, previsíveis e imprevisíveis, não acabarem conosco, 
talvez estejamos imbecilizados, quiçá “governados” por super-
computadores que tomarão lá conta de nós, ao seu modo, sabe 
Deus como, nos aspectos mais íntimos e cotidianos de nossa 
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existência. Estaremos, quem sabe, num Éden. Um Éden que 
tanto queríamos! Um jardim do qual fomos expulsos, e ao 
qual, por mil descaminhos da história, retornamos. Um Éden 
que “conquistamos” porque de lá já terão fugido, tomados de 
horror, há muito, os querubins que guardavam a sua porta.

O que, então, nos salvaria? As fantasias? As fantasias!... 
Que poder!... As fantasias... Mas, as fantasias são ilusões. E as 
ilusões são, nada mais nada menos, do que o alvo predileto. O 
alvo número um. O alvo eleito. O alvo que a razão científica 
gostaria de anular – gostaria, repete-se –, porque se arvoraria 
em ser o todo da razão, no desejo de alguns – um anseio que 
gostaríamos que ficasse somente no terreno da utopia mesma, 
nada mais. Humanismo ou ciência? E então? Como sair desse 
impasse? Sem a ciência não sobreviveremos, e sem as ilusões 
morreremos como seres humanos. O impasse é trágico.

Dioniso ou Apolo? Mas... sem desesperanças... e nem 
tragédias... Vamos nos lembrar das sábias palavras de Diotima 
de Mantineia para o Pobre Coitado...

As fantasias... Mas quais fantasias? Quais fantasias subs-
tituirão as encanecidas e superadas fantasias... todas destruídas 
pelas realidades das coisas? Quem tiver resposta ao enigma que 
se apresente à Esfinge. Todavia, cuidado! O monstro costuma 
engolir quem se cala à sua frente. Ou quem não decifra o seu 
mistério.

Carneiro Leão, na sua apresentação da tradução brasileira 
de Ser e Tempo, de Heidegger, feita por Márcia de Sá Cavalcanti, 
da Editora Vozes, fez referência a algumas frases de Nietzsche 
em A Vontade de Poder. Vamos reproduzi-las. “São os tempos de 
grande perigo em que aparecem os filósofos. – Então, quando a 
roda rola com sempre mais rapidez, eles e a arte tomam o lugar 
dos mitos em extinção. Mas projetam-se muito à frente, pois só 
muito devagar a atenção dos contemporâneos para eles se volta. 
Um povo consciente de seus perigos gera um gênio.” Destacamos 
aí a palavra arte e a última frase. É bom tê-las na memória.
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Vale a pena ter também na lembrança o impasse trágico 
que foi vivido pelo patriarca Abraão a quem Iahweh exigiu 
que, em demonstração de sua devoção, sacrificasse-lhe o seu 
filho Isaac, o seu único, que amava. Imaginemos, se é que seja 
possível imaginar isso, a extensão da dilaceração trágica de um 
pai que, em nome de algum princípio, tem que sacrificar o seu 
único e último filho que ama acima de tudo. A obediência de 
Abraão ao seu Deus significava a morte do filho. E a salvação 
do filho significava-lhe a perdição, ou seja, a ruína da razão de 
ser no mundo. O patriarca decidiu pela obediência. Mas, no 
último instante, Iahweh suspende o holocausto. Vida e fé se 
juntaram. A tragédia se desfez.

Junito de Souza Brandão nos relata a “fórmula comovente” 
e belíssima de interpretação que São Paulo concebeu para essa 
passagem do Gênesis 22. Contra spem in spem credidit, contra 
toda a esperança, acreditou na esperança.

Mas... a fantasia da “livraria da Vinci, de onde nasceram 
todas essas fantasias sobre as nossas fantasias, está lá. Está in-
destrutível na mistura de presente e passado. Como está Roma 
com o seu peso de eternidade. Está lá. Pois que é parte de uma 
memória viva que se fez um imenso e mágico “aqui e agora”.



Parte V - Sodoma e Gomorra

“Quem me ouviria se eu gritasse em meio à hierarquia dos anjos? 
E se algum deles, súbito, me tomasse junto ao seu coração, eu sucumbi-

ria, morto ante uma existência mais forte”.
Rainer Maria Rilke

À 
memória de Esther Scliar

SODOMA E GOMORRA

I

Sodoma...
Corpos recurvos, ondas sensuais, 
Em movimentos êxtases frenéticos, 
Em intensas e amadas luxúrias, 
Amantes em desordenadas buscas,
Quereres inflamados, inflados de delícias, 
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Corpos oleosos lapidados em formas perfeitas, 
Como flores de doçuras primaveris,
Exalando os perfumes 
Das ervas paradisíacas. 
Bocas ébrias de desejos,
Olhos paralisados na  angústia 
Do prazer-esquecimento, 
Aspirando e expirando, ofegantes,
Os incensos abafados imateriais das irrealidades, 
Os sonhos multicoloridos,
O mel da doce insensibilidade, 
O néctar do Éden perdido,
Pelo querer saber do bem e do mal. 
Oh! Zoroastro!
Ensina-lhes novamente o tortuoso 
Caminho da divina aúra-masda!

II

Gomorra...
O Rei Zodar cercado
Pela sabedoria dos impuros. 
Oh! Virgílio! Vêm e vê
A tua “auri sacra fames” 
Entranhar as almas dos homens. 
Ampara o pobre 
Zodar, inerte, 
Inerme ante a sanha das rebeldias, 
A vagar só
Por caminhos de salteadores,
Com a sua coroa corrompida, gasta, 
E com o seu cetro partido.
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III

Sodoma...
Uma multidão de autoeleitos
Escala uma 
Babel plantada nos pântanos, 
Na busca do ápice-ômega
Que toca o céu dourado.
Cada egoísmo amparando cada egoísmo, 
Cercada por hordas de invejosos
Que em sonoras uníssonas gargalhadas 
Homenageiam a queda triunfal
E a façanha dos fracassados. 
E sob o peso das insanidades 
Mergulha a Babel na terra,
Gorgolando lama e lodo negros fétidos 
E vapores de enxofre rubro-amarelo 
Como bola irisada,
Ouro ardente,
Um sol mágico inchando-se, 
Tremeluzindo luz encantada.
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IV

Sodoma... e Gomorra...
O homem de olhos indecifráveis e insondáveis, 
No fundo da floresta azul,
Gabriel,
No ar fluido cristal, 
Rafael,
Na densa atmosfera morna.
Eloé e Aloá,
No frescor dos amores inocentes, 
Vindos dos abismos das antiguidades,
Cercado pelos seres dos bosques sombrios. 
Como mergulhados em águas
De diamantina pureza.
Ondulavam os raios da Lua... ondulavam 
E jogavam as sombras das folhas, 
Suspensas... paradas... absolutas,
E impregnavam a platina cintilante 
No corpo e nos panos
Brancos flutuantes de Aloá, 
Nas faces e nas vestes
Alvas leves de Eloé,
Nos rostos e roupas despojadas 
Dos que não falavam, cantavam.
O homem, 
Gabriel e Rafael eram música, 
Seus olhos contas azuis.
Suas vozes escalas superpostas de sons 
Na tríade do acorde perfeito maior,
Três vezes repetido vezes três, 
Do amor em terça maior,
Com a serenidade em terça menor,
Com o saber das coisas em quinta maior. 
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Com o amor.
Três pequenas notas
Que contêm em-si todo o universo, 
Na beleza das tensões harmônicas, 
Montadas em vozes corais, 
Madeiras e metais e cordas e arcos,
Tendo por fundo o silêncio das árvores, 
A desenhar estranhas figuras, 
Projetando suas copas caladas,
Na cúpula argêntea.
Como se fossem tubos de órgãos 
De cujas bocas vibrantes
Saem sons transmudados 
Em folhagens vivas e soltas
Que em redemoinhos lentos imensos
Vão se colocando lá no limite dos mundos, 
A ofuscar as estrelas,
Quando a Aurora,
Com os seus dedos mágicos, 
Pintava as arcadas da luz
No negrume do firmamento, 
Transformando a vastidão
Em miríades de cores violáceas-anis. 
Como se o céu fosse esmeraldas
E safiras translúcidas, 
Emitindo oscilações coloridas,
Caindo das nuvens em cascatas amarelas, 
Queimando a terra nos laranjas e rubros 
Do ferro em brasa,
Anunciando o carro esplendoroso do Sol Vermelho.
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V

Gomorra...
As aves do lago de Estinfalo,
Escondido, líquido de chumbo estagnado brilhante, 
A refletir luzes e sombras dos abismos primitivos, 
Com suas vastas asas ágeis,
Em encantados voos,
Nos turbilhões dos ventos,
Espalharam a escuridão das noites fechadas, 
E caíram sobre os homens.
Fazem-se odes à luxúria, 
Elogios heróicos à loucura. 
Os loucos são santificados.
E os que não o são bestificados.
Os desordeiros impõem a justiça da desordem. 
Erguem-se estátuas aos ladrões.
Os medíocres são glorificados. 
Os puros tornam-se impuros.
Mata-se a angústia do amor primordial.
As quatro bestas do Apocalipse assolam as ruas. 
E Aquarius triunfa lá na fímbria dos tempos.
Espera com a sua risada cósmica
A chegada dos homens no seu portal. 
Está lá, com a sua barba cinzenta,  
Seus olhos miúdos, agudos, reluzentes,
Seus lábios finos, nariz atrevido, testa poderosa, 
Olhar penetrante, parado,  paralisante, 
Esquizofrênico pleno da consciência de sua demência, 
Como se lançasse setas nas almas,
Cobrindo os corações de ansiedade, medo, terror, 
Anelando-os na sua íris mágica,
Hipnotizando-os nos enlevos dos desejos animais. 
“Oh! Aquarius, tu que estás aí!
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No limite das eras,
Qual Caronte no nojento rio Estige, 
Olha o que eu tenho na mão!”
“O que queres desafiar, homem? 
Tu és miúdo nessa multidão.” 
Sua voz era oceânica, molhada,
Explodida gargalhada, trovão de mil águas,
Como se fossem cachoeiras de delírios coruscantes. 
“Aqui vês, Aquarius, o fogo que não apaga!
Aqui está o archote de Prometeu!”
E um ponto de luz foi andando e ondeando 
No meio daqueles escuros ofuscantes,
E uma voz doce cantava:
“Eu sei o caminho,
Vem comigo... Vem comigo...”
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VI

Sodoma...
Alguém grita numa esquina:
“Bem-aventurados os humildes de espírito...” 
Uma multidão ri de escárnio.
Outro clama:
“Bem aventurados os que choram...”
Uma onda humana desvairada persegue-o a pedradas. 
Outro brada:
“Bem-aventurados os mansos...” 
Massas enfurecidas cercam-no. Um outro exclama:
“Bem-aventurados os misericordiosos...” 
É posto para correr.
“Bem-aventurados os limpos de coração...” F
ala alguém escondido na escuridão.
Um tropel de homens ensandecidos procura-o.
Mais outro ali de algum lugar, 
Num som ensurdecedor:
“Bem-aventurados os pacificadores...” 
Uma matilha violenta-se, dilacera-se, 
Não encontrando quem o proclamou. 
Um considerado demente,
Acossado pelas forças da desordem, 
Consegue subir num palco,
E na voz trovão de alto-falantes megavatários, 
Repete uma ladainha interminável:
“Bem-aventurados os perseguidos 
Por causa da justiça...”
Uma horda em dança frenética ululante 
Engolfa-lhe a voz com urros animalescos.
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VII

Sodoma... e Gomorra... Oh! Héracles,
Em que reinos estás tu?
Vem com os teus dardos luminosos 
Dissipar essas sombras que nos envolvem. 
Acompanha-nos, com a tua espada,
Esse transpor pelo portal de Aquarius. 
Nós não temos guias.
Nossa bússola está partida,
Nesse mar revolto, nevoento e agitado. 
Estamos ao sabor das vagas,
Ao capricho dos ventos. 
Nossos passos são temerosos,
Nas incertezas das encruzilhadas.

VIII

Sodoma... e Gomorra...
Nos seus caminhos de pedras agudas, 
Nas suas campinas secas,
Nos seus horizontes deslumbrantes de luzes, 
Nas suas esquinas de sombras,
Nos seus ares de perfumes inebriantes, 
Aloá e Eloé
Caminhavam pelas mãos de Rafael e Gabriel. 
Seus passos não eram passos,
Seus pés não eram pés. 
Seus passos eram dança. 
Seus pés eram asas.
Seus corpos eram plumas. 
Seus olhos eram contas azuis. 
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Suas bocas cantos corais
Na quietude das abadias montanhas medievais. 
A repetirem em uníssonos:
“Vem comigo... Vem comigo...
Eu sei o caminho... Eu sei o caminho... 
Eu passei pelo portal de Aquarius.
Eu vi os seus olhos insensatos,  
A bomba água da sua voz rouca,
A força farpa da sua verdade temerária, 
Ardilosa como as flores dos cactos.”

IX

Sodoma...
Um grito cintilante estalou no ar. 
“Não toques essa flor, Aloá!
Não aspires o seu perfume onírico.” 
Segurava-lhe o belo Gálatas as mãos,
E entre elas o rosto meigo assustado, 
Cândido no desabrochar da beleza selvagem. 
E os seus olhos de cristais
Como se atraíam, se tocavam, 
Uniam-se, beijavam-se, choravam-se.
Eram os dois como estátuas de mármores vivos 
Se movendo em dança absoluta,
Em sons que nasciam da terra. 
Eram dois pássaros no ar,
Na amplitude de melodias entrelaçadas, 
Nos largos movimentos de suas asas.
Seus corpos se enlaçavam
Nas ondulações flutuantes de seus braços. 
Mãos se tocando nas pontas das mãos, 
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Dedos na ânsia da procura de dedos, 
Criando espaços e imagens de sonhos,
No volume harmônico de um cânone compassado 
Em violinos e violas e trompetes e baixos
Que se repetiam, se falavam,
Invadiam os sentidos, os poros dos corpos. 
Era a pele alva das ágatas brancas,
Do corpo criado nos segredos femininos,
De Aloá de olhos safíricos que escondem os ocultos 
Cantos dos oceanos intocados.
Aloá que tem a graça da gaivota que se alça 
E voa em voltas nas vagas dos ventos.
Era a pele dura do bronze dos sóis,
Dos frios e dos quentes, do gelo e da lava,
Do corpo talhado pelas mãos de Michelangelo, 
De Gálatas, olhos negros brilhantes,
Breus impenetráveis às vibrações da luz. 
Era pele contra pele, corpo contra corpo,
O azul contra o negro na faísca dos olhares, 
Eros estendendo os seus domínios,
Nas asas do cânone intemporal 
Que fugia, fugia, ia, ia, 
Trompete e corda e arco e sopro,
Voltava, voltava, flutuava, flutuava, 
Qual éter escoando fluido,
Entre os grãos da alma, do sangue,
Dos cabelos, da respiração, das lágrimas,
E dos desejos, e das areias dos desertos tórridos, 
Das geleiras austrais e boreais adormecidas, 
Colocando em junção de amores
Todos os seres e matérias,
Em beijos e enlevos de braços abraços.
Uma voz suave sussurrava e pedia e suplicava. 
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Não toques essa flor, Aloá.
Vem comigo e no meu corpo 
Cole a tua boca e na minha boca
Cole o teu gosto, o teu sal, o teu doce. 
Dá-me os teus desejos,
Deixa-me a tua vertigem,
Que eu te dou os meus sentimentos. 
Faz tremer no meu peito
O teu coração que te escapa ardente. 
Não toques essa flor, Aloá.
Escuta o cânone.
E nele vamos nos perder 
Do tempo e das coisas.
Não fales, dança os sons somente. 
Não fales, ouve a música só.
O nosso calar e o nosso movimento. 
Não, não, não, nem isso.
Escuta o silêncio.
O seu arrastar atrás das horas,
O vazio do seu caminhar sublime
Que arrebata, que atrai, para onde move 
O ser que está nas coisas.
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X

Gomorra...
Que sons são esses que emanam, 
Que vêm lá desses fundos
Das profundezas da terra? 
Que muitos braços são esses,
E esses corpos vestidos de branco, 
Que modulam esses densos ares,
Em ondulações de pavana de tempos imemoriais? 
As pedras se abrem, o chão estremece,
A terra canta os baixos profundos,
Como se exalasse os sons dos inícios nebulosos. 
Vozes graves masculinas entoam cânticos, 
Uníssonos e harmônicos e sopranos,
E altos femininos exaltam serenas melodias. 
Tudo é massa sonora,
Amoldando imagens estatuais,
Em toques dos primórdios insondáveis, 
Colocando tudo em dança e ritmo.
Silêncios e sonoridades, cintilações e sombras,
Pulsares e quietudes, animação e contemplação.
Luzes e cores policromáticas,
Múltiplas ondas entrelaçadas,
Como se fossem as tranças dos cabelos dourados 
E anelados da bela Damostala,
Com a face no sol poente, Vermelho, suspenso, inerte,
A flutuar nas águas purpúreas dos oceanos, 
Tendo nas mãos frágeis de dedos delicados
Uma pedra de indizível brilho,
Em giros corporais mágicos,
Nos braços fortes esculturados de Eloé 
Aspergindo raios em todos os rostos,
Encantando, magnetizando em hipnóticos anseios, 
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Dissipando as escuridões dos cantos calados.
Os olhos verdes de Damostala 
Enfeitiçavam os olhos azuis de Eloé. 
Os corpos se pregavam e se separavam 
Em amáveis ágeis volutas mútuas.
As peles umidificavam-se e salgavam-se. 
“Dá-me essa pedra, Damostala.”
“Não te dou essa pedra, Eloé, não te dou,” 
Não essa pedra petrificante,
Petrificada pelo sal dos desejos.”
“Essa pedra, que pedra é essa, Damostala? 
Que a todos e a tudo dá ritmo e atrai.” 
“Não toques nesse enigma, Eloé.
Ao homem não é dado segurar esse segredo. 
Quando muito poderá senti-lo em seus olhos, 
Como as estrelas, nos silêncios das noites fechadas. 
Essa pedra, não toques essa pedra, Eloé.
Move na sua onda somente. 
Enleva-te e deixa-te levar,
Embriaga-te e abandona-te em suas cadências Dionisíacas, nas 
suas delícias, nos seus prazeres. 
Não queiras, Eloé, saber o porquê.
Alí está um intocável
Que é o princípio das coisas”!
“Essa pedra, dá-me essa pedra, Damostala.” 
“Não te dou não,
Essa pedra, Eloé, não te dou, 
Não essa pedra petrificante, 
Petrificada pelo sal dos quereres.”
“Quero tê-la, quero extingui-la, Damostala.” 
“Não podes fazê-lo,
Senão destruindo-te na demência, Eloé. 
Não te é dado apagar o fogo da alma. 
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Assim como não te é dado
Abafar o fogo de Prometeu.”
“Ensina-me mais, oh! bela Damostala! 
Abra-me o teu mundo de magia.”
“A música só se explica com a música, Eloé. 
O silêncio só é entendido com o silêncio.
O amor com o amor,
Os desejos com os desejos, 
O ódio com o ódio,
Os sentimentos com os delírios.
Palavras e palavras, redundâncias e redundâncias. 
Os signos das essências,
Não o seu fogo original. 
Pandora abriu sua caixa. 
Tudo fugiu, tudo escapou. S
ó lhe restou a esperança.
Não queiras tocar o intocável. 
Será o esperar, o esperar, o esperar. 
Não queiras cristalizar-te
Num deserto de nada. 
Dança a pavana só.
Acredita em mim, Eloé.
Eu sou o segredo primordial.
Eu sou as sombras projetadas nas paredes. 
Vem comigo, eu sei o caminho.
Oh! belo Eloé,
Vamos encher o espaço com o volume 
Ávido do nosso movimento.
Vê o depois que fica
A cada passo: as passadas
Que procuram os seus pés. 
A cada coisa: um vácuo 
Que anseia por sua matéria. 
Vê o após que resta
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A cada voz, a cada pensamento. 
Vê a beleza da pausa,
A pureza radical das estátuas paradas. 
Olha o vazio que fica
Atrás da nossa dança plástica. 
Olha o silêncio andar atrás
Da nossa respiração, do nosso arroubo, 
Do nosso amor, da nossa ira.
Vê esse rubor tremeluzente
Na face dessas pedras, desses homens. 
Há na frente um sol apagado,
Pleno de gravidade e de poder, 
E de luz invisível, e de nada.
Que projeta uma sombra misteriosa 
Que está atrás de tudo.
Vem comigo... Vem comigo...
Eu sei o caminho... Eu sei o caminho...”

XI

Eloé queria matar os desejos, 
Aloá beber os delírios.
Eloé queria beber só os sentimentos, 
Das mãos de Damostala,
Aloá ter só vertigens, 
No corpo de Gálatas.
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XII

Rafostala e Zothor
Com o archote do fogo de Prometeu. 
“Vem comigo... Vem comigo...
Eu sei o caminho...Eu sei o caminho... 
Eu passei pelo portal de Aquarius.”
Rafostala e Zothor, em duo, e um coro cantam.

Passeias, oh! Fortuna!, pelos caminhos do mundo, 
Com os teus olhos cor da imensidão,
Cingindo e descingindo a quem escolhes 
Com o teu cordão de ouro,
A uns dando de tua taça sagrada  
O néctar do êxtase e da reverência,
A outros o fel da angústia e do desprezo. 
Tudo do mesmo cálice! Oh! Fortuna!
Tiras o mal do bem e o bem do mal?

Oh! Senhora da luz e da escuridão, 
Da névoa dos vales fechados
E do ar azul do alto das montanhas. 
É tudo isso? Para nos enganar? É isso? 
Oh! Dissimuladora!

O que vemos em ti?
Senão glória, prêmio e triunfo,
Quando és também queda, castigo e desgraça! 
O que tens nestes teus olhos?
Oh! Deusa encantada!
No ventre de quem todos queremos mergulhar, 
E sermos gozo por todo o corpo,
E nada sentes com os nossos tremores, 
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Oh! Sibila!

Passeias, oh! Fortuna!, pelos caminhos do mundo, 
Com os teus olhos cor da imensidão.

Esperta, fazes girar a tua roda 
Pelos que ignoram o teu ardil!

O que seria do mundo, oh! Fortuna!
Sem teus servos, sedentos de teus prazeres, 
Transportados de desejos, apegos – oh! Inocentes! 
Girando a tua roda, inundados de paixões?
Imaginam em seu encantado movimento relativo
Que sobem... sobem... e sobem... estando no mesmo lugar! 
E tu ris essa tua gargalhada do infinito – Ah!... Ah!... Ah!... 
Que ecoam naqueles antros – Um... Um... Um...
Vindos não se sabe de onde.
O que seria de tuas ilusões sem os olhos arregalados?! 
O que seria de tua máscara?! Oh!...
Ai de ti! Ingrata! Trapaceias nas sombras, 
De nos dizer os desígnios afasta-te.
Oh! Maga!

Oh! Fortuna! Aos justos punes com dores e silêncio, 
Aos injustos com júbilo e cantos.
Depois, como os cata-ventos, mudas tudo. 
Àqueles juntas o bem, a esses o mal.
Trapaceias sempre! Misturas tudo para nos enganar. 
Onde vão dar esses abismos de tua verdade?
Oh! Embriagadora!

Astuta, fazes girar a tua roda Pelos que ignoram o teu ardil!

“Vaidade! Vaidade!” – grita Coélet na multidão –
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E obstinadamente repete – “Vaidade! Vaidade!” “Vaidade! 
Vaidade!”

“Só nos resta a taberna!” – grita outro, e mais outros – 
“Aos antros escuros que exalam os vapores das bebedeiras!” 
“Viva! Aos antros escuros!” “Às divindades da noite!” 
“Bebamos o esquecimento!”, “Saudemos o vinho!”
“Ao teu profano, à tua desmedida!
Oh! Fortuna! Ao teu caos! Ao teu bem e ao teu mal! 
A nossa harmonia! O nosso sagrado!”

E mais outro, esse longínquo, quase apagado recitava – 
“Bebamos às sombras dos bosques,
Aos seres de Pã e aos seres da Terra – os Telúricos, 
Que dançam ao som de ditirambos
Cantados por Faunos e Sátiros de Dioniso.”
Rafostala e Zothor, em duo, e um coro cantam. 
Oh! Fortuna! o quanto fazes frágil
Essa tua linha que separa o ouro do pó! 
O triunfo da queda!
De repente misturas tudo, sonhos e realidade, 
O que era já não é mais,
O que de um lado estava, já não está mais,
Oh! Senhora do Volúvel!

Sobre o chão dourado, a pedra nua! S
obre a terra seca, lajes de cristal.

Tu mais dás do que tiras? 
Ou mais tiras do que dás? 
Como fazes parecer.
Misteriosa! Onde está o pêndulo de tua balança?
Onde a escala de teus pesos?
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Engana-nos com esta tua beleza intocada, 
Com o esplendor do teu sorriso,
Com a leveza de tuas mãos, 
O tocar erótico de teus dedos,
Com a delicadeza de teus braços, 
Com essa paralisia de teu amplexo, 
Com a pétala púrpura de teus lábios,
Com o teu corpo aveludado e macio de essências – 
Engana-nos com essa tua fragilidade de mulher,  
Toda dádiva, oferecida, fácil, em leito de seda branca, 
Engana-nos com esse teu silêncio que chama.
E clama... que quer... que anseia... que pede... suplica: “Me toma! 
Me Toma! Sou tua...Ah!...Sou tua...Ah!...”

E assim, oh! Fortuna!
Atrais multidões de braços erguidos
Para o lado que desce da tua roda girante.
E tu ris essa tua gargalhada do infinito – Ah!... Ah!... Ah!... 
Que ecoam naqueles antros – Um... Um... Um...

Aos ungidos com o teu cordão de ouro, 
Fazes que sejam perseguidos – os Escolhidos,
Que todos querem tocar por terem sido por ti tocados, Oh! 
Fortuna! E ris – Ah!... Ah!... Ah!...
E chamas e clamas que quer... que anseia... que pede... suplica: 
“Toma-me! Toma-Me! Sou tua... Ah!... Sou tua... Ah!...”

Braços e braços, erguidos em multidão, 
Infinitas mãos oscilando-se em harmonia...
Corpos... e corpos... em movimentos ondulantes... Vozes!.. 
E vozes!.. Incontáveis bocas a entoar sons-palavras,
Versos percutidos nos lábios, em sílabas desconexas, 
Para sonhar com a tua graça – No tocar o Escolhido!
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No beijar o Escolhido! Deslumbramento! Paralisia! Oh! 
Gozo supremo! Ah!... Beijar o Escolhido! Ah!...
Deitar com o Escolhido! Amar o Escolhido! Ah!... Ah!... Ah!... 
Trair com o Escolhido! Oh!...
Entranhar no corpo o que na alma já se entranhara – 
O Escolhido! Sua pele de bronze.
Seus olhos de safiras. Sua voz de cordas metálicas.
Seus gestos de herói dos tempos. Seu escudo invencível. 
Tudo por obra tua. E assim giras a tua roda.
Trapaceias e assim moves o mundo aos teus pés. Oh! Circe!

“Vaidade! Vaidade!” – grita Coélet na multidão – 
E obstinadamente repete – “Vaidade! Vaidade!” “Vaidade! 
Vaidade!”

“Só nos resta a taberna!” – grita outro, e mais outros – 
“Aos antros escuros que exalam os vapores das bebedeiras!” 
“Viva! Aos antros escuros!” “Às divindades da noite” 
“Bebamos o esquecimento!”. “Saudemos o vinho!”
“Ao teu profano, à tua desmedida!
Oh! Fortuna! Ao teu caos! Ao teu bem e ao teu mal! 
A nossa harmonia! O nosso sagrado!”.

E mais outro, esse longínquo, quase apagado cantava – 
“Bebamos às sombras dos bosques.
Aos seres de Pã e aos seres da Terra – os Telúricos, 
Que dançam ao som de ditirambos
Cantados por Faunos e Sátiros de Dioniso.” 
Rafostala e Zothor, em duo, e um coro cantam
Aos que, no alto, tu deste o licor do êxtase da tua taça, 
Embriaga-os de propósito, prestidigitadora!
Para que no delírio de desafiar-te 
De julgarem-se deuses iguais a ti,
Senhores de seu livre-arbítrio – incautos! 
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Ébrios de um mérito absoluto – iludidos! 
Dementes por obra tua, oh! Senhora Suprema!
A esses, tu farás descer pelo lado dos desesperados, 
Que, no afã de subir, nada mais fazem
Do que ali continuar o giro de tua roda gigante – desmedida! 
Que trás o céu para o abismo e o abismo para o céu.
E assim engana-nos! No teu caos do bem e do mal. 
Encantadora!

Giras e giras assim a tua roda, oh! Fortuna!

Aos que tu fizeste intocáveis por riqueza, 
Tu mesma os fará intocáveis por penúria, 
Quais portadores de lepra.
Os seus cordões de ouro
Então serão os seus grilhões... Oh!...

Inconstante! Oh! Fortuna! – filha do caos, 
Ao compasso do teu andar volúvel,
Ao ritmo dos teus pés, 
Dançamos a dança da vida. Saudemos a dança! Ah!
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XIII

Mas... Oh! Morfeu, nem os guerreiros,
Nem mesmo Marte, o deus da guerra e da devastação, Resistem 
aos teus encantos...

Nem tu, oh! Fortuna!, resistes às sombras da noite!
O teu agir – até mesmo a tua desordem – tudo o que é teu,
Oh! Volúvel!, segue o deslumbramento e o esplendor do dia. 
O sol é o teu reino, a escuridão a tua ameaça.
Foge, oh! Rainha! Desse reino das tavernas.
Vá, oh! Potestade!, desse reino da taça que não é tua. 
Tira esses teus olhos de cobiça do cálice de Baco!
Aqui é a terra sagrada de Dioniso. É o leito arrebatado de Eros
E dos gozos que não vem do teu néctar. 
Mãos e corpos! Beijos e bocas!
Suspiros e ais. Os gritos dos mundos.

Aqui quem fala são os seres dos bosques umbrosos. 
São os sons do lago parado no silêncio das montanhas.

Aqui quem fala é a Noite Profunda,
É a lua nua e muda que se contempla nas águas
E enche a tudo e a todos com a sua essência embriagadora.

Aqui quem fala são as palavras do poeta. Vagabundo! Andarilho! 
Trovador! Profanador!

Ode à bebida! Ode ao amor! Ode à dança! Ode às sombras!
Ode à dama a oferecer-se, despudorada, 
No perfume do lençol de linho branco! 
Ode aos amores do mundo!

Ah! Ah! Ah!



173 | João Cezar Pierobon

As nossas risadas espantam a Imperatriz do mundo! Ah! Ah! Ah!
Ode ao prazer! Ode ao esquecimento!

Vai!, oh! Fortuna!, desse palácio de murmúrios.
É a hora da dança de Gymnopédia, a ninfa de pés nus.
Vai, com o teu cordão de ouro – rastro de inveja!
E com a tua taça enganadora – ópio dos desavisados!

XIV

Coélet grita numa esquina:
“Feliz o homem que encontrou a sabedoria, 
O homem que alcançou o entendimento!”
 Uma multidão ri de escárnio.
Coélet clama:
“Ganhá-la vale mais que a prata, 
E o seu lucro mais que o ouro.”
Uma onda humana desvairada persegue-o a pedradas. 
Coélet brada:
“É mais valiosa que as pérolas, 
Nada que desejas a iguala.” 
Massas enfurecidas cercam-no. Coélet exclama:
“Em sua direita: longos anos;
Em sua esquerda: riqueza e honra.” 
É posto para correr.
“Seus caminhos são deliciosos,
E os seus trilhos são prosperidade.”
Fala Coélet escondido na escuridão.
Um tropel de homens ensandecidos procura-o. 
Coélet de algum lugar,
Num som ensurdecedor:
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“É árvore de vida para os que a colhem, 
E felizes são os que a retêm!”
Uma matilha se violenta, dilacera-se, 
Não encontrando quem o proclamou. 
Um considerado louco,
Acossado pelas forças da desordem, 
Consegue subir num palco,
E na voz trovão de alto-falantes megavatários, 
Repete uma ladainha interminável:
“É árvore de vida para os que a colhem, 
E felizes são os que a retêm!”
Uma horda em dança frenética ululante 
Engolfa-lhe a voz com urros animalescos.
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XV

Eloé queria matar os desejos, 
Aloá beber os delírios.
Eloé queria beber só os sentimentos, 
Das mãos de Damostala,
Aloá ter só vertigens, 
No corpo de Gálatas.

Atalares livra Aloá, 
Vahnithula livra Eloé,
Das tentações da taça de licor do êxtase. 
Colostares livra Aloá,
Beniguar livra Eloé,
Das tentações do cordão de ouro.

Atalares dá de beber a Aloá O seu corpo...
Não da taça do licor do êxtase... 
Vahnithula dá de beber a Eloé A sua alma...
Não da taça do licor do êxtase...

Colostares cinge Aloá 
Com o seu corpo...
Não com o cordão de ouro do acaso.

Beniguar cinge Eloé 
Com o seu corpo...
Não com o cordão de ouro do fado. 
E todos mais um coro cantam.
Oh! Fortuna! Ai de ti! 
Diante dos seres telúricos, 
Diante dos dédalos da noite,
Em meio a tantos ais de tantos deleites.
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Oh! Fortuna! Pobre do mundo!
Sem as vozes dos esconsos primordiais, 
Clamando na orla dos bosques...
Clamando... para lhes darmos ouvidos.

Oh! Pássaros peregrinos, pregadores, cantai! 
Como o poeta, cantai!
Vagabundo! Andarilho! Trovador! Profanador! Ode à bebida! 
Ode ao amor!
Ode à dança! Ode à noite!

Vai, oh! Fortuna!, desse leito de lamentos orgiásticos. 
Não são esses os lamentos do teu cuidado, oh! Impiedosa!

Vai!, oh! Fortuna!, desse palácio de murmúrios.
É a hora da dança de Gymnopédia, a ninfa de pés nus. 
Vai, com o teu cordão de ouro – rastro de inveja!
E com a tua taça enganadora – ópio dos desavisados!

Aqui é o reino de Eros.
Quem dá o compasso é Dioniso. E a nossa taça é a de Baco.

Aqui é o reino da noite.
Os teus olhos de lince nada vêem.
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XVI

Oh! Música! Oh! Beleza! Oh! Psiqué! 
Harmonizem o que aqui deixou a Filha do Caos!
Oh! Amor! Eros divino! És o uno que tudo acalma. 
Oh! Música! Oh! Beleza! Oh! Psiqué!
Oh! Dança de corpos esculturais,
Convertei em ordem essa desordem dos homens. 
Afungentai daqui Fortuna! Prestidigitadora! Ilusionista!
Oh! Música! Oh! Acordes celestiais! Oh! Proporções Sagradas! 
Fazei os nossos olhos da alma volverem-se.
E que encontrem aquele sol supremo sem palavras. 
E que esconde a sua luz no fundo de tudo
Dessa imensidão só aparências. 
Ópio! Ópio puro! Absinto dos enganados.

Oh! Prestidigitadora! Oh! Ilusionista! 
Queimas a tua bela face, queimas,
A tua boca vermelha de paixão, queimas, 
O teu beijo de rosas, queimas,
Os teus olhos de cristais, queimas,
Queimas, e não sabes, esse teu corpo de angústia, 
O teu toque que nos faz tremer de gozo, queimas, 
Na luz que não vês, queimas. Ah! Vai!
Foge dessa noite que não é tua. 
Ah! Foge! Do arco divino que te cega. Ah! Cuida-te!

“Oh! Iludidos! Sois cegos? É tudo igual! Ah! Ah! Ah!
O bem é o mal!...Ah! Ah! Ah!... O mal é o bem!... Ah! Ah!
O bem é o mal!...Ah! Ah! Ah!... O mal é o bem!... Ah! Ah!
A minha voz vai se abafar, vai ficar rouca, inaudível,
Mas... pela eternidade vou gritar essa ladainha! Ah! Ah! Ah!”
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XVII

Um coro de cordas e de vozes de meninos canta. 
“Foge! Xô! Mescladora! Fada Morgana! Xô!
Vai! Oh! Taumaturga! Oh! Tautóloga! Xô! Sofista! 
Enrola o teu belo corpo no véu da escuridão.
Foge dessa noite que não é tua! Ah!”

“Ah! Ah! Ah!
Oh! Ingênuos! Sois cegos? É tudo igual! É obra vossa! 
A minha voz vai se abafar, vai ficar rouca, inaudível,
Mas... pela eternidade vou gritar essa ladainha! Ah! Ah! Ah!”

XVIII

Um coro de cordas e de vozes de meninos canta. 
“Dança, oh! Gymnopédia, Oh! Ninfa de pés nus, dança!
Harmoniza com a tua beleza, com o ondular deste teu balé, 
Nas formas perfeitas deste teu corpo imaterial, a exalar perfumes, 
A desordem do mundo, a dor do tempo, a angústia sob o sol.”

O silêncio absoluto. Pausa na música das esferas. 
As florestas e os prados – nada ali se ouve.
Os pássaros pararam o seu canto em reverência.

A música é compassada, delicada, um oceano ondulante. 
O ritmo largo e amplo de um canto triste.

Uma melodia misteriosa parece prover das profundezas da terra, 
Na noite densa, um solo, num ar de cordas e madeiras, Invade 
tudo, sem dizer nada, tudo se fazendo entender.
Música! Divina Música que fala sem palavras. 
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Inexplicável em suas ondulações, um mar, a respirar, 
E a emanar uma melodia dolorosa... Longínqua...
Lenta, calma, cheia de fascínio e magia... Néctar...
...Que faz tudo parar e tudo adormecer... Elegia...

Nas águas fantásticas de lago parado, 
Sob um suavíssimo véu de névoa fria,
Como em um espelho, mira-se um cisne, imponente,
Qual Narciso na paixão ardente de si mesmo... por si mesmo, 
Beleza ali. Amor ali. No momento. No desvelamento.

“Oh! Lençol de linho branco que se tira do corpo 
Oh! Belo! Oh! Absoluto! Que amo em mim...
... E em mim se consome. Oh! Imagem que sou e não sou! 
Oh! Presença que desaparece! Oh! Ausência que se eterniza! 
Oh! Lábios meus teus que não beijo! Oh! Certeza da impossibilidade!”

Desliza, assim no seu canto, solene, aos sons daqueles ritmos 
lentos,
Nas águas paradas, reflexos sem ondulações,
Em uníssono com as harmonias que vêm não se sabe de onde. 
Tudo está sem movimento. Um bem singular tudo permeia.
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XIX

As ruas como que invadidas por esses fluxos 
Quedaram-se em um mutismo de pedras, 
Pedras caladas sob um firmamento congelado
...Na sua imensidão imóvel...

Um coro de cordas e de vozes de meninos canta. 
“Dança, oh! Gymnopédia, Oh! Ninfa de pés nus, dança!
Harmoniza com a tua beleza, com o ondular deste teu balé,
Nas formas perfeitas deste teu corpo imaterial, a exalar perfumes, 
A desordem do mundo, a dor do tempo, a angústia sob o sol.”

Oh! Gymnopédia, nua nos pés, nua,
Sob esse véu diáfano que esconde a tua beleza. 
Desliza-te como aquele cisne em águas paradas. 
Teus braços ondulam como as ondas do mar,
Um mar que te agarra num abraço de amor.
Oh! Tu! Como dos movimentos dessa música triste
Podes nos dar esse deslumbramento de teu corpo irrevelado? 
Oh! Forma escultural móvel! Tu és obra de algum deus?
Conta-nos, na arte de tua dança, o segredo do teu sagrado. 
Oh! Cisne de nuvens nas ruas cruas e informes.
Oh! Bela que contrasta com tantos mundos aí lançados. 
Oh! Formosura que referencia o irreferenciável...
... o girar contínuo do dado incerto de infinitos lados...
Oh! Êxtase que nos deixa imóveis... senhores do compasso...
... e do espaço nesse oceano de incertezas...
... Geléia sem forma dos tempos...

Silenciaram, diante de ti, belo cisne,
Os coros e cânticos infernais, as imprecações, 
As hordas e os seus urros animalescos.
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Nem escolhidos, nem amaldiçoados.

Oh! Gymnopédia! Intérprete da melancolia divina,
Da doçura do néctar da poesia música que a tudo torna inerte. 
Oh! Gymnopédia, por que esse parar diante da beleza?

Os teus lindos pés dissimulam a tua forma embriagadora, 
Envolta nessa tua dança flutuante, nessas lajes
Duras e escuras da noite profunda e acolhedora. 
Oh! Gymnopédia, nua nos pés, nua no corpo,
Que estranho é esse parar de respirar. Esse se oferecer como dádiva. 
Esse tudo ter e nada querer. Esse nada ter e tudo poder.
... No teu corpo de sonhos...
Explica-nos, Oh! Sábia da Noite! Oh! Divina das Águas! 
Oh! Filha de Psiqué! Esse perecer sem perecer.
Esse falecer sem falecer. Esse morrer sem morrer.
Oh! Filha do Véu! Oh! Divina do Lago! Oh! Maga da Dança! 
Oh! Filha dos Perfumes! Esse querer sem querer.
Esse estar sem estar. Esse falar sem falar.
Esse tempo sem o tempo. Nenhuma voz. Nenhuma ladainha. 
Desvela-nos, Oh! Filha da Floresta! Filha de Pã!
O valioso enigma que guardas em teu coração.
O desconhecido que nos faz parar nesse deleite de te ver, 
Nesse indecifrável contemplar o teu rosto,
Essa força que nos segura diante de tua beleza,
Essa impossibilidade que nos deixa apenas fantasiar, 
Nos deixa entrever, e perdendo, todo o possível.
Essa eternidade de te ver sem tocar-te.
Por quê? Oh! Filha das Flores! Oh! Filha da Mirra!

Um coro de cordas e de vozes de meninos canta. 
“Dança, oh! Gymnopédia, Oh! Ninfa de pés nus, dança!
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Harmoniza com a tua beleza, com o ondular deste teu balé, 
Nas formas perfeitas deste teu corpo imaterial, a exalar perfumes, 
A desordem do mundo, a dor do tempo, a angústia sob o sol.”

XX

Que olhos são esses que brilham no bosque? 
Que olhos indecifráveis são esses?
Duas contas azuis...
Iguais às contas azuis de Aloá,
Que brilhavam na densidade de enxofre. 
Esses olhos, que olhos são esses?

Que voz é essa, essa voz que conheço? 
Sua voz não é voz
Sua voz não é melodia. 
São notas  intercaladas 
De uma etérea harmonia.
“Vem comigo... eu sei o caminho...” 
Esses olhos que me miram
Dizem-me e me admiram, 
Que olhos são esses?
Que me falam tudo, 
Sem falar nada.

Essa boca que boca é essa 
Que solta acordes
Que me falam tudo 
E não palavras, 
Sem falar nada.
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Que corpo é esse?
Que me revela todos os perfumes, 
Iguais aos perfumes de Aloá.

Esses lábios, que lábios são esses? 
Iguais aos lábios de Aloá,
Que formam contrapontos intrincados, 
Que me revelam tudo,
E não palavras, Sem falar nada.

“Eu sei o caminho...”

XXI

Um coro de cordas e de vozes de meninos canta.
“A vermelhidão já começa a colorir a fímbria do horizonte. 
E os limites das terras logo estarão sob a fornalha do sol.
Florestas e desertos e mares e lagos nas pontas dos dardos da luz. 
Foge Eloé! Foge Aloá! Já se foi Gymnopédia, a ninfa de pés nus.”

Oh! Seres que cantam, como fugir do mundo, 
Por quais sendas conduzir os nossos passos?
Fugir do mundo para cair no mundo, não é sair do mundo. 
Oh! Consolo do inconsolável! Oh! Prisão cuja porta aberta nos 
faz medo!

“Foge Eloé! Foge Aloá! Já se foi Gymnopédia, a ninfa de pés nus.” 

Oh! Seres que cantam, como fugir do mundo,
Por quais veredas pisar com os nossos pés? Onde está a muralha 
que não vemos,
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A soleira impossível que não tem o outro lado?
A porta que não tem tranca. Nem destranca. Para que?
... É tudo igual...

“Foge, Eloé! Foge, Aloá! Já se foi Gymnopédia, a ninfa de pés nus. 
Não se condenem ao mundo de Sodoma e Gomorra!”

Oh! Seres que cantam, como fugir de Sodoma e Gomorra, Se 
Sodoma e Gomorra são o mundo –
Um mundo sem muralhas a transpor –
Um mundo sem o outro lado. Sodoma é Gomorra. Gomorra 
é Sodoma. ... É tudo igual...

Onde está?... Onde está?...
A poderosa madeira que gira nos gonzos,
Com umbral e ferrolho que abre e fecha,
E separa, espalhando tremores, sonora e ampla. Blam! Como 
cegos tateamos por ocos de vãos que não vemos
... Nem tocamos... É tudo igual... Nem quente nem frio...
... Onde está a diferença para nos guiar, Oh! Seres que cantam.
Onde está?... Onde está?...

“Foge, Eloé! Foge, Aloá! Já se foi Gymnopédia, a ninfa de pés nus. 
Não se condenem ao mundo de Sodoma e Gomorra!
A cor púrpura já toma conta do céu matutino. 
Fujam! Não deem ouvidos à Feiticeira do dia! À Enganadora! 
A que tudo iguala. Para seu jogo de prazer e gozo.”

Rafostala e Zothor
Com o archote de fogo de Prometeu. “Vem comigo... Eu sei o 
caminho... Eu passei pelo portal de Aquarius.”

Um coro de cordas e de vozes de meninos canta. “... 
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E com Gabriel cheguei.
À arcada selada que dá para o lado do Ulai. Pois, ele me falou 
que vinha do lado de lá. O outro lado. Não é tudo igual...
A diferença está em vós mesmos! Não vedes? Ingênuos! 
Contemplem-se! E ali está a pesada porta! Lembrem-se!
‘Eliasib, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, 
Puseram-se a trabalhar e construíram a porta das Ovelhas, 
Fizeram as vigas, fixaram os batentes, as fechaduras e as trancas...’ 
E ali está a grave aldrava de ferro que bate do lado de fora.
... Bam!... Bam!... Bam!...
Rafostala e Zothor
Com o archote de fogo de Prometeu.
“A diferença está na beleza da alma... Oh! Belo! E na harmonia 
desse bem... – Oh! Ouro!
... Com o ser no mundo das aparências... Eis o mundo... Oh! 
Eis o mundo da insondável Áurea Proporção!”

Um coro de cordas e de vozes de meninos canta.
 “A diferença está na permanência da sabedoria. Não no efêmero 
do conhecimento.
Está no caminho. Prestem atenção!
... E na luz difusa que sutil nele se derrama, 
Não nas palavras e palavras e palavras...
...hipóteses... formulações... fenômenos... Náufragos exauridos, 
na praia, que, em ondas, nela se amontoam.
A diferença está no seu começo e no seu fim.
... no que o livra do abismo.”

Duas chamas brancas, alvos lírios, serpeiam, 
No ar carmesim do crepúsculo da manhã.

“Vem comigo... Eu sei o caminho... 
Eu passei pelo portal de Aquarius.”
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XXII

Sodoma... e Gomorra...
Um sol de fogo engoliu Sodoma
No alto dobravam os sinos pacificantes. 
Um sol de fogo engoliu Gomorra
Sons de bronze enchiam os espaços.
Ondas vermelhas devastavam, queimavam, ardiam. Corais 
gregorianos modulavam
Os horizontes de explosões deslumbrantes, 
Os melismas masculinos serenos 
Engoliam nas chamas os desesperos,
Iam e viam os uníssonos eternos. 
Engoliam no fogo a discórdia.
As harmonias primitivas do homem. 
Engoliam no fogo a devassidão.
Os tons puros de músicas absolutas 
Engoliam no fogo a loucura.
As cintilações dos monges – Sons paralisados, 
Petrificaram as bolas de brasas ardentes.
Os altíssimos agudos dos tenores 
Transformavam as pedras em pó. 
Os contínuos dos baixos profundos 
Transformavam as torres em pedras. 
Tudo era sonoridade celestial.
Tudo era fogo e destruição.
Tudo era pulsações musicais, densificando os ares. 
Tudo era enxofre e lava, espumando vapores.
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XXIII

Oh! Aloá! Oh! Aloá! 
Não olhes para trás! 
Não olhes! Não olhes!
Estava Eloé com o rosto no chão 
Clamando... clamando...
E então viu e horrorificado 
Percebeu Aloá olhando o infinito
No horizonte de Sodoma e Gomorra. 
Aloá era uma estátua de sal.
Seus olhos duas contas azuis 
Perdidos, fixos no céu de chamas 
E destruição e névoas.
E Eloé em desespero 
Com a alma convulsa. 
Era pranto, era dor funda. 
Não!... Era o grito
Da terra que tremia na dor. 
Não!... Era o grito
Das estrelas se apagando nos espaços. 
Não!... Era o grito
Da vida que saia de dentro do corpo. 
Não!... Era o nada
Negando o  nada. 
Não!... Era o todo do ser
Negando o absurdo da existência. 
Vida morte, quente frio,
Água fogo, amor ódio, 
Luz sombra, um nenhum.
A unidade contém o infinito. 
O zero contém o nada.
O nada contém o ser. 
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A unidade e o nada:
Os dois limites do homem. 
Eis-me diante de Ti!
Corado pela face rubra do teu mistério! 
Não!... Era o todo do homem
Diante do efêmero da presença. 
Não!... Era o canto da compreensão 
Diante da ausência eterna.
Eloé queria entrar na terra.
Era demência, era inconformação 
Por quê? Por quê? Aloá... Aloá!
E suas lágrimas de sal correram 
Na chuva que caía
E desmanchava a forma de sal 
E o sal de suas lágrimas
Juntavam-se ao sal de Aloá 
E umidificaram a terra.
E suspensos no ar
Ficaram os dois olhos puros 
Brilhando na imensa escuridão, 
Vagueando pelas trilhas tortuosas,
Sinalizando... Sinalizando... Sinalizando... 
“Vem comigo que sei da discórdia.
Vem comigo que sei da devassidão. 
Vem comigo que sei da loucura.
Vem  comigo que sei do amor. 
Eu sou um e dois. 
Vem comigo... 
Eu sou tudo.
Eu sei o caminho... vem comigo...
Eu tenho a chave da porta do insondável 
E o segredo que abre o indecifrável.
Vem comigo, oh! belo Eloé. 



189 | João Cezar Pierobon

Não chores lágrimas de sal, 
Porque do sal saiu o meu corpo 
E aqui estão os meus olhos...
Sinalizando... sinalizando...
Vem comigo... eu sei o caminho...”

XXIV

Aos sons da romanza,
As folhas pararam de respirar. 
E tudo ficou suspenso no ar.
As flores curvaram suas pétalas, 
Brilharam e explodiram e exalaram
Suas cores, seus perfumes, seus ópios, seus polens.
As pedras abriram, desabrochando, como rosas brancas. 
Todas as suas matérias vibraram graves profundos.
E puseram-se a escutar.
Como se a natureza toda se harmonizasse na mesma música. 
Eram sons que provinham das profundezas de tudo.
As árvores curvavam-se em reverência,
Como se de joelho estivessem em meiga oração. 
Toda natureza era um admirar, um olhar, 
Quando Aloá e Eloé puseram-se
A dançar leves e brancos, diáfanos,
Ela, transfigurada, levando-o na sua transfiguração. 
Em meio a uma luz que provinha dos céus
E que parecia elevar os seus corpos.

Um voz cantava...
“Vem comigo... eu sei o caminho... Vem comigo... eu sei o 
caminho...”



Parte VI - Condutor de Tochas

“Assim, sobre as asas da aurora purpúrea, Eu fui arrastado para os 
teus lábios, E a noite semeada de estrelas

Com os seus mil selos de luz chancela a nossa união.”
Goethe

LUZES SOBRE AS FORMAS

1. NOS SONHOS COM VICTOR HUGO, PAUL VALÉRY,

 T. S. ELIOT E DANTE

Há um importante ensinamento de Dante Milano, em 
Poesia, T. S. Eliot (tradução, introdução e notas de Ivan Jun-
queira, Editora Nova Fronteira, 1981): Podemos traduzir “o 

que um poeta quer dizer, mas, não o que ele diz.”

Essa referência de Ivan Junqueira, nesta obra, está no 
final da Introdução – Eliot e a Poética do Fragmento.
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2. NO POEMA NOTRE DAME

Além do que exaustivamente se explicou sobre o poema 
Notre Dame, que essencialmente tenta simbolizar o processo 
de aparecimento da feiura do mundo,  – e, como se nota, é   o 
tema dessa mesma feiura, como processo e como estado, que 
permeia todo o texto da parte anterior, – há, ainda, um pequeno 
detalhe. O “Tudo é permitido”, que está no último

´bloco´ da ́ linha Maison´, vem de um livro organizado 
com as cartas trocadas, na revista italiana Liberal, entre Umberto 
Eco e o Cardeal Carlo Maria Martini, com as intervenções de 
Emmanuele Severino, Mamlio Sgalambro, Eugenio Scalfari, 
Indro Montanelli, Vittorio Foa e Cláudio Martelli. O livro, 
que, em suma, é um diálogo, ganhou o título de Em que creem 

os que não creem? (tradução de Eliana Aguiar, Editora Record, 
4ª Edição, Rio de Janeiro, 2000).

Esse “Tudo é permitido” que está no poema, na realidade, 
é parte de uma frase de Dostoiévski, lembrada pelo Cardeal Mar-
tini quando responde às cartas dos seis interventores citados: 
“se Deus não existe, tudo é permitido.” No poema, apenas um 
“fragmento” da sentença é citado. O “fragmento” que compõe 
a sua segunda frase. A primeira frase é a condição. É a questão 
entre crentes e não crentes que é o objeto de fundo do diálogo. 
A segunda frase é a consequência. É o resultado moral. É sobre 
ele que Martini põe a luz da sua lanterna. É o centro de suas 
preocupações.

Todos sabemos que para conter a barbárie do “tudo é 
permitido”, há a lei e a força policial. O “tudo é permitido” aí 
do poema escapa desse preceito. Um preceito sempre relati-
vista. O “tudo é permitido” que está no poema vem de outra 
compreensão. Seria o resultado de um vagaroso, imperceptível, 
sub-reptício e longo processo histórico. Seria a decorrência de 
uma inexistência, de um desprezo, de um esquecimento, de um 
abandono,  ou seja lá o que for,  que signifique a falta, ou morte 
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em nós, como o “profetizou” Nietzsche, de um Deus pessoal. 
Esse é o fundamento do que está na argumentação de Martini. 
Diz ele: “... não estamos mais no terreno das leis civis ou penais, 
mas andamos além... mais além de uma lei escrita, [estamos] na 
esfera da gratuidade e da solidariedade.” Estamos na esfera do 
“altruísmo, sinceridade, justiça, solidariedade, perdão”. E mais: 
“se não há uma grande justificativa última e sempre válida, para 
tais comportamentos, como é praticamente possível [grifo 
meu] que esses sejam sempre prevalentes, que sejam sempre 
vencedores?”.

3. NO POEMA LICHT, LICHT, LUZ, LUZ

Licht, Licht, Luz, Luz!

O ar que respiras, poeta,
É o ar rarefeito da tua alma,
É o ar que exalas pela tua boca, 
Sem palavras e nem sons. Nada.

O ar que  respiras, poeta, 
É o ar rarefeito da tua voz, 
É o corpo da tua morte
Que levou de ti a luz dos teus olhos.

Que tu digas Licht, Licht, Luz, Luz!
Como disse o poeta
No seu momento divino.

O verso “Luz! Luz! Não foi assim que o poeta morria” 
sugere o que teria dito Goethe ao morrer: “Abra a janela, eu 
quero mais luz.” Achei-o no livro Fausto, de Goethe (versão 
francesa de Gerard de Nerval, tradução de David Jardim Júnior, 
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introdução de Otto Maria Carpeaux, traços biográficos de Assis 
Brasil, Ediouro, Rio de Janeiro, 1984).

Essa história sobre a morte de Goethe igualmente pode 
ser encontrada no livro Conversações com Goethe de Johann Peter 
Eckermann (tradução e notas de Marina Leivas Bastian Pinto, 
Editora Itatiaia, 2004). Ver o Apêndice escrito pela tradutora.

4. NO POEMA 1968 

1968

Era o fim,
E o não começo. 
E não se viu nada.
Era o pano de boca.

Era o fecho de um tempo, 
Era o todo que se acabava, 
O dardo que voava,
A bomba que caía.

Nenhum consolo para os desconsolados, 
A nuvem escura desceu,
O céu se tornou cinza sem fogo.

Dentro do palco, a voz se abafou. 
Fora, a plateia caiu na rua, e na vida,
E o relógio deu o ritmo do nascer, viver e morrer.

A imagem do “pano de boca” nesse poema 1968 devo a Elio 
Gaspari em As Ilusões Armadas, A Ditadura Envergonhada, capítulo 
Y el cielo se encuentra nublado (Companhia das Letras, 2002). É 
claro que o poema apareceu em um dado estado de poesia que 



194 | Condutor de tochas

tive quando lia esse livro do Gaspari. Estado de poesia... que me 
perdoe o poeta Valéry.

Elio Gaspari, ao descrever o que ficou conhecido pelo 
nome de A Passeata dos Cem Mil, no Rio de Janeiro, em junho 
de 1968, em As Ilusões Armadas, A Ditadura Envergonhada, no 
citado capítulo, se refere às palavras de Deocleciano Redig de 
Campos, diretor dos Museus Vaticanos, quando mostrava a obra 
de Michelangelo sobre o Juízo Final pintada por toda a Capela 
Sistina. Assim poeticamente dizia Redig de Campos: “foi o ma-
gistral pano de boca que caiu sobre uma época, encerrando-a” .

Gostei tanto dessa expressão pano de boca que a uso em 
vários escritos quando quero dar por encerrado um assunto, 
às vezes colocando em cena o mestre de palco.

5. NO POEMA A FRESTA DE RAFAEL 

A fresta de Rafael

Os teus beijos calaram-me...
O festim... as mãos... os corpos... 
Um mar de silêncio e de sombras... 
A noite abafa a luz...
Um véu de morte sob o ar da vida... 
Por que é sempre assim?

Foi o anjo Rafael que me trouxe aqui... 
Por seus passos de pés descalços...
Seu corpo alado...
Como os meus e os teus...
E... de repente
Eu e tu sob essa alva fresta.
Desmedido abismo – assustadora visão. 
Desmesurado porém manso medo. Solidão. 
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Belíssima pedra fria de Paros.
Infinitude partida no mármore translúcido. 
Qual espada mágica a terá feito?
De um lado,
Eros, parecia vivo saindo da rocha inerte. 
Senhor do clamor da vida.
Do outro,
Tânatos, lançando-se ofegante da pedra gelada. 
Dono do hálito do mundo.

Formas perfeitas saindo do imperfeito. 
Como Michelangelo as fez... Lá estão elas! 
O que move saindo do imóvel.
Vida e morte em desmesurada luta.

Como louca,
Você me cobriu com as pétalas de teus dedos róseos. 
Ai! Indescritíveis delícias!
Insaciável, abafei os meus gritos nas súplicas da tua boca. 
Mais e mais... Sempre mais...
Os deuses puniriam a nossa desmedida! 
Nêmesis! Punidora! Não nos olhe!
Eros! Éramos dois corcéis que corriam alucinantes.
O nosso sal mútuo bebemos, esquecemos todas as chagas. 
Eu e tu exaurimos a vida em um instante do tempo.
Eu e tu, mortalhas de dois corpos inertes. 
Tânatos! Éramos arrebatados do festim bacante. 
Tu me bebeste no teu ar de ópio.
Consumiu-me no teu útero mãe – sagrado.
Esqueceu-me aqui nessa fuga de teus olhos adormecidos
Abandonando-me no vazio desse enlace do teu dorso nu 
Molhado desse suor gelado – morto.
Que escorre por esse vale delicioso de suas costas brancas.
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Deitada que eras sobre o lado do coração, 
Os seus cabelos dourados
Espalhavam delicada luz
Sobre a névoa dos lençóis suspensos,  
Iluminados pela pálida luz de um sol escondido. 
Ah! nesse ar indecifrável!
Descer e elevar.

Viver e amar. Amar e sofrer.
Sofrer e morrer – Eis as badaladas do tempo!

Viver e morrer – Eis a derradeira compreensão!
 Eis a angústia... que está e não está...
Eis o chão raso... O limite... o horizonte do tempo... 
Que é meu e que é teu – incompartilhável.
Somente meu e somente teu 
E de mais ninguém.

Por que essa escada sem degraus? 
Por que tamanho caminho?
De tanta revelação
Desse completo abandono de nós.

Rafael! Rafael! 
Não apresse o teu passo! 
Nessa nossa vereda apertada.
Que enigma é esse que escondes em tua boca?

Fala-me!
Mesmo por símbolos irrepresentáveis.
Mesmo que o seja por uma voz muda.

Por que sou essa ansiedade que me empurra 
A ser o que não sou?
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Por que sou sempre projeto de mim mesmo? 
Imerso num abraço de um agora que eu renego 
Querendo ser apenas eu mesmo.
Um imenso alguém indiferenciado 
Num mundo indiferente e banal.

O que sou, enfim?
Não me negues os sinais de tua fala.

És a busca de um limite que te angustia. 
E não sabes.
És um nada que persegues por destino 
E não sabes.
Porque o ser esqueceste dentro de ti. 
E não sabes.
Ébrio de vida esquecerás o teu limiar. 
E não sabes.
Misturas Eros e Tânatos 
E não sabes.

Mergulhado no angustiado cuidado da vida exuberante 
Não contemplarás a imensidão
Que se fecha sobre si mesma 
Numa totalidade impenetrável 
Que não deixa rastro.
Que não deixa nada inacabado
No mundo onde tudo se incompleta. 
Eis a tua única certeza!
Morrer.
Por que escapas dela?
A única certeza nesse mundo de incertezas. 
A única verdade nesse mundo de ilusões.
Um absoluto indiviso aos teus pés. 



Um chão firme a pisar
Que é teu e que ninguém te toma. 
Tu, somente tu, é o senhor dele.
É o teu indivisível. 
O teu consolo imortal.

Mas ele, eu te dou e ele, eu te tomo. 
Justo porque te dei.
E dou porque o tenho. 
E assim viverás!
Condenado ao mundo.
Com essa maldição de um todo sempre te mostrado 
Porém eternamente te negado...
Porque além dessa soleira, 
Dessa porta do Estige, 
Não saberás mais nada.
Essa é a tua saga.
Porque já era assim desde sempre. 
Desde antes o princípio original.

Não quiseste o saber?
Aí está o que agora tu sabes!

E assim em fantástica luz
Acabaram as palavras do anjo Rafael.

No vale de tuas costas,
Bebo o doce veneno de teu suor gelado.

O que esse teu adormecer me fez saber 
Foi o enigma decifrado pelos teus beijos.

Ai de mim! Por quê?
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Acima de nós o sol entra 
Por uma pequena fresta.

Um mar de nuvens brancas 
Adormecem sobre nós 
Num imenso céu azul.

A estrofe que se inicia com o verso “Formas perfeitas 
saindo do imperfeito” alude às esculturas inacabadas de Miche-
langelo que estão no Museu da Academia de Belas-Artes, na 
via Ricasoli, em Florença, Itália. Lá, em uma galeria que serve 
de entrada, uma série de esculturas, ainda “adquirindo forma”, 
a partir do informe da pedra bruta, como que “anunciam”, ao 
final do grande corredor, a beleza acabada, “personificada” na 
forma perfeita do David, envolto em luz.

Impossível não ver, nesse poema, reminiscências platô-
nicas das imagens de Dante subindo, com Virgílio, substituído 
aqui pelo anjo Rafael, as frestas e desfiladeiros apertados do 
Purgatório rumo ao sol do Paraíso.

6. NO POEMA NO ÚLTIMO COMBOIO 

No último comboio

No último comboio, 
No último trem,
No último vagão,
São os trilhos que correm, 
Embaixo de mim,
E se precipitam como loucos 
No futuro passado,
Já não mais presente.
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Sou eu que vou?
Ou são eles que vão? 
Nessa corrida desesperada. 
Esse movimento é meu?
Ou é da totalidade 
Que me engana?
E que de mim escapa
Imóvel nesse absoluto que se move.

Lá no horizonte – terrivelmente estático, 
As fantasmagorias desaparecem todas 
Numa nuvem de sombras,
Lá onde esse todo mergulha para o seu fim.

O poema é devedor dos seguintes versos de T. S. Eliot, 
em Quatro Quartetos, The Dry Salvages, como estão na tradução 
citada de Ivan Junqueira, T. S. Eliot, Poesia (Nova Fronteira):

“Quando parte o trem, e os passageiros se acomodam, 
[...]
Adiante, viajantes! Não escapareis do passado
Por viverdes outras vidas, ou em qualquer outro futuro; 
Não sois os mesmos que deixaram a estação
Ou que a nenhum final de linha alcançarão 
Enquanto os trilhos em parelha atrás deslizam.”

No poema de T. S. Eliot o trem é o móvel. Porém, o último 
verso aí faz dos trilhos os sujeitos que deslizam. Uma dubiedade 
que, sem dúvida, nutriu o poema devedor. A completa superação 
da dubiedade, no poema devedor, faz do poeta-viajante alguém 
vitimado pelo relativismo. Para ele, quem se move são os trilhos, 
abaixo de si, quando, espantado, na porta do último vagão, 
contempla-os. E os toma como uma totalidade que “engana” e 
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que “escapa”. Assim, os trilhos mergulham num futuro que é o 
passado. Um passado que é de onde o poeta-viajante partiu. Mas 
que, no seu movimento relativista, vê como futuro. Dado que 
é para onde os trilhos mergulham. Ele, admirado, está imóvel 
sobre o absoluto que se move? Ou é tudo o contrário? Será? 
Quem é a referência de quem? No horizonte, para o qual o 
poeta-viajante olha, tudo se mistura numa “nuvem de sombras”. 
Na perspectiva longínqua, tudo está parado. É a quietude plena. 
É o fim. É a sensação que temos quando divisamos o horizonte 
daquela porta do último vagão. É uma corrida desabalada para 
o imóvel ponto de fuga da perspectiva. “O absoluto, diz para 
si mesmo, de certa forma confortado, não sou eu; impossível. 
O absoluto é aquele paradão, confirma de si para si, lá no fim 
de tudo; pois lá é onde tudo se aquieta; é onde tudo cessa. Os 
trilhos. O caminho.”... E então, caro poeta-viajante?

Esses versos de T. S. Eliot estão na Seção III. Segundo 
Ivan Junqueira, na obra citada, “alude ao Bhagavad Gita.” Há 
aí, nesses versos, uma inescapabilidade do passado, não impor-
ta a vida que vivemos e nem o futuro que viveremos. É a lei 
inexorável de nosso karma. Um passado que ainda germinará 
seus efeitos em nós. Um passado que já se faz presente. E um 
presente que se fará passado no nosso futuro existencial. E há 
uma inescapabilidade quanto à impermanência a que estamos 
sujeitos. Uma impermanência causadora de angústia. Porque 
sempre vamos desejar ser o que não somos. Ou desejar não ser 
o que somos. Sempre suspensos, em estado de projeto perma-
nente, agarrados à roda existencial, em meio ao seu incessante 
movimento permeado pelo destino.

O poeta-viajante, no poema devedor, queria dizer mais 
coisas, porém, ficou calado.

Perguntava-se então quem era ele. Um poeta tinha que 
cantar. E ele estava calado. Punha em dúvida o seu ser, a exis-
tência. E Descartes? “Penso, logo existo.” Existo como?
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“Sendo” – lhe responderia alguém já meio inquieto. “Sendo 
é o mesmo que ser?” – perguntaria o poeta-viajante, para lá de 
aflito. Compreendia. Mas não sabia como dizer. Falava como se 
gaguejasse, aos pedaços. Sentia-se como que dominado por uma 
esquizofasia. Falava entrecortado. “A totalidade me enganou. 
Desabou sobre mim a mais insana das fragmentações. Tudo 
o que me rodeia chega-me em tempos diferentes, de passados 
diferentes. Como se fossem pedras   de um caleidoscópio caindo. 
Tudo fracionado! Onde está o sentido disso?”

O poeta-viajante não podia responder a si mesmo, nem 
aos outros, pois as fantasmagorias que lhe poderiam acudir, no 
seu tormento, desaparecem todas nas sombras de um horizonte 
onde tudo acaba.

E continua no seu doloroso espanto. “Ninguém me vê o 
mesmo. Cada um no seu espaço e no seu tempo diferentes, me 
vê de uma forma diferente. Quem me veria como eu mesmo 
sou? Ninguém me conhece como um. Sou vários. Sou um múl-

tiplo. Não um único. Sou um composto de pedaços. O que nos 
juntaria na unidade perdida? Será que já houve essa unidade? 
Ou fomos, desde sempre, condenados a não tê-la? O que nos 
uniria nesses desabamentos de passados? O que nos salvaria 
dessa fragilidade? E o contínuo? O que foi feito dele? Alguém 
inventará que isso tudo é o contínuo dentro do descontínuo? 
A antinomia? “Arrogantes! Pensai nisso!”...

O poeta-viajante fica curvado no banco de seu trem  em 
corrida louca. A paisagem que fica para trás que, para ele, na 
porta do último vagão, vai para o futuro, chega para ele como 
passado. Assim mesmo como fazem as longínquas estrelas, lá 
no limite do cosmos, que correm desabaladamente para o nada 
do futuro, abrindo as trevas originárias, criando o espaço e o 
tempo. Assim mesmo essas estrelas são para ele nada mais do 
que o passado incomensurável. Como estão elas lá, em um 
agora absoluto? Se é que isso existe. O que estão elas preparando 
para nós, como destino inelutável? Quem vai saber? Algum 
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dia alguém irá saber? “Arrogantes! Pensai sobre isso!”... “Seria 
supérfluo dizer, insensatos! Aquele destino lá aconteceu e está 
a caminho!”

Pobre poeta-viajante arqueado num banco de um trem em 
corrida desenfreada para a próxima estação. Ele fechou-se sob 
a escuridão dos olhos cerrados. Tirou de si a luz do movimen-
to. E assim estava na sua noite. Protegido pelas suas sombras.

Ele compreendia algo. Mas era um algo vago. E que ficava 
preso na sua garganta. Começava a falar de si para si mesmo. 
Mas apenas balbuciava como uma criança que ainda não fala. 
Recolhia-se, então, ao silêncio. E ao estupor de uma compreen-
são. Sentia-se como numa brecha, num corte que separa duas 
infinitudes que o esmagavam. E que lhe tiravam o ar da fala.

A sua única atitude é o pensar. Pelo menos era um con-
solo. Mas o falar, o expressar... O colocar em versos... Ainda 
bem que a Esfinge cobradora não estava ali. Ficar calado não 
significava condenação.

Então o poeta-viajante entendeu, em toda a sua extensão, 
a mudez de Górgias que dizia que se o ser fosse compreensível, 
não poderia ser explicável, ou dito, para ninguém. Essa com-
preensão era uma compreensão muda.

O que nos diz Harold Bloom, na sua citada Angústia da 

Influência, sobre essa impossibilidade de falar nos dá bem a 
medida do que queremos dizer sobre essa mudez do poeta- 
viajante. “Depois que soube que tinha caído, para fora, para 
baixo, para além da Plenitude, tentou recordar-se do que fora a 
Plenitude. Recordou-se, mas viu-se calado, e incapaz de contar 
aos outros. [...] Às vezes pensava que estava prestes a falar, mas 
o silêncio permanecia.”
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7. NO POEMA O JARDIM DA SOMBRA 

O Jardim da Sombra

Que noite é essa? Noite.
Que a minha sombra se desgrudou. 
Que noite é essa? Noite.
Que a minha sombra fugiu.

Que luz é essa? Luz.
Que a minha sombra vaga. 
Que luz é essa? Luz.
Que a minha sombra revela.

Que enigma é esse? Enigma. 
Que a minha sombra esconde. 
Que enigma é esse? Enigma. 
Que a minha sombra canta.

Que jardim é esse? Jardim.
Que a minha sombra frequenta. 
Que jardim é esse? Jardim.
Que a minha sombra ilumina.

Que etéreo é esse? Etéreo. 
Que a minha sombra é luz. 
Que etéreo é esse? Etéreo.
Que a minha sombra, entre flores, caminha.

“Inocente! Não vês? Essa epifania. Essas cores.
Esse azul todo. Indagações... Litanias... 
Tua alma é que está gelada. 
Solitário! Desce desta tua altura. E destes teus abismos.
Pobre de ti! Que o frio tanto endureceu.”
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A ideia da sombra “desgrudada” vem de Nietzsche em 
Assim Falou Zaratustra (tradução e notas de Rubens Rodrigues 
Torres Filho, Editor Victor Civita, Abril Cultural). O solitário 
que não vê a epifania, a festa, as comemorações da primavera, 
a alegria nas coisas, o sol, o calor, como que enregelado pelo 
frio do conhecimento, do saber, no alto das montanhas, onde 
as visões são “ampliadas”, vem de Lao-Tzu, o mestre taoísta 
chinês, no seu Tao te King (textos e comentários de Richard 
Wilhelm, tradução de Margit Martincic, Editora Pensamento).

Há aí uma espécie de sugestão, algo vaga, para que o 
solitário venha para a planície. Lá onde há o vazio. O vale. O 
que tudo pode receber. Como uma Grande Mãe acolhedora. 
Uma ideia cara a Lao-Tzu que privilegia o lugar baixo ao alto, 
o vazio ao cheio. Lao-Tzu diz que o “vale do mundo” é onde 
se encontra a “vida eterna” e significa a “volta à simplicidade”. 
Uma ideia que, sob certo ângulo, também é cara ao budismo, 
com o seu esvaziamento do conteúdo da consciência, libertando-a 
dos fluxos dos conceitos, do caos em que vive a nossa mente, 
incitadora de nossos desejos, à mercê do torvelinho de nossos 
pensamentos e ideias que nela fervilham, impotente diante da 
riqueza das sensações que nos oferece o mundo das aparências. 
Libertando-a com o alcance do estado da consciência em si. Uma 
plenitude alcançada com o estado de vazio. E de dissolução do 
ego no todo. Algo possível com a senda óctupla do Buda, ou 
os oito estágios que possibilitam o alcance do Nirvana: vida, 
concepção, discurso, ação,

meios de existência, esforço, atenção e concentração, 
todos justos. A sombra tenta dizer que os conceitos, frios, 
endurecem o coração e alma do homem, envolto pelos opos-
tos, e insensível aos significados que estão ali mesmo diante 
de si, ao alcance de seus olhos, mas que não os vê, ou não os 
compreende. E só faz estranhar e indagar obsessivamente. 
Desconfia de algo. Porém não sabe o que seja. E assim inevi-
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tavelmente, como que para fugir de uma vaga angústia que se 
apodera dele, agarra-se naquilo em que sempre se apoiou e em 
que confia – nos conceitos  que imagina elevá-lo às alturas. Ou 
a um lugar onde ele, homem, pensa ver longe. E aí, quem sabe, 
ele não poderia resolver o mistério desse seu estranhamento 
diante do que está sentindo e que não explica. A sombra dá-lhe 
a entender que essa sua mirada longínqua pode ser “um ver 
longe” apenas na aparência. E que o problema está muito mais 
perto dele do que ele supõe. Está nele mesmo. Na situação em 
que se encontra, a visão distante é-lhe inútil. E, nesse caso, a 
solidão no alto nada mais é do que uma fuga.

Ele é aconselhado a descer para o “vale do mundo”, para 
o vazio. Lá onde há a festa da primavera, onde sombra e luz se 
confundem num etéreo enigmático.

Estar no vazio é estar no incriado, no além dos opostos. 
Nietzsche diria que seria estar no além do bem e do mal, no 
além-homem. Homem esse entendido tal como hoje o conce-
bemos. E além-homem esse tal que hoje ainda não sabemos 
o que seja.

Parece estar subentendido nessas filosofias uma espécie 
de revelação, de descoberta, Heidegger diria de desvelamento, de 
uma dada força primitiva que aparentemente nos empurra para 
um estado de superação dos opostos. Opostos esses que nos 
foram dados pelo nosso pecado original de termos sido criados. 
Tendo sido a criação algo semelhante a um ato de queda. Queda 
no mundo. Ou de nele, mundo, sermos e estarmos lançados, 
jogados, como o diria Heidegger.
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8. NO POEMA UM CERTO PÁSSARO CINZA

A 
Rosane Ciarlini

Um certo pássaro cinza

Um pássaro cinza pousou nas cinzas de tua mão. 
Cantou e voou levando o teu precário sonho de fantasia. 
Espalhou tudo... ah!... nos teus pés, nesse chão.
E então tu gritavas palavras roucas... a voz não saía.
No seu ar pleno de asas ágeis levou o teu destino, 
E assim levou a tua alma, as tuas dores e delírios.
“Oh! – Protestavas. – Por que fizestes isso? 
Por que tanto desatino?” 
E ele, devasso, no seu ar cheio de pó, dizia-te, mas, não ouvias: 
“olha os lírios!”.

“São brancos, são puros, são amores,
São doces, são suaves, nos seus perfumes, 
Levam de ti, ingênua, todas as tuas dores.”

“E o que te restará, surda, senão o que é teu. 
Tontura. Nesta tua palma de rosas, senão os teus queixumes, 
Louca, não vês que o que te dei é amor... é doçura?”

O poema tem uma dupla dívida. A primeira é para com 
uma frase de Rubem Alves: “amar é ter um pássaro pousado no 
dedo.” A segunda é para com Rosane Ciarlini que me “revelou” 
a frase. Só que o pássaro dela não estava pousado no dedo. Não 
era colorido. Era cinza. E estava sobre o seu ombro. Como se 
fosse uma carga. Creio que a imagem das cinzas aí, no poema, 
tem um duplo sentido. É a cor simbolizando o estado da alma, 
ou a atmosfera em que está mergulhada. E é também o resul-
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tado, ou o que sobrou, das dores que o tempo vai deixando em 
nós, logo na palma de nossas mãos, com as quais agarramos 
tudo e pelas quais somos capazes de tudo. Difícil não pensar 
aí talvez em uma, digamos, “influência”, ou, pelo menos, em 
uma reminiscência, vá lá, platônica, de Manuel Bandeira. É 
difícil explicar as sombras sob as quais estamos, ou melhor, 
nos abrigamos. Penso em A Cinza das Horas. Sobre isso escreve 
Giovanni Pontiero, em Manuel Bandeira – Visão Geral de sua Obra 

(José Olímpio Editora, Rio de Janeiro, 1986): “... a tempestade 
já passou, e tudo o que resta da luta feroz com a infelicidade é 
um punhado de cinzas.”

Até aí, tudo bem. Mas, e depois? As colunas estão aí. 
Falta a arquitrave. Ou a ponte que atravessa o rio.  E será essa 
frase de Pontiero que nos servirá de guia na travessia da ponte. 
Poderíamos reinventar a frase e dizer: as fantasias, os sonhos 
e as ilusões passaram e “tudo o que resta da luta feroz com a 
infelicidade é um punhado de cinzas.” Passaram... ou... por que 
não dizer, como no poema, tornaram-se precárias... as dores, 
as cinzas, então, ficam como que soltas...

9. O PÁSSARO CINZA E A AMIGA DAS CINZAS

O pássaro cinza aí do poema é o quê? Ele, sendo cinza, 
espalhou as cinzas. Porém, são cinzas que o poema dá a en-
tender que se misturavam a sonhos, fantasias. Cinzas – dores 
que o tempo vai acumulando em contraponto aos nossos de-
sejos, sonhos e fantasias recônditos que esse mesmo tempo 
vai se encarregando de destruir. Sonhos e fantasias que inex-
plicavelmente não deixamos. Precárias, decaídas, mas que 
não aceitamos, no fundo mesmo de nós, como tais. A eles nos 
apegamos. Não conseguimos renová-los. Mesmo que estejam 
sendo apagados pelo devir das coisas. E, assim, como “amamos” 
esses nossos sonhos e fantasias, tudo leva a crer que também 
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“amamos” as dores que deles nascem, ao serem negados pelo 
tempo – entretanto, colocados nos labirintos de nós mes-
mos. Por que não renovar as fantasias, os sonhos? Revolver 
esses fundos de baús todos. Por que não? E mais, tais dores, 
ligadas a esses guardados todos, como que ficam soltas, como 
que passam a ser dores em si mesmas, dores que damos para 
cultuar. E, assim, como a coisa parece que se transmuda em 
culto – culto da dor, pela dor –, tudo se afigura em nós como 
se estivéssemos condenados a um sofrimento interminável. 
E, então, nos restarão as lamentações... Os queixumes, esses 
sim, constituem aquilo que o pássaro cinza quer apagar de sua 
amiga das cinzas... Aí está o núcleo do seu canto. Um motivo 
central que somente vai aparecer ao final do que diz. Lá como 
que “desaba” a sua “reprovação”. E o faz em cima das queixas 
daquela que tem as mãos perfumadas pelas rosas e livre de 
cinzas. Mas que, talvez, não saiba disso. Ele lhe censura. “E o 
que te restará, surda, senão o que é teu. Tontura./Nesta tua 
palma de rosas, senão os teus queixumes...”

Ela, a amiga das cinzas, que empurrou, para os abismos 
de sua alma, os seus sonhos e fantasias decepcionados, e assim 
precários, parece que se recusa a voltar a sonhar, a ter novas 
fantasias e, para usarmos palavras mágicas, a ter novas ilusões? 
Ilusões... Ilusões... Eis a questão, diria outro poeta... Quem 
sabe, decepcionada com todos os sonhos, por isso afundados 
dentro de si mesma, a dona das cinzas não quererá mais saber 
deles. Sempre os afoga em suas águas mais profundas, quando 
aparecem, com a sua lembrança, na superfície de sua memó-
ria. O que lhe será ainda mais doloroso. Porque, afinal, como 
poderá suportar a vida, como poderá enfrentar a incerteza 
do destino, o inexorável fluxo do tempo, sem novos sonhos, 
sem novas fantasias, sem novas ilusões? Digamos sem medo: 
sem uma fé? Uma fé capaz de revivificar tudo. Sem isso, como 



210 | Condutor de tochas

poderá “afrontar” a impermanência da existência? Sobreviverá 
em uma vida somente de dores? E de queixas?

10. O SEGREDO DE PETRARCA

Vamos nos socorrer a Petrarca. Quem sabe nos vem 
alguma luz. Vamos nos referir ao seu Secretum, traduzido do 
latim para o francês e apresentado por François Depuigrenet 
Desroussilles, sob o título de Mon Secret – Meu Segredo (Editions 
Rivages, Petite Bibliothèque, 1991, Paris).

O livro começou a ser escrito durante o refúgio do poeta 
no sítio alpino de Vaucluse, no inverno de 1342 a 1343, dezesseis 
anos após ter conhecido Laura de Noves, na igreja Sainte-Claire 

d’Avignon, e foi terminado, no mesmo retiro, entre 1351 e 1353, 
cerca de cinco anos após a morte dela.

No prólogo, uma comovente atmosfera de fantasia en-
volve o poeta. Já ali, de imediato, ele tem o domínio sobre a 
nossa alma. Tal o fascínio que consegue exercer sobre a nossa 
imaginação.

“Eu meditava ultimamente sobre o modo pelo qual eu 
tinha entrado nesta vida, e aquele pelo qual eu dela sairia.” Conta 
que não estava preso a algum sonho, ao “modo dos doentes”. 
Mas, “inquieto e bem acordado ainda,” foi surpreendido pela 
aparição de uma mulher. Como ela entrou ali, ele o ignorava. 
Era-lhe impossível descrevê-la. Num ligeiro rasgo de ironia, diz 
que a sua beleza não era daquelas que os homens apreciam. O 
porquê disso, o poeta só vai nos deixar claro logo depois. Na sua 
roupa e no seu rosto, podia-se reconhecer uma virgem. O poeta 
ficou preso a um estado de ofuscamento, tal era o esplendor 
que dela emanava. Era-lhe impossível enfrentar os dois sóis 
que lhe pareciam ser os seus olhos. Ela lhe disse para que nada 
temesse. E que a sua beleza nova não o devia perturbar. E que 
tinha piedade dos erros dele e que havia descido para socorrê-lo. 
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E que tudo o que ele tinha visto sobre a terra o era feito com 
olhos de cego. “Se as coisas mortais encantaram os teus olhares, 
imagina o fascínio das que são eternas!” Ele, usando versos 
de Virgílio, na Eneida, lhe respondeu: “Virgem, como posso 
nomeá-la?” Ela não lhe diz o seu nome. Mas lhe diz que ela é 
aquela que ele, “com tanta elegância”, a descreveu na sua obra 
África, um poema épico em que  Petrarca narra   a epopeia de 
Scipião, o Africano. Ela é aquela para quem ele havia construí-
do, com as suas mãos de poeta, um magnífico palácio no cume 
de Atlas, no extremo do Ocidente. “Escuta, pois, sem medo, e 
não receie encarar aquela que tu tens demonstrado, por uma 
sábia alegoria, conhecer muito  bem, e desde muito tempo.” 
Rapidamente o poeta entendeu que estava diante da Verdade. 
“Todavia, donde  vinha ela?” – ele se indaga. É claro que ela teria 
vindo dos céus. E sedento de contemplá-la, voltou-lhe o olhar. 
Entretanto, as suas forças humanas não suportaram aquela luz 
etérea. Não havia nada  a fazer a não ser baixar os seus olhos 
para a terra. Após um silêncio, ela retoma a palavra. E por mil 
e pequenas questões o forçou a sustentar com ela um diálogo. 
“Ao fim e ao cabo, eu estava um pouco mais sábio, e sobretu-
do havia ousado olhar de frente esse rosto que, no início, me 
havia gelado.” E então, quando conseguiu sustentar a sua vista, 
ele pôde ter, ao contemplá-la, um fascínio extraordinário. E 
pôde perceber que ela não viera sozinha. Trazia ao seu lado, 
um velho, “venerável e majestoso”... tratava-se de ninguém 
mais ninguém menos do que Santo Agostinho. Ela julga que o 
poeta era vítima de uma perigosa e longa doença cujo fim lhe 
será fatal, na medida em que o doente ignora o seu mal. E ela 
pede ao santo que se ocupe da vida de um moribundo. Dado 
que, por ser quem era, nenhum mortal poderia se incumbir 
de tal tarefa. E então foi sob o olhar da Verdade que Petrarca 
e Santo Agostinho começaram o seu longo diálogo que durou 
três dias. Ela, na falta de outros juízes, julgava tudo em silêncio.
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Secretum, assim, nada mais é do que as Confissões de um 
poeta, o confessado, feitas para um santo, o confessor, que 
também as fizera. Confissões feitas sob os olhares da Verdade. 
E, como diz Petrarca, sob a forma de diálogo, do mesmo modo 
em que tanto Cícero como Platão o faziam.

11. PETRARCA CONFESSA TER SIDO UM TOLO

Confessa o poeta: “Eu me abandonava de tal modo às 
minhas lágrimas e aos meus sofrimentos, com um prazer amar-
go, que apesar de mim mesmo deles me afastava com pena.” 
Desroussilles diz que Petrarca, ao fim de suas Confissões, “deixa 
transparecer a sua verdadeira preocupação.”

Há, no poeta, uma inquietação a respeito de seu frustrado 
amor por Laura que, apesar de tudo, servira-lhe de motivação. 
Foi o estímulo secreto à suas ambições mundanas e literárias. 
Então, Laura foi um amor, ou foi um pretexto? É duro perguntar 
isso. O amor de Petrarca por Laura é mítico. Afigura-se fora de 
qualquer contestação. Está para além de qualquer imaginação. 
Parece sobre-humano. Orbitando no seu entorno, como a Terra 
em volta do Sol, há não uma poesia. Há toda uma poética. A 
pergunta pode até mesmo ser entendida como sacrílega. Será? 
Petrarca também foi duro consigo mesmo. Não podemos nos 
esquecer que estamos diante das confissões de um poeta. Quero 
crer que íntimas. Feitas para um santo. O que não nos alivia das 
dificuldades para responder aquela pergunta profana. Contudo, 
o fato de o poeta também ter sido severo consigo mesmo, na 
sua penosa autoanálise confessional, apenas nos oferece um 
consolo para uma questão que nos parece impossível. Vá lá se 
saber quantos labirintos  e desfiladeiros o amor percorre. E vá 
lá ainda se saber como são esses “rompantes” confessionais. Mas 
ficamos tentados a fazê-lo. Talvez a situação de outro poeta 
perante o amor nos auxilie. Ou piore as coisas...



213 | João Cezar Pierobon

Dante colocou Beatriz no paraíso. Cantou o seu amor 
como algo que pertencia à sua essência mesma como ser hu-
mano. Como parte de sua alma. Vital como esse ar que res-
piramos. Creio que não há aí nada parecido com inspiração. 
O canto das Musas é fugaz. É como sair atrás dos rastros dos 
fogos de artifícios que se desmancham no negrume do céu. 
Lembremo-nos disso. Valéry! Valéry! E por ser assim, por não 
ser e nem motivar inspiração fugaz, por ser eterno, como um 
sendo parte do outro, Dante foi com Beatriz até o fim. Ela era a 
outra metade do ser andrógino ancestral que lhe foi arrancada. 
Com Petrarca foi diferente.

Vamos separar o que vai ser dito. É para ficar no céu da 
página algo com o qual se fica paralisado.

Ele deixa vago um sentimento de ter se passado por um tolo.

É inacreditável “ouvirmos” isso. Quase caímos das alturas 
quando percebemos que estamos diante disso mesmo. É duro. 
É muito duro. Chegar-se ao fim e constatar, não algo absoluto, 
o amor, mas algo vazio, o nada. É muito cruel. Mas é tal como 
foi dito mesmo. O poeta confessa no seu Canzoniere que “mil 
prazeres não valem uma dor.” Que desmedida! Como pode 
alguém assim abrir o seu coração? Que grandeza há de ter um 
poeta para encarar essa sua verdade. Petrarca não renunciou 
às suas cinzas. O sonho do amor por Laura foi único. E assim 
absoluto. Como colocar outro no seu lugar? Quem há de ter 
tal coragem? Reprovamos o poeta? O que é que ele viu, em 
que sombras e densas névoas ele viu a sua luz? Quem há de 
respondê-lo?... A quem é dado saber?...
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12. O CANTO DO PÁSSARO CINZA

Será que o pássaro cinza também está encarando uma 
verdade? Uma verdade que captou em um grande poeta? E que, 
de certo modo, tenta dizê-la à sua amiga das cinzas? Porém, 
em um sentido positivo. E não em um sentido negativo que 
somente a grandeza de um poeta pode suportar. Será que ele 
anteviu que a sua amiga das cinzas era frágil demais para po-
der encarar o vazio que Petrarca encarou e que somente  um 
poeta é capaz de encarar? Quem vai lá saber isso? Quem pode 
tolerar uma vida sem mais sonhos, fantasias e ilusões? Quem?... 
Todavia, uma coisa é certa no canto do pássaro. Ele quer que 
sua amiga das cinzas transcenda aquela verdade cruel do poeta. 
Uma revelação confessional. Não algo essencial que o poeta vê 
nas sombras. Afinal, confissões são confissões, poesia é poesia. 
E o que o pássaro canta é poesia. Para ele, a sua amiga das cinzas 
tem que seguir os caminhos da poesia, e não o das confissões.

Temos que nos guiar pelo que o pássaro cantou. E pelo que 
ele faz. Ágil, espalhou as cinzas da mão de sua amiga, pelo ar e 
pelo chão. Diz coisas que ela não escuta. É dado como libertino. 
No seu canto fala em lírios. Na sua beleza. Como se os desse 
como um exemplo, como uma consolação. Tudo parecendo 
meio oculto, meio aparente. Porém, as suas palavras são vãs. 
Quem tinha as cinzas na mão parece ter os ouvidos fechados.

O pássaro deixa um caminho vago... Como se pedisse à 
sua amiga das cinzas atenção sobre os lírios do campo. Toma-os 
como símbolos. Porém, tudo de modo vago, sutil. Talvez se 
referisse às passagens de Lucas (12) e Mateus (6) que chamam 
a atenção sobre a sua beleza, mas, também sobre a sua finitude. 
Está em Lucas 12.27: “Considerai os lírios, como não fiam, nem 
tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo 
o seu esplendor, se vestiu como um deles.” E em Lucas
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12.28 : “Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que 
existe hoje e amanhã será lançada no forno, quanto mais a vós, 
homens de pouca fé!”

Esses versículos estão no contexto de uma passagem so-
bre os cuidados da vida e sobre a angústia que advém deles. 
Em Mateus, ao final desse capítulo, há um preceito de vida que 
também Horácio, um epicurista, nas suas Odes, nos dá: Carpe 

diem nec minimum credula postero – colha o dia, confia o mínimo 
no amanhã. Horácio fala para a jovem Leuconoé. O evangelista 
fala para nós. E não tem nada a ver com Epicuro. E nos diz, por 
outras palavras, para não nos angustiarmos com o dia de ama-
nhã, porque o dia de amanhã, com as suas próprias inquietações, 
consumirá a si mesmo, e que basta a cada dia o seu mal.

Os dois evangelistas falam também em pássaros. Os pássa-
ros fazem da finitude de um dia a sua totalidade. Como se tudo 
nascesse e morresse no ciclo de um dia. E assim se completasse 
numa totalidade que se perde na infinitude da noite do eterno 
retorno. Cada noite sendo uma véspera, uma anunciação da 
repetição. A repetição que contempla a eternidade. Acordam, 
com os primeiros raios do sol, cantam, voam à procura do seu 
alimento, cuidam de seus filhotes, abrigam-se, quando vem a 
escuridão e assim vivem o seu ciclo de viver, cuidar, reproduzir 
e morrer. Cada dia sendo cada dia.

Será que foi isso que o pássaro cinza quis dizer ao chamar 
a atenção de sua personagem das cinzas, com o seu canto sobre 
os lírios? No seu canto, ele lhe diz que os lírios seriam capazes 
de levar, com as suas imagens, todas as cinzas, depósitos de 
todas as dores que ela tinha nas mãos?

Há duas trucagens no canto do pássaro. No primeiro 
verso do último terceto, a palavra surda, no meio do verso, entre 
vírgulas, e a palavra tontura, isolada, solta, absoluta, separada 
por pontos, como que interrompem uma frase, como se fossem 
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dois fortes rufos de timbales, e assim se colocassem justamente 
como se fossem vozes de trovões, numa música suave.

A personagem a quem ele se dirige é surda. Ele a liber-
tou de suas cinzas. Levou, em seu voo livre, as suas fantasias, 
negadas pelo tempo, e que foram as motivações dessas dores. 
E ela, aturdida, não sabendo mais sonhar, ter novas fantasias, 
cultivar novas ilusões, continua os seus queixumes em cima de 
coisas mortas – cinzas. Como se estivesse perdida. Em certas 
circunstâncias, também somos surdos que deixamos de sonhar. 
Ou deixamos de acreditar neles, os sonhos, no seu enigmático 
poder de criar em nós uma fé. Restamo-nos, como disse o 
evangelista, “homens de pouca fé”. E não nos encontramos em 
lugar algum. Sem rumo, vagamos sem orientação. Perdemos 
as nossas referências, nas nossas idealidades, no que acreditá-
vamos, e que nos era mais caro.

Achamos belíssima a regra de vida que nos é ensina-
da por Lucas, Mateus e Horácio. Mas ela nos é útil? Por que 
vivemos nos esquecendo dela? Isso não seria uma espécie de 
surdez? Esquecer deve ser muito perto de não ouvir. Quem 
não escuta não seria dado a se perder? Chamar quem,  se não 
ouvimos   o nosso próprio chamado, quanto mais o que nos 
fala quem chamamos?

Então, o que o pássaro cinza diz é o que? Consolação 
ou reprimenda? Os lírios aí, nem mesmo com todo o seu des-
lumbramento são poupados. Nem eles... nem eles... quanto 
mais nós! Falar o que ainda, depois que as cinzas no côncavo 
de nossa mão foram espalhadas pelo chão? No movimento 
das asas velozes de um misterioso pássaro cinza. Era ele já a 
cinza que voou pelo espaço? Vestiu-se com as nossas dores e 
foi-se? E de lá cantou os seus versos? Sobrou ainda mais o que? 
Sobraram queixumes. Por quê? Para quê?
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13. O PÁSSARO LIBERTINO

Porém, o pássaro cinza parece ser mais do que um con-
solador, ou mesmo um repreensor. O seu canto tem apenas um 
rasgo de imagem paralela com os textos de Lucas, de Mateus e 
de Horácio. Ele é dado por libertino por quem tinha as cinzas na 
mão. Esses libertinos! Parece que alguma coisa de divindade, de 
sagrado, eles guardam. O seu fascínio não é exercido somente 
sobre as mulheres que conquistaram. O seu poder  de sedução 
estende-se a nós também. Por quê? Problemático dizer alguma 
coisa. Talvez o gênio de Mozart nos dê uma pista com o seu 
libertino Don Giovanni através de sua música? Quiçá somente 
ela, com a sua inexplicável magia, possa fazer isso. Pois tudo 
aquilo que Mozart compõe para o malogrado conquistador é 
fascinante. E Mozart parece que brinca com  a sua sedução. 
Como se fosse um menino brincando com o deslumbramento 
de uma fantasia que somente ele percebe. Apesar de todos os 
seus fracassos amorosos na velhice, o nosso Don Giovanni não 
se entrega. Não se dá por vencido. Ele luta. Nada importa a não 
ser a luta. Ficamos tentados a pensar que há algo de absoluto 
dentro dele que justifica isso – ficar na rasura do campo aberto, 
em pé, mesmo que sozinho, sem espada e sem escudo, sem 
desespero. Não querendo trocar nada por nada. Sem arrepen-
dimento. Arrepender-se de que? Sem tremor nem temor. Sem 
pecado? Tomar a decisão heideggeriana de enfrentar o abismo, 
cair nele, abusar da queda e da angústia, enfrentar o fogo. Qual 
fogo? O fogo seu elemento. O fogo reparador de Dante? O que 
é isso? Será fé? O que nos põe de pé depois de tudo perdido? 
Essa ponta dá para se juntar com a ponta do texto de Lucas.
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14. O MISTÉRIO DO PÁSSARO CINZA

O último verso do poema abre uma pequenina fresta para 
se desvendar o mistério do pássaro cinza. Somente uma nesga 
de luz passa pela misteriosa porta semiaberta, nada mais. Há 
nele uma fé oculta e profunda no Eros primevo, original, no 
Eros que nos dá a vida. Uma ponta que se junta com a ponta 
de Don Giovanni. E não estaria aí a ponta do nosso assombro 
pelo velho Don Juan? Quem tinha as cinzas na mão não vê 
que aquilo que o pássaro cinza lhe deu foi o amor. Foi a sua 
doçura. E sumiu voando. Assim, a personagem que tinha as 
cinzas na mão é dada pelo pássaro por louca porque não per-
cebe isso. Só falta ele lhe dizer que o Eros, que era um devasso, 
transformou-se, por força da beleza absoluta de uma mulher, 
Psiqué, em amor. Foi a mulher quem transformou a devassidão 
anárquica, a promiscuidade primitiva de Eros, em amor. Foi ela 
que juntou amor e beleza. Depois de Psiqué, não se teve mais 
como se separar amor e beleza. Isso foi obra da mulher. Uma 
obra ancestral, pois, do fundo das eras. Um feito mitológico, 
indelegável, dela, de mais ninguém. Só ela pôde arcar com 
essa façanha heroica. Uma tarefa absolutamente impossível 
para o homem, um dissoluto por natureza. Como poderia ser 
diferente? Como poderia o amor nascer da devassidão?

15. CODA

E então atravessamos de volta a ponte. E voltamos a 
uma das colunas sobre as quais se apoiou a nossa arquitrave. 
E juntamos essa ponta com a ponta da frase de Rubem Alves 
que fala do amor. Mas o amor, como um pássaro no dedo da 
mão, é escapável. E aí voltamos ao mistério. Ao mistério do 
amor. Temos, mas, não temos. Presença e ausência.

Bah! Muitas palavras para explicar o tudo que poucas 
palavras dizem! Não há como se evitar a sensação, ou a des-
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confiança, de que quase nada se explicou. Tudo isso que está aí 
acima escrito sobre o soneto, que na verdade tenta destrinchar 
uma enorme confissão de débitos, é apenas uma luz vaga em 
meio a uma diáfana neblina na noite. No dizer de Goethe, são 
apenas notas “para um melhor entendimento do poema”. É difícil 
saber o que alguém em estado de poesia quer dizer.

E retornamos ao mistério que a poesia não revelou sobre 
quem é o pássaro cinza. Poesia é assim mesmo. Nunca é algo 
acabado. É algo largado, abandonado. Não é, meu caro Valéry?
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