De A TERRA INÚTIL, de T. S. Eliot,
em tradução de Paulo Mendes Campos, 3.°
volume da coleção MALDOROR, da EDITORA
CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA, fez-se uma
única edição, de trezentos exemplares, im
pressa em papel CANSON, ilustrada com
quatro xilogravuras originais, a duas côres,
de Fayga Ostrcwer, dividida em três tiragens
distribuídas da seguinte forma: a primeira,
de quatro exemplares fora de numeração e
nominativos, impressos especialmente para os
subscritores, contendo cada um, tôdas as
provas de estado, a duas côres e em preto,
das ilustrações, bem como duas planchas
de madeira de cedro, com o gravado defini
tivo da Artista; êsses exemplares são auto
grafados pelo tradutor. A segunda, numerada
de 1 a 10, por ordem de subscrição, com o
nome do subscritor impresso na contra-capa
e o autógrafo do tradutor, mais as provas
de estado, em preto, das quatro ilustrações.
A terceira, de 286 exemplares, numerados
de 11 a 296, destinada aos bibliófilos em geral.
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Para Ezra Pound

il miglior fabbro.
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The Waste Land, certamente o poema de maior repercussão
intelectual da literatura moderna de todo o mundo, foi publicado
pela primeira vez em 1922 na revista “ Criterion”, fundada e di
rigida por T. S. Eliot, no mesmo ano em que James Joyce con
seguiu editar Ulysses, um romance a que podemos associar o poema
por mais de um motivo.
0 poema é extremamente complexo a quem se dedique a compreendê-lo em extensão e profundidade. No entanto, o impacto
poético de seus versos é extraordinário a todo leitor que tenha o
gosto da poesia.
Difícil é também traduzí-lo, sobretudo para um tradutor desar
mado e não especialista, como sou. Mas, se a presente tradução
me parece longe do trabalho e da arte ideais, eu seria insincero
se chegasse a repudiá-la.
No fim do poema, os leitores encontrarão as notas auxiliares
de T. S. Eliot.
0 adjetivo “ waste” tem uma grande franja de significado: de
serto, ermo, desabitado, despovoado, bravio, lesolado, árido, inculto,
etc. A Terra Inútil não me satisfaz como equivalente de The
Waste Land, mas não consegui achar melhor palavra.
Agradeço valiosas sugestões do poeta Geir Campos no decorrer
da minha tentativa de tradução.
P. M. C
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0 ENTÊRRO
DOS MORTOS

A

/

j

B l BRIL é o mais cruel dos meses, gerando
Lilases que saltam da terra morta, misturando
Lembranças e desejos, excitando
Raízes inertes com as chuvas da primavera.
O inverno manteve-nos aquecidos, cobrindo
A terra com a neve do olvido, nutrindo
Com os seus tubérculos ressequidos um pouco de vida.
O verão pegou-nos de surpresa no Starnbergersee
Com uma pancada de chuva; esperamos sob a colunata
10 E, com o sol, prosseguimos pelo Hofgarten,
Tomamos café e conversamos bastante.
Bin gar keine Russin, stamm’aus Litauen, echt deutsch.
Quando éramos crianças, em visita ao arquiduque
Meu primo, êle me levou a passear em seu trenó

13

E tive mêdo. Marie, Marie, disse êle,
Segura firme. E começamos a descer.
É nas montanhas que nos sentimos livres.
Leio a noite quase tôda e vou para o Sul no inverno.

Que raízes se agarram, que ramos se entrelaçam
20 Nestes destroços pedregosos ? Filho do homem,
Não poderás dizê-lo, nem mesmo imaginá-lo, pois conheces apenas
Um amontoado de imagens quebradas, onde o sol bate,
A árvore morta não dá abrigo, o grilo não dá trégua,
E a pedra sêca nenhum murmúrio dágua. E há
Somente sombra debaixo desta rocha rubra
(Vem para a sombra desta rocha rubra)
E vou mostrar-te uma coisa que não é
Nem a tua sombra, de manhã, avançando atrás de ti
Nem a tua sombra, ao cair da tarde, erguendo-se ao teu encontro.
30 Vou fazer-te mêdo com um punhado de pó.
Frisch weht der Wind
Der Heimat su
Mein Irisch Kind,
Wo weilest du ?
“ H á um ano me deste jacintos pela primeira vez,
Passaram a chamar-me a moça dos jacintos.

No entanto, quando voltamos, tão tarde, do Jardim dos Jacintos,
Teus braços carregados, molhados os teus cabelos, eu nao podia
Falar, meus olhos se toldaram, eu não estava vivo
40 Nem morto, sem saber de nada,
A olhar no âmago da luz, o silêncio.
Oed’ und leer das Meer.
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Madame Sosostris, famosa vidente
Tinha um resfriado crónico, no entanto
É tida como a mulher mais sábia da Europa
Com um baralho maldito nas mãos. Aqui, disse ela,
Está a sua carta, o Marinheiro Fenício afogado.
( Those are pearls that were his eyes. Olhe !)
Aqui está Belladonna, a Dama dos Recifes,
59 Senhora das situações difíceis.
Êste é o homem dos três bastões; aqui, a Roda da Fortuna.
Aqui, o mercador caolho; esta carta em branco
£ alguma coisa que êle carrega às costas,
A qual sou proibida de ver. Não consigo achar
O Enforcado. Fuja da morte por afogamento.
Vejo multidões a caminhar em círculo.
Obrigada. Se encontrar minha boa Madame Equitone,
Queira dizer a ela que eu mesma levarei o horóscopo.
A gente precisa ter tanto cuidado hoje em dia !

60 Cidade fantasma
Sob o fulvo nevoeiro de uma aurora de inverno,
A multidão fluía sôbre a ponte de Londres, tanta gente.
Jamais pensei que a morte destroçara tanta gente.
Suspiros rápidos e espaçados se exalavam
E cada homem fixava o olhar adiante dos pés.
Fluíam colina acima e King William Street abaixo,
Onde Santa Maria Woolnoth dava as horas
Com um som morto na pancada final das nove.
Lá, vi alguém que eu conhecia, e o abordei, gritando: “ Stetson 1
70 Tu que estiveste comigo na esquadra, em Milas 1
Aquele cadáver que plantaste o ano passado em teu jardim

Já começou a germinar ? Vai florir êste ano ?
Ou a geada repentina desarrumou-lhe a cama ? ”
Oh keep the Dog far hence, that’s friend to men,
Or with his nails he’ll dig it up again !
Você! hypocrite le c te u rl... mon semblable... mon frère I
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II

UMA PARTIDA
DE XADREZ

T

m^ÊmmHE chair she sat in, like a burnished throne.
Esbraseava-se sobre o mármore, onde o espelho

Erguendo-se do suporte lavrado de vinhas generosas
80 Entre as quais um Cupido dourado despontava
(Escondia o outro os seus olhos sob a asa)
Duplicava as chamas do candelabro de sete braços
Que sôbre a mesa irradiava a sua luz, e a luz
Vinha encontrar-se com o fulgor que subia de suas joias
Derramadas em soberba profusão de escrínios de cetim;
Nos frascos de marfim, abertos, nos vidros coloridos
Dormiam seus traiçoeiros e exóticos perfumes,
Unguentos líquidos e em pó, perturbando, confundindo,
Afogando em fragrâncias os sentidos; avivados pela viração
90 Fresca que chegava da janela, os aromas ascendiam,
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Dando alimento às chamas esguias das velas,
Projetando o fumo sôbre os laquearia,
Animando os motivos esculpidos no teto.
Grandes toras de naufrágio, ainda impregnadas de cobre,
Ardiam, verde e laranja, dentro da moldura de pedra colorida.
Em cuja luz melancólica nadava um golfinho cinzelado.
Acima da antiga e preciosa lareira se ostentava,
Como de uma janela dando para o cenário silvestre,
A metamorfose de Filomela, pelo bárbaro rei
100 Tão rudemente violada; todavia, o rouxinol
Povoava todo aquele ermo com um canto improfanável,
Sempre a chorar, e o mundo a seguir sempre,
“ Diag Diag” para ouvidos sujos.
E outras lascas de tempo esmaecidas
Eram contadas nas paredes; vultos de olhar arregalado
Inclinavam-se, impondo silêncio à sala confinada.
Ruídos de passos se arrastavam nos degráus.
Ao clarão do fogo, sob a escova, seus cabelos
Esparziam-se em dardos ardentes,
110 Fulgurando em palavras, e em selvagem mudez quedavam logo.

“ Estou com os nervos à flor da pele esta noite. Horríveis. Fica
comigo.

Fala comigo. Nunca falas nada. Fala.
Que estás pensando ? Em que pensar ? Em que ?
Nunca sei o que pensas. Pensa. ”
Penso que estamos na viela dos ratos
Onde os mortos perderam seus ossos.
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“ Que barulho é este ? ”
O vento sob a porta.
“ Que barulho é êste agora ? O que „ vento está faaendo >-

120

„

,

Ue novo nao e nada nada.
“ Não ?
Conheces o nada ? Não vês o nada ? Não te lembras do
“ Nada ? ”
Eu me lembro
Those are pearls that were his eyes.
“ Estás vivo ou não ? Não tens nada na cabeça ? ”
Mas
Ó Ó Ó Ó êste Rag Shakespeheriano. . .
Tão elegante

130 Tão inteligente
‘ Que vou fazer agora ? Que fazer ? ”
‘ Vou sair correndo como estou e andar na rua
Com os meus cabelos desnastrados, assim. Que faremos amanhã?
Que faremos agora e sempre ? ”
Banho quente às dez.
Se chover, o carro fechado às quatro.
Jogaremos em seguida uma partida de xadrez,
Apertando os nossos olhos sem pálpebras, à espera de que batam
à porta.
Quando o marido de Lili deu baixa, eu disse...
140 Ah não tive conversa, disse mesmo pra ela
DEPRESSA POR FAVOR ESTÁ NA HORA
Agora que o Alberto vai voltar, precisas dar um jeito em ti.
Claro que êle vai querer saber onde meteste o dinheiro que te deu
Para consertares a bôca. Deu que eu vi.
Falou: Arranca tudo, Lili, e arranja uma bonita dentadura...
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Disse até: Palavra que não aguento mais te ver assim.
Aí, eu disse: nem e u ... Pensa um pouco no Alberto, coitado,
Depois de quatro anos de exército, êle vai querer aproveitar.. .
E se você não quiser, meu bem, sempre alguém há de querer,
150 Ah, é assim ?! ela disse. Como pensavas que fôsse ? eu disse.
Ela falou: Pois nesse dia vou saber quem é minha amiga —
e me dá um olhar de alto a baixo.
DEPRESSA POR FAVOR ESTÁ NA HORA
Se não te agrada, vai aprendendo, eu disse.
Quem não toma conta do que é seu, bicho carrega.
Mas se o Alberto ter der o fora, não vá dizer que não foste bem
avisada.
Devias ter vergonha de estar assim tão acabada.
(E ela nem fêz ainda trinta e dois).
Não é minha culpa, ela disse se fazendo de santinha,
É aquelas pílulas que tomei pra botar pra fora, ela disse.
160 (Já teve cinco e quase morreu do Jorginho).
O farmacêutico disse que não havia de ser nada mas nunca mais
eu fui a mesma.
Você é uma completa idiota, eu disse.
Bem, se o Alberto não ter deixar mais em paz, você vai ver, eu disse.
Falei ainda: Quem manda casar se não quer ter filho ?
DEPRESSA POR FAVOR ESTÁ NA HORA
Pois no domingo que o Alberto chegou, fizeram leitão assado,
E me convidaram pra jantar, aproveitar ainda bem quente.
DEPRESSA POR FAVOR ESTÁ NA HORA
DEPRESSA POR FAVOR ESTÁ NA HORA
170 Té manhã, Bill, Té manhã, Lou. Té manhã, May. Té manhã.
Bai-bai. Boa-noite. Boi-noite.
Good night, ladies, good night, sweet ladies, good night, gooa night.
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Ill

0 SERMÃO
DE FOGO

A

-X_ - m . tenda do rio foi rompida: os últimos dedos de folhagem
Agarram-se e se entranham à úmida barranca. O vento
Sem ruído atravessa a terra parda. As ninfas se fôram.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
O no nao carrega papéis de embrulho, garrafas vazias.
Lenços de seda, caixas de papelão, pontas de cigarro
Ou qualquer outro testemunho das noites de verão. As ninfas se fôram.
180 Seus amigos, os ociosos herdeiros dos pontentados da cidade,
Também se fôram, sem deixar endereço.
A margem do Leman eu me sentei e chorei.
Sweet Thames, run softly, till I end my song.
Desce suavemente, que não falarei muito alto nem demais.
Mas atrás de mim, em uma rajada fria, escuto
O chocalhar dos ossos e o riso gutural e reprimido.
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Uma ratazana insinuou-se, furtiva, por entre as moitas,
Arrastando pela barranca a sua barriga viscosa
Enquanto eu estava a pescar no canal tristonho
190 Uma noite de inverno, detrás do gasómetro
A meditar no naufrágio do rei meu irmão
E na morte, anterior, do rei meu pai.
Corpos brancos, desnudos, no terreno baixo e úmido
E ossos jogados em um sòtãozinho baixo e sêco,
Entra ano, sái ano, apenas remexidos pelo pé do rato.
Atrás de mim, no entanto, de quando em quando,
Escuto o som de trompas e motores que há de guiar
Sweeney para a sra. Porter na primavera.
O the moon shone bright on Mrs. Porter
200 And on her daughter
They wash their feet in soda water
Et 0 ces voix d’enfants, chantant dans la coupole !

Tiu Tiu Tiu
Diag diag diag diag diag
Tão rudemente violada
Tereu

Cidade Fantasma
Sob a fulva neblina de um meio-dia de inverno
O sr. Eugênides, o comerciante de Esmirna,
210 Barba por fazer, o bolso cheio de passas
C. I. F. London: documentos à vista,
Convidou-me em francês demótico
Para almoçar no Cannon Street Hotel
E depois... fazer week-end no Metrópole.
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Na hora violeta, quando os olhos e a espinha
Desprendem-se da mesa de trabalho, quando a máquina humana espera,
Como um táxi, palpitando, espera,
Eu, Tirésias, cego embora, palpitando entre duas vidas,
Um ancião de enrugados peitos femininos, posso ver
220 Na hora violeta, a hora crepuscular que se empenha
A caminho de casa, e faz voltar do mar o marinheiro,
E a datilografia, à hora do chá, tira a mesa do café,
Acende o fogo, e prepara a sua refeição de conservas.
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Perigosamente penduradas fora da janela,
Secam suas combinações, beijadas pelos últimos raios do sol.
Sôbre o divã (sua cama à noite) empilham-se
Meias, chinelas, corpetes, espartilhos.

cn\

vi L

5

cn ^
v>

Eu, Tirésias, um ancião de tetas enrugadas.
Observada a cena, predisse o resto ...
230 Também eu aguardava a esperada visita.
Ei-lo que chega, o carbunculoso moço,
Empregado subalterno de agência imobiliária, de olhar superior,
Um desses coitados em quem o ar de segurança faz lembrar
Uma cartola em um milionário de Bradford.
O momento agora é propício, imagina êle.
Terminada a refeição, ela, entediada, sente sono;
Êle procura envolvê-la por meio de caricias
Que, sem ser repelidas, não são retribuidas.
Inflamado, decidido, êle desfecha o assalto final;
240 Mãos aventureiras não encontram resistência;
Sua vaidade não faz questão de resposta
E toma a indiferença por aquiescência.
(E eu, Tirésias, como que sofri de antemão
Tudo o que se cumpriu nesse divã ou cama;
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Eu que me assentei junto aos muros de Tebas,
Eu que caminhei entre os mortos amaldiçoados).
Por fim, com um beijo protetoral, êle se despede
E desce, tateando, a escada às escuras. . .

Ela se contempla ao espelho por um momento,
250 Mal pondo cuidado no amante que partiu.
Seu cérebro produz um quase-pensamento:
“ Bem, agora a coisa está feita: antes assim .”
When lovely woman stoops to folly
E se encontra, sozinha, vagando em seu quarto.
Com um gesto mecânico alisa os cabelos
E põe um disco a tocar no gramofone.

"This music crept by me upon the waters"
E ao longo do Strand, rua Queen Victoria acima.
Ó Londres, Londres, eu às vezes escuto,
260 Perto de um bar da Lower Thames Street,
A doçura plangente de um bandolim,
A bulha e o vozerio lá dentro, lá
Onde os peixeiros espairecem ao meio-dia, lá onde as paredes
De Magnus Mártir guardam
O inexplicável esplendor, branco e ouro, da Jónia.
O rio sua
Óleo e alcatrão
As barcaças à deriva
Na maré montante
270 As velas vermelhas
Enfunadas
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A sotavento, dançam sob os mastaréus.
As marolas vão chapinhando
Toras ao léu
Rumo a Greenwich, descendo
Além da Ilha dos Cães
Weialala leia
Wallala leialala
Elizabeth e Leicester
280 Ao ritmo dos remos
A pôpa tinha a forma
De uma concha rubra
E dourada
As marolas
Encrespavam as duas margens
O vento sudoéste
Levou água-a-baixo
O clangor dos sinos
Torres brancas
290

Weialala leia
Wallala leialala
“ Bondes e árvores poentas.
Highbury me fez. Richmond e Kew
Destruiram-me. Diante de Richmond ergui meus joelhos
Do fundo da estreita canoa onde eu estava estendida. ”

Meus pés estão em Morgate, e meu coração
Foi pisado. - Depois do acontecido,
Êle chorou. Prometeu “ começar tudo de novo” .

Eu não disse nada. “ De que me ofenderia ? ”
300 Na praia de Margate.
Não posso juntar
Coisa com coisa.
Unhas estragadas, mãos pouco limpas.
Minha gente humilde gente que não espera
Nada. ”
la la

Para Cartago então eu vim

Ardendo ardendo ardendo ardendo
Ó Senhor vós me arrebatastes
310 Ó Senhor vós me arrebatastes
ardendo
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IV

A MORTE
POR AGUA

F

J L

LEBAS, o Fenício, morto há duas semanas,

Esqueceu o grito das gaivotas, a preamar profunda,
Lucros e perdas.
Uma corrente submarina
Descarnou-lhe os ossos devagarinho. Subindo e descendo,
£le cruzou os palcos da velhice e da juventude,
Caindo no rodamoinho.
Gentio ou Judeu,
320 Ó tu que alas o leme e olhas a barlavento,
Lembra-te de Flebas, que tinha um porte e um rosto belo como o teu.
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V

0 QUE DISSE
0 TROVÃO

n ...... .
Depois do gêlo do silêncio nos jardins

Depois da agonia em lugares de pedra
Dos gritos e clamores
Do cárcere, do palácio e da repercussão
Do trovão de primavera em remotas montanhas
Êle, que vivia, ei-lo morto;
Nós, que vivíamos, começamos a morrer
330 Com alguma resignação

Não há água aqui, apenas a rocha
Rocha sem água e o caminho arenoso
A estrada que sobe se contorcendo entre montanhas
Que são montanhas de rocha sem água
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Se houvesse água poderíamos parar e beber
Mas entre as rochas como fazer uma pausa ou pensar
O suor é sêco e os pés afundam-se na areia
Houvesse ao menos água entre as rochas
Montanha morta, bôca de dentes cariados que não cospe
340 Aqui é impossível ficar de pé, deitar ou sentar-se
Nem sequer o silêncio existe nas montanhas
Mas o trovão estéril árido e sem chuva
Sequer a solidão existe nas montanhas
Mas rostos avermelhados soturnos escarninhos a rosnar
À soleira das casas de barro batido
Se houvesse água
E não a rocha
Se houvesse a rocha
E também água
Agua
350 Uma nascente
Uma poça em meio às pedras
Se ao menos se ouvisse o murmúrio da água
Não a cigarra
Não a relva sêca a crepitar
Mas o murmúrio da água sôbre uma rocha
Com o tordo-eremita a cantar nos pinheiros
Drip drop drip drop drop drop drop
Mas não existe água

Quem é essa terceira pessoa a caminhar sempre a teu lado ?
360 Se conto, estamos apenas os dois juntos, tu e eu
Mas quando contemplo ao longe o caminho branco
Sempre existe caminhando a teu lado outra pessoa
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Suavemente avançando, embuçada em um manto pardo
Não sei dizer se é homem ou mulher ?
— Quem é, quem é essa pessoa a teu lado ?
Que som é êsse tão alto nos ares
Murmúrio de chôro maternal
Que hordas embuçadas são essas que se atropelam
Sôbre planícies sem fim, tropeçando na terra gretada
370 Cingida apenas pelo raso horizonte
Que cidade é aquela nas montanhas
Que se fende se refaz e no ar violeta se esfacela
Torres a ruir
Jerusalém Atenas Alexandria
Viena Londres
Inacreditável !
Uma mulher esticava sua comprida cabeleira negra
E dessas cordas extraía suspirosa música
Morcegos de rosto de criança à luz violeta
380 Guinchavam tatalando as asas
E se precipitavam de raspão ao muro enegrecido
Havia no espaço torres invertidas
Onde repicavam os sinos da lembrança (antes davam as horas)
E cânticos subiam de cisternas sêcas e poços exauridos
Neste sinistro grotão da montanha
Ao pálido luar, a relva canta
Sôbre tumbas revolvidas, em tôrno da capela
Uma capela vazia onde semente o vento mora.
Não há janelas e a porta estremece;
390 Mas que mal podem fazer uns ossos calcinados ?
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Somente um galo ficou na cumieira
Cocòricó Cocòricó
No clarão do relâmpago. Depois, uma rajada úmida
Trazendo chuva
Ganga estava submerso, e as folhas do tronco
Ansiavam por chuva, enquanto nuvens escuras
Concentravam-se ao longe, acima do Himavant.
A selva se dobrou, encurvada em silêncio.
Aí, falou o trovão
400 DA
Datta: que demos nós ?
Meu amigo, o sangue me acorre ao coração
A tremenda ousadia de um instante de fraqueza
Que tôda uma época de prudência jamais redimiria
Por isso, e tão só por isso, chegamos a existir,
O que não será encontrado em nossos necrológios
Nem nas lembranças tecidas pela aranha caritativa
Nem sob o lacre rompido pelo notário descarnado
Em nossos quartos vazios
410 DA
Dayadhvam: Escutei a chave
Girar uma vez na porta, uma só vez girar
Pensamos na chave, cada qual em sua prisão
E pensando na chave, cada qual confirma a sua prisão
Apenas ao cair da noite, rumores etéreos
Fazem reviver por um momento um Coriolano desfeito
DA
Damyata: o navio respondia
Alegremente à mão habituada às velas e aos remos
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420 O mar estava calmo, o teu coração poderia ter respondido
Alegremente, ao convite, pulsando obediente,
Das mãos controladoras
Sentei-me junto às águas
A pescar, tendo a árida planura atrás de mim
Chegarei pelo menos a por minhas terras em ordem ?
London Bridge is jailing down falling down falling down
Poi s’ascose nel foco che gli affina
Quando fiam uti chelidon... ó andorinha andorinha
Le Prince d‘Aquitaine d la tour abolie
430 Com êstes fragmentos escorei minhas ruínas
Why then lie fit you. Hieronymo’s mad againe.
Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih
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NOTAS DE T . S. ELIOT SOBRE ‘‘TH E W ASTE LAND'

Não só o título, m as tam bém o plano e boa parte do simbolismo
episódico do poema foram sugeridos pelo livro de Jessie L. W eston
sôbre o ciclo de lendas do Santo G raal: “From R itu a l to Rom ance”
(Cambridge). A ta l ponto, de fato, chega a m inha dívida para com o
livro de Miss W eston, que o mesmo poderá, m elhor que as m inhas
notas, elucidar as dificuldades do poem a; recomendo essa obra (à
p arte do seu interêsse intrínseco) a todos quantos julguem ta l elu
cidação com pensadora do esforço. De c a ráter m ais generalizado é a
dívida que tenho p a ra com outra obre de antropologia, obra essa que
influenciou profundam ente a geração a que pertenço: refiro-me
a “The Golden Bough”; usei, principalm ente, os dois volumes inti
tulados “Adonis, A ttis , Osiris”. Quem conhecer as referidas obras reco
nhecerá im ediatam ente no poema certas referências a cerimónias
relacionadas com o mundo vegetal.
I.

O ENTÊRRO DOS MORTOS

Verso 20. Cf. Ezequiel II, 1.
23 Ecle3iastes X II, 5.
31 V. Tristan und Isolde, I, versos 5-8.
42 I d / III, verso 24.
46 Não conheço bem a composição exata do baralho do Taro, da qual
evidentem ente me afastei segundo as conveniências do poema. O E n 
forcado, que faz parte do Taro tradicional, serve duplam ente a m eu
objetivo: primeiro, porque o associo, em espírito, ao Deus Enforcado
de F razer — e, segundo, porque o relaciono com a fig u ra embuçada
que surge n a passagem dos Discípulos de Em aús, na p arte V. O Ma.
rinheiro Fenício e o Mercador, aparecerem m ais adiante; do mesmo
modo as “m ultidões”, e a M orte por Agua que se cumpre n a parte IV.
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O Homem dos Três Bastões (ca rta a u tê n tic a do T aro dos Ciganos) foi
por mim associado, a rb itràriam en te, ao Rei Pescador.
60 Cf. B audelaire:
“Fourm illante cité, cité pleine de rêves,
Oú le spectre en plein jo u r raccroche le p a s s a n t.”
63 Cf. Inferno, III, 55-57:
“si lunga tr a t ta
di gente, ch’io non av rei m ai creduto
che m orte ta n ta n ’avesse d is f a tta .”
64 Cf. Inferno, IV, 25-27:
"Quivi, secondo che per ascoltare,
non avea pianto, m a ’ che di sospiri,
che 1’a u ra e te rn a facevan tre m a r e .”
68 Fenôm eno por m im notado frequentem ente.
74 Cf. The W h ite D evil, de W ebster.
76 V . B audelaire, “P refácio”, de Lea F leurs du M al.
II.

UMA PA RTID A D E XADREZ

77 Cf. A n to n y and Cleopatra, II, 2, v . 190.
92 L aq u earia. V . Eneida, I, 726:
"dependant lychni laquearibus aureis incensi, et noctem
flam m is fu n alia v in c u n t.”
98 A nário Silvestre. V . Milton, P aradise L o st, IV, 140.
99 V. Ovídio, M etam orfoses, V I, Filom ela.
100 Cf. P a rte I II, 204.
115 Cf. P a rte III, 195.
118 Cf. W ebster: “Is th e wind in th a t dooor still?
126 P a rte I, 37, 48.
138 Cf. a p artid a de x ad rez em W om en beware W om en, de M iddleton.
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IK .

O SERMÃO DE FOGO

176 V. Spencer, Prothalam ion.
*
1S2 Cf. The Tem pest, I, 2.
196 Cf. M arvell, To His Coy M istress.
197 Cf. Day, P arliam ent of Bees:
“W hen of the sudden, listening, you shall hear
A noise of horns and hunting, which shall bring
A ctaeon to D iana in th e spring,
W here all shall see her naked s k in ...”
199

"O th e moon shone bright on Mrs. P o rter
Ancl on h er daughter
They w ash th eir feet in soda w ater”
Não conheço a origem da balada de que foram tirados êstes versos;
foi-me enviada de Sidney, A ustrália.

202 V. V erlaine, Parsifal.
210 As passas estavam cotadas a determ inado preço, "custo, seguro e frete
em L ondres” ; com a n o ta de frete, etc., deveriam se r entregues ao
com prador m ediante pagam ento à v ista .
218 Tirésias, em bora mero espectador e não sendo, de fato, "personagem ’
é contudo a fig u ra m ais im portante do poema, servindo de traço d.
um ao a tudo m ais. Assim como o m ercador caolho, vendedor de pas
sas, funde-se com a fig u ra do M arujo da Fenícia, e assim como êst.
ultim o nao é m uito diferente de Ferdinando, príncipe de Nápoles, tôda!
a s m ulheres são um a só m ulher, e os dois sexos se encontram en
T irésias. O que Tirésias vê, realm ente, constitui a substância dc
poem a A passagem de Ovídio é, em conjunto, de grande interêsst
antropológico:
" . . . Cum Iunone iocos et m aior v e stra profecto est
Quam, quae contingit m aribus’, dixisse, ’voluptas’
Ilia n eg at; placuit quae sit sen ten tia docti
Q uaerere T iresiae: venus huic e ra t utraque nota.
N am duo m agnorum viridi coeuntia silva
Corpora serpentum baculi violaverat ictu
Deque viro factus, m irabile, fem ina septem
E g e ra t au tu m n o s; octavo ru rsu s eosdem
Vidit et ’e st vestrae si ta n ta potentia plagae’,
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Dixit ’u t auctoris sortem in contraria m utet,
Nunc quoque vos feriam !’ percussis anguibua isdem
Form a prior rediit genetivaque venit imago.
A rbiter hie igitur sum ptus de lite iocosa
D icta Iovis firm a t; gravius S aturnia iusto
Nec pro m ateria fe rtu r doluisse suique
Iudicis a e te rn a dam navit lum ina nocte,
Ad p ater omnipotens (neque enim licet in rita cuiquam
F a c ta dei fecisse deo) pro lumine adempto
Scire fu tu ra dedit poenam que levavit honore.
221 Talvez eu não ten h a m antido, aqui, tôda a exatidão dos versos de Safo,
m as o que tive em m ente foi o pescador litorâneo, o pescador que
volta à te rra ao anoitecer.
253 V. Goldsmith, a canção do “Vigário áe W akefield".
257 V. The Tem pest, I, 2.
264 O interior da igreja de São M agnus M ártir é, a m eu ver, dos m ais
belos entre os construídos por W ren. V . The Prosed Dem olition of
N ineteen C ity Churches (P .S . K ing & Son, L td .).
266 O Canto das (três) Filhas do T âm isa tem início aqui. Do verso 292
ao 303inclusive elas falam sucessivam ente. V. G ótterdãm m erung, III,
1: as Filhas do Reno.
279 V. Froude, E lizabeth, vol. I, cap. IY : a c a rta de De Q uadra a Felipe
I I da E spanha:
“A tarde estivemos a bordo de um a galera, assistindo aos es
portes náuticos que se realizavam no rio. (A rainha) ach av a.se só
com Lord R obert e comigo, n a popa, quando com eçaram os dois a
falar levianam ente, a ta l ponto que Lord R obert, por fim, chegou
a dizer n a m inha presença que não via impecilhos ao casam ento
de ambos, fôsse êsse o desêjo da ra in h a .”
293 Cf. Purgatório, V, 133:
“Ricorditi ti me, che son la P ia ;
Siena mi fe, disfecemi M arem m a.”
307 V. Confissões de Santo Agostinho:
"para Cartago então eu vim, e m eus ouvidos ali ressoaram com
o alarido dos am ores p rofanos.”
308 O texto completo do Sermão de Fogo e de B uda (que corresponde em

im portância ao Sermão da M ontanha), de onde foram tira d a s estas
palavras, pode ser encontrado em Buddhism, in Translation, de H enry
Clarke W arren (H arvard O riental Series). H .C . W arren foi no Oci
dente um dos prim eiros estudiosos do budism o.
309 Citação, novam ente, das Confissões de Santo A gostinho. N ão foi por
acaso que aproxim ei, no fêcho desta p a rte do poema, êsses dois repre
sentantes do ascetism o oriental e ocidental.
V.

O QUE D ISSE O TROVÃO

No inicio d a p a rte V trê s tem as são em pregados: o cam inho de
Em aús, o acesso à Capela do Perigo (v. o livro de Jessie W eston) e
a decadência a tu a l do L éste d a E uropa.
357 T rata-se do Turdus aonalaschkae palasii, o tordo-erem ita que tive
ocasião de ouvir n a região de Québec. Diz Chapm an (H andbook of
B irds o f E astern N orth A m erica) que “êle vive de preferência nos
bosques isolados e nos recantos ag restes. Seu canto não se distingue
pela variedade nem pelo volume, sendo porém sem rival n a pureza
e doçura de seu tom e no seu modulado incom parável.” E ’ ju stam en te
fam oso o seu som de “ág u a go tejan te”.
360 Os versos subsèqiientes foram suscitados pela leitura do relato de
um a das expedições à A n tártica (não sei precisar qual seja, m as acho
que é um a da» de S h ack leto n ): conta-se que os exploradores, já ex
tenuados, tinham a ilusão constante de que h av ia m ais u m mem bro,
além dos que podiam, realm ente, ser contados.
366-76 Cf. H erm an Hesse, B lick ins C haos:
“Schon ist halb E uropa, schon ist zum indest der halbe Osten
E uropas, a u f dem W ege zum Chaos, fa h rt betrunken im heiligen
W ahn am A bgrund en tlan g und singt dazu, singt betrunken und
hym nisch wie D m itri K aram aso ff sang. U eber diese L ieder lacht
d er B ttrger beleidigt, per Heilige und Seher h õrt sie m it T râ n e n .”
401 "D atta, dayadhvam , dam y ata”. (Dá, sim patiza, disciplina-te). A fábula
do significado do Trovão encontra.se no B rihadaraniaka-U panishad,
V, 1. T radução: Sechzig Upanishadsb des Veda, p. 489.
407 Cf. W ebster, T he W hite D evil, V, 6:
" . . . th e y ’ll rem arry
E re th e w orm pierce your winding-sheet, ere th e spider
M ake a th in curtain for your epitaphs."
411 Cf. Inferno, X X X III, 46:
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SI

"ed io senti chiavar l ’uscio di sotto
a ll’orribile to rre ."
V . tam bém F .H . Bradley, Appearance and R e a lity, p . 346:
‘M inhas sensações externas são tão inerentes à m inha pessoa
quanto os m eus sentim entos e m inhas idéias. N uns e noutros, a
m inha experiência recái em m eu âm bito particular, círculo fechado
em su a superfície ex tern a; e, com tôda a su a sem elhança su b sta n 
cial, cada esfera é opaca em relação à s ou tras que a envolvem.
E m sum a, considerado como existência que surge num a alm a, o
m undo inteiro, iterativam ente, é exclusivo e peculiar àquela a lm a .”
424 Z , * ^ eat0n’ F r°m R itu a l t0 R om ance; capitulo referente ao Rei Fes427 V . Purgatório, XX V I, 148:
’“A ra vos prec per aquella valor
que vos guida a l som de 1’escalina,
sovegna vos a tem ps de m a d o lo r.’
Poi s’ascose nel foco che gli a f f in a .”
428 V . P ervigilium V eneris. Cf. Filom ela, nas P a rte s I I e I I I .
429 V . G érard de N erval, soneto E l Desdichado.
431 V . Kyd, Spanish Tragedy.
433 UpanilhadA PalaVra‘ ****"** ^

^

é ° fêCh° form al de um a

ê L P v o c S L U. ”raPaSSa ° entendim ent0” seria °
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