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Penso às vezes, com um deleite triste, que se um dia, num futuro a que eu já não pertença, 
estas frases, que escrevo, durarem com louvor, eu terei enfim a gente que me «compreenda», 

os meus, a família verdadeira para nela nascer e ser amado. Mas, longe de eu nela ir nascer, eu 
terei já morrido há muito. Serei compreendido só em éfígie, quando a afeição já não compense a 

quem morreu a só desafeição que houve, quando vivo.

Um dia talvez compreendam que cumpri, como nenhum outro, o meu dever-nato de intérprete de 
uma parte do nosso século; e, quando o compreendam, hão-de escrever que na minha época fui 

incompreendido, que infelizmente vivi entre desafeições e friezas, e que é pena que tal me 
acontecesse. E o que escrever isto será, na época em que o escrever, incompreendedor, como 

os que me cercam, do meu análogo daquele tempo futuro. Porque os homens só aprendem para 
uso dos seus bisavós, que já morreram. Só aos mortos sabemos ensinar as verdadeiras regras 

de viver.

    (Fragmento 191) 

Prefácio

Há em Lisboa um pequeno número de restaurantes ou casas de pasto [em] que, sobre uma loja 
com feitio de taberna decente, se ergue uma sobreloja com uma feição pesada e caseira de 

restaurante de vila sem comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo pouco frequentadas, é 
frequente encontrarem-se tipos curiosos, caras sem interesse, uma série de apartes na vida.

O desejo de sossego e a conveniência de preços levaram-me, em um período da minha vida a 
ser frequente em uma sobreloja dessas. Sucedia que, quando calhava jantar pelas sete horas, 
quase sempre encontrava um indivíduo cujo aspecto, não me interessando a princípio, pouco a 

pouco passou a interessar-me.

Era um homem que aparentava trinta anos, magro, mais alto que baixo, curvado 
exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo não 

inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições um ar de sofrimento não 
acrescentava interesse, e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava - parecia 
indicar vários, privações, angústias, e aquele sofrimento que nasce da indiferença que provém 



de ter sofrido muito.

Jantava sempre pouco, e acabava fumando tabaco de onça. Reparava extraordinariamente para 
as pessoas que estavam, não suspeitosamente, mas com um interesse especial; mas não as 

observava como que perscrutando-as, mas como que interessando-se por elas sem querer fixar-
lhes as feições ou detalhar-lhes as manifestações de feitio. Foi esse traço curioso que primeiro 

me deu interesse por ele.

Passei a vê-lo melhor. Verifiquei que um certo ar de inteligência animava de certo modo incerto 
as suas feições. Mas o abatimento, a estagnação da angústia fria, cobria tão regularmente o seu 

aspecto que era difícil descortinar outro traço além desse.

Soube incidentalmente, por um criado do restaurante, que era empregado de comércio, numa 
casa ali perto.

Um dia houve um acontecimento na rua, por baixo das janelas – uma cena de pugilato entre dois 
indivíduos. Os que estavam na sobreloja correram às janelas, e eu também, e também o 

indivíduo de quem falo. Troquei com ele uma frase casual, e ele respondeu no mesmo tom. A 
sua voz era baça e trémula, como a das criaturas que não esperam nada, porque é 

perfeitamente inútil esperar. Mas era porventura absurdo dar esse relevo ao meu colega 
vespertino de restaurante.

Não sei porquê, passámos a cumprimentarmo-nos desde esse dia. Um dia qualquer, que nos 
aproximara talvez a circunstância absurda de coincidir virmos ambos jantar às nove e meia, 

entrámos em uma conversa casual. A certa altura ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi 
que sim. Falei-lhe da revista Orpheu, que havia pouco aparecera. Ele elogiou-a, elogiou-a 

bastante, e eu então pasmei deveras. Permiti-me observar-lhe que estranhava, porque a arte 
dos que escrevem em Orpheu sói ser para poucos. Ele disse-me que talvez fosse dos poucos. 

De resto, acrescentou, essa arte não lhe trouxera propriamente novidade: e timidamente 
observou que, não tendo para onde ir nem que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse 

em ler livros, soía gastar as suas noites, no seu quarto alugado, escrevendo também.

*

Ele mobilara – é impossível que não fosse à custa de algumas coisas essenciais – com um certo 
e aproximado luxo os seus dois quartos. Cuidara especialmente das cadeiras – de braços, 

fundas, moles – , dos reposteiros e dos tapetes. Dizia ele que assim se criara um interior «para 
manter a dignidade do tédio». No quarto à moderna o tédio torna-se desconforto, mágoa física.

Nada o obrigara nunca a fazer nada. Em criança passara isoladamente. Aconteceu que nunca 
passou por nenhum agrupamento. Nunca frequentara um curso. Não pertencera nunca a uma 

multidão. Dera-se com ele o curioso fenómeno que com tantos – quem sabe, vendo bem, se com 
todos? – se dá, de as circunstâncias ocasionais da sua vida se terem talhado à imagem e 

semelhança da direcção dos seus instintos, de inércia todos, e de afastamento.

Nunca teve de se defrontar com as exigências do estado ou da sociedade. Às próprias 
exigências dos seus instintos ele se furtou. Nada o aproximou nunca nem de amigos nem de 
amantes. Fui o único que, de alguma maneira, estive na intimidade dele. Mas – apesar de ter 

vivido sempre com uma falsa personalidade sua, e de suspeitar que nunca ele me teve 
realmente por amigo – percebi sempre que ele alguém havia de chamar a si para lhe deixar o 

livro que deixou. Agrada-me pensar que, ainda que ao princípio isto me doesse, quando o notei, 
por fim vendo tudo através do único critério digno de um psicólogo, fiquei do mesmo modo amigo 

dele e dedicado ao fim para que ele me aproximou de si – a publicação deste seu livro.

Até nisto – é curioso descobri-lo – as circunstâncias, pondo ante ele quem, do meu carácter, lhe 
pudesse servir, lhe foram favoráveis.



Autobiografia sem factos

1

Nasci em um tempo em que a maioria dos jovens haviam perdido a crença em Deus, pela 
mesma razão que os seus maiores a haviam tido – sem saber porquê. E então, porque o espírito 

humano tende naturalmente para criticar porque sente, e não porque pensa, a maioria desses 
jovens escolheu a Humanidade para sucedâneo de Deus. Pertenço, porém, àquela espécie de 
homens que estão sempre na margem daquilo a que pertencem, nem vêem só a multidão de 

que são, senão também os grandes espaços que há ao lado. Por isso nem abandonei Deus tão 
amplamente como eles, nem aceitei nunca a Humanidade. Considerei que Deus, sendo 

improvável, poderia ser, podendo pois dever ser adorado; mas que a Humanidade, sendo uma 
mera ideia biológica, e não- significando mais que a espécie animal humana, não era mais digna 
de adoração do que qualquer outra espécie animal. Este culto da Humanidade, com seus ritos 
de Liberdade e Igualdade, pareceu-me sempre uma revivescência dos cultos antigos, em que 

animais eram como deuses, ou os deuses tinham cabeças de animais.

Assim, não sabendo crer em Deus, e não podendo crer numa soma de animais, fiquei, como 
outros da orla das gentes, naquela distância de tudo a que comummente se chama a 

Decadência. A Decadência é a perda total da inconsciência; porque a inconsciência é o 
fundamento da vida. O coração, se pudesse pensar, pararia.

A quem, como eu, assim, vivendo não sabe ter vida, que resta senão, como a meus poucos 
pares, a renúncia por modo e a contemplação por destino? Não sabendo o que é a vida 

religiosa, nem podendo sabê-lo, porque se não tem fé com a razão; não podendo ter fé na 
abstracção do homem, nem sabendo mesmo que fazer dela perante nós, ficava-nos, como 

motivo de ter alma, a contemplação estética da vida. E, assim, alheios à solenidade de todos os 
mundos, indiferentes ao divino e desprezadores do humano, entregamo-nos futilmente à 

sensação sem propósito, cultivada num epicurismo subtilizado, como convém aos nossos nervos 
cerebrais.

Retendo, da ciência, somente aquele seu preceito central, de que tudo é sujeito às leis fatais, 
contra as quais se não reage independentemente, porque reagir é elas terem feito que 

reagíssemos; e verificando como esse preceito se ajusta ao outro, mais antigo, da divina 
fatalidade das coisas, abdicamos do esforço como os débeis do entre timento dos atletas, e 
curvamo-nos sobre o livro das sensações com um grande escrúpulo de erudição sentida.

Não tomando nada a sério, nem considerando que nos fosse dada, por certa, outra realidade 
que não as nossas sensações, nelas nos abrigamos, e a elas exploramos como a grandes 

países desconhecidos. E, se nos empregamos assiduamente, não só na contemplação estética 
mas também na expressão dos seus modos e resultados, é que a prosa ou o verso que 

escrevemos, destituídos de vontade de querer convencer o alheio entendimento ou mover a 
alheia vontade, é apenas como o falar alto de quem lê, feito para dar plena objectividade ao 

prazer subjectivo da leitura.

Sabemos bem que toda a obra tem que ser imperfeita, e que a menos segura das nossas
contemplações estéticas será a daquilo que escrevemos. Mas imperfeito é tudo, nem há poente 
tão belo que o não pudesse ser mais, ou brisa leve que nos dê sono que não pudesse dar-nos 

um sono mais calmo ainda. E assim, contempladores iguais das montanhas e das estátuas, 
gozando os dias como os livros, sonhando tudo, sobretudo, para o converter na nossa íntima 

substância, faremos também descrições e análises, que, uma vez feitas, passarão a ser coisas 
alheias, que podemos gozar como se viessem na tarde.



Não é este o conceito dos pessimistas, como aquele de Vigny, para quem a vida é uma cadeia, 
onde ele tecia palha para se distrair. Ser pessimista é tomar qualquer coisa como trágico, e essa 
atitude é um exagero e um incómodo. Não temos, é certo, um conceito de valia que apliquemos 
à obra que produzimos. Produzimo-la, é certo, para nos distrair, porém não como o preso que 

tece a palha, para se distrair do Destino, senão da menina que borda almofadas, para se distrair, 
sem mais nada.

Considero a vida uma estalagem onde tenho que me demorar até que chegue a diligência do 
abismo. Não sei onde ela me levará, porque não sei nada. Poderia considerar esta estalagem 

uma prisão, porque estou compelido a aguardar nela; poderia considerá-la um lugar de 
sociáveis, porque aqui me encontro com outros. Não sou, porém, nem impaciente nem comum. 

Deixo ao que são os que se fecham no quarto, deitados moles na cama onde esperam sem 
sono; deixo ao ue fazem os que conversam nas salas, de onde as músicas e as vozes cegam 
cómodas até mim. Sento-me à porta e embebo meus olhos e ouvidos nas cores e nos sons da 

paisagem, e canto lento, para mim só, vagos cantos que componho enquanto espero.

Para todos nós descerá a noite e chegará a diligência. Gozo a brisa que me dão e a alma que 
me deram para gozá-la, e não interrogo mais nem procuro. Se o que deixar escrito no livro dos 
viajantes puder, relido um dia por outros, entretê-los também na passagem, será bem. Se não o 

lerem, nem se entretiverem, será bem também.

2

Tenho que escolher o que detesto – ou o sonho, que a minha inteligência odeia, ou a acção, que 
a minha sensibilidade repugna; ou a acção, para que não nasci, ou o sonho, para que ninguém 

nasceu.

Resulta que, como detesto ambos, não escolho nenhum; mas, como hei-de, em certa ocasião, 
ou sonhar ou agir, misturo uma coisa com outra.

3

Amo, pelas tardes demoradas de verão, o sossego da cidade baixa, e sobretudo aquele sossego 
que o contraste acentua na parte que o dia mergulha em mais bulício. A Rua do Arsenal, a Rua 

da Alfândega, o prolongamento das ruas tristes que se alastram para leste desde que a da 
Alfândega cessa, toda a linha separada dos cais quedos – tudo isso me conforta de tristeza, se 
me insiro, por essas tardes, na solidão do seu conjunto. Vivo uma era anterior àquela em que 
vivo; gozo de sentir-me coevo de Cesário Verde, e tenho em mim, não outros versos como os 
dele, mas a substância igual à dos versos que foram dele. Por ali arrasto, até haver noite, uma 
sensação de vida parecida com a dessas ruas. De dia elas são cheias de um bulício que não 

quer dizer nada; de noite são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia 
sou nulo, e de noite sou eu. Não há diferença entre mim e as ruas para o lado da Alfândega, 
salvo elas serem ruas e eu ser alma, o que pode ser que nada valha, ante o que é a essência 
das coisas. Há um destino igual, porque é abstracto, para os homens e para as coisas – uma 

designação igualmente indiferente na álgebra do mistério.

Mas há mais alguma coisa... Nessas horas lentas e vazias, sobe-me da alma à mente uma 
tristeza de todo o ser, a amargura de tudo ser ao mesmo tempo uma sensação minha e uma 

coisa externa, que não está em meu poder alterar. Ah, quantas vezes os meus próprios sonhos 



se me erguem em coisas, não para me substituírem a realidade, mas para se me confessarem 
seus pares em eu os não querer, em me surgirem de fora, como o eléctrico que dá a volta na 

curva extrema da rua, ou a voz do apregoador nocturno, de não sei que coisa, que se destaca, 
toada árabe, como um repuxo súbito, da monotonia do entardecer!

Passam casais futuros, passam os pares das costureiras, passam rapazes com pressa de 
prazer, fumam no seu passeio de sempre os reformados de tudo, a uma ou outra porta reparam 

em pouco os vadios parados que são donos das lojas. Lentos, fortes e fracos, os recrutas 
sonambulizam em molhos ora muito ruidosos ora mais que ruidosos. Gente normal surge de vez 

em quando. Os automóveis ali a esta hora não são muito frequentes; esses são musicais. No 
meu coração há uma paz de angústia, e o meu sossego é feito de resignação.

Passa tudo isso, e nada de tudo isso me diz nada, tudo é alheio ao meu destino, alheio, até, ao 
destino próprio – inconsciência, carambas ao despropósito quando o acaso deita pedras, ecos 

de vozes incógnitas – salada colectiva da vida.

4

... e do alto da majestade de todos os sonhos, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa.

Mas o contraste não me esmaga – liberta-me; e a ironia que há nele é sangue meu. O que 
devera humilhar-me é a minha bandeira, que desfraldo; e o riso, com que deveria rir de mim, é 

um clarim com que saúdo e gero uma alvorada em que me faço.

A glória nocturna de ser grande não sendo nada! A majestade sombria de esplendor 
desconhecido... E sinto, de repente, o sublime do monge no ermo, e do eremita no retiro, 
inteirado da substância do Cristo nas pedras e nas cavernas do afastamento do mundo.

E na mesa do meu quarto absurdo, reles, empregado e anónimo, escrevo palavras como a 
salvação da alma e douro-me do poente impossível de montes altos vastos e longínquos, da 
minha estátua recebida por prazeres, e do anel de renúncia em meu dedo evangélico, jóia 

parada do meu desdém extático.

5

Tenho diante de mim as duas páginas grandes do livro pesado; ergo da sua inclinação na 
carteira velha, com os olhos cansados, uma alma mais cansada do que os olhos. Para além do 

nada que isto representa, o armazém, até à Rua dos Douradores, enfileira as prateleiras 
regulares, os empregados regulares, a ordem humana e o sossego do vulgar. Na vidraça há o 
ruído do diverso, e o ruído diverso é vulgar, como o sossego que está ao pé das prateleiras.

Baixo olhos novos sobre as duas páginas brancas, em que os meus números cuidadosos 
puseram resultados da sociedade. E, com um sorriso que guardo para meu, lembro que a vida, 

que tem estas páginas com nomes de fazendas e dinheiro, com os seus brancos, e os seus 
traços a régua e de letra, inclui também os grandes navegadores, os grandes santos, os poetas 
de todas as eras, todos eles sem escrita, a vasta prole expulsa dos que fazem a valia do mundo.

No próprio registo de um tecido que não sei o que seja se me abrem as portas do Indo e de 
Samarcanda, e a poesia da Pérsia, que não é de um lugar nem de outro, faz das suas quadras, 

desrimadas no terceiro verso, um apoio longínquo para o meu desassossego. Mas não me 



engano, escrevo, somo, e a escrita segue, feita normalmente por um empregado deste escritório.

6

Pedi tão pouco à vida e esse mesmo pouco a vida me negou. Uma réstia de parte do sol, um 
campo, um bocado de sossego com um bocado de pão, não me pesar muito o conhecer que 

existo, e não exigir nada dos outros nem exigirem eles nada de mim. Isto mesmo me foi negado, 
como quem nega a esmola não por falta de boa alma, mas para não ter que desabotoar o 

casaco.

Escrevo, triste, no meu quarto quieto, sozinho como sempre tenho sido, sozinho como sempre 
serei. E penso se a minha voz, aparentemente tão pouca coisa, não encarna a substância de 

milhares de vozes, a fome de dizerem-se de milhares de vidas, a paciência de milhões de almas 
submissas como a minha ao destino quotidiano, ao sonho inútil, à esperança sem vestígios. 

Nestes momentos meu coração pulsa mais alto por minha consciência dele. Vivo mais porque 
vivo maior. Sinto na minha pessoa uma força religiosa, uma espécie de oração, uma semelhança 
de clamor. Mas a reacção contra mim desce-me da inteligência... Vejo-me no quarto andar alto 
da Rua dos Douradores, assisto-me com sono; olho, sobre o papel meio escrito, a vida vã sem 
beleza e o cigarro barato que a expender estendo sobre o mata-borrão velho. Aqui eu, neste 

quarto andar, a interpelar a vida!, a dizer o que as almas sentem!, a fazer prosa como os génios 
e os célebres! Aqui, eu, assim!...

7

Hoje, em um dos devaneios sem propósito nem dignidade que constituem grande parte da 
substância espiritual da minha vida, imaginei-me liberto para sempre da Rua dos Douradores, do 
patrão Vasques, do guarda-livros Moreira, dos empregados todos, do moço, do garoto e do gato. 

Senti em sonho a minha libertação, como se mares do Sul me houvessem oferecido ilhas 
maravilhosas por descobrir. Seria então o repouso, a arte conseguida, o cumprimento intelectual 

do meu ser.

Mas de repente, e no próprio imaginar, que fazia num café no feriado modesto do meio-dia, uma 
impressão de desagrado me assaltou o sonho: senti que teria pena. Sim, digo-o como se o 

dissesse circunstanciadamente: teria pena. O patrão Vasques, o guarda-livros Moreira, o caixa 
Borges, os bons rapazes todos, o garoto alegre que leva as cartas ao correio, o moço de todos 
os fretes, o gato meigo – tudo isso se tornou parte da minha vida; não poderia deixar tudo isso 
sem chorar, sem compreender que, por mau que me parecesse, era parte de mim que ficava 

com eles todos, que o separar-me deles era uma metade e semelhança da morte.

Aliás, se amanhã me apartasse deles todos, e despisse este trajo da Rua dos Douradores, a que 
outra coisa me chegaria – porque a outra me haveria de chegar?, de que outro trajo me vestiria -

porque de outro me haveria de vestir?

Todos temos o patrão Vasques, para uns visível, para outros invisível. Para mim chama-se 
realmente Vasques, e é um homem sadio, agradável, de vez em quando brusco mas sem lado 
de dentro, interesseiro mas no fundo justo, com uma justiça que falta a muitos grandes génios e 
a muitas maravilhas humanas da civilização, direita e esquerda. Para outros será a vaidade, a 
ânsia de maior riqueza, a glória, a imortalidade... Prefiro o Vasques homem meu patrão, que é 

mais tratável, nas horas difíceis, que todos os patrões abstractos do mundo.



Considerando que eu ganhava pouco, disse-me o outro dia um amigo, sócio de uma firma que é 
próspera por negócios com todo o Estado: «Você é explorado, Soares.» Recordou-me isso de 

que o sou; mas como na vida temos todos que ser explorados, pergunto se valerá menos a pena 
ser explorado pelo Vasques das fazendas do que pela vaidade, pela glória, pelo despeito, pela 

inveja ou pelo impossível.

Há os que Deus mesmo explora, e são profetas e santos na vacuidade do mundo.

E recolho-me, como ao lar que os outros têm, à casa alheia, escritório amplo, da Rua dos 
Douradores. Achego-me à minha secretária como a um baluarte contra a vida. Tenho ternura, 

ternura até às lágrimas, pelos meus livros de outros em que escrituro, pelo tinteiro velho de que 
me sirvo, pelas costas dobradas do Sérgio, que faz guias de remessa um pouco para além de 

mim. Tenho amor a isto, talvez porque não tenha mais nada que amar - ou talvez, também, 
porque nada valha o amor de uma alma, e, se temos por sentimento que o dar, tanto vale dá-lo 

ao pequeno aspecto do meu tinteiro como à grande indiferença das estrelas.

11

Litania

Nós nunca nos realizamos.

Somos dois abismos – um poço fitando o Céu.

12

Invejo – mas não sei se invejo – aqueles de quem se pode escrever uma biografia, ou que 
podem escrever a própria. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro 

indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas 
Confissões, e, se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer.

Que há-de alguém confessar que valha ou que sirva? O que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a 
gente ou só a nós; num caso não é novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o 
que sinto é porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois 

nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto. Faço férias das sensações. 
Compreendo bem as bordadoras por mágoa e as que fazem meia porque há vida. Minha tia 
velha fazia paciências durante o infinito do serão. Estas confissões de sentir são paciências 
minhas. Não as interpreto, como quem usasse cartas para saber o destino. Não as ausculto, 

porque nas paciências as cartas não têm propriamente valia. Desenrolo-me como uma meada 
multicolor, ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos espetadas e se 
passam de umas crianças para as outras. Cuido só de que o polegar não falhe o laço que lhe 

compete. Depois viro a mão e a imagem fica diferente. E recomeço.

Viver é fazer meia com uma intenção dos outros. Mas, ao fazê-la, o pensamento é livre, e todos 
os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha 

de marfim com bico reverso. Croché das coisas... Intervalo... Nada...

De resto, com que posso contar comigo? Uma acuidade horrível das sensações, é a 
compreensão profunda de estar sentindo... Uma inteligência aguda para me destruir, e um poder 
de sonho sôfrego de me entreter... Uma vontade morta e uma reflexão que a embala, como a um 



filho vivo... Sim, croché... 
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A miséria da minha condição não é estorvada por estas palavras conjugadas, com que formo, 
pouco a pouco, o meu livro casual e meditado. Subsisto nulo no fundo de toda a expressão, 

como um pó indissolúvel no fundo do copo de onde se bebeu só água. Escrevo a minha 
literatura como escrevo os meus lançamentos – com cuidado e indiferença. Ante o vasto céu 

estrelado e o enigma de muitas almas, a noite do abismo incógnito e o choro de nada se 
compreender – ante tudo isto o que escrevo no caixa auxiliar e o que escrevo neste papel da 

alma são coisas igualmente restritas à Rua dos Douradores, muito pouco aos grandes espaços 
milionários do universo.

Tudo isto é sonho e fantasmagoria, e pouco vale que o sonho seja lançamentos como prosa de 
bom porte. Que serve sonhar com princesas, mais que sonhar com a porta da entrada do 

escritório? Tudo que sabemos é uma impressão nossa, e tudo que somos é uma impressão 
alheia, melodrama de nós, que, sentindo-nos, nos constituímos nossos próprios espectadores 

activos, nossos deuses por licença da Câmara.

16

Devaneio entre Cascais e Lisboa. Fui pagar a Cascais uma contribuição do patrão Vasques, de 
uma casa que tem no Estoril. Gozei antecipadamente o prazer de ir, uma hora para lá, uma hora 
para cá, vendo os aspectos sempre vários do grande rio e da sua foz atlântica. Na verdade, ao ir, 
perdi-me em meditações abstractas, vendo sem ver as paisagens aquáticas que me alegrava ir 

ver, e ao voltar perdi-me na fixação destas sensações. Não seria capaz de descrever o mais 
pequeno pormenor da viagem, o mais pequeno trecho de visível. Lucrei estas páginas, por olvido 
e contradição. Não sei se isso é melhor ou pior do que o contrário, que também não sei o que é.

O comboio abranda, é o Cais do Sodré. Cheguei a Lisboa, mas não a uma conclusão.

20

Várias vezes, no decurso da minha vida opressa por circunstância, me tem sucedido, quando 
quero libertar-me de qualquer grupo delas, ver-me subitamente cercado por outras da mesma 
ordem, como se houvesse definidamente uma inimizade contra mim na teia incerta das coisas. 
Arranco do pescoço uma mão que me sufoca. Vejo que na mão, com que a essa arranquei, me 
veio preso um laço que me caiu no pescoço com o gesto de libertação. Afasto, com cuidado, o 

laço, e é com as próprias mãos que me quase estrangulo.

21

Haja ou não deuses, deles somos servos.



22

A minha imagem, tal qual eu a via nos espelhos, anda sempre ao colo da minha alma. Eu não 
podia ser senão curvo e débil como sou, mesmo nos meus pensamentos.

Tudo em mim é de um príncipe de cromo colado no álbum velho de uma criancinha que morreu 
sempre há muito tempo.

Amar-me é ter pena de mim. Um dia, lá para o fim do futuro, alguém escreverá sobre mim um 
poema, e talvez só então eu comece a reinar no meu Reino.

Deus é o existirmos e isto não ser tudo.

25

É uma oleografia sem remédio. Fito-a sem saber se vejo. Na montra há outras e aquela. Está ao 
centro da montra do vão de escada.

Ela aperta a primavera contra o seio e os olhos com que me fita são tristes. Sorri com brilho do 
papel e as cores da sua face são encarnado. O céu por trás dela é azul de fazenda clara. Tem 

uma boca recortada e quase pequena por sobre cuja expressão postal os olhos me fitam sempre 
com uma grande pena. O braço que segura as flores lembra-me o de alguém. O vestido ou blusa 

é aberto num decote ladeado. Os olhos são realmente tristes: fitam-me do fundo da realidade 
litográfica com uma verdade qualquer. Ela veio com a primavera. Os seus olhos tristes são 
grandes, mas nem é por isso. Separo-me de defronte da montra com uma grande violência 
sobre os pés. Atravesso a rua e volto-me com uma revolta impotente. Ela segura ainda a 

primavera que lhe deram e os seus olhos são tristes como o que eu não tenho na vida. Vista à 
distância, a oleografia tem afinal mais cores. A figura tem uma fita de cor de mais rosa 

contornando o alto do cabelo; não tinha reparado. Há em olhos humanos, ainda que litográficos, 
uma coisa terrível: o aviso inevitável da consciência, o grito clandestino de haver alma. Com um 

grande esforço ergo-me do sono em que me molho e sacudo, como um cão, os húmidos da 
treva de bruma. E por cima do meu desertar, numa despedida de outra coisa qualquer, os olhos 

tristes da vida toda, desta oleografia metafísica que contemplamos à distância, fitam-me como se 
eu soubesse de Deus. A gravura tem um calendário na base. É emoldurada em cima e em baixo 

por duas réguas pretas de um convexo chato mal pintado. Entre o alto e o baixo do seu 
definitivo, por sobre 1929 com vinheta obsoletamente caligráfica cobrindo o inevitável primeiro de 

janeiro, os olhos tristes sorriem-me ironicamente.

É curioso de onde, afinal, eu conhecia a figura. No escritório há, no canto do fundo, um 
calendário idêntico, que tenho visto muitas vezes. Mas, por um mistério, ou oleográfico ou meu, 
a idêntica do escritório não tem olhos com pena. É só uma oleografia. (É de papel que brilha e 

dorme por cima da cabeça do Alves canhoto o seu viver de esbatimento.)

Quero sorrir de tudo isto, mas sinto um grande mal-estar. Sinto um frio de doença súbita na 
alma. Não tenho força para me revoltar contra esse absurdo. A que janela para que segredo de 

Deus me abeiraria eu sem querer? Para onde dá a montra do vão de escada? Que olhos me 
fitavam na oleografia? Estou quase a tremer. Ergo involuntariamente os olhos para o canto 

distante do escritório onde a verdadeira oleografia está. Levo constantemente a erguer para lá os 
olhos.



31

O relógio que está lá para trás, na casa deserta, porque todos dormem, deixa cair lentamente o 
quádruplo som claro das quatro horas de quando é noite. Não dormi ainda, nem espero dormir. 
Sem que nada me detenha a atenção, e assim não durma, ou me pese no corpo, e por isso não 

sossegue, jazo na sombra, que o luar vago dos candeeiros da rua torna ainda mais 
desacompanhada, o silêncio amortecido do meu corpo estranho. Nem sei pensar, do sono que 

tenho; nem sei sentir, do sono que não consigo ter.

Tudo em meu torno é o universo nu, abstracto, feito de negações nocturnas. Divido-me em 
cansado e inquieto, e chego a tocar com a sensação do corpo um conhecimento metafísico do 
mistério das coisas. Por vezes amolece-se-me a alma, e então os pormenores sem forma da 

vida quotidiana bóiam-se-me à superfície da consciência, e estou fazendo lançamentos à tona 
de não poder dormir. Outras vezes, acordo de dentro do meio-sono em que estagnei, e imagens

vagas, de um colorido poético e involuntários deixam escorrer pela minha desatenção o 'seu 
espectáculo sem ruídos. Não tenho os olhos inteiramente cerrados. Orla-me a vista frouxa uma 

luz que vem de longe; são os candeeiros públicos acesos lá em baixo, nos confins abandonados 
da rua.

Cessar, dormir, substituir esta consciência intervalada por melhores coisas melancólicas ditas 
em segredo ao que me desconhecesse!... Cessar, passar fluido e ribeirinho, fluxo e refluxo de 
um mar casto, em costas visíveis na noite em que verdadeiramente se dormisse!... Cessar, ser 

incógnito e externo, movimento de ramos em áleas afastadas, ténue cair de folhas, conhecido no 
som mais que na queda, mar alto fino dos repuxos ao longe, e todo o indefinido dos parques na 
noite, perdidos entre emaranhamentos contínuos, labirintos naturais da treva!... Cessar, acabar 
finalmente, mas com uma sobrevivência translata, ser a página de um livro, a madeira de um 

cabelo solto, o oscilar da trepadeira ao pé da janela entreaberta, os passos sem importância no 
cascalho fino da curva, o último fumo alto da aldeia que adormece, o esquecimento do chicote 
do carroceiro à beira matutina do caminho... O absurdo, a confusão, o apagamento - tudo que 

não fosse a vida...

E durmo, a meu modo, sem sono nem repouso, esta vida vegetativa da suposição, e sob as 
minhas pálpebras sem sossego paira, como a espuma quieta de um mar sujo, o reflexo 

longínquo dos candeeiros mudos da rua.

Durmo e desdurmo.

Do outro lado de mim, lá para trás de onde jazo, o silêncio da casa toca no infinito. Oiço cair o 
tempo, gota a gota, e nenhuma gota que cai se ouve cair. Oprime-me fisicamente o coração 
físico a memória, reduzida a nada, de tudo quanto foi ou fui. Sinto a cabeça materialmente 

colocada na almofada em que a tenho fazendo vale. A pele da fronha tem com a minha pele um 
contacto de gente na sombra. A própria orelha, sobre a qual me encosto, grava-se-me 

matematicamente contra o cérebro. Pestanejo de cansaço, e as minhas pestanas fazem um som 
pequeníssimo, inaudível, na brancura sensível da almofada erguida. Respiro, suspirando, e a 

minha respiração acontece - não é minha. Sofro sem sentir nem pensar. O relógio da casa, lugar 
certo lá ao fundo das coisas, soa a meia hora seca e nula. Tudo é tanto, tudo é tão fundo, tudo é 

tão negro e tão frio!

Passo tempos, passo silêncios, mundos sem forma passam por mim.

Subitamente, como uma criança do Mistério, um galo canta sem saber da noite. Posso dormir, 
porque é manhã em mim. E sinto a minha boca sorrir, deslocando levemente as pregas moles da 

fronha que me prende o rosto. Posso deixar-me à vida, posso dormir, posso ignorar-me... E, 



através do sono novo que me escurece, ou lembro o galo que cantou, ou é ele, de veras, que 
canta segunda vez.

34

Penso às vezes que nunca sairei da Rua dos Douradores. E isto escrito, então, parece-me a 
eternidade.

Não o prazer, não a glória, não o poder: a liberdade, unicamente a liberdade.

Passar dos fantasmas da fé para os espectros da razão é somente ser mudado de cela. A arte, 
se nos liberta dos manipansos assentes e obsoletos, também nos liberta das ideias generosas e 

das preocupações sociais – manipansos também.

Encontrar a personalidade na perda dela – a mesma fé abona esse sentido de destino.

37

INTERVALO DOLOROSO

Coisa arrojada a um canto, trapo caído na estrada, meu ser ignóbil ante a vida finge-se.

72

Disse Amiel que uma paisagem é um estado de alma, mas a frase é uma felicidade frouxa de 
sonhador débil. Desde que a paisagem é paisagem, deixa de ser um estado de alma. Objectivar 

é criar, e ninguém diz que um poema feito é um estado de estar pensando em fazê-lo. Ver é 
talvez sonhar, mas se lhe chamamos ver em vez de lhe chamarmos sonhar, é que distinguimos 

sonhar de ver.

De resto, de que servem estas especulações de psicologia verbal? Independentemente de mim, 
cresce erva, chove na erva que cresce, e o sol doira a extensão da erva que cresceu ou vai 

crescer; erguem-se os montes de muito antigamente, e o vento passa com o mesmo modo com 
que Homero, ainda que não existisse, o ouviu. Mais certa era dizer que um estado da alma é 
uma paisagem; haveria na frase a vantagem de não conter a mentira de uma teoria, mas tão-

somente a verdade de uma metáfora.

Estas palavras casuais foram-me ditadas, pela grande extensão da cidade, vista à luz universal 
do sol, desde o alto de São Pedro de Alcântara. Cada vez que assim contemplo uma extensão 
larga, e me abandono do metro e setenta de altura, e sessenta e um quilos de peso, em que 

fisicamente consisto, tenho um sorriso grandemente metafísico para os que sonham que o sonho 
é sonho, e amo a verdade do exterior absoluto com uma virtude nobre do entendimento.

O Tejo ao fundo é um lago azul, e os montes da Outra Banda são de uma Suíça achatada. Sai 
um navio pequeno – vapor de carga preto – dos lados do Poço do Bispo para a barra que não 

vejo. Que os Deuses todos me conservem, até à hora em que cesse este meu aspecto de mim, 
a noção clara e solar da realidade externa, o instinto da minha inimportância, o conforto de ser 



pequeno e de poder pensar em ser feliz.

74

TROVOADA

Este ar baixo e nuvens paradas. O azul do céu estava sujo de branco transparente.

O moço, ao fundo do escritório, suspende um minuto o cordel à roda do embrulho eterno...

«Como esta só me lembra de uma», comenta estatisticamente. Um silêncio frio. Os sons da rua 
como que foram cortados à faca. Sentiu-se, prolongadamente, como um mal-estar de tudo, um 
suspender cósmico da respiração. Parara o universo inteiro. Momentos, momentos, momentos. 

A treva encarvoou-se de silêncio.

Súbito, aço vivo, []

Que humano era o toque metálico dos eléctricos! Que paisagem alegre a simples chuva na rua 
ressuscitada do abismo!

Oh, Lisboa, meu lar!

75

Para sentir a delícia e o terror da velocidade não preciso de automóveis velozes nem de 
comboios expressos. Basta-me um carro eléctrico e a espantosa faculdade de abstracção que 

tenho e cultivo.

Num carro eléctrico em marcha eu sei, por uma atitude constante e instantânea de análise, 
separar a ideia de carro da ideia de velocidade, separá-las de todo, até serem coisas-reais 

diversas. Depois, posso sentir-me seguindo não dentro do carro mas dentro da Mera-Velocidade 
dele. E, cansado, se acaso quero o delírio da velocidade enorme, posso transportar a ideia para 
o Puro Imitar da Velocidade e a meu bom prazer aumentá-la ou diminuí-la, alargá-la para além 

de todas as velocidades possíveis de veículos comboios.

Correr riscos reais, além de me apavorar, não é por medo que eu sinta excessivamente –
perturba-me a perfeita atenção às minhas sensações, o que me incomoda e me despersonaliza.

Nunca vou para onde há risco. Tenho medo a tédio dos perigos. Um poente é um fenómeno 
intelectual.

79

Leve, como uma coisa que começasse, a maresia da brisa pairou de sobre o Tejo e espalhou-se 
sujamente pelos princípios da Baixa. Nauseava frescamente, num torpor frio de mar morno. 
Senti a vida no estômago, e o olfacto tornou-se-me uma coisa por detrás dos olhos. Altas, 

pousavam em nada nuvens ralas, rolos; num cinzento a desmoronar-se para branco falso. A 



atmosfera era de uma ameaça de céu cobarde, como a de uma trovoada inaudível, feita de ar 
somente.

Havia estagnação no próprio voo das gaivotas; pareciam coisas mais leves que o ar, deixadas 
nele por alguém. Nada abafava. A tarde caía num desassossego nosso; o ar refrescava 

intermitentemente.

Pobres das esperanças que tenho tido, saídas da vida que tenho tido de ter! São como esta hora 
e este ar, névoas sem névoa, alinhavos rotos de tormenta falsa. Tenho vontade de gritar, para 
acabar com a paisagem e a meditação. Mas há maresia no meu propósito, e a baixa-mar em 

mim deixou descoberto o negrume lodoso que está ali fora e não vejo senão pelo cheiro.

Tanta inconsequência em querer bastar-me! Tanta consciência sarcástica das sensações 
supostas! Tanto enredo da alma com as sensações, dos pensamentos com o ar e o rio, para 

dizer que me dói a vida no olfacto e na consciência, para não saber dizer, como na frase simples 
e ampla do Livro de Job, «Minha alma está cansada de minha vida!»

80

INTERVALO DOLOROSO

Tudo me cansa, mesmo o que me não cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dor.

Quem me dera ser uma criança pondo barcos de papel num tanque de quinta, com um dossel 
rústico de entrelaçamentos de parreira pondo xadrezes de luz e sombra verde nos reflexos 

sombrios da pouca água.

Entre mim e a vida há um vidro ténue. Por mais nitidamente que eu veja e compreenda a vida, 
eu não lhe posso tocar.

Raciocinar a minha tristeza? Para quê, se o raciocínio é um esforço? e quem é triste não pode 
esforçar-se.

Nem mesmo abdico daqueles gestos banais da vida de que eu tanto quereria abdicar. Abdicar é 
um esforço, e eu não possuo o de alma com que esforçar-me.

Quantas vezes me punge o não ser o manobrante daquele carro, o cocheiro daquele trem! 
qualquer banal Outro suposto cuja vida, por não ser minha, deliciosamente se me penetra de eu 

querê-la e se me penetra até de alheia!

Eu não teria o horror à vida como a uma Coisa. A noção da vida como um Todo não me 
esmagaria os ombros do pensamento.

Os meus sonhos são um refúgio estúpido, como um guarda-chuva contra um raio.

Sou tão inerte, tão pobrezinho, tão falho de gestos e de actos.

Por mais que por mim me embrenhe, todos os atalhos do meu sonho vão dar a clareiras de 
angústia.

Mesmo eu, o que sonha tanto, tenho intervalos em que o sonho me foge. Então as coisas 
aparecem-me nítidas. Esvai-se a névoa de que me cerco. E todas as arestas visíveis ferem a 

carne da minha alma. Todas as durezas olhadas me magoam o conhecê-las durezas. Todos os 



pesos visíveis de objectos me pesam por a alma dentro.

A minha vida é como se me batessem com ela.

92

(a child hand's playing with cotton-reels, etc.)

Eu nunca fiz senão sonhar. Tem sido esse, e esse apenas, o sentido da minha vida. Nunca tive 
outra preocupação verdadeira senão a minha vida interior. As maiores dores da minha vida 

esbatem-se-me quando, abrindo a janela para dentro de mim, pude esquecer-me na visão do 
seu movimento.

Nunca pretendi ser senão um sonhador. A quem me falou de viver nunca prestei atenção. 
Pertenci sempre ao que não está onde estou e ao que nunca pude ser. Tudo o que não é meu, 
por baixo que seja, teve sempre poesia para mim. Nunca amei senão coisa nenhuma. Nunca 

desejei senão o que nem podia imaginar. À vida nunca pedi senão que passasse por mim sem 
que eu a sentisse. Do amor apenas exigi que nunca deixasse de ser um sonho longínquo. Nas 

minhas próprias paisagens interiores, irreais todas elas, foi sempre o longínquo que me atraiu, e 
os aquedutos que se esfumavam – quase na distância das minhas paisagens sonhadas, tinham 
uma doçura de sonho em relação às outras partes da paisagem - uma doçura que fazia com que 

eu as pudesse amar.

A minha mania de criar um mundo falso acompanha-me ainda, e só na minha morte me 
abandonará. Não alinho hoje nas minhas gavetas carros de linha e peões de xadrez – com um 
bispo ou um cavalo acaso sobressaindo – mas tenho pena de o não fazer... e alinho na minha 

imaginação, confortavelmente, como quem no inverno se aquece a uma lareira, figuras que 
habitam, e são constantes e vivas, na minha vida interior. Tenho um mundo de amigos dentro de 

mim, com vidas próprias, reais, definidas e imperfeitas.

Alguns passam dificuldades, outros têm uma vida boémia, pitoresca e humilde. Há outros que 
são caixeiros-viajantes. (Poder sonhar-me caixeiro-viajante foi sempre uma das minhas grandes 
ambições – irrealizável infelizmente!) Outros moram em aldeias e vilas lá para as fronteiras de 
um Portugal dentro de mim; vêm à cidade, onde por acaso os encontro e reconheço, abrindo-
lhes os braços, numa atracção... E quando sonho isto, passeando no meu quarto, falando alto, 
gesticulando... quando sonho isto, e me visiono encontrando-os, todo eu me alegro, me realizo, 

me pulo, brilham-me os olhos, abro os braços e tenho uma felicidade enorme, real.

Ah, não há saudades mais dolorosas do que as das coisas que nunca foram! O que eu sinto 
quando penso no passado que tive no tempo real, quando choro sobre o cadáver da vida da 

minha infância ida,... isso mesmo não atinge o fervor doloroso e trémulo com que choro sobre 
não serem reais as figuras humildes dos meus sonhos, as próprias figuras secundárias que me 

recordo de ter visto uma só vez, por acaso, na minha pseudovida, ao virar uma esquina da 
minha visionação, ao passar por um portão numa rua que subi e percorri por esse sonho fora.

A raiva de a saudade não poder reavivar e reerguer nunca é tão lacrimosa contra Deus, que 
criou impossibilidades, do que quando medito que os meus amigos de sonho, com quem passei 

todos detalhes de uma vida suposta, com quem tantas conversas iluminadas, em cafés 
imaginários, tenho tido, não pertenceram, afinal, a nenhum espaço onde pudessem ser, 

realmente, independentes da minha consciência deles!

Oh, o passado morto que eu trago comigo e nunca esteve senão comigo! As flores do jardim da 
pequena casa de campo e que não existiu senão em mim. As hortas, os pomares, o pinhal, da 



quinta que foi só um meu sonho! As minhas vilegiaturas supostas, os meus passeios por um 
campo que nunca existiu! As árvores de à beira da estrada, os atalhos, as pedras, os 

camponeses que passam... tudo isto, que nunca passou de um sonho, está guardado em minha 
memória a fazer de dor e eu, que passei horas a sonhá-los, passo horas depois a recordar tê-los 
sonhado e é, na verdade, saudade que eu tenho, um passado que eu choro, uma vida-real morta 

que fito, solene no seu caixão.

Há também as paisagens e as vidas que não foram inteiramente interiores. Certos quadros, sem 
subido relevo artístico, certas oleogravuras que havia em paredes com que convivi muitas horas 
- passam a realidade dentro de mim. Aqui a sensação era outra, mais pungente e triste. Ardia-

me não poder estar ali, quer eles fossem reais ou não. Não ser eu, ao menos, uma figura a mais 
desenhada ao pé daquele bosque ao luar que havia numa pequena gravura dum quarto onde 

dormi já não em pequeno! Não poder eu pensar que estava ali oculto, no bosque à beira do rio, 
porque aquele luar eterno (embora mal desenhado), vendo o homem que passa num barco por 

baixo do debruçar-se de um salgueiro! Aqui o não poder sonhar inteiramente doía-me. As feições 
da minha saudade eram outras. Os gestos do meu desespero eram diferentes. A impossibilidade 

que me torturava era de outra ordem de angústia. Ah, não ter tudo isto um sentido em Deus, 
uma realização conforme o espírito de nossos desejos, não sei onde, por um tempo vertical, 

consubstanciado com a direcção das minhas saudades e dos meus devaneios! Não haver, pelo 
menos só para mim, um paraíso feito disto! Não poder eu encontrar os amigos que sonhei, 
passear pelas ruas que criei, acordar, entre o ruído dos galos e das galinhas e o rumorejar 
matutino da casa, na casa de campo em que eu me supus... e tudo isto mais perfeitamente 

arranjado por Deus, posto naquela perfeita ordem para existir, na precisa forma para eu o ter que 
nem os meus próprios sonhos atingem senão na falta de uma dimensão do espaço íntimo que 

entretém essas pobres realidades...

Ergo a cabeça de sobre o papel em que escrevo... É cedo ainda. Mal passa o meio-dia e é 
domingo. O mal da vida, a doença de ser consciente, entra com o meu próprio corpo e perturba-
me. Não haver ilhas para os inconfortáveis, alamedas vetustas, inencontráveis de antes, para os 
isolados no sonhar! Ter de viver e, por pouco que seja, de agir; ter de roçar pelo facto de haver 
outra gente, real também, na vida! Ter de estar aqui escrevendo isto, por me ser preciso à alma 
fazê-lo, e, mesmo isto, não poder sonhá-lo apenas; exprimi-lo sem palavras, sem consciência 

mesmo, por uma construção de mim próprio em música e esbatimento, de modo que me 
subissem as lágrimas aos olhos só de me sentir expressar-me, e eu fluísse, como um rio 

encantado, por lentos declives de mim próprio, cada vez mais para o inconsciente e o Distante, 
sem sentido nenhum excepto Deus. 
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Sou daquelas almas que as mulheres dizem que amam, e nunca reconhecem quando 
encontram; daquelas que, se elas as reconhecessem, mesmo assim não as reconheceriam. 
Sofro a delicadeza dos meus sentimentos com uma atenção desdenhosa. Tenho todas as 
qualidades, pelas quais são admirados os poetas românticos, mesmo aquela falta dessas 

qualidades, pela qual se é realmente poeta romântico. Encontro-me descrito (em parte) em 
vários romances como protagonista de vários enredos; mas o essencial da minha vida, como da 

minha alma, é não ser nunca protagonista.

Não tenho uma ideia de mim próprio; nem aquela que consiste em uma falta de ideia de mim 
próprio. Sou um nómada da consciência de mim. Tresmalharam-se à primeira guarda os 

rebanhos da minha riqueza íntima.

A única tragédia é não nos podermos conceber trágicos. Vi sempre nitidamente a minha 
coexistência com o mundo. Nunca senti nitidamente a minha falta de coexistir com ele; por isso 



nunca fui um normal.

Agir é repousar.

Todos os problemas são insolúveis. A essência de haver um problema é não haver uma solução. 
Procurar um facto significa não haver um facto. Pensar é não saber existir.

Passo horas, às vezes, no Terreiro do Paço, à beira do rio, meditando em vão. A minha 
impaciência constantemente me quer arrancar desse sossego, e a minha inércia constantemente 
me detém nele. Medito, então, em uma modorra de físico, que se parece com a volúpia apenas 
como o sussurro de vento lembra vozes, na eterna insaciabilidade dos meus desejos vagos, na 

perene instabilidade das minhas ânsias impossíveis. Sofro, principalmente, do mal de poder 
sofrer. Falta-me qualquer coisa que não desejo e sofro por isso não ser propriamente sofrer.

O cais, a tarde, a maresia entram todos, e entram juntos, na composição da minha angústia. As 
flautas dos pastores impossíveis não são mais suaves que o não haver aqui flautas e isso 

lembrar-mas. Os idílios longínquos, ao pé de riachos, doem-me esta hora análoga por dentro, []
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O peso de sentir! O peso de ter que sentir!
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O homem vulgar, por mais dura que lhe seja a vida, tem ao menos a felicidade de a não pensar. 
Viver a vida decorrentemente, exteriormente, como um gato ou um cão – assim fazem os 

homens gerais, e assim se deve viver a vida para que possa contar a satisfação do gato e do 
cão.

Pensar é destruir. O próprio processo do pensamento o indica para o mesmo pensamento, 
porque pensar é decompor. Se os homens soubessem meditar no mistério da vida, se 

soubessem sentir as mil complexidades que espiam a alma em cada pormenor da acção, não 
agiriam nunca, não viveriam até. Matar-se-iam de assustados, como os que se suicidam para 

não ser guilhotinados no dia seguinte.
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DIA DE CHUVA

O ar é de um amarelo escondido, como um amarelo pálido visto através dum branco sujo. Mal há 
amarelo no ar acinzentado. A palidez do cinzento, porém, tem um amarelo na sua tristeza.
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Penso às vezes, com um deleite triste, que se um dia, num futuro a que eu já não pertença, 
estas frases, que escrevo, durarem com louvor, eu terei enfim a gente que me «compreenda», 

os meus, a família verdadeira para nela nascer e ser amado. Mas, longe de eu nela ir nascer, eu 
terei já morrido há muito. Serei compreendido só em éfígie, quando a afeição já não compense a 

quem morreu a só desafeição que houve, quando vivo.

Um dia talvez compreendam que cumpri, como nenhum outro, o meu dever-nato de intérprete de 
uma parte do nosso século; e, quando o compreendam, hão-de escrever que na minha época fui 

incompreendido, que infelizmente vivi entre desafeições e friezas, e que é pena que tal me 
acontecesse. E o que escrever isto será, na época em que o escrever, incompreendedor, como 

os que me cercam, do meu análogo daquele tempo futuro. Porque os homens só aprendem para 
uso dos seus bisavós, que já morreram. Só aos mortos sabemos ensinar as verdadeiras regras 

de viver.

Na tarde em que escrevo, o dia de chuva parou. Uma alegria do ar é fresca de mais contra a 
pele. O dia vai acabando não em cinzento, mas em azul-pálido. Um azul vago reflecte-se, 

mesmo, nas pedras das ruas. Dói viver, mas é de longe. Sentir não importa. Acende-se uma ou 
outra montra.

Em uma outra janela alta há gente que vê acabarem o trabalho. O mendigo que roça por mim 
pasmaria, se me conhecesse.

No azul menos pálido e menos azul, que se espelha nos prédios, entardece um pouco mais a 
hora indefinida.

Cai leve, fim do dia certo, em que os que crêem e erram se engrenam no trabalho do costume, e 
têm, na sua própria dor, a felicidade da inconsciência. Cai leve, onda de luz que cessa, 

melancolia da tarde inútil, bruma sem névoa que entra no meu coração. Cai leve, suave, 
indefinida palidez lúcida e azul da tarde aquática - leve, suave, triste sobre a terra simples e fria. 

Cai leve, cinza invisível, monotonia magoada, tédio sem torpor.
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Três dias seguidos de calor sem calma, tempestade latente no mal-estar da quietude de tudo, 
vieram trazer, porque a tempestade se escoasse para outro ponto, um leve fresco morno e grato 
à superfície lúcida das coisas. Assim às vezes, neste decurso da vida, a alma, que sofreu porque 

a vida lhe pesou, sente subitamente um alívio, sem que se desse nela o que o explicasse.

Concebo que sejamos climas, sobre que pairam ameaças de tormenta, noutro ponto realizadas.

A imensidade vazia das coisas, o grande esquecimento que há no céu e na terra...
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Nuvens... Hoje tenho consciência do céu, pois há dias em que o não olho mas sinto, vivendo na 
cidade e não na natureza que a inclui. Nuvens... São elas hoje a principal realidade, e 

preocupam-me como se o velar do céu fosse um dos grandes perigos do meu destino. Nuvens... 
Passam da barra para o Castelo, de ocidente para oriente, num tumulto disperso e despido, 

branco às vezes, se vão esfarrapadas na vanguarda de não sei quê; meio-negro outras, se, mais 
lentas, tardam em ser varridas pelo vento audível; negras de um branco sujo, se, como se 



quisessem ficar, enegrecem mais da vinda que da sombra o que as ruas abrem de falso espaço 
entre as linhas fechadoras da casaria.

Nuvens... Existo sem que o saiba e morrerei sem que o queira. Sou o intervalo entre o que sou e 
o que não sou, entre o que sonho e o que a vida fez de mim, a média abstracta e carnal entre 
coisas que não são nada, sendo eu nada também. Nuvens... Que desassossego se sinto, que 
desconforto se penso, que inutilidade se quero! Nuvens... Estão passando sempre, umas muito 
grandes, parecendo, porque as casas não deixam ver se são menos grandes que parecem, que 
vão a tomar todo o céu; outras de tamanho incerto, podendo ser duas juntas ou uma que se vai 
partir em duas, sem sentido no ar alto contra o céu fatigado; outras ainda, pequenas, parecendo 
brinquedos de poderosas coisas, bolas irregulares de um jogo absurdo, só para um lado, num 

grande isolamento, frias.

Nuvens... Interrogo-me e desconheço-me. Nada tenho feito de útil nem farei de justificável. 
Tenho gasto a parte da vida que não perdi em interpretar confusamente coisa nenhuma, fazendo 
versos em prosa às sensações intransmissíveis com que torno meu o universo incógnito. Estou 
farto de mim, objectiva e subjectivamente. Estou farto de tudo, e do tudo de tudo. Nuvens... São 

tudo, desmanchamentos do alto, coisas hoje só elas reais entre a terra nula e o céu que não 
existe; farrapos indescritíveis do tédio que lhes imponho; névoa condensada em ameaças de cor 

ausente; algodões de rama sujos de um hospital sem paredes. Nuvens... São como eu, uma 
passagem desfeita entre o céu e a terra, ao sabor de um impulso invisível, trovejando ou não 
trovejando, alegrando brancas ou escurecendo negras, ficções do intervalo e do descaminho, 
longe do ruído da terra e sem ter o silêncio do céu. Nuvens... Continuam passando, continuam 
sempre passando, passarão sempre continuando, num enrolamento descontínuo de meadas 

baças, num alongamento difuso de falso céu desfeito.
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Fluido, o abandono do dia finda entre púrpuras exaustas. Ninguém me dirá quem sou, nem 
saberá quem fui. Desci da montanha ignorada ao vale que ignoraria, e meus passos foram, na 

tarde lenta, vestígios deixados nas clareiras da floresta. Todos quantos amei me esqueceram na 
sombra. Ninguém soube do último barco. No correio não havia notícia da carta que ninguém 

haveria de escrever.

Tudo, porém, era falso. Não contaram histórias que outros houvessem contado, nem se sabe ao 
certo do que partiu outrora, na esperança do embarque falso, filho da bruma futura e da 
indecisão por vir. Tenho nome entre os que tardam, e esse nome é sombra como tudo.
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Tudo se me evapora. A minha vida inteira, as minhas recordações, a minha imaginação e o que 
contém, a minha personalidade, tudo se me evapora. Continuamente sinto que fui outro, que 

senti outro, que pensei outro. Aquilo a que assisto é um espectáculo com outro cenário. E aquilo 
a que assisto sou eu.

Encontro às vezes, na confusão vulgar das minhas gavetas literárias, papéis escritos por mim há 
dez anos, há quinze anos, há mais anos talvez. E muitos deles me parecem de um estranho; 
desreconheço-me neles. Houve quem os escrevesse, e fui eu. Senti-os eu, mas foi como em 

outra vida, de que houvesse agora despertado como de um sono alheio.



É frequente eu encontrar coisas escritas por mim quando ainda muito jovem - trechos dos 
dezassete anos, trechos dos vinte anos. E alguns têm um poder de expressão que me não 

lembro de poder ter tido nessa altura da vida. Há em certas frases, em vários períodos, de coisas 
escritas a poucos passos da minha adolescência, que me parecem produto de tal qual sou 

agora, educado por anos e por coisas. Reconheço que sou o mesmo que era. E, tendo sentido 
que estou hoje num progresso grande do que fui, pergunto onde está o progresso se então era o 

mesmo que hoje sou.

Há nisto um mistério que me desvirtua e me oprime.

Ainda há dias sofri uma impressão espantosa com um breve escerto do meu passado. Lembro-
me perfeitamente de que o meu escrúpulo, pelo menos relativo, pela linguagem data de há 

poucos anos. Encontrei numa gaveta um escrito meu, muito mais antigo, em que esse mesmo 
escrúpulo estava fortemente acentuado. Não me compreendi no passado positivamente. Como 
avancei para o que já era? Como me conheci hoje o que me desconheci ontem? E tudo se me 

confunde num labirinto onde, comigo, me extravio de mim.

Devaneio com o pensamento, e estou certo que isto que escrevo já o escrevi. Recordo. E 
pergunto ao que em mim presume de ser se não haverá no platonismo das sensações outra 

anamnese mais inclinada, outra recordação de uma vida anterior que seja apenas desta vida...

Meu Deus, meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Quem é eu? O que é este intervalo que há 
entre mim e mim?
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Outra vez encontrei um trecho meu, escrito em francês, sobre o qual haviam passado já quinze 
anos. Nunca estive em França, nunca lidei de perto com franceses, nunca tive exercício, 
portanto, daquela língua, de que me houvesse desabituado. Leio hoje tanto francês como 

sempre li. Sou mais velho, sou mais prático de pensamento: deverei ter progredido. E esse 
trecho do meu passado longínquo tem uma segurança no uso do francês que eu hoje não 

possuo; o estilo é fluido, como hoje o não poderei ter naquele idioma; há trechos inteiros, frases 
completas, formas e modos de expressão que acentuam um domínio daquela língua de que me 
extraviei sem que me lembrasse que o tinha. Como se explica isto? A quem me substituí dentro 

de mim?

Bem sei que é fácil formar uma teoria da fluidez das coisas e das almas, compreender que 
somos um decurso interior de vida, imaginar que o que somos é uma quantidade grande, que 
passamos por nós, que fomos muitos... Mas aqui há outra coisa que não o mero decurso da 

personalidade entre as próprias margens: há o outro absoluto, um ser alheio que foi meu. Que 
perdesse, com o acréscimo da idade, a imaginação, a emoção, um tipo de inteligência, um modo 
de sentimento – tudo isso, fazendo-me pena, me não faria pasmo. Mas a que assisto quando me 

leio como a um estranho? A que beira estou se me vejo no fundo?

Outras vezes encontro trechos que me não lembro de ter escrito – o que é pouco para pasmar –, 
mas que nem me lembro de poder ter escrito – o que me apavora. Certas frases são de outra 
mentalidade. É como se encontrasse um retrato antigo, sem dúvida meu, com uma estatura 

diferente, com umas feições incógnitas – mas indiscutivelmente meu, pavorosamente eu.
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Tenho as opiniões mais desencontradas, as crenças mais diversas. É que nunca penso, nem 
falo, nem ajo... Pensa, fala, age por mim sempre um sonho qualquer meu, em que me encarno 

de momento. Vou a falar e falo eu-outro. De meu, só sinto uma incapacidade enorme, um vácuo 
imenso, uma incompetência ante tudo quanto é a vida. Não sei os gestos a acto nenhum real, []

Nunca aprendi a existir.

Tudo que quero consigo, logo que seja dentro de mim.

Quero que a leitura deste livro vos deixe a impressão de tédio continuado em pesadelo 
voluptuoso.

O que antes era moral, é estético hoje para nós... O que era social é hoje individual...

Para quê olhar para os crepúsculos se tenho em mim milhares de crepúsculos diversos - alguns 
dos quais que o não são - e se, além de os olhar dentro de mim, eu próprio os sou, por dentro?
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Sim, é o poente. Chego à foz da Rua da Alfândega, vagaroso e disperso, e, ao clarear-me o 
Terreiro do Paço, vejo, nítido, o sem sol do céu ocidental. Esse céu é de um azul esverdeado 
para cinzento branco, onde, do lado esquerdo, sobre os montes da outra margem, se agacha, 
amontoada, uma névoa acastanhada de cor-de-rosa morto. Há uma grande paz que não tenho 

dispersa friamente no ar outonal abstracto. Sofro de não ter o prazer vago de supor que ela 
existe. Mas, na realidade, não há paz nem falta de paz: céu apenas, céu de todas as cores que 

desmaiam - azul branco, verde ainda azulado, cinzento pálido entre verde e azul, vagos tons 
remotos de cores de nuvens que o não são, amareladamente escurecidas de encarnado findo. E 

tudo isto é uma visão que se extingue no mesmo momento em que é tida, um intervalo entre 
nada e nada, alado, posto alto, em tonalidades de céu e mágoa, prolixo e indefinido.

Sinto e esqueço. Uma saudade, que é a de toda a gente por tudo, invade-me como um ópio do 
ar frio. Há em mim um êxtase de ver, íntimo e postiço.

Para os lados da barra, onde o ter cessado o sol cada vez mais se acaba, a luz extingue-se em 
branco lívido que se azula de esverdeado frio. Há no ar um torpor do que se não consegue 

nunca. Cala alto a paisagem do céu.

Nesta hora, em que sinto até transbordar, quisera ter a malícia inteira de dizer, o capricho livre 
de um estilo por destino. Mas não, só o céu alto é tudo, remoto, abolindo-se, e a moção que 

tenho, e que é tantas, juntas e confusas, não é mais que o reflexo desse céu nulo num lago em 
mim – lago recluso entre rochedos hirtos, calado, olhar de morto, em que a altura se contempla 

esquecida.

Tantas vezes, tantas, como agora, me tem pesado sentir que sinto – sentir como angústia só por 
ser sentir, a inquietação de estar aqui, a saudade de outra coisa que se não conheceu, o poente 

de todas as emoções, amarelecer-me esbatido para tristeza cinzenta na minha consciência 
externa de mim.

Ah, quem me salvará de existir? Não é a morte que quero, nem a vida: é aquela outra coisa que 
brilha no fundo da ânsia como um diamante possível numa cova a que se não pode descer. É 

todo o peso e toda a mágoa deste universo real e impossível, deste céu estandarte de um 
exército incógnito, destes tons que vão empalidecendo pelo ar fictício, de onde o crescente 



imaginário da lua emerge numa brancura eléctrica parada, recortado a longínquo e a insensível.

É toda a falta de um Deus verdadeiro que é o cadáver vácuo do céu alto e da alma fechada. 
Cárcere infinito- porque és infinito, não se pode fugir de ti!
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Só uma vez fui verdadeiramente amado. Simpatias, tive-as sempre, e de todos. Nem ao mais 
casual tem sido fácil ser grosseiro, ou ser brusco, ou ser até frio para comigo. Algumas simpatias 

tive que, com auxílio meu, poderia – pelo menos talvez – ter convertido em amor ou afecto. 
Nunca tive paciência ou atenção do espírito para sequer desejar empregar esse esforço.

A princípio de observar isto em mim, julguei – tanto 'nos desconhecemos – que havia neste caso 
da minha alma uma razão de timidez. Mas depois descobri que não havia; havia um tédio das 

emoções, diferente do tédio da vida, uma impaciência de me ligar a qualquer sentimento 
contínuo, sobretudo quando houvesse de se lhe atrelar um esforço prosseguido. Para quê? 

pensava em mim o que não pensa. Tenho a subtileza bastante, o tacto psicológico suficiente 
para saber o «como»; o «como do como» sempre me escapou. A minha fraqueza de vontade 

começou sempre por ser uma fraqueza da vontade de ter vontade. Assim me sucedeu nas 
emoções como me sucede na inteligência, e na vontade mesma, e em tudo quanto é vida.

Mas daquela vez em que uma malícia da oportunidade me fez julgar que amava, e verificar 
deveras que era amado, fiquei, primeiro, estonteado e confuso, como se me saíra uma sorte 

grande em moeda inconvertível. Fiquei, depois, porque ninguém é humano sem o ser, levemente 
envaidecido; esta emoção, porém, que pareceria a mais natural, passou rapidamente. Sucedeu-
se um sentimento difícil de definir, mas em que se salientavam incomodamente as sensações de 

tédio, de humilhação e de fadiga.

De tédio, como se o Destino me houvesse imposto uma tarefa em serões desconhecidos. De 
tédio, como se um novo dever – o de uma horrorosa reciprocidade – me fosse dado com a ironia 
de um privilégio, que eu me teria ainda que maçar, agradecendo-o ao Destino. De tédio, como se 

me não bastasse a monotonia inconsistente da vida, para agora se lhe sobrepor a monotonia 
obrigatória de um sentimento definido.

E de humilhação, sim, de humilhação. Tardei em perceber a que vinha um sentimento 
aparentemente tão pouco justificado pela sua causa. O amor a ser amado deveria ter-me 

aparecido. Deveria ter-me envaidecido de alguém reparar atentamente para a minha existência 
como ser-amável. Mas, à parte o breve momento de real envaidecimento, em que todavia não 
sei se o pasmo teve mais parte que a própria vaidade, a humilhação foi a sensação que recebi 
de mim. Senti que me era dada uma espécie de prémio destinado a outrem – prémio, sim, de 

valia para quem naturalmente o merecesse.

Mas fadiga, sobretudo fadiga – a fadiga que passa o tédio. Compreendi então uma frase de 
Chateaubriand que sempre me enganara por falta de experiência de mim mesmo. Diz 

Chateaubriand, figurando-se em Renê, «amarem-o cansava-o» – on le fatigait en Paimant. 
Conheci, com pasmo, que isto representava uma experiencia idêntica à minha, e cuja verdade 

portanto eu não tinha o direito de negar.

A fadiga de ser amado, de ser amado deveras! A fadiga de sermos o objecto do fardo das 
emoções alheias! Converter quem quisera ver-se livre, sempre livre, no moço de fretes da 

responsabilidade de corresponder, da decência de se não afastar, para que se não suponha que 
se é príncipe nas emoções e se renega o máximo que uma alma humana pode dar. A fadiga [de] 

se nos tornar a existência uma coisa dependente em absoluto de uma relação com um 



sentimento de outrem! A fadiga de, em todo o caso, ter forçosamente que sentir, ter 
forçosamente, ainda que sem reciprocidade, que amar um pouco também!

Passou de mim, como até mim veio, esse episódio na sombra. Hoje não resta dele nada, nem na 
minha inteligência, nem na minha emoção. Não me trouxe experiência alguma que eu não 

pudesse ter deduzido das leis da vida humana cujo conhecimento instintivo albergo em mim 
porque sou humano. Não me deu nem prazer que eu recorde com tristeza, ou pesar que eu 

lembre com tristeza também. Tenho a impressão de que foi uma coisa que li algures, um 
incidente sucedido a outrem, novela de que li metade, e de que a outra metade faltou, sem que 
me importasse que faltasse, pois até onde a li estava certa, e, embora não tivesse sentido, tal 

era já que lhe não poderia dar sentido a parte faltante, qualquer que fosse o seu enredo.

Resta-me apenas uma gratidão a quem me amou. Mas e uma gratidão abstracta, pasmada, mais 
da inteligência do que de qualquer emoção. Tenho pena que alguém tivesse tido pena por minha 

causa; é disso que tenho pena, e não tenho pena de mais nada.

Não é natural que a vida me traga outro encontro com as emoções naturais. Quase desejo que 
apareça para ver como sinto dessa segunda vez, depois de ter atravessado toda uma extensa 

análise da primeira experiência. É possível que sinta menos; é também possível que sinta mais. 
Se o Destino o der, que o dê. Sobre as emoções tenho curiosidade. Sobre os factos, quaisquer 

que venham a ser, não tenho curiosidade alguma.
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Desde o meio do século dezoito que uma doença terrível baixou progressivamente sobre a 
civilização. Dezassete séculos de aspiração cristã constantemente iludida, cinco séculos de 

aspiração pagã perenemente postergada – o catolicismo que falira como cristismo, a renascença 
que falira como paganismo, a reforma que falira como fenómeno universal. O desastre de tudo 

quanto se sonhara, a vergonha, de tudo quanto se conseguira, a miséria de viver sem vida digna 
que' os outros pudessem ter connosco, e sem vida dos outros que pudéssemos dignamente ter.

Isto caiu nas almas e envenenou-as. O horror à acção, por ter de ser vil numa sociedade vil, 
inundou os espíritos. A actividade superior da alma adoeceu; só a actividade inferior, porque 

mais vitalizada, não decaiu; inerte a outra, assumiu a regência do mundo.

Assim nasceu uma literatura e uma arte feitas dos elementos secundários do pensamento – o 
romantismo; e uma vida social feita dos elementos secundários da actividade – a democracia 

moderna. As almas nascidas para mandar só tinham o remédio de abster-se. As almas nascidas 
para criar, numa sociedade onde as forças criadoras faliam, tinham por único mundo plástico à 

sua vontade o mundo social dos seus sonhos, a esterilidade introspectiva da própria alma. 
Chamamos «românticos», por igual, aos grandes que faliram e aos pequenos que se revelaram. 
Mas não há semelhança senão na sentimentalidade evidente; mas em uns a sentimentalidade 
mostra a impossibilidade do uso activo da inteligência; em outros mostra a ausência da própria 

inteligência. São fruto da mesma época um Chateaubriand e um Hugo, um Vigny e um Michelet. 
Mas um Chateaubriand é uma alma grande que diminui; um Hugo é uma alma pequena que se 

distende com o vento do tempo; um Vigny é um génio que teve de fugir; um Michelet uma mulher 
que teve de ser homem de génio. No pai de todos, Jean-Jacques Rousseau, as duas tendências 

estão juntas. A inteligência nele era de criador, a sensibilidade de escravo. Afirma ambas por 
igual. Mas a sensibilidade social, que tinha, envenenou as suas teorias, que a inteligência 

apenas dispôs claramente. A inteligência que tinha só serviu para gemer a miséria de coexistir 
com tal sensibilidade.

J.-J. Rousseau é o homem moderno, mas mais completo que qualquer homem moderno. Das 



fraquezas que o fizeram falir tirou – ai dele e de nós! – as forças que o fizeram triunfar. O que 
partiu dele venceu, mas nos lábaros da sua vitória, quando entrou na cidade, viu-se que estava 

escrita, em baixo, a palavra «Derrota». No que dele ficou para trás, incapaz do esforço de 
vencer, foram as coroas e os ceptros, a majestade de mandar e a glória de vencer por destino 

interno.

II

O mundo, no qual nascemos, sofre de século e meio de renúncia ede violência – da renúncia 
dos superiores e da violência dos inferiores, que é a sua vitória.

Nenhuma qualidade superior pode afirmar-se modernamente, tanto na acção, como no 
pensamento, na esfera política, como na espéculativa.

A ruína da influência aristocrática criou uma atmosfera de brutalidade e de indiferença pelas 
artes, onde uma sensibilidade fina não tem refúgio. Dói mais, cada vez mais, o contacto da alma 

com a vida. O esforço é cada vez mais doloroso, porque são cada vez mais odiosas as 
condições exteriores do esforço.

A ruína dos ideais clássicos fez de todos artistas possíveis, e portanto maus artistas. Quando o 
critério da arte era a construção sólida, a observância cuidada de regras – poucos podiam tentar 
ser artistas, e grande parte desses são muito bons. Mas quando a arte passou de ser tida como 

criação, para passar a ser tida como expressão de sentimentos, cada qual podia ser artista, 
porque todos têm sentimentos.

259

Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar. As palavras são para mim corpos tocáveis, 
sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para 
mim interesse de nenhuma espécie – nem sequer mental ou de sonho –, transmudou-se-me o 

desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço se dizem 
bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em 
todas as veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de um prazer inatingível que estou tendo. 

Tal página, até, de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintáctica, me faz tremer como um 
ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida.

Como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em que o gozo da 
entrega se sofre inteiramente. E, assim, muitas vezes, escrevo sem querer pensar, num 

devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas, criança menina ao colo delas. São 
frases sem sentido, decorrendo mórbidas, numa fluidez de água sentida, esquecer-se de ribeiro 
em que as ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. 
Assim as idéias, as imagens, trémulas de expressão, passam por mim em cortejos sonoros de 

sedas esbatidas, onde um lugar de ideia bruxuleia, malhado e confuso.

Não choro por nada que a vida traga ou leve. Há porém páginas de prosa que me'têm feito 
chorar. Lembro-me, como do que estou vendo, da noite em que, ainda criança, li pela primeira 

vez numa selecta o passo célebre de Vieira sobre o Rei Salomão. «Fabricou Salomão um 
palácio...» E fui lendo, até ao fim, trémulo, confuso; depois rompi em lágrimas, felizes, como 

nenhuma felicidade real me fará chorar, como nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele 
movimento hierático da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras 
inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são 



cores ideais - tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política. E, disse, chorei; 
hoje, relembrando, ainda choro. Não é – não – a saudade da infância de que não tenho 

saudades: é a saudade da emoção daquele momento, a mágoa de não poder já ler pela primeira 
vez aquela grande certeza sinfónica.

Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento
patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem 
Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, 

com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não 
quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a 

sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem ípsilon, como o escarro directo que 
me enoja independentemente de quem o cuspisse.

Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa vista e ouvida. E a gala da 
transliteração greco-romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha.

266

Quando vim primeiro para Lisboa, havia, no andar lá de cima de onde morávamos, um som de 
piano tocado em escalas, aprendizagem monótona da menina que nunca vi. Descubro hoje que, 
por processos de infiltração que desconheço, tenho ainda nas caves da alma, audíveis se abrem 

a porta lá de baixo, as escalas repetidas, tecladas, da menina hoje senhora outra, ou morta e 
fechada num lugar branco onde verdejam negros os ciprestes.

Eu era criança, e hoje não o sou; o som, porém, é igual na recordação ao que era na verdade, e 
tem, perenemente presente, se se ergue de onde finge que dorme, a mesma lenta teclagem, a 

mesma rítmica monotonia. Invade-me, de o considerar ou sentir, uma tristeza difusa, angustiosa, 
minha.

Não choro a perda da minha infância; choro que tudo, e nele a (minha) infância, se perca. É a 
fuga abstracta do tempo, não a fuga concreta do tempo que é meu, que me dói no cérebro físico 
pela recorrência repetida, involuntária, das escalas do piano lá de cima, terrivelmente anónimo e 

longínquo. É todo o mistério de que nada dura que martela repetidamente coisas que não 
chegam a ser música, mas são saudade, no fundo absurdo da minha recordação. 

Insensivelmente, num erguer visual, vejo a saleta que nunca vi, onde a aprendiza que não 
conheci está ainda hoje relatando, dedo a dedo cuidadosos, as escalas sempre iguais do que já 
está morto. Vejo, vou vendo mais, reconstruo vendo. E todo o lar lá do andar de cima, saudoso 

hoje mas não ontem, vem erguendo-se fictício da minha contemplação desentendida.

Suponho, porém, que nisto tudo sou translato, que a saudade que sinto não é bem minha, nem 
bem abstracta, mas a emoção interceptada de não sei que terceiro, a quem estas emoções, que 
em mim são literárias, fossem – di-lo-ia Vieira – literais. E na minha suposição de sentir que me 

magoo e angustio, e as saudades, a cuja sensação se me mareiam os olhos próprios, e por 
imaginação e outridade que as penso e sinto.

E sempre, com uma constancia que vem do fundo do mundo, com uma persistência que estuda 
metafisicamente, soam, soam, soam, as escalas de quem aprende piano, pela espinha dorsal 

física da minha recordação. São as ruas antigas com outra gente, hoje as mesmas ruas 
diversas; são pessoas mortas que me estão falando, através da transparência da falta delas 

hoje; são remorsos do que fiz ou não fiz, sons de regatos na noite, ruídos lá em baixo na casa 
queda.

Tenho ganas de gritar dentro da cabeça. Quero parar, esmagar, partir esse impossível disco 



gramofónico que soa dentro de mim em casa alheia, torturador intangível. Quero mandar parar a 
alma, para que ela, como veículo que me ocupassem, siga para diante só e me deixe. Endoideço 

de ter que ouvir. E por fim sou eu, no meu cérebro odientamente sensível, na minha pele 
pelicular, nos meus nervos postos à superfície, as teclas tecladas em escalas, ó piano horroroso 

é pessoal da nossa recordação.

E sempre, sempre, como que numa parte do cérebro que se tornasse independente, soam, 
soam, soam escalas lá em baixo, lá em cima, da primeira casa de Lisboa onde vim habitar.

275

O governo do mundo começa em nós mesmos. Não são os sinceros que governam o mundo, 
mas também não são os insinceros. São os que fabricam em si uma sinceridade real por meios 

artificiais e automáticos; essa sinceridade constitui a sua força, e é ela que irradia para a 
sinceridade menos falsa dos outros. Saber iludir-se bem é a primeira qualidade do estadista. Só 
aos poetas e aos filósofos compete a visão prática do mundo, porque só a esses é dado não ter 

ilusões. Ver claro é não agir.

276

Uma opinião é uma grosseria, mesmo quando não é sincera.

Toda a sinceridade é uma intolerância. Não há liberais sinceros. De resto, não há liberais.

288

Que tragédia não acreditar na perfectibilidade humana!...

- E que tragédia acreditar nela!

319

Reconheço hoje que falhei; só pasmo, às vezes, de não ter previsto que falharia. Que havia em 
mim que prognosticasse um triunfo? Eu não tinha a força cega dos vencedores ou a visão certa 

dos loucos... Era lúcido e triste como um dia frio.

As coisas nítidas confortam, e as coisas ao sol confortam. Ver passar a vida sob um dia azul 
compensa-mede muito. Esqueço indefinidamente, esqueço mais do que podia lembrar. O meu 

coração translúcido e aéreo penetra-se da suficiência das coisas, e olhar basta-me 
carinhosamente. Nunca eu fui outra coisa que uma visão incorpórea, despida de toda a alma 

salvo um vago ar que passou e que via.

Tenho elementos espirituais de boémio, desses que deixam a vida ir como uma coisa que se 
escapa das mãos e a tal hora em que o gesto de a obter dorme na mera ideia de fazê-lo. Mas 



não tive a compensação exterior do espírito boémio – o descuidado fácil das emoções imediatas 
e abandonadas. Nunca fui mais que um boémio isolado, o que é um absurdo; ou um boémio 

místico, o que e uma coisa impossível.

Certas horas-intervalos que tenho vivido, horas perante a Natureza, esculpidas na ternura do 
isolamento, ficar-me-ão para sempre como medalhas. Nesses momentos esqueci todos os meus 

propósitos de vida, todas as minhas direcções desejadas. Gozei não ser nada com uma 
plenitude de bonança espiritual, caindo no regaço azul das minhas aspirações. Não gozei nunca, 
talvez, uma hora indelével, isenta de um fundo espiritual de falência e de desânimo. Em todas as 

minhas horas libertas uma dor dormia, floria vagamente, por detrás dos muros da minha 
consciência, em outros quintais; mas o aroma e a própria cor dessas flores tristes atravessavam 
intuitivamente os muros, e o lado de lá deles, onde floriam as rosas, nunca deixava de ser, no 

mistério confuso do meu ser, um lado de cá esbatido na minha sonolência de viver.

Foi num mar interior que o rio da minha vida findou. À roda do meu solar sonhado todas as 
árvores estavam no outono. Esta paisagem circular é a coroa-de-espinhos da minha alma. Os 

momentos mais felizes da minha vida foram sonhos, e sonhos de tristeza, e eu via-me nos lagos 
deles como um Narciso cego, que gozasse a frescura próximo da água, sentindo-se debruçado 
nela, por uma visão anterior e nocturna, segredada às emoções abstractas, vivida nos recantos 

da imaginação com um cuidado materno em preferir-se.

Os teus colares de pérolas fingidas amaram comigo as minhas horas melhores. Eram cravos as 
flores preferidas, talvez porque não significavam requintes. Os teus lábios festejavam 

sobriamente a ironia do seu próprio sorriso. Compreendias bem o teu destino? Era por o 
conheceres sem que o compreendesses que o mistério escrito na tristeza dos teus olhos 

sombreara tanto os teus lábios desistidos. A nossa Pátria estava demasiado longe para rosas. 
Nas cascatas dos nossos jardins a água era pelúcida de silêncios. Nas pequenas cavidades 

rugosas das pedras, por onde a água escolhia, havia segredos que tivéramos quando crianças, 
sonhos do tamanho parado dos nossos soldados de chumbo, que podiam ser postos nas pedras 
da cascata, na execução estática duma grande acção militar, sem que faltasse nada aos nossos 

sonhos, nem nada tardasse às nossas suposições.

Sei que falhei. Gozo a volúpia indeterminada da falência como quem dá um apreço exausto a 
uma febre que o enclausura.

Tive um certo talento para a amizade, mas nunca tive amigos, quer porque eles me faltassem, 
quer porque a amizade que eu concebera fora um erro dos meus sonhos. Vivi sempre isolado, e 

cada vez mais isolado, quanto mais dei por mim.

411

O orgulho é a certeza emotiva da grandeza própria. A vaidade é a certeza emotiva de que os 
outros vêem em nós, ou nos atribuem, tal grandeza. Os dois sentimentos nem necessariamente 

se conjugam, nem por natureza se opõem. São diferentes porém conjugáveis.

O orgulho, quando existe só, sem acrescentamento de vaidade, manifesta-se, no seu resultado, 
como timidez: quem se sente grande, porém não confia em que os outros o reconheçam por tal, 
receia confrontar a opinião que tem de si mesmo com a opinião que os outros possam ter dele.

A vaidade, quando existe só, sem acrescentamento de orgulho, o que é possível porém raro, 
manifesta-se, no seu resultado, pela audácia. Quem tem a certcca de que os outros vêem nele 
valor nada receia deles. Pode haver coragem física sem vaidade; pode haver coragem moral 
sem vaidade; não pode haver audácia sem vaidade. E por audácia se entende a confiança na 



iniciativa. A audácia pode ser desacompanhada de coragem, física ou moral, pois estas 
disposições da índole são de ordem diferente, e com ela incomensuráveis.

437

Há sossegos do campo na cidade. Há momentos, sobretudo nos meios-dias de estio, em que, 
nesta Lisboa luminosa, o campo, como um vento, nos invade. E aqui mesmo, na Rua dos 

Douradores, temos o bom sono.

Que bom à alma ver calar, sob um sol alto quieto, estas carroças com palha, estes caixotes por 
fazer, estes transeuntes lentos, de aldeia transferida! Eu mesmo, olhando-os da janela do 

escritório, onde estou só, me transmuto: estou numa vila quieta da província, estagno numa 
aldeola incógnita, e porque me sinto outro sou feliz.

Bem sei: se ergo os olhos, está diante de mim a linha sórdida da casaria, as janelas por lavar de 
todos os escritórios da Baixa, as janelas sem sentido dos andares mais altos onde ainda se 

mora, e, ao alto, no angular das trapeiras, a roupa de sempre, ao sol entre vasos e plantas. Sei 
isto, mas é tão suave a luz que doura tudo isto, tão sem sentido o ar calmo que me envolve, que 
não tenho razão sequer visual para abdicar da minha aldeia postiça, da minha vila de província 

onde o comércio é um sossego.

Bem sei, bem sei... Verdade seja que é a hora de almoço, ou de repouso, ou de intervalo.. Tudo 
vai bem pela superfície da vida. Eu mesmo durmo, ainda que me debruce da varanda, como se 

fosse a amurada de um barco sobre uma paisagem nova. Eu mesmo nem cismo, como se 
estivesse na província. E, subitamente, outra coisa me surge, me envolve, me comanda: vejo por 
detrás do meio-dia da vila toda a vida em tudo da vila; vejo a grande felicidade estúpida da vida 

doméstica, a grande felicidade estúpida da vida nos campos, a grande felicidade estúpida do 
sossego na sordidez. Vejo, porque vejo. Mas não vi e desperto. Olho em roda, sorrindo, e, antes 
de mais nada, sacudo dos cotovelos do fato, infelizmente escuro, todo o pó do apoio da varanda, 

que ninguém limpou, ignorando que teria um dia, um momento que fosse, que ser a amurada 
sem pó possível de um barco singrando num turismo infinito.

464

Quem tenha lido as páginas deste livro, que estão antes desta, terá sem dúvida formado a ideia 
de que sou um sonhador. Ter-se-ia enganado se a formou. Para ser sonhador falta-me o 

dinheiro.

As grandes melancolias, as tristezas cheias de tédio, não podem existir senão com um ambiente 
de conforto e de sóbrio luxo. Por isso o Egeus de Poe, concentrado horas e horas numa 

absorção doentia, o faz num castelo antigo, ancestral, onde, para além das portas da grande 
sala onde jaz a vida, mordomos invisíveis administram a casa e a comida.

O grande sonho requer certas circunstâncias sociais. Um dia que, embevecido por certo 
movimento rítmico e dolente do que escrevera, me recordei de Chateaubriand, não tardou que 
me lembrasse de que eu não era visconde, nem sequer bretão. Outra vez que julguei sentir, no 

sentido do que dissera, uma semelhança com Rousseau, não tardou, também, que me 
ocorresse que, não [tendo] tido o privilégio de ser fidalgo e castelão, também o não tivera de ser 

suíço e vagabundo.



Mas, enfim, também há universo na Rua dos Douradores. Também aqui Deus concede que não 
falte o enigma de viver. E por isso, se são pobres, como a paisagem de carroças e caixotes, os 

sonhos que consigo extrair de entre as rodas e as tábuas, ainda assim são para mim o que 
tenho, e o que posso ter.

Alhures, sem dúvida, é que os poentes são. Mas até deste quarto andar sobre a cidade se pode 
pensar no infinito. Um infinito com armazéns em baixo, é certo, mas com estrelas ao fim... É o 

que me ocorre, neste acabar de tarde, à janela alta, na insatisfação do burguês que não sou e na 
tristeza do poeta que nunca poderei ser.

466

O homem não deve poder ver a sua própria cara. Isso é o que há de mais terrível. A Natureza 
deu-lhe o dom de não a poder ver, assim como de não poder fitar os seus próprios olhos.

Só na água dos rios e dos lagos ele podia fitar seu rosto. E a postura, mesmo, que tinha de 
tomar, era simbólica. Tinha de se curvar, de se baixar para cometer a ignomínia de se ver.

O criador do espelho envenenou a alma humana.

467

Ouvia-me lendo os meus versos – que nesse dia li bem, porque me distraí – e disse-me, com a 
simplicidade de uma lei natural: «Você, assim, e com outra cara, seria um grande fascinador.» A 
palavra «cara», mais que a referência que continha, ergueu-me de mim pela gola,do que me não
conheço. Vi o espelho do meu quarto, o meu pobre rosto de mendigo sem pobreza; e de repente 

o espelho virou-se e o espectro da Rua dos Douradores abriu-se diante de mim como um 
nirvana do carteiro.

A acuidade das minhas sensações chega a ser uma doença que me é alheia. Sofre-a outro de 
quem eu sou a parte doente, porque verdadeiramente sinto como em dependência de uma maior 

capacidade de sentir. Sou como um tecido especial, ou até uma célula, sobre a qual pesasse 
toda a responsabilidade de um organismo.

Se penso, é porque divago; se sonho, é porque estou desperto. Tudo em mim se embrulha 
comigo, e não tem forma de saber de ser.

474

UM DIA

Em vez de almoçar – necessidade que tenho de fazer acontecer-me todos os dias – fui ver o 
Tejo; e voltei a vaguear pelas ruas sem mesmo supor que achei útil à alma vê-lo. Ainda assim...

Viver não vale a pena. Só olhar é que vale a pena. Poder olhar sem viver realizaria a felicidade, 
mas é impossível, como tudo quanto costuma ser o que sonhamos. O êxtase que não incluísse a 

vida!...



Criar ao menos um pessimismo novo, uma nova negação, para que tivéssemos a ilusão que de 
nós alguma coisa, ainda que para mal, ficava!

480

Alastra ante meus olhos a cidade incerta e silente. As casas desigualam-se num aglomerado 
retido, e o luar, com manchas de incerteza, estagna de madrepérola os solavancos mortos da 

profusão. Há telhados e sombras, janelas e idade média. Não há de que haver arredores. Pousa 
no que se vê um vislumbre de longínquo. Por sobre de onde vejo há ramos negros de árvores, e 
eu tenho o sono da cidade inteira no meu coração dissuadido. Lisboa ao luar e o meu cansaço 

de amanhã!

Que noite! Prouvera a quem causou os pormenores do mundo que não houvesse para mim 
melhor estado ou melodia que o momento lunar destacado em que me desconheço conhecido.

Nem brisa, nem gente interrompe o que não penso. Tenho sono do mesmo modo que tenho 
vida. Só que sinto nas pálpebras como se houvesse o que fazer-mas pesar. Ouço a minha 

respiração. Durmo ou desperto?

Custa-me um chumbo dos sentidos o mover-me com os pés para onde moro. A carícia do 
apagamento, a flor dada do inútil, o meu nome nunca pronunciado, o meu desassossego entre 
margens, o privilégio de deveres cedidos, e, na última curva do parque avoengo, o outro século 

como um roseiral.

481

Entrei no barbeiro no modo do costume, com o prazer de me ser fácil entrar sem 
constrangimento nas casas conhecidas. A minha sensibilidade do novo é angustiante: tenho 

calma só onde já tenho estado.

Quando me sentei na cadeira, perguntei, por um acaso que lembra, ao rapaz barbeiro que me ia 
colocando no pescoço um linho frio e limpo, como ia o colega da cadeira da direita, mais velho e 

com espírito, que estava doente. Perguntei-lhe sem que me pesasse a necessidade de 
perguntar: ocorreu-me a oportunidade pelo local e a lembrança. "Morreu ontem", respondeu sem 

tom a voz que estava por detrás da toalha e de mim, e cujos dedos se erguiam da última 
inserção na nuca, entre mim e o colarinho. Toda a minha boa disposição irracional morreu de 
repente, como o barbeiro eternamente ausente da cadeira ao lado. Fez frio em tudo quanto 

penso. Não disse nada.

Saudades! Tenho-as até do que me não foi nada, por uma angústia de fuga do tempo e uma 
doença do mistério da vida. Caras que via habitualmente nas minhas ruas habituais - se deixo de 

vê-las entristeço; e não me foram nada, a não ser o símbolo de toda a vida.

O velho sem interesse das polainas sujas que cruzava frequentemente comigo às nove e meia 
da manhã? O cauteleiro coxo que me maçava inutilmente? O velhote redondo e corado do 
charuto à porta da tabacaria? O dono pálido da tabacaria? O que é feito de todos eles, que, 

porque os vi e os tornei a ver, foram parte da minha vida? Amanhã também eu me sumirei da 
Rua da Prata, da Rua dos Douradores, da Rua dos Fanqueiros. Amanhã também eu - a alma 

que sente e pensa, o universo que sou para mim - sim, amanhã eu também serei o que deixou 



de passar nestas ruas, o que outros vagamente evocarão com um "o que será dele?". E tudo 
quanto faço, tudo quanto sinto, tudo quanto vivo, não será mais que um transeunte a menos na 

quotidianidade de ruas de uma cidade qualquer.

Fernando Pessoa,  O Livro do Desassossego, ed. Richard Zenith. Linda-a-Velha, Abril 
Controljornal, 2000.

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  



  


