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/VNB OPJUF EF OPWFNCSP FN DJSDVOTU¢ODJBT RVF
O£P DBCF BRVJ SFWFMBS BDIFJ OB QPOUF .JSBCFBV
FN 1BSJT VN DBEFSOP EF DBQB QSFUB MVTUSPTB EF
MPOB JHVBM RVFMFT RVF DPTUVNBN TFS VTBEPT OBT
NFSDFBSJBT DPNP MJWSPDBJYB $POUJOIB FYBUBNFOUF
 Q¡HJOBT EF QBQFM PGDJP SFDIFBEBT QPS VNB MFUSB
NJºEB SFHVMBS TFN SBTVSBT -FJUVSB DVSJPTB QPS
WF[FT DBOTBUJWB QBTTBHFOT PCTDVSBT BOPUB§µFT RVF
NF QBSFDFSBN FTUSBOIBT PV NFTNP BCTPMVUBNFOUF
JNQS³QSJBT
'VJ BUS¡T EP QSPQSJFU¡SJP EBRVFMF DBEFSOP 'VJ
BUS¡T EFMF DPN QFSTFWFSBO§B CBTUBOUF QBSB RVF NJ
OIB DPOTDJªODJB QFSNBOFDFTTF USBORVJMB NBT QPS
NFJPT TVटDJFOUFNFOUF WBHPT QBSB RVF P DBEFSOP QV
EFTTF टDBS DPNJHP
1VCMJDP BRVJ VNB TFMF§£P EF GSBHNFOUPT EFMF
$BTP BMHVNBT FYQSFTTµFT TPFN EFTBKFJUBEBT JTTP TF
EFWF JOUFJSBNFOUF NJOIB USBEV§£P 0 NBOVTDSJUP
© FN GSBODªT
&N BMHVOT USFDIPT OPT RVBJT B USBEV§£P NF QBSF
DFV QFSGFJUBNFOUF EFTBTUSBEB BEJDJPOFJ FOUSF QBSªO
UFTJT B FYQSFTT£P FYBUB EP UFYUP %F RVBMRVFS NPEP
NBOUFOIP EJTQPTJ§£P EPT JOUFSFTTBEPT P PSJHJOBM
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Enquanto narrava o acontecido a M. D., ele
lançou a seguinte observação, a propósito:
— Bela experiência!
Só isso fora capaz de entender de tudo o que
eu havia dito. Uma experiência. Tenho horror
a esse termo. Serve bem para seus exercícios de
psicologia aplicada. Não tenho como viver com
uma folha de observação na mão. Contornar a
vida como um espectador, ajustá-la ali, escorá-la
aqui, ajeitá-la. Entre um arbusto que cresce selvagem e um jardineiro com tesouras e ideias, minha
simpatia de animal vai para o arbusto, por inteiro.
Contra esses arroubos de psicólogo só tenho
a faculdade de esquecer. Mas a tenho por inteiro.
Jamais me obcecou a lembrança de uma mulher
possuída (aliás, minha vida decorre fora do cercado
do amor). Jamais fui perseguido por uma palavra
proferida, um sorriso ou um espasmo.
O que devo fazer com todas essas folhas mortas, que M. D. chama de experiências? Se, raras
vezes, contrariando minha natureza introvertida,
pude experimentar momentos de felicidade profunda, foi justamente por ter sabido vivê-los do
jeito que vinham, sem procurar nada para além
ou aquém deles.
10
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M. D., que é médico, sofre de uma deformação
profissional. Toma medidas preventivas contra a
vida da mesma maneira como tomaria contra a febre tifóide. Reúne experiências na rua da mesma
maneira como outrora reunia observações na clínica, enquanto escrevia para a tese de doutorado.
Não. Essa brincadeira me tira do sério. Não quero
prevenir coisa nenhuma e nem corrigir nada. Ao
vento que sopra, ofereço-lhe meu rosto. Que me
penetre como se eu fosse uma árvore na estepe,
que me açoite à vontade e cesse quando bem entender! Melhor ainda se no final das contas eu
ainda estiver de pé! Senão…
Ah! Experiências divertidas que penteamos,
lustramos, simplificamos e finalmente colocamos
na memória como numa vitrine! Quem sabe? Talvez ainda sejam úteis! Mas é claro que não! Dentre todas as avarezas essa é a que eu mais detesto:
poupar migalhas de vida para mais tarde, para a
velhice, para os momentos de tédio eventual. Não
consigo fazer esse tipo de economia. Mordo uma
maçã na medida da minha fome: uma vez saciado,
jogo-a fora.
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Acho que suportei com bastante estoicismo
toda sorte de humilhações, de uma só porém fui
poupado. A humilhação do fracasso. Fracassamos
ao desviarmos do caminho que queremos seguir
ou quando chegamos ao lugar onde parecia que
tínhamos de chegar. Jamais me considerei fadado
a qualquer tipo de caminho. Andei por onde o
acaso me levou, cheguei onde calhou chegar.
Não era em meus gestos visíveis que o essencial se produzia. Os outros — amigos, mulheres e
adversários — acompanhavam minha vida baseando-se naquela moldura exterior, contentes por
poderem ler nas cifras algo legível talvez só nos
grãos.1 E eu dava risada, sabendo da distância que
havia entre mim e seus cálculos.
Com frequência pensei no destino de um cavalo puro-sangue que, levado pelos acasos da vida,
viu-se obrigado a puxar as carroças da prefeitura,
arreado lado a lado com os rocinantes miseráveis
do estábulo. É uma imagem que não me entristece.

1. No meio rural romeno, é comum a arte divinatória
baseada na leitura de grãos, em geral de milho, arremessados
à terra. [n. t.]
12
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Quando ela viu que eu não respondia e que
sua partida me era indiferente, E. voltou da soleira
da porta. Estava surpresa. Talvez também estivesse em jogo sua vaidade feminina. Mas estava
sobretudo supresa.
Como assim? Ela me abandona, diz claramente
que não me ama, que jamais voltará a me ver,
dando mesmo a entender que outra pessoa, outra pessoa “muito melhor” do que eu haveria de
ocupar o meu lugar, — e eu não respondo, não
protesto, não me ergo!
Pobre moça! Com toda a sabedoria que Deus
lhe deu, tem a ingenuidade de achar que todas as
coisas devem ter um sentido neste mundo! Pensava que eu ficaria destruído, porém me vê calmo
à sua frente.
Se ela entendesse que todas essas histórias de
amor só têm para mim a importância de um detalhe! Se soubesse que em nosso romance encerrado
eu fora o tempo todo ausente, sozinho, alheio!
Na minha vida o amor é uma ocupação secundária e por isso minhas derrotas nesse campo não
têm qualquer consequência. Pouco importa a um
maratonista campeão ser derrotado numa luta de
boxe. Mas como poderia E. chegar a tal distinção
13
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(mesmo que eu explicasse nesses termos esportivos), ela que na roleta aposta no amor, e quando
perde, perde tudo?

iv



Também passei por crises amorosas, mas embora já sejam velhas e minha memória possa me
trair, acho que no fundo foi sempre outra coisa.
Um certo desgosto por uma vida que pressentia
tornar-se demasiado segura de si, inerte. Uma
certa saudade de romper com toda uma situação
que não era propriamente uma situação, mas apenas um acúmulo de acontecimentos miúdos que
me imobilizavam por sua quantidade e mediocridade.
Então buscava o amor como quem busca uma
janela. E me enganava redondamente. Até mesmo
em 1922, em Lyon. Sim, até mesmo naquela ocasião.
Pois, na verdade — e confesso sem tristeza,
mas também sem orgulho —, nenhuma dessas tais
de crises amorosas era suficientemente forte para
que não as pudesse liquidar nos bordéis da Monsieur-le-Prince. Depois, só ficava o resto.
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Não acho que tenha alguma vocação especial
para a miséria. Observo apenas que não me incomoda.
Longas noites de novembro, trajetos intermináveis debaixo de chuva por ruelas desgraçadas
do outro lado de Austerlitz, na Bastilha, na Place
du Tertre, para retornar tarde da noite às margens
do Sena! A chuva me penetra como se eu fosse
uma viga apodrecida, as luzes das vitrines parecem
irreais, a campainha dos bondes surge ensurdecedora do alto da rua, detenho-me como um idiota
diante das prateleiras das padarias, leio os saldos
dos açougues, uma bisteca 2,50, um escalope 3,75,
continuo andando por inércia, da mesma maneira
como me detive, não desvio das poças, não peço
perdão ao atingir um transeunte com o cotovelo,
não evito os automóveis, não penso em nada. E a
carícia recatada (no texto: QBJTJCMF, n. t.) da chuva
que escorre sobre as faces!
Como poderia explicar, se alguém me perguntasse e se eu tivesse vontade de responder, como
diabos é que poderia explicar minha profunda tranquilidade nesses momentos? Pois estou longe de
ser um vagabundo ou um resignado!
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O olhar do errante sobre a cidade

Luis S. Krausz



É em torno da figura de alguém que se entrega
aos labirintos de circulação urbana em busca de
algo tão perdido quanto indefinível que se constitui a narrativa de Fragmentos de um diário encontrado. Obra de 1932, ambientada em Paris, do escritor romeno Mihail Sebastián (1907-1945), emoldurada por uma mise en abîme – um breve prólogo
em que o narrador afirma tratar-se de excertos de
um “caderno de capa preta, lustrosa, de lona”, que
teria encontrado na ponte Mirabeau.
Através das passagens desse diário o autor
anônimo encarna, de maneira exemplar, o olhar
do errante sobre a cidade e seus habitantes: percorre os bairros parisienses e, em desprezo pelas
convenções, busca uma grandeza e uma suposta
genialidade perdidas. Afirma desprezar a moralidade e buscar a santidade, isto é, uma epifania,
no sentido nietzschiano do termo, experimentando
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a “vida nua”, metaforizada pela imagem do marinheiro que segue à deriva pelo rio da existência.
O texto, assim, é de um dionisíaco para quem,
“entre um arbusto que cresce selvagem e um jardineiro com tesouras e ideias, minha simpatia de
animal vai para o arbusto, por inteiro.” “Não quero
prevenir coisa nenhuma e não quero corrigir nada,”
escreve ele, igualmente. Ou: “o vento que sopra,
eu lhe ofereço meu rosto. Que me penetre como
se eu fosse uma árvore na estepe, que me açoite à
vontade e cesse quando bem entender!”
Nada revolta este autor mais do que o pensamento cartesiano, o sonho da razão que acaba por
produzir monstros: “odeio esse tal de Descartes,
pois ele (…) jamais teve, não, jamais pôde ter o
calafrio de pressentir a santidade. Era um jardineiro.” A santidade de que se fala aqui nada tem a
ver com aquela proposta pela metafísica cristã ou
pela moralidade burguesa: é a concebida pelo shivaísmo e pelo dionisismo, que busca a instauração
do novo, numa espécie de sensualismo da contracultura avant la letttre, que almeja a intensidade e
a efemeridade da existência livre.
O destino do diário, apenas casualmente encontrado pelo narrador, que se apresenta como
uma espécie de “catador de trapos”, representa, implicitamente, o malogro dessa odisseia anônima e
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