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[6/1] [a] 11 [b] I: 63 [c] prefácio, p. 45 [d] 45 [e] 136  
Materiais:  
• Folha de memorandum da firma A. Xavier Pinto & Ca. • dact. a tinta preta • título dact. a tinta vermelho
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

L do D (Prefacio).

 Ha um1 Lisboa um pequeno numero de restaurantes ou casas de pasto que2, sobre uma loja com feitio 
de taberna decente se ergue uma sobreloja com {feitio} uma feição pesada e caseira de restaurante de villa sem 
comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo pouco frequentadas, é frequente encontraem-se3 typos curiosos, 
caras sem interesse, uma série de apartes na vida.
 O desejo de socego e a conveniencia de preços levaram-me, em um periodo da minha vida, a ser fre-
quente em uma sobreloja d’essas. Succedia que, quando calhava jantar pelas sete horas, quasi sempre encontrava 
um individuo cujo aspecto, não me interessando a principio, pouco a pouco passou a interessar-me.
 Era um homem que apparentava trinta anos, magro, mais alto que baixo, curvado exaggeradamente 
quando sentado, mas menos quando de pé, vestido com um certo desleixo não inteiramnente4 desleixado<,>/.\ 
{pallido, com ar ar de se} Na face pallida e sem interesse de feições um ar de soffrimento não accrescentava 
interesse, e era difficil definir que espécie de soffrimento esse ar indicava — parecia indicar varios, privações, 
angustias, e aquelle soffrimento que nasce da indifferença que provem de ter soffrido 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 
prescrutando-as5, mas como que interessndo-se6 por ellas sem querer fixar-lhes as feições ou detalhar-lhes as 
manifestações de feitio. Foi esse traço curioso ue7 primeiro me deu interesse por elle.
 Passei a vel-o melhor. Verifiquei que um certo ar de intelligencia animava de certo modo incerto as 
suas feições. Mas o abatimento, a estagnação da angustia fria, cobria tão regularmente o seu aspecto que era dif-
ficil dexcortina r8 outro traço além d’esse.
 Soube incidentalmente, por um creado do restaurante, que era empregado de commercio, numa casa 
alli perto.

1 um = em *
2 pasto que = pasto em que
3 encontraem-se = encontrarem-se
4 inteiramnente = inteiramente
5 prescrutando-as = perscrutando-as
6 interessndo-se = interessando-se
7 ue = que
8 dexcortina r = descortinar
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[6/2] [a] 11 [b] I: 63 [c] prefácio, p. 45 [d] 45 [e] 136  
Materiais:  
Cont. de [6/1]

Transcrição:

 Um dia houve um acontecimento na rua, por baixo das janellas — uma scena de pugilato entre dois 
individuos. Os {fre} que estavam na sobreloja correram ás janellas, e eu tambem, e tambem o individuo de quem 
fallo. Troquei com elle uma phrase casual, e elle respondeu no mesmo tom. A sua voz era baça e tremula, como 
as1 das creaturas que não esperam nada, porque é perfeitamente inutil esperar. Mas era porventura absurdo dar 
esse relevo ao meu collega vespertino de restaurant.2

 Não sei porquê, passámos a cumprimentarmo-nos desde esse dia. Um dia qualquer, que nos approxi-
mara talvez a circumstancia absurda de coincidir virmos ambos jantar ás nove e meia, entrámos em uma con-
versa casual. A certa altura elle perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. Fallei-lhe da revista Orpheu, que 
havia pouco apparecera. Elle elogiou-a, elogiou-a bastante, e eu então pasmei deveras. Permitti-me observar-lhe 
que estranhava, porque a arte dos que escrvem3 em Orpheu soe ser para poucos. Elle disse-me que talvez fôsse 
dos poucos. De resto, accrescentou, 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, soia gastar as 
suas noites, no seu quarto alugado, escrevendo tambem □ 

1 as | [a, b, c] a [d, e] as 
2 restaurant = restaurante
3 escrvem = escrevem
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[6/3] [a] - [b] I: 64 [c] AP1 [d] 46 [e] 142  
Materiais:  
• Meia folha de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

L. do D. 
     Pref
 O meu conhecimento com VGuedes1 formou-se de um modo inteiramente casual. Encontravamo-
nos muitas vezes no mesmo restaurante retirado e barato. Conheciamonos de vista; descahimos, naturalmente, 
no cumprimento silencioso. Uma vez, que nos encontrámos á mesma meza, tendo o acaso proporcionado que 
trocassemos duas phrases, a conversa seguiu-se. Passámos a encontrarmo-nos alli todos os dias, ao almoço e ao 
jantar. Por vezes sahiamos juntos, depois do jantar, e passeavamos um pouco, conversando.
   
    _______________
 VG2 supportava aquella vida nulla com uma indifferença de mestre. Um stoicismo de fraco alicerçava 
toda a sua attitude mental.
 A constituição do seu spirito condemnava-o3 a todas as ansias; a do seu destino a abandona-las a todas. 
Nunca encontrei alma de quem pasmasse4 tanto. Sem ser por um ascetismo qualquer, este homem abdicara de to-
dos os fins, a que a sua natureza o havia destinado. Naturalmente constituido para a ambição, gozava lentamente 
o não ter ambições nenhumas.

1 VGuedes = Vicente Guedes
2 VG = Vicente Guedes
3 condemnava-o | [a] - [b] condenara-o [c, d, e] condenava-o
4 pasmasse | [a] - [b, d] possuísse [c, e] pasmasse
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[6/9] [a] 123 [b] I: 225 [c] 153 [d] 406 [e] 189  

Materiais:  
• Papel fino • dact. a tinta preta • título dact. a tinta vermelha • No mesmo suporte encontra-se um fragmento de ‘A educação do 
Stóico’, a continuação dos suportes [6/6, 7, 8]. 
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

<--->/L; d\o  D.

 Ergo-me da cadeira com um ex{orç}/for\ço monstruoso, mas tenho a impressão de que levo a cadeira 
commigo, e que é mais pesada, porque é a cadeira do subjectivismo.
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[6/13] [a] 195 [b] I: 155 [c] 306 [d] 257 [e] 137  
Materiais:  
• Uma folha de memorandum da firma A. Xavier Pinto & Ca.  • dact. a tinta roxa • título dact. a tinta vermelha
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 Pertenço a uma geração {em que} que herdou a descrença na fé christan (no facto christão) e que creou 
em si uma descrença em todas as outras fés. Os nossos pães tinham ainda o impulso credor, que transferiam do 
christianismo para outras formas de illusão. Uns eram enthusiastas da egualdade social, outros eram enamorados 
só da belleza, outros tinham a fé na sciencia e nos seus proveitos, e havia outros que, mais christãos ainda, iam 
buscar a Orientes e occidentes outras fromas religiosas, com que entretivessem a consciencia, sem ellas ôca, de 
meramente viver.
 Tudo isso nós perdemos, de todas essas consoloções1 nascemos orphãos. Cada civilização segue a 
linha intima de uma religião que a representa: passar para outras religiões é perder essa, e por fim perdel-as a 
todas.
 Nós perdemos essa, e ás outras tambem.
 Ficámos, pois, cada um entregue a si-proprio, na desolação de se sentir viver. Um barco parece ser 
um objecto cujo fim é navegar; mas o seu fim não é navegar, senão chegar a um porto. Nós encontrámo<s>/-\
nos navegando, sem a idéa do porto a que nos deveriamos acolher. Reproduzimos assim, na especie dolorosa, a 
formula aventureira dos argonautas: navegar é preciso, viver não é preciso.
 Sem illusões, vivemos apenas do sonho, que é a illusão de quem não pode ter illusões. Vivendo de nós 
proprios, diminuimo-nos, porque o homem completo é o homem que se ignora. Sem fé, não temos esperança, 
e sem esperança não temos propriamente vida. Não tendo uma idéa do futuro, tambem não temos uma idéa de 
hoje, porque o hoje, para o homem de acção, não é senão um prologo do futuro. A energia para luctar nasceu 
morta comnosco, porque nós nascemos sem o enthusiasmo da lucta.
 Uns de nós stagnaram na conquista {alvae} alvar do quotidiano, reles e baixos buscando o pão de cada 
dia, e querendo obtel-o sem o trabalho sentido, sem a consciencia do esforço, sem a nobreza do conseguimento. 

1 consoloções = consolações
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[6/13v] [a] 195 [b] I: 155 [c] 306 [d] 257 [e] 137   
Materiais:  
Cont. de [6/13r]

Transcrição:

 Outros, de melhor stirpe, abstivemo-nos da cousa publica, nada querendo e nada desejando, e tentando 
levar até ao calvario do esquecimento a cruz de simplesmente existirmos. Impossivel esforço, em que1 não tem, 
como o portador da Cruz, uma origem divina na consciencia.
 Outros entregaram-se, atarefados por fora da alma, ao culto da confusão e do ruido, julgando viver 
quando se ouviam, crendo amar quando chocavam contra as exterioridades do amor. Viver doia-nos, porque 
sabiamos que estavamos vivos; morrer não nos aterrava porque tinhamos perdido a noção normal da morte.

 Mas outros, Raça do Fim, limite spiritual da Hora Morta, nem tiveram a coragem da negação e do 
asylo em si-proprios. O que viveram foi em negação, em descontentamento e em desoncoslo2. Mas vivemo-lo 
de dentro, sem gestos, fechados sempre, pelo menos no genero de vida, entre as quatro paredes do quarto e os 
quatro muros de não saber agir.

1 que = quem
2 desoncoslo = desconsolo
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[6/14] [a] 144 [b] I: 153 [c] 151 [d] 586 [e] 308  
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta roxa • título dact. a tinta roxa • intervenções manuscritas a lápis (indicadas com • )
Datação EC: 1930 [?]  

Transcrição:

 Lento, {no lar} no luar lá fora da noite lenta, o vento agita coisas que fazem sombra a mexer. Não é 
talvez senão a roupa que deixaram estendida no andar mais alto, mas a sombra, em si, não conhece camisas e 
fluctua impalpavel num accordo mudo com tudo.

 Deixei abertas as portas da janella, para dispertar cedo, mas até agora, e a noite é já tam velha que nada 
se ouve, não {consegui} pude deixar-me ao somno nem estar disperto bem. Um luar está para além das sombras 
do meu quarto, mas não passa pela janella. Existe, como um dia de prata <ôca•>[←] , e os telhados do predio 
fronteiro, que vejo da cama, são liquidos de brancura ennegrecida. Como parabens do alto a quem não ouve, ha 
uma paz triste na luz dura da lua.

 E sem ver, sem pensar, olhos fechados já sobre o somno ausente, medito com que palavras verda-
deiras se poderá descrever um luar. Os antigos diriam que o luar é branco, ou que é de prata. Mas a brancura 
<falsa>[←] do luar é de muitas cores. Se me erguesse da cama, e visse por de traz dos vidros frios, sei bem que, 
no alto ar isolado, o luar é de branco cinzento azulado de amarello esbatido; que, sobre os telhados varios, em 
{solavancos} desequilibrios de negrume de uns para outros, ora doura de branco preto os predios submissos, 
ora alaga de uma cor sem cor o encarnado{negro dos das telhas altas} castanho das telhas alta. No fundo da rua, 
abysmo placido, onde as pedras nuas se arredondam irregularmente, não tem cor salvo um azul que vem talvez 
do cinzento das pedras. Ao fundo do horizonte será {de} quasi de azul escuro, differente do azul negro do céu ao 
fundo. Nas janellas onde bate, é de amarello negro.
 De aqui, da cama, se abro os olhos que teem o somno que não tenho, é {uma} um ar de neve tornada 
côr onde boiam filamentos de madreperola morna. E, se o sinto <penso>[↓] com o que sinto, é um tedio tornado 
sombra branca, escurecendo como se olhos se fechassem sobre essa indistincta brancura.
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[6/15] [a] 148 [b] I: 258 [c] 465 [d] 588 [e] 433  
Materiais:  
• Folha de papel • dact. a tinta preta • título dact. a tinta preta • intervenções manuscritas a lápis (indic. com • )
Datação: 9/6/1934 

Transcrição:

L. do D. 

 Quando o estio entra entristeço. Parece que a luminosidade, ainda que acre, das horas estivaes devera 
{acrinhar} acarinhar quem não sabe quem é. Mas não, a mim não me acarinha. Ha um contraste demasiado entre 
a vida externa que exhubera e o que sinto e penso, sem saber sentir nem pensar — o cadaver {er} perennemente 
insepulto das minhas sensações. Tenho a impressão de que vivo, nesta patria informe chamada o universo, sob 
uma tyrannia politica que, ainda que me não opprima directamente, todavia offende qualquer occulto principio 
da minha alma. E então desce em mim, surdamente, lentamente, a saudade anticipada do exilio impossivel.

 Tenho principalmente somno. Não um somno que traz latente, como todos os somnos, ainda os 
morbidos, o privilegio physico do socego. Não um somno que, porque vae esquecer a vida, e porventura trazer 
sonhos, traz na bandeja com que nos vem até à alma as offerendas placidas de uma grande abdicação. Não: este 
é um somno que não consegue dormir, que pesa nas palpebras sem as fechar, que junta num gesto que se sente 
ser de estupidez e repulsa as commissuras sentidas dos beiços descrentes. Este é um somno como o que (pesa)• 
<tortura•>[←] inutilmente (sobre)• o corpo nas grandes insomnias da alma.

 Só quando vem a noite, de algum modo sinto, não uma alegria, mas um repouso que, por outros repou-
sos serem contentes, se sente contente por analogia dos sentidos. Então o somno passa, a confusão do lusco-
fusco mental, que esse somno dera, esbate-se, esclarece-se, quasi se illumina. Vem, um momento, a esperança 
de outras coisas. Mas essa esperança é breve. O que sobrevém é um tedio sem somno nem {spera} esperança, 
o mau dispertar de quem não chegou a dormir. E da janella do meu quarto fito, pobre alma cansada de corpo, 
muitas estrellas; muitas estrellas, <nada, o nada, mas•>[↓]  muitas <tantas>[↓] estrellas...

       9-6-1934.
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[6/16] [a] 377 [b] II: 171 [c] 464 [d] 567 [e] 443  
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta azul • título dact. a tinta azul
Datação EC: 1934 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 Quem tenha lido as paginas d’este livro, que estão antes d’esta, terá sem duvida formado a idéa de que 
sou um sonhador. Ter-se-ha enganado se a formou. Para ser sonhador falta-me o dinheiro.

 As grandes melancolias, as tristezas cheias de tedio, não podem existir senão com um ambiente de 
comforto e de sobrio luxo. Porisso o Egeus de Poe, concentrado horas e horas numa absorpção doentia, o faz 
num castello antigo, ancestral, onde, para além das portas da grande sala onde jaz a vida, mordomos invisiveis 
administram a casa e a comida.

 {Um dia que} O grande sonho requer certas circumstancias sociaes. Um dia que, embevecido por certo 
movimento rhythmico e dolente do que escrevera, me recordei de Chateaubriand, não tardou que me lembrasse 
de que eu não era visconde, nem sequer bretão (normando). Outra vez que julguei sentir, no sentido do que dis-
sera, uma similhança com Rousseau, não tardou, tambem, que me occorresse que, não tido1 o privilegio de ser 
fidalgo e castellão, tambem o não tivera de ser suisso e vagabundo.

 Mas, enfim, tambem ha universo na Rua dos Douradores. Tambem aqui Deus concede que não falte o 
enigma de viver. E porisso, se são pobres, como a paisagem de carroças e caixotes, os sonhos que consigo extra-
hir de entre as rodas e as tabuas, ainda assim {são}’{a}para mim o que tenho, e o que posso ter.

 Al<g>/h\ures, sem duvida, é que os poentes são. Mas até d’este quarto andar sobre a cidade se pode 
pensar no infinito. Um infinito com {Douradores} <armazens>[↑] em baixo, é certo, mas com estrellas ao fim... 
é o que me occorre, neste acabar de tarde, á janella alta, na insatisfacção do burguez que não sou e na tristeza do 
poeta que nunca poderei ser.

1 não tido = não tendo tido 
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[6/17] [a] 63 [b] II: 238 [c] 481 [d] 590 [e] 444  
Materiais:  
• Folha de papel • dact. a tinta preta • título dact. a tinta preta
Datação EC: 1934 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 Entrei no barbeiro no modo do costume, com o prazer de me ser facil entrar sem constrangimento 
nas casas conhecidas. A minha sensibilidade do novo é angustiante: só[↔]<tenho calma> onde já tenho<a>[↓]  
estado.

 Quando me sentei na cadeira, perguntei, por um acaso que lembra, ao rapaz barbeiro que me ia col-
locando no pescoço um linho frio e limpo, como ia o collega da cadeira da direita, mais velho e com espirito, que 
estava doente. Pergubtei-lhe sem que me pesasse a necessidade de perguntar: occorreu-me a opportunidade pelo 
local e a lembrança. “Morreu hontem”, respondeu sem tom a voz que estava por traz da toalha e de mim, e cujos 
dedos se erguiam da ultima inserção <na nuca,>[→] entre mim e o collarinho. 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 angustia da fuga do tempo e uma doença do 
mysterio da vida. Caras que via habitualmente nas minhas ruas habituaes — se deixo de vel-as entristeço; e não 
me foram nada, a não ser o symbolo de toda a vida.

 O velho sem interesse das polainas sujas, que cruzava frequentemente commigo ás nove e meia da 
manhã? O cauteleiro coxo que me maçava inutilmente? O velhote redondo e corado do charuto á porta da 
tabacaria? O dono pallido da tabacaria? O que é feito de todos elles, 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 
tambem serei o que deixou de passar nestas ruas, o que outros vagamente evocarão com um “o que será d’elle?”. 
E tudo quanto faço, tudo quanto sinto, tudo quanto vivo, não será mais que {uma pessoa} <um transeunte>[←]  
a menos na quotidianidade de ruas de uma cidade qualquer.





 

Documentos no envelope
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[7/1] [a] 447 [b] I: 134 [c] 369, AP10 [d] 131, 174 [e] 1181  
Materiais:  
• Quarto de folha de papel almaço • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 N’esta era metallica dos barbaros, só um culto methodicamente excessivo das nossas faculdades de 
sonhar, de analysar e de atrahir pode servir de salvaguarda á nossa personalidade, para que se não desfaça ou 
para nulla ou para identica ás outras.

 O que as nossas sensações teem de real é precisamente o que teem de não-nossas. O que ha de comum 
nas sensações é que forma a realidade. Porisso a nossa individualidade nas nossas sensações está só na parte er-
ronea2 d’ellas. A alegria que eu teria se visse um dia o sol3 escarlate. Seria tão meu aquelle sol,4 só meu!

  ____________________________

Amores com a chineza de uma chavena de porcelana. 

Razões: □ 

[7/1v] [a] 447 [b] I: 134 [c] 369, AP10 [d] 131, 174 [e] 118 

Materiais:  
Cont. de [7/1r]

Transcrição:

Os nossos amores decorriam tranquillos, como ella queria, nas duas dimensões do espaço apenas.

1 Publicado de maneira dispersa em várias edições. “Nesta era (...) só meu!”: [a] 447 [b] I: 134 [c] 369 [d] 131 [e] 
118. “Amores com (...) espaço apenas”: [a] 447 [b] I: 134 [c] AP10 [d] 174 [e] 118
2 erronea | [a, b, d] enorme [c, e] errónea  
3 sol | [a, c, d] sol [b, e] Sol
4 sol | [a, c, d] sol [b, e] Sol
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[7/2] [a] 448 [b] I: 225 [c] 179 [d] 225 [e] 149  
Materiais:  
• Meia folha de papel • ms. a tinta castanha • 
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 O instinto infante da humanidade, que faz que o mais orgulhoso de nós, se é homem e não louco, 
anseie, ├beatissimo Padre├,1 pela mão paternal que o guie, como quer que seja logo que o guie, atravez do 
mysterio e da confusão do mundo. Cada um de nós é um grão de pó que o vento da vida levanta, e <depois>[↑]  
deixa cahir. Temos que arrimar-nos a um esteio, que pôr a mão pequena em uma outra mão2; porque a hora3 é 
sempre incerta, o céu sempre longe, e a vida sempre alheia.
O mais alto de nós não é mais que um conhecedor mais proximo do ôco e do incerto de tudo.

Pode ser que nos guie uma illusão; a consciencia, porém, é que nos não guia.

1 anseie, beatissimo Padre | [a] anseie, […] [b, c, d, e] anseie, beatíssimo Padre
2 que pôr a mão pequena em uma outra mão | [a, b] que não a vã figura ou amante vão; [c, e] , que pôr a mão 
pequena em uma outra mão [d] , que põe a mão pequena em uma outra mão *
3 hora | [a, b] forma [?] [c, d, e] hora 
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[7/4] [a] 364 [b] I: 107 [c] 35 [d] 252 [e] 120  
Materiais:  
• Recorte de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

... e um profundo e tediento desdem por todos quantos trabalham para a humanidade, por todos quantos se batem 
pela patria e dão a sua vida para que a civilização continue...
... um desdem cheio de tedio por elles, os <{os}>[↑] <{por tudo o}>[↑] que desconhe<ce>/cem\1 que a unica re-
alidade para cada um é a sua propria alma, e o resto — o mundo exterior e os outros — um pesadello inesthetico, 
como um resultado {s} nos sonhos de uma indigestão de <o>[↑] espirito.
 A <minha>[↑] aversão pelo esforço excita-se até ao horror quasi gesticulante perante todas as formas 
do esforço violento. E a guerra, o trabalho productivo e energico, o auxilio aos outros... tudo isto não me parece 
mais do ques o produto de um impudor, □ 

E, perante a realidade suprema da m/2 alma, tudo o que é util e exterior me sabe a frivolo e trivial ante a soberana 
e pura grandeza de meus mais originaes3 e frequentes sonhos. Esses, para <mim, são mais reaes.>[→] 

1 os que desconhecem | [a, b, d] que desconhecem [c, e] os que desconhecem *
2 m/ = minha
3 originaes | [a] vivos [?] [b, d] vivos [c, e] originais 
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[7/4v] [a] 326 [b] I: 107 [c] 251 [d] 253 [e] AG p. 7061  
Materiais:  
Cf. [7/4r]

Transcrição:

  Fragmentos de uma autobiographia
 
 Primeiro, entretiveram-me as especulações metaphysicas, as idéas {sociol} scientificas depois. Attra-
hiram-me finalmente as □ sociologicas. Mas em nenhum d’estes estadios da minha busca da verdade encontrei 
segurança e allivio. Pouco lia, em qualquer das preoccupações. Mas no pouco que lia tantas theorias me cansava 
ver, contradictorias, egualmente assentes em razões desenvolvidas, todas ellas egualmente provaveis e de acordo 
com uma certa escolha de factos que tinha <sempre>[↑] o ar de ser os factos todos. Se erguia dos livros os meus 
olhos cansados, ou se dos meus pensamentos desviava para o mundo exterior a minha perturbada attenção, só 
uma cousa eu via, desmentindo-me toda a utilidade de ler e pensar, arrancando-me uma a uma todas as petalas 
da idea do esforço: a infinita complexidade das cousas, a immensa somma □, a prolixa inattingibilidade dos 
proprios poucos factos que se poderiam conceber precisos para o levantamento de uma sciencia.
 

1 Este trecho encimado ‘Fragmentos de uma autobiografia’ foi publicado nas várias edições em conjunto com três 
outros documentos (8/4, 8/5, 8/7). Cf. a nota de Richard Zenith: ‘Nenhum dos quatro fragmentos incluídos sob este título foi 
explicitamente atribuído pelo autor ao Livro do Desassossego, mas o primeiro ocupa o verso da folha onde figura um trecho, 
o qual ostenta a sigla ‘L. do D.’ O terceiro ‘fragmento’ foi escrito no mesmo tipo de papel que o primeiro, sendo a sua folha 
numerada ‘5’ e ‘6’, enquanto o segundo e quarto ‘fragmentos’ (também não identificados como tais) foram escritos noutros 
tipos de papel, cada um com os números ‘3’ e ‘4’ a encimar os dois lados da folha. é notável a semelhança temática e tonal 
entre os quatro textos, que remontam à década de 1910, não parecendo impossível que o autor os quisesse destinar a todos a 
este rubrica. Seja como for, é evidente que faltam páginas a alguns dos textos aqui reunidos.’ ([d], p. 523). Pizarro: ‘Pessoa 
costumava escrever diversos textos num mesmo suporte de escrita e estes ‘Fragmentos’ não são necessariamente um trecho do 
livro.’ ([e], p. 706). Eu incluí este documento [7/4], por causa da sigla ‘L. do D.’ no verso e excluí os documentos [8/4, 5, 7] do 
núcleo. 
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[7/5] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
• Meia folha de papel almaço com marca de água ‘Almasso Matrena’ • ms. a lápis • intervenções manuscritas a tinta preta 
(indic. com • )
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 Nunca deixo saber aos meus sentimentos <ás minhas sensações •>[↑] o que lhes vou fazer sentir... 
Brinco com as minhas sensações como uma princeza cheia de tedio com os seus grandes gatos promptos e 
crueis...
Fecho <subitamente>[↑] portas dentro de mim, por onde certas sensações iam passar para se realizarem. Retiro 
bruscamente do seu caminho os objectos espirituaes que lhes vão vincar certos gestos.

 Pequenas phrases sem sentido, metidas nas conversas que suppomos estar tendo; affirmações absurdas 
feitas com cinzas de1 outras que já de si não significam nada.

[7/5v] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
Cont. de [7/5r]

Transcrição:

— O seu olhar tem qualquer cousa de musica tocada <a bordo>[↑] <n>/d\’um barco, no meio mysterioso de um 
rio com florestas na margem opposta...
= Não diga que é por2 uma noite de luar. Abomino as noites de luar... Ha quem costume realmente tocar musica 
nas noites de luar...
— Isso também é possivel... E é lamentavel, está claro... Mas o seu olhar tem realmente o desejo de ser saudoso 
de qualquer cousa... Falta-lhe o sentimento que exprime... Acho na falsidade da sua expressão uma quantidade de 
illusões que tenho tido...
= Creia que sinto ás vezes o que digo, e até, apesar de mulher, o que digo com o olhar...

1 com cinzas de | [a] com [...] de [b, c, d, e] com cinzas de
2 por | [a, b, d] fria [c] por isso (na 9a edição: ‘por’) [e] por *
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[7/6] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
• Meia folha de papel almaço com marca de água ‘Almasso Matrena’ • ms. a lápis • Cont. de [7/5]
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:
2

— Não está sendo cruel para comnsigo propria? Nós sentimos realmente o que pensamos que estamos sentindo? 
Esta nossa conversa, por exemplo, tem visos de realidade? Não tem. Num romance não seria admittida.
= Com muita razão... Eu não tenho a absoluta certeza de estar fallando comnsigo, repare... Apesar de mulher, 
criei-me um dever de ser estampa de um livro de impressões de um desenhista doido... Tenho em mim detalhes 
exaggeradamente nitidos... Da1 um pouco, bem sei, a impressão de realidade excessiva e um pouco forçada... 
Acho que a unica cousa digna de uma mulher contemporanea é este ideal de ser estampa. Quando eu era creança

[7/6v] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
Cont. de [7/6r]

Transcrição:
3

queria ser a rainha dum naipe {que já não me} <qualquer n’um>[↑] baralho de cartas antigo que havia em minha 
casa... Achava esse {o} <esse>[↑] mister de uma heraldica realmente compassiva... Mas quando se é creança, 
tem-se aspirações moraes d’estas... Só depois, na edade em que as nossas aspirações são todas immoraes, é que 
pensamos n’isso a serio.
— Eu {ge} como nunca fallo a <olho para>[↑] creanças creio no instinto artista d’ellas... Sabe, emquanto estou 
fallando, agora mesmo, eu estou querendo penetrar o intimo sentido d’essas cousas que me estava dizendo... 
Perdoa-me?
= Não de todo... Nunca se deve devassar os sentimentos que os outros fingem que teem.

1 Da | [a, b, c, d] Dá [e] Da
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[7/7] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
• Meia folha de papel almaço com marca de água ‘Almasso Matrena’ • ms. a lápis • Cont. de [7/6]
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:
4

São sempre demasiadamente intimos... Acredite que me dóe realmente estar-lhe fazendo estas confidencias 
intimas, que, se bem que todas ellas falsas, representam verdadeiros farrapos da m/1 pobre alma... No fundo, 
acredite, o que somos de mais doloroso é o que não somos realmente, e as nossas maiores tragedias passam-se na 
nossa idea de nós <idea que fazemos de nós>[↑].
— Isso é tão verdadeiro... Para que dizel-o? Feriu-me. Para que tirar á nossa conversa a sua irrealidade con-
stante?... Assim é quasi uma conversa possível, <passada a uma meza de chá...>[↓] entre uma mulher linda e um 
imaginador de sensações.14
= Sim, sim... é a minha vez de 

[7/7v] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
Cont. de [7/7r] 

Transcrição:
5

pedir perdão... Mas olhe que eu estava distrahida e não reparei realmente em que tinha dito uma coisa justa... 
Mudemos de assumpto... Que tarde que é sempre!... Não se torne a zangar... Olhe que esta minha phrase não tem 
sentido absolutamente nenhum...
— Não me peça desculpas, não repare em que estamos fallando... Toda a boa conversa deve ser um monologo 
de dois... Devemos, no fim, não poder ter a certeza se conversámos realmente com alguem ou se imaginámos 
totalmente a conversa... As melhores <mais deliciosas>[↑] e as mais intimas <conversas>[↑], e sobretudo as 
menos moralmente instructivas2, são aquellas que os romancistas teem entre duas personagens das suas novel-
las... Como exemplo...
 = Por amor de Deus! Não ia decerto citar-me um 

1 m/ = minha
2 instructivas | [a, b, d] instinctivas [c, e] instructivas  
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[7/8] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
• Meia folha de papel almaço com marca de água ‘Almasso Matrena’ • ms. a lápis • Cont. de [7/7]
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:
6.

exemplo... Isso só se faz nas grammaticas; não sei se se recorda que sté <nem>[↑] nunca {se} <as>[↑] lemos 
{mesmo}.
— {Nunca li grammatica nenhuma... Tive} <Leu alguma vez uma grammatica?>[↑] 
= Eu nunca. Tive sempre uma aversão profunda a saber como se dizem as cousas... A minha unica sympathia, 
nas grammaticas, ia para as excepções e para os pleonasmos... Escapar ás regras e dizer cousas inuteis resume 
bem a {moderna} <attitude essencialmente moderna>[↑]. Não é assim que se diz?...
— Absolutamente... O que {tem} de antipathico1 nas grammaticas (já reparou na deliciosa impossibili-
dade de estarmos fallando n’este assumpto?) — o que mais <ha mais>[↑] de <mais>[↑] antipathico nas gram-
maticas é o verbo, os verbos... São as palavras que dão sentido 
 

[7/8v] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
`cont. de [7/8r]

Transcrição:
7

phrases2... Uma phrase honesta deve sempre poder ter varios sentidos... Os verbos!... Um amigo meu que se 
suicidou — cada vez que tenho uma conversa um pouco longa suicido um amigo — tinha <tencionado>[↑]  
dedica<do>/r\ toda a sua vida a destruir os verbos...
= (Elle porque se suicidou?)
— Espere, ainda não sei... Elle pretendia descobrir e fixar o modo de não completar as phrases sem parecer 
fazel-o. Ele costumava dizer-me que procurava o microbio da significação... Suicidou-se, é claro, por<que>[↑] 
{causa} <um>[↑] d<o>/ia\ {sentimento da} <reparou na>[↑] responsabilidade immensa que tomara sobre si... A 
importancia do problema, deu-lhe cabo do cerebro... Um revolver...
= Ah, não... Isso de modo algum... Não vê que não podia ser um revolver?...

1 O que de antipathico | [a] o que tem de antipathico [c] o que [há] de antipático [d] o que há de antipático [e] O que 
de antipathico *
2 sentido phrases = sentido às phrases
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[7/9] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
• Meia folha de papel almaço com marca de água ‘Almasso Matrena’ • ms. a lápis • Cont. de [7/8]
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:
8

Um homem d’esses nunca dá um tiro na cabeça... O senhor pouco se entende com os amigos que nunca teve... é 
um defeito grande, sabe?... A minha melhor amiga — uma ├[deliciosa]├ rapaz que eu inventei...
— Dão-se bem?
= Tanto quanto é possivel... Mas essa rapariga, não imagina, □

[7/9v] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
Cont. de [7/9r]

Transcrição:

As duas creaturas que estavam á meza de chá não tiveram com certeza esta conversa. Mas estavam tão alinhadas 
e bem vestidas que era pena que não falassem assim... Porisso escrevi esta conversa para ellas a terem tido... As 
suas attitudes, os seus pequenos gestos, as suas criancices de olhares e sorrisos nos momentos de conversa que 
abrem intervallos no sentimento de existirmos<encia>[↑]1, disseram nitidamente o que fielmente <finjo que>[↑]  
reporto... Quando eles um dia forem ambos e sem duvida casados cada um para seu lado — em intentos de 
mais {para}<juntos>[↑] para poderem casar um com o outro —,2 se elles por acaso olharem para estas paginas, 
acredito3 que reconhecerão o que nunca disseram {com} {em} e que não deixarão de me ser gratos por eu ter 
interpretado tão bem, não só o que elles são realmente, mas o que elles nunca desejaram ser nem <sabiam que 
eram...>[↑] 

 

1 que abrem intervallos no sentimento de existirmos<encia>[↑] | [a] que ambos mantemos [?] no sentimento de 
existirmos [b] que ambos entendemos no sentimento de existirmos [c, e] que abrem intervalos no sentimento de existirmos [d] 
que ambos entendemos no sentimento de existirem *
2 para seu lado – em intentos de mais {para}<juntos>[↑] para poderem casar um com o outro – | [a] para seu lado 
[...] [b, c, d, e] para seu lado – em intentos de mais juntos, para poderem casar um com o outro – 
3 acredito | [a] acredite [b, c, e] acredito [d] acreditem *



1054



1055

[7/10] [a] 296 [b] I: 216 [c] 370 [d] 142 [e] 46  
Materiais:  
• Meia folha de papel almaço com marca de água ‘Almasso Matrena’ • ms. a tinta preta • Cont. de [7/9]
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:
10

 Elles, se me lerem, acreditem que foi isto que realmente disseram. Na conversa apparente que elles 
escutaram um ao outro faltavam tantas cousas que a — faltou o perfume da hora, o aroma do chá, a significa-
ção para o caso do ramo de □ que ella tinha ao peito... Tudo isso, que assim formou parte da conversa, elles se 
esquecem de dizer... Mas tudo isto lá estava e o que eu faço é, mais do que um trabalho literario, um trabalho de 
historiador. Reconstruo, completando... e isso me servirá de desculpa junto d’elles, de ter estado tão fixamente a 
escutar-lhes o que não diziam e não quereriam dizer. <podiam deixar de vir a ter dito.>[↓] 

[7/10v] [a] 297 [b] I: 219 [c] AP13 [d] 146 [e] 480  
Materiais:  
Cf. [7/10r] 

Transcrição:

L. do D.

Sens1 nascem analisadas.
Requinte entre a sens2 e a ca3 d’ella, não entre a sens4 e o “facto”.
Regra de vida: submetter-se a tudo social5. O casamento bom porque artificial. - O artificio e o absurdo é o sinal 
do ├humano.├ 6

1 Sens = Sensações
2 sens = sensação
3 ca = consciencia
4 sens = sensação
5 social = socialmente [?] | [a] servil[mente?] [b, c, d] socialmente [e] social 
6 Seguido por vários apontamentos não ligados ao L. do D.: 
R[icardo Reis:
M[inha] theoria de attitude ethica não é definitiva: é ante-pagã. Por ora crear uma {atti} tendencia; depois os futuros encon-
trarão as praticas para essa theoria. Regra de vida: submetter-me ao menos possivel social; esquivar-me, ├não resitir├.

Rep[ublic]a Arist[ocratica]
Na politica, a unica tradição a {vale} ├ter em conta é a tradição politica, naturalmente.├ 
Não podemos desprezar a democracia nem as suas instituições por causa da lei de continuidade historica <social>[↑].
Hoje o que há é substituição da sociedade ao estado — portanto □ 

Liberdade:
Egualdade: egualdade de opportunidades, quem nasce autocrata, dever ser autocrata
Fraternidade — Limitar pela aristocracia (base da existencia social) o ideal democratico
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[7/11] [a] 367 [b] I: 229 [c] 199 [d] 100 [e] 110  
Materiais:  
• Quarto de folha de papel de almaço • dact. a tinta azul • título dact. a tinta vermelha
Datação EC: 1930 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 A doçura de não ter familia nem companhia, esse suave gos{o}to como o do exilio, em que sentimos o 
orgulho do desterro esbater-nos em volupia incerta a vaga inquietação de estar longe — tudo isto eu góso a meu 
modo, indifferentemente. Porque um dos detalhes caracteristicos da minha attitude espiritual é que a attenção 
não deve ser cultivada exaggeradamente, e mesmo o sonho deve ser olhado {do} alto, com uma consciencia 
aristocratica d1   o estar fazebdo2 existir. Dar demasiada importancia ao sonho seria dar demasiada importancia, 
afinal, a uma coisa qeu se separou de nós proprios, que se ergueu, conforme poude3, em realidade, e que, porisso, 
perdeu o direito absoluto á nossa delicadeza para com ella.

1 d = de
2 fazebdo = fazendo 
3 poude = pôde
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[7/11v] [a] 367 [b] I: 229 [c] 415 [d] 99 [e] 110  
Materiais:  
Cf. [7/11r]

Transcrição:

 As figuras imaginarias teem mais relevo e verdade que as reaes.

  __________________________
 O meu mundo imaginario foi sempre o unico mundo verdadeiro para mim. Nunca tive amores tão 
reaes, tão cheios de verve de sangue e de vida como os que tive com figuras que eu proprio cr<ei/i\ei. Que horas! 
Tenho saudades d’ellas1, porque, como os outros, passam...

1 Que horas! Tenho saudades d’ellas | [a, b, d] Que pena! Tenho saudades d’elles [c] Que puros! Tenho 
saudades deles [e] Que horas! Tenho saudades d’ellas *
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[7/12] [a] 131 [b] I: 193 [c] 75 [d] 228 [e] 121  
Materiais:  
• Quarto de folha de papel almaço • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 {Nu} Para sentir a delicia e o terror da velocidade não preciso de automoveis velozes nem de com-
boios {rap} expressos. Basta-me um carro electrico, e a espantosa faculdade de abstracção que tenho e cultivo.
 Num carro electrico em marcha eu sei, {abstrahir o carro e a ve} <por uma attitude instinctiva1 e>[↑]  
instantanea de analyse, separar a idea de carro da idea de velocidade, separal-as de todo, até serem cousas-reais 
diversas. Depois, posso sentir-me seguindo não dentro do carro mas dentro da {Velocidade Abstracta} Mera-
Velocidade d’elle. E, avançando2, se acaso quero o delirio da velocidade enorme, posso transportar a idea para 
o Puro Conceito da Velocidade3 e a meu bom prazer aumental-a ou diminuil-a, alargal-a para além de todas as 
velocidades possiveis de vehiculos mechanicos.4 

1 instinctiva | [a, b, d] constante [c] instintiva [e] mathematica *
2 avançando | [a, b, d] cançado [d, e] avançando 
3 Puro Conceito da Velocidade | [a, b, d] Puro imitar da velocidade [c, e] Puro Conceito da Velocidade
4 mechanicos | [a, b, d] comboios [c, e] mecânicos
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[7/12v] [a] 131 [b] I: 193 [c] 75 [d] 228 [e] 121  
Materiais:  
Cont. de [7/12r]

Transcrição:

 Correr riscos reaes, além de me apavorar — não é por medo que eu sinto excessivamente — perturba-
me a perfeita attenção ás minhas sensações, o que me incommoda e me despersonaliza.
 Nunca vou para onde ha risco. Tenho medo e tedio1 dos perigos.
   _____________________
Um poente é um phenomeno intellectual.2 

1 e tedio | [a, b, d] a tédio [c, e] e tédio
2 Em [d] Teresa Sobral Cunha acrescentou uma frase encontrada num ‘fragmento avulso’: ‘Entre mim e as minhas 
sensações tive sempre a inteligência a ser bruma.’
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[7/13] [a] 95, 311, 466 [b] I: 203 [c] AP9 [d] 366, 152 [e] 4811  
Materiais:  
• Folha de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: [?]  

Transcrição:

L. do D. 

Mais “pensamentos”.

Dia de Natal. (Humanismo. A “realidade” do Nt2 é subjectiva. Sim, no meu ser. A emoção, como veio, passou. 
Mas um momento convivi com as esperanças e as emoções de gerações innumeras, com as imaginações mortas 
de toda uma linhagem morta de mysticos. Natal em mim!) 

Sociologia — a inutilidade das theorias e practicas politicas. 

A crueldade da dôr — gosar o soffrer, por gosar a propria personalidade consubstanciada com a dôr. O ultimo 
refugio sincero da ansia de viver e da sêde de gosar;

1 Trecho publicado de maneira dispersa nas várias edições: “Mais pensamentos (...) Natal em mim” [a] 311 [b] I: 203 
[c] AP9 [d] 366 [e] 481 / “Sociologia…politicas” [a] 466 [b] I: 203 [c] AP9 [d] 366 [e] 481 / “A crueldade (...) gosar” [a] 95 
[b] I: 203 [c] AP9 [d] 366 [e] 481 / “Amores crueis (...) apenas vives” [a] 95 [b] I: 203 [c] AP9 [d] 152 [e] 481 / “Meu espirito 
(...) dizem.” [a] 95 [b] I: 203 [c] AP9 [d] 366 [e] 481
2 Nt = Natal
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[7/13v]  [a] 95, 311, 466 [b] I: 203 [c] AP9 [d] 366, 152 [e] 4811    
Materiais:  
Cont. de [7/13r]

Transcrição:
2
 {Ninguém é} <Amores crueis>[↑] 

 Serás quem eu quizer. Farei de ti um ornamento da m/2 emoção, posta onde quero, e como quero, den-
tro de mim. {Que} Contigo não tens nada. Não és ninguem, porque não és consciente; apenas vives.
_________________________________________________________________________________
Qu’est il de frère en toi et ceux qui veulent vivre?
_________________________________________________________________________________
Meu espirito está com como3 os classicos fazem, e com o que os decadentes dizem.
_________________________________________________________________________________
Symphonia de uma noite inquieta.
_________________________________________________________________________________

 

1 Trecho publicado de maneira dispersa nas várias edições: “Mais pensamentos (...) Natal em mim” [a] 311 [b] I: 203 
[c] AP9 [d] 366 [e] 481 / “Sociologia…politicas” [a] 466 [b] I: 203 [c] AP9 [d] 366 [e] 481 / “A crueldade (...) gosar” [a] 95 
[b] I: 203 [c] AP9 [d] 366 [e] 481 / “Amores crueis (...) apenas vives” [a] 95 [b] I: 203 [c] AP9 [d] 152 [e] 481 / “Meu espirito 
(...) dizem.” [a] 95 [b] I: 203 [c] AP9 [d] 366 [e] 481
2 m/ = minha
3 está com como | [a, b] está [...] como [c, e] está com como [d] estea com [e] como *
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[7/14] [a] 318, 176 [b] I: 221, 222 [c] 107 [d] 346, 347 [e] 1551  
Materiais:  
• Meia folha de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1918 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 Sou d’aquellas almas que as mulheres dizem que amam, e nunca reconhecem quando encontram; 
d’aquellas que, se ellas as reconhecessem, mesmo assim não as reconheceriam. Soffro a delicadeza dos meus 
sentimentos com uma attenção desdenhosa. Tenho todas as qualidades, pelas quaes são admirados os poetas 
romanticos, mesmo aquella falta d’essas qualidades, pela qual se é ├realmente├ poeta romantico. Encontro-me 
descripto (em parte) em varios romances como protagonista de varios enredos; mas o essencial da minha vida, 
como da m/2 alma, é não ser nunca protagonista.

 Não tenho uma idéa de mim-proprio; nem aquella que consiste em uma falta de idéa de mim-proprio. 
Sou um nomada da consciencia de mim. ├Tresmalharam-se á ia guarda os rebanhos da m/3 riqueza intima.├  

 A unica tragedia é não nos podermos conceber tragicos. Vi sempre nitidamente a m/4 coexistencia com 
o mundo. Nunca senti nitidamente a m/5 falta de coexistir com elle; porisso nunca fui um normal.

 Agir é repousar.

1 Texto publicado de maneira dispersa: “Sou d’aquellas (...) saber existir” [a] 318 [b] I: 221, 222 [c] 107 [d] 346 [e] 
155 / “Passo horas (...) por dentro.” [a] 176 [b] I: 221, 222 [c] 107 [d] 347 [e] 155
2 m/ = minha
3 m/ = minha
4 m/ = minha
5 m/ = minha
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[7/14v] [a] 318, 176 [b] I: 221, 222 [c] 107 [d] 346, 347 [e] 155  
Materiais:  
Cont. de [7/14r]

Transcrição:

 Todos os problemas são insoluveis. A essencia de haver um problema é não haver uma solução. Procu-
rar um facto significa não haver um facto. Pensar é não saber existir.

 Passo horas, ás vezes, no Terreiro do Paço, á beira do rio, meditando em vão. A minha impaciencia 
constantemente me quer arrancar d’esse socego, e a m/1 inércia constantemente me detém nelle. Medito, então, 
em uma modorra de physico, que se parece com a volupia apenas como o sussurro de vento lembra vozes, ├na 
eterna insaciabilidade dos meus desejos vagos├ , na perenne instabilidade das m/2 ansias impossiveis. Soffro, 
principalmente, do mal de poder soffrer. Falta-me qualquer cousa que não desejo, e <soffro>[↑] por <isso>[↑]  
não ser propriamente soffrer.
 O cães, a tarde, a maresia entram todos, e entram junctos, na composição da m/3 {desolação} angustia. 
As flautas dos pastores impossiveis não são mais suaves que o não haver aqui flautas e <isso>[↑] lembrar-m’as. 
Os idyllios longinquos, ao pé de {├rios├} riachos, doem-me esta hora analoga por dentro, □ 

1 m/ = minha
2 m/ = minha
3 m/ = minha



1072



1073

[7/15] [a] 227 [b] I: 222 [c] 156 [d] 347 [e] 156  
Materiais:  
• Meia folha de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1930 [?] 

Transcrição:

L. do D. 

 Que rainha imprecisa1 guarda ao pé dos seus lagos a memoria da m/2 vida partida? Fui o pagem das3 
alamedas insufficientes ás horas aves do meu socego azul. Naus longe completaram o mar a ondear dos meus ter-
raços, e nas nuvens do sul perdi m/4 alma, como um remo deixado cahir.

1 imprecisa | [a, b, d] imperiosa [c, e] imprecisa
2 m/ = minha
3 das | [a, b, c, d] de [e] das 
4 m/ = minha
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[7/16] [a] 468 [b] II: 17 [c] 53 [d] 281 [e] 151  
Materiais:  
• Folha de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1918 [?]  

Transcrição:

L. do D. 
   (prefacio)

 Quando, como uma noite de tempestade a que o dia se segue, o christianismo passou de sobre as 
almas, viu-se o estrago que, invisivelmente, havia causado; a ruina, que causara, só se viu quando elle passara já. 
Julgaram uns que era por sua falta que essa ruina viera; mas fora pela sua ida que a ruina se mostrara, não que se 
causara.

 Ficou então, neste mundo de almas, a ruina visivel, a desgraça patente, sem a treva que a cobrisse do 
seu carinho falso. ├As almas viram-se taes quaes eram.├ 

 Começou, então, nas almas recentes aquella doença a que se chamou romantismo, aquelle {mal} chris-
tianismo sem illusões, aquelle christianismo sem mythos, que é a prppria seccura da sua essencia doentia.

 O mal todo do romantismo é a confusão entre o que nos é preciso, e o que desejamos. Todos nós 
precisamos das cousas indispensaveis á vida, á sua conservação e ao {sua} <seu>[↑] continuamento; todos nós 
desejamos uma vida mais perfeita, uma felicidade completa, a realidade dos nossos sonhos e □

 é humano querer o que nos é preciso, e é humano desejar o que não nos é preciso, mas é para nós 
desejavel. O que é doença é desejar com egual intensidade o que é preciso e o que é desejavel, e soffrer por não 
{ter} {ser} ser {feliz} perfeito como se soffresse por não ter pão. O mal romantico é este: é querer a lua 
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[7/16v] [a] 468 [b] II: 17 [c] 53 [d] 281 [e] 151   
Materiais:  
Cont. de [7/16r]

Transcrição:

como se houvesse maneira de a obter.

 “Não se pode comer um bolo sem o perder.”

 Na esphera ├baixa├  da politica, como no intimo recinto das almas — o mesmo mal.

 O pagão desconhecia, no mundo real, este sentido doente das cousas e de si-mesmo. Como era homem, 
desejava tambem o impossivel; mas não o queria. A sua religião era □ e só nos penetraes do mysterio, aos ini-
ciados apenas, longe do povo e dos a, eram ensinadas aquellas cousas transcendentes das religiões que enchem a 
alma do vacuo do mundo.
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[7/17] [a] - [b] I: 180 [c] AP3 [d] 484 [e] 152  
Materiais:  
• Folha de papel com marca de água ‘British Bankpost’ • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1930 [?]  

Transcrição:

L. do D.
 Uma secção intitulada: Paciências (inclue Na Fl do Alh1 ?)
__________________________________________________________________________

 As miserias de um homem que sente o tedio da vida do terraço da sua villa rica são uma cousa; são 
outra cousa as miserias de quem, como eu, tem que contemplar a paysagem do meu quarto num 4° andar da 
Baixa, e sem poder esquecer que é ajudante de guarda-livros. “Tout notaire a rêvé des sultanes” 
 Tenho um prazer {inter} intimo, da ironia do ridiculo immerecido, quando, sem que alguem extranhe, 
declaro, nos actos officiaes, em que é preciso dizer a profissão: empregado no commercio. Não sei como inserto 
o meu nome vem assim no Annuario Commercial.

 Epigraphe ao Diario:
 Guedes (Vicente), emp. no comm., Rua dos Retrozeiros, 17, 4o

   ANN. COMM. de Portugal.
   ______________

1 Na Fl do Alh = Na Floresta do Alheamento
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[7/17v] [a] - [b] I: 180 [c] 296, 3511 [d] 484 [e] 152  
Materiais:  

Transcrição:

 A mania do absurdo e do paradoxo é a animal spirits <alegria animal>[↑] dos tristes. Como o homem 
normal diz disparates por vitalidade, e por sangue dá palmadas nas costas de outros, os incapazes de enthusiasmo 
e de alegria dão cambalhotas na intelligencia e, a seu <[frio]>[↑] modo, fazem os gestos <[quentes]>[↑] da vida.

   Paciencias

 As tias velhas dos que as tiveram, nos serões a petroleo das casas vagas na provincia, entretinham a 
hora em que a creada dorme ao som crescente da chaleira com {as pa} <a saudade methodica e reflectida a>[↑] 
fazer2 paciencias <com cartas>[↑]. Tem saudades em mim d’esse sossego inutil alguem que se colloca no meu 
logar. Vem o chá e {as} <o>[↑] baralho velho amontoa-se regular ao canto da meza. O {aparado} guarda-louça 
enorme escurece a {sombra} <sombra>[↑], na sala de jantar apenumbrada. Sua de somno a cara da creada 
apressada lentamente por acabar. Vejo isso tudo em mim com uma angustia e uma saudade independentes de ter 
relação com qualquer cousa. E, sem querer, ponho-me a considerar qual é o stado de espirito de quem faz pacien-
cias com cartas.

1 Publicado de maneira dispersa em [c]: “A mania (...) da vida” | [c] 296 / “Paciencias (...) com cartas” | [c] 351  
2 da chaleira com a saudade methodica e reflectida a fazer | [b, c] da chaleira […] a fazer [d] da chaleira assentadas a 
fazer [e] da chaleira com a saudade methodica e reflectida a fazer *
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[7/18] [a] 191 [b] I: 249 [c] 250 [d] 225 [e] 153  
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta preta •
Datação EC: 1918 [?]   

Transcrição:
L. do D.

 Mesmo que eu quizesse crear, □

 A unica arte verdadeira é a da construcção. Mas o meio moderno torna impossivel o apparecimento de 
qualidades de construcção no spirito.

 Porisso se desenvolveu a sciencia. A unica Cousa1 em que ha construcção, hoje, é uma machina; o 
unico argumento em que ha encadeamento o de uma demonstração mathematica.
 O poder de crear precisa de ponto de apoio, da muleta da realidade.
    
  _____

A arte é uma sciencia...

  _____

1 Cousa | [a, b, c] cousa [d, e] Cousa 
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[7/18v] [a] 191 [b] I: 249 [c] 250 [d] 225 [e] 153    
Materiais:  
Cont. de [7/18r]

Transcrição:

 Soffre rhythmicamente.
 
  ___________________

 Não posso ler, porque a minha critica hiper├acesa├ não descortina senão defeitos, imperfeições, pos-
sibilidades de melhor. Não posso sonhar, porque sinto o sonho tão vivamente que o comparo com a realidade, 
de modo que sinto logo que elle não é real; e assim o seu valor desapparece. Não posso {agir} entreter-me na 
contemplação innocente das cousas e dos homens, porque a ansia de a aprofundar é inevitavel, e, desde que o 
meu interesse não pode existir sem ella, ou ha-de morrer ás mãos d’ella ou seccar □ .1

 Não posso entreter-me com a speculação metaphysica porque sei de sobra, e por mim, que todos os 
systemas são defensaveis e <intellectualmente>[↑] possiveis; e, para gosar a arte intellectual de construir sys-
temas, {não po} falta-me o poder esquecer que o fim da speculação metaphysica é a procura da verdade.

 Um passado feliz em cuja lembrança torne a ser feliz; sem nada no presente que me alegre ou me 
interesse, sem2 sonho ou hypothese de futuro que {sendo} seja differente d’este presente, ou possa ter outro pas-
sado que esse passado — jazo a minha vida, consciente espectro de um paraiso em que nunca estive, cadaver<-
nado>[↑] das m/3 esperanças por haver.
 Felizes os que soffrem com unidade! Aquelles, a quem a angustia altera mas não divide, que crêem, 
ainda que na descrença, e podem <sentar-se ao sol sem pensamento reservado.>[←] 

 

1 ou seccar □ . | [a, b, d] ou secar. [c, e] ou secar □ . *
2 sem | [a, b] em [c, d, e] sem
3 m/ = minhas
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[7/19] [a] 450 [b] I: 224 [c] 349 [d] 227 [e] 154  
Materiais:  
• Folha de papel com marca de água ‘British Bankpost’ • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1918 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 A mais vil de todas as necessidades — a da confidencia, a da confissão. É a necessidade da alma de ser 
exterior.
 Confessa, sim; mas confessa o que não sentes. Livra a tua alma, sim, do peso dos seus segredos, 
dizendo-os; mas ainda bem que os segredos que dizes, nunca os tenhas tido.1 Mente a ti proprio antes de dizeres 
essa verdade. Exprimir(-se) é sempre errar. Sê consciente: {seja, para ti,} exprimir seja, para ti, mentir.

1 os segredos que digas, nunca os tenhas tido. | [a, b] o segredo que dizes, nunca o tinhas tido. [d] os segredos que 
digas, nunca os tenhas tido. [c, e] os segredos que dizes, nunca os tenhas tido. 
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[7/20] [a] 495 [b] I: 213 [c] 124 [d] 170 [e] 125  
Materiais:  
• Folha de papel  • dact. a tinta roxa • título (e subtítulo) dact. a tinta vermelha 
Datação EC: 1916 [?]  

Transcrição:

Livro do Desassocego.

 (Chapter on Indifference or something like that)

 Toda a alma digna de si-propria deseja viver a vida em Extremo. Contentar-se com o que lhe dão é 
proprio dos escravos. Pedir mais é proprio das creanças. Conquistar mais é proprio dos loucos, porque toda a 
conquista é .............
 Viver a vida em Extremo significa vivel-a até ao limite, mas ha trez maneiras de o fazer, e a cada alma 
elevada compete escolher uma das maneiras. Pode viver-se a vida em extremo pela posse extrema d’ella, pela 
viagem ulysséa atravez de todas as sensações vividas, atravez de todas as formas de energia exteriorisada. Raros, 
porém, são, em tdas1 as epochas do mundo, os que podem fechar os olhos cheios do cansaço somma de todos os 
cansaços, os que possuiram tudo de todas as maneiras.
 Raros podem assim exigir da vida, conseguindo-o, que ella se lhes entregue corpo e alma; sabendo 
não ser ciumentos d’ella por saber ter-lhe o amor inteiramente. Mas este deve ser, sem duvida, o desejo de toda 
a alma elevada e forte. Quando essa alma, porém, verifica que lhe impossivel2 tal realização, que não tem forças 
para a conquista de todas as prtes3 do Todo, {só tem um outro} tem dois outros caminhos que siga — um, a abdi-
cação inteira, a abstenção formal, completa relegando para a esphera da sensibilidade aquillo que não pode pos-
suir integralmente na região da actividade e da energia. Mais vale supremamente não agit que agir inutilmente, 
fragmentariamente, imbastantemente, como a innumera superflua maioria inane dos homens; outro, o caminho 
do perfeito equilíbrio, a busca do Limite da Proporção Absoluta, por onde a ansia de Extremo passa da vontade e 
da emoção para a Intelligencia, sendo toda a ambição não de viver toda a vida, não de sentir toda a vida, mas de 
ordenar toda a vida, de a cumprir em Harmonia e Coordenação intelligente.
 A ansia de comprehender, que para tantas almas nobres substitue a de agir, pertence á sphera da sen-
sibilidade. Substituir a Intelligencia á energia, quebrar o élo entre a vontade e a emoção, despindo de interesse 
todos os gestos da vida material, eis o que, conseguido, vale mais que a vida, tão difficil de possuir completa, e 
tão triste de possuir parcial.
 Diziam os argo{n}autas que {viver não é} navegar é preciso, mas que viver não é preciso. Argonautas, 
nós, da sensibilidade doentia, digamos que sentir é preciso, mas que não é preciso viver.

 

1 tdas = todas
2 lhe impossivel = lhe é impossivel
3 prtes = partes
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[7/21] [a] - [b] I: 65 [c] prefácio, p. 46 [d] 47 [e] 122  
Materiais:  
• Quarto de papel de almaço • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:
 
L. do D. — Prefacio

 Ele mobilara — é impossivel que não fôsse á custa de algumas cousas essenciaes — com um certo 
<e>[↑] approximado luxo os seus dois quartos. Cuidará1 especialmente das cadeiras — de braços, fundas, molles 
—, dos reposteiros e dos tapetes. Dizia elle que assim se creará2 um interior “para manter a dignidade do tedio”. 
No quarto á moderna o tedio torna-se desconforto, ├magoa├ physica.
 Nada o obrigará3 nunca a fazer nada. Em creança passara isoladamente. Aconteceu que nunca passou 
por nenhum agrupamento. Nunca frequentara um curso. Não pertencera nunca a{´} uma multidão. Dera-se com 
elle o curioso phenomeno que 

1 Cuidará | Em [e] cuidára *
2 creará | Em [e] creára * 
3 obrigará | Em [e] obrigára
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[7/21v] [a] - [b] I: 65 [c] prefácio, p. 46 [d] 47 [e] 122  
Materiais:  
Cont. de [7/21r]

Transcrição:

 com tantos — quem sabe, vendo bem, se com todos? — se dá, de as circumstancias occasionaes da sua 
vida se terem talhado á imagem e semelhança da direcção dos seus instinctos, de inercia todos, e de affasta-
mento.
 Nunca teve de se defrontar com as exigencias do estado ou da sociedade. Ás proprias exigencias dos 
seus instintos elle se furtou. Nada o approximou nunca nem de amigos nem de amantes. Fui o unico que, de al-
guma maneira, estive na intimidade d’elle. Mas — a par1 de ter vivido sempre com uma falsa personalidade sua, 
e de suspeitar que nunca elle me teve realmente por amigo — percebi sempre que elle alguem havia de chamar 
a si para <lhe deixar o livro que deixou. Agrada-me pensar que, ainda que ao principio isto me doesse, quando o 
notei, por fim>[←]  

1 a par | [b, d] apesar [c, e] a par
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[7/22] [a] - [b] I: 65 [c] prefácio, p. 46 [d] 47 [e] 122  
Materiais:  
• Quarto de papel de almaço • ms. a tinta preta • Cont. de [7/21]
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

vendo tudo atravez do unico criterio digno de um psychologo, que fiquei do mesmo modo amigo d’elle e dedi-
cado ao {mi} fim para que elle me approximou de si — a publicação d’este seu livro.
 Até nisto — é curioso descobril-o — a<s> {sorte} circumstancias, pondo ante elle quem, do meu 
caracter, lhe pudesse servir, lhe foram favoraveis.
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[7/23] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105  
Materiais:  
• Papel de almaço • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. com • ) 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

 Sento Apocalyptico   L. do D. 
 
Pensando que cada passo na minha vida era um contacto com o horror do Novo, e que cada nova pessoa que eu 
conhecia era um novo fragmento vivo do desconhecido que eu punha em cima da minha meza para quotidiana 
meditação apavorada — decidi abster-me de tudo, não avançar para nada, reduzir a acção ao minimo, furtar-me 
o mais possivel a que eu fôsse encontrado quer pelos homens quer pelos acontecimentos, requintar sobre a absti-
nencia e {byza} pôr a abdicação a bizantino. Tanto ├o├ viver me apavora e me tortura.
 Decidir-me, finalizar qualquer cousa, {não} sahir do duvidoso e do obscuro, são cousas1 <se>[↑] me 
figuram catastrophes, cataclysmos universaes.

1 cousas se  = cousas que se
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[7/23v] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105   
Materiais:  
Cont. de [7/23r]

Transcrição:
 
 Sinto a vida em apocalypse e cataclysmo. Dia a dia em mim augmenta a incompetencia para sequer 
esboçar gestos, para me conceber sequer em situações claras de realidade.
 A presença dos outros — tão inesperada1 de alma a todo o momento — dia a dia me é mais dolorosa e 
angustiante. Fallar com os outros percorre-me de arrepios. Se mostram interesse por mim, fujo<,>/.\ <s>/S\e me 
olham, estremeço. Se □
Estou numa defesa <defensiva>[↑] perpetua. Dôo-me a vida e a outros. Não posso fitar a realidade frente a 
frente. O proprio sol já me desanima e me desola. Só á noite, e á noite a sós comigo, alheio, esquecido, perdido 
— sem liga com a realidade nem parte com a utilidade — me encontro e me dou conforto.

1 inesperada | [a, b] inesperado [c, d, e] inesperada
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[7/24] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105  
Materiais:  
• Papel de almaço • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. com • ) • Cont. de [7/23]
Datação EC: 1915 [?]

Transcrição:

 
Tenho frio da vida. Tudo é caves humidas e catacumbas sem luz na minha existencia. Sou a grande derrota do 
ultimo exercito que sustinha o ultimo imperio. Saibo-me a fim de uma civilização antiga e dominadora.
Estou só e abandonado, eu que <como que • >[↑] costumei mandar outros. Estou sem amigo, sem guia, eu a 
quem sempre outros guiaram.
 Qualquer cousa em mim pede eternamente compaixão e chora sobre si como sobre um deus morto, 
sem altares no culto, quando a vinda branca dos barbaros moceou nas fronteiras e a vida veio pedir {contas} con-
tas ao imperio do que elle fizera da alegria.
 {Não fallem} Tenho sempre receio de que fallem em mim. Falhei em tudo. Nada ousei sequer pensar 
em ser; pensar que1 o desejaria, nem sequer o sonhei, porque no proprio sonho me conheci incompentente2 para a 
vida, até no  

1 pensar que | [a, b, c, d] pensar que [e] querer que
2 incompetente | [a, b] incompatível [c, d, e] incompetente
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[7/24v] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105  
Materiais:  
Cont. de [7/24r]

Transcrição:

meu estado visionario de sonhador apenas.
 Nem um sentimento levanta a minha cabeça do travesseiro onde a afundo por não poder com o corpo, 
nem com a idéa de que vivo, ou sequer com a idéa absoluta da vida.
 Não fallo a lingua das realidades, e entre as cousas da vida cambaleio como um doente de longo leito 
que se ergue pela primeira vez. Só no leito me sinto na vida normal. Quando a febre chega agrada-me como uma 
natural1 □ do meu estado {de} recumbente. Como uma chama ao vento tremo e estonteio-me. Só no ar morto dos 
quartos fechados respiro a normalidade da minha vida.
 Nem uma saudade já me resta das brisas2 á beira dos mares. Conformei-me3 com { † o convento} ter-
me a m/4 alma por convento, e eu não

1 uma natural | [a, b, d] coisa natural [c, e] uma natural
2 das brisas | [a, b, d] dos búzios [c] das brisas [e] dos brisas *
3 Conformei-me | [a, b, d] Comparei-me [c, e] Conformei-me
4 m/ = minha
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[7/25] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105  
Materiais:  
• Papel de almaço • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. com • ) • Cont. de [7/24]
Datação EC: 1915 [?]

Transcrição:

 ser mais para mim do que outomno sobre descampados seccos, sem mais ├vida viva├ do que um 
reflexo como de uma luz1 que finda na escuridão endocelada2 dos tanques, sem mais esforço e côr do que o 
esplendor3 violeta-exilio do fim do poente sobre os montes.4

 No fundo nenhum outro prazer do que a analyse da dôr, nem outra volupia que a do collear liquido 
e doente das sensações quando se esmiuçam e se decompõem — leves passos na sombra incerta, suaves ao 
ouvido, e nós nem nos voltamos para saber de quem são; vagos cantos longinquos, cujas palavras não buscamos 
colher, mas onde nos embala mais {a indecisão} <o indeciso>[↑] do que dirão e a incerteza do logar d’onde 
veem; tenues segredos de aguas pallidas, enchendo de longes leves os espaços □ e nocturnos; guizos de carros 
longinquos, regressando d’onde? e que alegrias lá dentro, que não se ouvem aqui, somnolentos no torpor morno 
na tarde {que o} <onde>[↑] o verão se esquece a outomno... {Morem} <Morreram>[↑] 

1 reflexo como de uma luz | [a] reflexo vivo como uma luz [b] reflexo como a cana longa [c, d, e] reflexo como de 
uma luz *
2 endocelada | [a, b] endovelada [c] endosselada [d, e] endocelada
3 esplendor | [a, b, d] esplendor [c, e] êxtase (Cf. nota 4)
4 o esplendor violeta-exilio do fim do poente sobre os montes. | No doc. [9/15] existe uma variante desta frase: ‘o 
extase violeta-exilio do fim do poente com os montes.’ Em [c] e [e] foi incluido a variante. 
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[7/25v] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105  
Materiais:  
Cont. de [7/25r]

Transcrição:

as flores do jardim, e, murchas, são outras flores — mais antigas, mais nobres, mais coevas a amarello morto 
com o mysterio e o silencio e o abandono. As bolhas1 de agua que afloram nos tanques teem a sua razão para os 
sonhos. Coaxar distante das rãs? Ó campo morto em mim! O socego rustico passado em sonhos! O minha vida 
futil como um maltez <camponez>[↑] que não trabalha e dorme á beira dos caminhos {sem se} com o aroma dos 
prados a entrar-lhe na alma como um nevoeiro, n’um somno translucido e fresco, {sem} fundo {como tudo} e 
cheio de eternidade com tudo que nada liga a nada, nocturno, ignorado, nomada {sob a} <o>/e\ cansa<ço>/do\ 
sob a compaixão fria das estrellas.
 Sigo o curso dos meus sonhos, fazendo das imagens degraus para outras imagens; desdobrando, como 
um leque, as metaphoras casuaes em grandes quadros de visão interna; 

1 bolhas | [a] cobras [b, c, d, e] bolhas
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[7/26] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105  
Materiais:  
• Papel de almaço • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. com • ) • Cont. de [7/25]
Datação EC: 1915 [?]

Transcrição:

desato de mim a vida, e ponho-a de banda como a um traje que aperta. Occulto-me entre arvores longe das es-
tradas. Perco-me. E logro, por momentos que correm levemente, esquecer o gosto1 á vida, deixar ir-se a idea de 
luz2 e de bulicio e acabar conscientemente, absurdamente pelas sensações fora, como um imperio de renuncias 
angustiadas3, e uma entrada entre pendões e tambores de victoria n’uma grande cidade final onde não choraria 
nada, nem desejaria nada e nem {ped} a mim proprio pediria o sêr.

1 o gosto | [a, c, d, e] o gosto [b] o gesto *
2 deixar ir-se a idea de luz | [a] deixar (…) de luz [b, c, d, e]  deixar ir-se a ideia de luz
3 renuncias angustiadas | [a] ruinas angustiadas [?] [b] ruínas […] [c, e] renúncias angustiadas [d] ruínas angustiadas  
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[7/26v] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105  
Materiais:  
Cont. de [7/26r]

Transcrição:
  
 Doem-me as superficies das aguas1 <doentes>[↑] dos tanques que criei em sonhos. É minha a pallidez 
da lua que visiono sobre paisagens de florestas. É o meu cansaço o outomno dos céus estagnados que recordo 
e não vi nunca. Pesa-me toda a minha vida morta, todos os meus sonhos faltos, tudo {quanto nem obtive nem 
quiz} <meu que não foi meu>[↑], no azul dos meus céus interiores, no tinir á vista do correr dos meus rios na 
alma, no vasto e inquieto socego dos trigos nas planicies que vejo e que não vejo.
    ________________________

 Uma chavena de café, um tabaco que se fuma e {que} cujo aroma nos atravessa, os olhos quasi cer-
rados num quarto em penumbra — não quero mais da vida do que os meus sonhos e isto... Se é pouco? Não sei. 
Sei eu acaso o que é  {mu} pouco ou <o que é>[↑] muito?
Tarde de verão lá fora e2 como eu gostaria <de ser outro... Abro a janella. Tudo lá fora é suave, mas punge-me 
como uma dôr incerta, como uma sensação vaga de descontentamento.>[→] 

1 das aguas | [a, b, d] dos azuís  [c, e] das águas 
2 fora e | [a, b, d] fora [c, e] fora e
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[7/27] [a] 363 [b] I: 110 [c] GT, p. 480 [d] 210 [e] 105  
Materiais:  
• Papel de almaço • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. com • ) • Cont. de [7/26]
Datação EC: 1915 [?]

Transcrição:

 E uma ultima coisa punge-me, rasga-me, esfrangalha-me toda a alma. é que eu, a esta hora, a esta 
janella, pensando1 estas cousas tristes e suaves, devia ser uma figura esthetica, bella, como uma figura num 
quadro — e eu não o sou, nem isto sou...
 A hora que passe e esqueça... A noite que venha, que cresça, que cahia sobre tudo e nunca se erga. Que 
esta alma seja o meu tumulo para sempre, e que □ 
 se absolute2 em Treva3 e eu nunca mais possa viver sem sentir ou desejar...4

1 pensando | [a, b, d] perante [c, e] pensando
2 absolute | [a] absoluto [b, c, d, e] absolute
3 Treva | [a, b] treva [c, d, e] Treva
4 possa viver sem sentir ou desejar... | [a, b] pense viver a sentir ou desejar. [c] possa viver nem sentir ou desejar. [d, 
e] possa viver sem sentir ou desejar...
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[7/28] [a] 452 [b] I: 221 [c] 164 [d] 110 [e] 437  
Materiais:  
• Folha de papel • ms. a lápis 
Datação EC: circa 29-6-1934

Transcrição:

L. do D. 

 A inacção consola de tudo. Não agir dá-nos tudo. Imaginar é tudo, desde que não tenda para agir. 
Ninguem pode ser rei do mundo senão em sonho. E cada um de nós, se deveras se conhece, quere ser rei do 
mundo<.> {interno}
Não ser, pensando, é o throno. Não querer, desejando, é a coroa. Temos o que abdicamos, porque o conservamos 
sonhado1, intacto, 

[7/28a] [a] 353 [b] I: 221 [c] 164 [d] 110 [e] 437  
Materiais:  
Cont. de [7/28r]

Transcrição:

eternamente á luz do sol que não ha, ou da lua2 que não pode haver.
 

1 sonhado | [a, b] sonhando [c, d, e] sonhado *
2 ou da lua | [a] a da lua [b, c, d, e] ou da lua *
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[7/30] [a] 505 [b] II: 99 [c] 116 [d] 559 [e] 417  
Materiais:  
• Folha de papel • dact. a tinta preta • título dact. a tinta preta
Datação EC: 1930 [?]  

Transcrição:

 Escrever é esquecer. A literatura é a maneira mais agradavel de ignorar a vida. A musica embala, as 
artes {visõ} visuais animam, as artes vivas (como a dança e o representar) entreteem. A primeira, porém, afasta-
se da vida por fazer delia um somno; as segundas, comtudo, não se afastam da vida — umas porque usam de 
formulas visiveis e portanto vitaes, outras porque vivem da {propria} mesma vida humana.

 Não é esse o caso da literatura. Essa simula a vida. Um romance é uma historia do que nunca foi<.>/,\ 
<e>[→] <U>/u\m drama é um romance dado sem narrativa. Um poema é a expressão de idéas ou de sentimentos 
em linguagem que ninguem emprega, poisque ninguem falla em verso.
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[7/31] [a] 80 [b] I: 170 [c] 141 [d] 226 [e] 55  
Materiais:  
• Meia folha de papel com marca de água ‘Mercedes’ • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

L. do D.   Paysagem de chuva

 Em cada pingo de chuva a minha vida falhada chora na natureza. Ha qualquér cousa do meu desasso-
cego no gota a gota, na bátega a bátega com que a tristeza do dia se destorna inutilmente ├por├ sobre a terra.
 Chove tanto, tanto. A minha alma é humida de ouvil-o. Tanto... A minha carne é liquida e aquosa em 
torno á m/1 sensação d’ella.
 Um frio desassocegado põe mãos gelidas em torno ao meu pobre coração. As horas cinzentas e □ 
alongam-se, emplaniciam-se no tempo; os momentos arrastam-se.
Como chove!

1 m/ = minha
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[7/31v] [a] 80 [b] I: 170 [c] 141 [d] 226 [e] 55  
Materiais:  
Cont. de [7/31r]

Transcrição:

 As biqueiras golfam torrentes minimas de aguas sempre subitas. Desce pelo ├meu saber que├ ha 
canos um barulho perturbador de descida de agua. Bate contra a vidraça, indolente, gemedoramente a chuva; na 
□

 Uma mão fria aperta-me a garganta e não me deixa respirar a vida.
 Tudo morre em mim, mesmo o saber que posso sonhar! De nenhum modo physico estou bem. Todas 
as maciezas em que me reclino teem arestas para a mimValma. Todos os olhares para onde olho estão tão escuros 
de lhes bater esta luz empobrecida do dia para se morrer sem dôr.
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[7/32] [a] 453 [b] I: 191 [c] GT p. 456 [d] 223 [e] 56  
Materiais:  
• Meia folha de papel com marca de água ‘Mercedes’ • ms. a tinta ms. a tinta vermelha e preta (indic. com • )  
Datação EC: 1914 [?] 

Transcrição:

L. do D. 

 Maximas

 — Ter opiniões definidas e certas, instinctos, paixões e caracter fixo e conhecido — tudo isto monta ao 
horror de tornar a nossa alma um facto, de a materializar e tornar exterior. Viver n’um1 doce e {m} fluido estado 
de desconhecimento das cousas e de si proprio [é o único modo-de-vida que a um sabio convém e aquece].

 — Saber interpôr-se constantemente entre si-proprio e as cousas é o mais alto grau de sabedoria e 
prudencia.

 — A nossa personalidade deve ser indevassavel, mesmo por nós-proprios: d’ahi o nosso dever de son-
harmos sempre, e incluirmo-nos nos nossos sonhos, para que nos não seja possivel ter opiniões a nosso respeito.
 E especialmente devemos evitar a invasão da nossa personalidade pelos outros. Todo o 

1 n’um | [a, b, d] é [c, e] num
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[7/32v] [a] 453 [b] I: 191 [c] GT p. 456 [d] 223 [e] 56 
Materiais:  
Cont. de [7/32r]

Transcrição:

 interesse alheio por nós é uma indelicadeza grave1. O que {des}livra2 a vulgar saudação — como está? 
— de ser uma indesculpavel grosseria é o ser ella em geral absolutamente ôca3 e insincera.
    _______________

 — Amar é {†} cansar-se de estar só: é uma cobardia portanto, e uma traição a nós-proprios. (Importa 
soberanamente que não amemos).
    _______________

 — Dar <bons>[↑] conselhos é {insultar e não} insultar <não respeitar>[↑] a faculdade de errar que 
Deus deu aos outros. <E, de mais a mais,>[↑] os actos alheios devem ter a vantagem de não serem tambem nos-
sos. Apenas é comprehensivel que se peça conselhos aos outros — para saber bem, ao agir ao contrario, quem 
somos bem nós, bem em desaccordo com a Outragem.

1 grave | [a, b, d] ímpar [c, e] grave 
2 livra | [a, b, c, d] desloca [e] livra 
3 ôca | [a, b] vã [c, d, e] ôca
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[7/33] [a] 454 [b] I: 191 [c] GT p. 456 [d] 223 [e] 56  
Materiais:  
• Meia folha de papel com marca de água ‘Mercedes’ • ms. a tinta ms. a tinta vermelha e preta (indic. com • )
Datação EC: 1914 [?]

Transcrição:

— A unica vantagem de estudar é {aprender} {saber} gosar o quanto os outros não disseram.

— A arte é um isolamento. Todo o artista deve buscar isolar os outros, levar-lhes ás almas o desejo de estarem 
sós. O triumpho supremo de um artista é quando {as} <a ler>[↑] suas obras o leitor prefere tel-as e não as lêr. 
Não é porque isto aconteça aos consagrados; ├é porque é o maior tributo├ □

    _______________

— Ser lucido é estar indisposto comsigo proprio. <O legitimo estado de espirito com respeito a olhar para dentro 
de si-proprio é o estado ├ □ de quem olha nervos e indecisões.├ • >
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[7/33v] [a] 454 [b] I: 191 [c] GT p. 456 [d] 223 [e] 56  
Materiais:  
Cont. de [7/33r] • ms. a tinta preta

Transcrição:

    _______________

 A unica attitude intellectual digna de uma creatura superior é a de uma calma e fria compaixão por 
tudo quanto não é elle-proprio. Não que essa attitude tenha o minimo cunho de justa e verdadeira; ├ mas é tão 
invejavel que é preciso tel-a.├ 
    _______________
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[7/34] [a] 355 [b] I: 165 [c] 247 [d] 515 [e] 72  
Materiais:  
• Meia folha de papel • dact. a tinta roxa • título dact. a tinta vermelha
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 A vida practica sempre me pareceu o menos commodo dos suicidios. Agir foi sempre para mim a 
condemnação violenta do sonho injustamente condemnado. Ter influencia no mundo exterior, alterar cousas, 
transpor entes, influir em gente — tudo isto pareceu-me sempre de uma substancia mais nebulosa que a dos meus 
devaneios. A futilidade immanente de todas as formas da acção foi, desde a minha infancia, uma das medidas 
mais queridas do meu desapego até de mim.
 Agir é reagir contra si proprio. Influenciar é sahir de casa.
 Sempre meditei como era absurdo que, onde a realidade substancial é uma serie de sensações, hou-
vesse cousas tão complicadamente simples como comercios, industrias, relações sociaes e familiares, tão desola-
doramente incomprehensiveis perante a attitude interior da alma para com a idéa de verdade.
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[7/35] [a] 374 [b] I: 96 [c] GT p. 491 [d] 118 [e] 65  
Materiais:  
• Folha de papel rasgada com marca de água ‘Lloyds Bank Post’ • dact. a tinta vermelha • título dact. a tinta verde • a indicação 
‘segunda parte’ indica provavelmente que este texto pertence ao conjunto dos textos com o título ‘Via Lácteo’ (cf. [7/37])
Datação EC: post 31-10-1914  

Transcrição:

L. do D. 

   Segunda parte.

 Em mim o que ha de primordial é o habito e o geito de sonhar. As circumstancias da minha vida, desde 
creança sósinho e calmo, outra forças1 talvez, amoldando-me de longe, por hereditariedades obscuras a seu sinis-
tro corte, fizeram do meu espirito uma constante corrente de devaneios. Tudo o que eu sou está n’isto, e mesmo 
aquillo que em mim mais parece longe de destacar o sonhador, pertence sem escrupulo á alma de quem só sonha, 
mevada2 ella ao seu maior grau.
 Quero, para meu proprio gosto de analysar-me, ir, á medida que a isso me ageite, ir pondo em palavras 
os processos mentaes que em mim são um só, esse, o de uma vida devotada ao sonho, de uma alma educada só 
em sonhar.
 {Longe} Vendo-me de fóra, como quasi sempre me vejo, eu sou um inapto á acção, perturbado ante ter 
que dar passos e fazer gestos, inhabil para fallar com os outros, sem lucidez interior para me entreter com o que 
me cause esforço ao espirito, nem sequencia physica para me aplicar a qualquer mero mechanismo de entreteni-
mento trabalhando.
 Isso é natural que eu seja. O sonhador entende-se que seja assim. Toda a realidade me perturba. A 
falla dos outros lança-me numa angustia enorme. A realidade das outras almas surprehende-me constantemente. 
A vasta rede de inconsciencias que é toda a acção que eu vejo, parece-me uma illusão absurda, sem coherencia 
plausivel, nada.
 Mas se se julgar que desconheço os tramites da psychologia alheia, que erro a percepção nitida dos 
motivos e dos intimos pensamentos dos outros, haverá engano sobre o que sou.
 Porque eu não só sou um sonhador, mas sou um sonhador exclusivamente. O habito unico de sonhar 
deu-me uma extraordinaria nitidez de visão interior. Não só vejo com espantoso e ás vezes perturbante relevo as 
figuras e os décors dos meus sonhos, mas com egual relevo 

1 outra forças = outras forças
2 mevada = elevada [?] [a, b, d] elevada [c, e] levada
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[7/35v] [a] 374 [b] I: 96 [c] GT p. 491 [d] 118 [e] 65  
Materiais:  
Cont. de [7/35r]

Transcrição:

vejo as minhas idéas abstractas, os meus sentimentos humanos — o que d’elles me resta —, os meus secretos 
impulsos, as minhas attitudes psychicas deante de mim proprio. Affirmo que as minhas proprias idéas abstractas, 
eu as vejo1 em mim, eu com uma interior visão real as vejo num espaço interno. E assim os seus mendros2 são 
me visiveis nos seus minimos.
 Porisso, conheço-me inteiramente, e, atravez de conhecer-me inteiramente, conheço inteiramente a 
humanidade toda. Não ha baixo impulso, como não ha nobre intuito que me não tenha sido relampago na alma; 
e eu sei com que gestos cada um se mostra. Sob as mascaras que as más idéas usam, de boas ou indifferentes, 
mesmo dentro de nós eu pelos gestos as conheço por quem são. Sei o que em nós se esforça por nos illudir. E 
assim á maioria das pessoas que vejo conheço melhor do que elles a si proprios. Applico-me muitas vezes a 
sondal-os, porque assim os torno meus. Conquisto o psychismo que explico, porque para mim sonhar é possuir. 
E assim se vê como é natural que eu, sonhador que sou, seja o analytico que me reconheço.
 Entre as poucas cousas que ás vezes me apraz lêr, destaco, porisso, as peças de theatro. Todos os dias 
sepassam3 peças em mim, e eu conheço a {psychi} fundo como é que se projecta uma alma na projecção do 
Mercator, planamente. Entretenho-me pouco, aliás, com isto; tão constantes, vulgares e enromes4 são os erros 
dos dramaturgos. Nunca nenhum drama me contentou. Conhecendo a psychologia humana com uma nitidez 
de relampago, que sonda todos os recantos com um só olhar, a grosseira analyse e construcção dos dramatistas 
fere-me, e o pouco que leio neste genero desgosta-me como um borrão de tinta atravessado <acontecido>[↓] na 
escripta.
 

 As cousas são a materia para os meus sonhos; porisso applico uma attenção distrahidamente sobreat-
tenta a certos detalhes do Exterior.

1 dact. a tinta verde
2 mendros = meandros
3 sepassam = se passam
4 enromes = enormes
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[7/36] [a] 374 [b] I: 96 [c] GT p. 491 [d] 118 [e] 65  
Materiais:  
• Folha de papel rasgada com marca de água ‘Lloyds Bank Post’ • dact. a tinta vermelha • título dact. a tinta verde • Cont. de 
[7/35]
Datação EC: post 31-10-1914  

Transcrição:

 
Para dar relevo aos meus sonhos preciso conhecer como é que as paysagens reaes e as personagens da vida nos 
aparecem relevadas. Porque a visão do sonhador não é como a visão do que vê as cousas. No sonho, não ha o 
assentar da vista sobre o importante e o inimportante de um objecto que ha na realidade. Só o importante é que 
o sonhador vê. A realidade verdadeira dum objecto é apenas parte delle; o resto é o pesado tributo que elle paga 
á matéria em troca de existir no espaço. Semelhantemente, não ha no espaço realidade para certos phenomenos 
que no sonho são palpavelmente reaes. Um poente real é imponderavel e transitorio. Um poente de sonho é fixo 
e eterno. Quem sabe escrever é o que sabe vêr os seus sonhos nitidamente (e é assim) ou ver em sonho a vida, 
vêr a vida immaterialmente, tirando-lhe photographias com a machina do devaneio, sobre a qual os raios do 
pesado, do util e do circumscripto não teem acção, dando negro na chapa espiritual.
 Em mim esta attitude, que o muito sonhar me enkystou, faz-me vêr sempre da realidade a parte que 
é sonho. A minha visão das cousas supprime sempre nellas o que o meu sonho não pode utilisar. Assim vivo 
sempre em sonhos, mesmo quando vivo na vida. Olhar para um poente em mim ou para um poente no Esterior1 é 
para mim a mesma cousa, porque vejo da mesma maneira, pois que a minha visão é talhada mesmamente.
 Porisso a idéa que faço de mim é uma idéal que a muitos parecerá errada. De certo modo é errada. 
Mas eu sonho-me a mim proprio e de mim escolho o que é sonhavel, compondo-me e recompondo-me de todas 
as maneiras até estar bem perante o que exijo do que sou e não sou. Ás vezes o melhor modo de vêr um objecto 
é annulal-o, mas elle subsiste, não sei explicar como, feito de materia de negação e annulamento; assim faço a 
grandes espaços reaes do meu ser, que supprimidos no meu quadro de mim, me transfiguram para a minha reali-
dade.
 Como então me não engano sobre os meus intimos processos de illusão de mim? Porque o processo 
que arranca para uma realidade mais que real

1 Esterior = Exterior
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[7/36v] [a] 374 [b] I: 96 [c] GT p. 491 [d] 118 [e] 65  
Materiais:  
Cont. de [7/36r]

Transcrição:

um aspecto do mundo ou uma figura de sonho, arranca tambem para mais que real uma emoção ou um pensa-
mento; despe-o portanto de todo o apetrecho de nobre ou puro quando o que quasi sempre acontece, o não é. 
Repare-se que a minha objectividade é absolita1, a mais absoluta de todas. Eu crio o objecto absoluto, comquali-
dades2 de absoluto no seu concreto. Eu não fugi á vida propriamente, no sentido de procurar para a minha alma 
uma cama mais {doce} suave, apenas mudei de vida e encontrei nos meus sonhos a mesma objectividade que en-
contrava na vida. Os meus sonhos — n’outra pagina estudo isto — erguem-se independentes da minha vontade 
e muitas vezes me chocam e me ferem. Muitas vezes o que descubro em mim me desola, me envergonha (talvez, 
por um resto de humano em mim — oque é a vergonha?) e me assusta.
 Em mim o devaneio ininterrupto substituiu a {visão} attenção. Passei a sobrepor ás cousas vistas, 
mesmo quando já sonhadamente vistas, outros sonhos que commigo trago. Desattento já sufficientemente para 
fazer bem aquillo a que chamei ver as cousas em sonho, ainda assim, porque essa desattenção era motivada por 
um perpetuo devaneio e uma, tambem não exaggeradamente attenta, preo<v>/c\upação com o decurso dos meus 
sonhos, sobreponho o que sonho ao sonho que vejo e intersecciono a realidade {com} já despida da materia com 
um immaterial absoluto.
 D’ahi a habilidade que adquiri em seguir varias idéas ao mesmo tempo, observar as cousas e ao mesmo 
tempo sonhar assumptos muito diversos, estar ao mesmo tempo sonhando um poente real sobre o Tejo real e uma 
manhã sonhada sobre um <out>/Pac\ifico interior; e as duas cousas sonhadas intercalam-se uma na outra, sem se 
misturar, sem propriamente confundir mais do que o estado emotivo diverso que cada um {r}p<o>/r\ovoca, e sou 
como alguem que visse passar na rua muita gente e simultaneamente sentisse de dentro as almas de todos — o 
que teria que fazer n’uma unidade de sensção3 — ao mesmo tempo que via os varios corpos — esse tinha que os 
ver diversos — cruzar-se na rua cheia de movimentos de pernas.

1 absolita = absoluta
2 comqualidades = com qualidades
3 sensção = sensação
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[7/37] [a] 301 [b] I: 95 [c] GT p. 489 [d] 78 [e] 64  
Materiais:  
• Fragmento de papel • dact. a tinta verde • título dact. a tinta verde, indicação ‘Via Lactea’ dact. a tinta vermelho
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

 L. do D. 

    Via Lactea.

...com meneios de phrase de uma espiritualidade venenosa... ...rituaes de purpura rota, ceremoniaes mysteriosos 
de ritos contemporâneos de ninguem, (de nen<y>/h\uma comprehnsão1 d’elles).
...sequestradas sensações sentidas n’outro corpo que o physico, mas corpo e physico a seu modo, intervallando 
subtilezas entre complexo e simples...
...lagoas onde paira, pellucida, uma intuição de ouro fosco, tenuemente despida de se ter alguma vez realisado, e 
sem duvida por colleantes requintes lyrio entre mãos muito brancas...4
...pactos entre o torpor e a angustia, verde-negros, tepidos á vista, cançados entre sentinellas de tedio...
...nacar de inuteis consequencias, alabastro de frequentes macerações — ouro, roxo e orla(s) os entretenimentos 
com occasos, mas não barcos para melhores margens, nem pontes para crepusculos maiores...
...nem mesmo á beira da idéa de tanques, de muitos tanques, longinquos atravez de choupos, ou cyprestes talvez, 
segundo as syllabas de sentida com que a hora pronunciava o seu nome...
...porisso janellas abertas sobre cães, continuo marulhar contra docas, sequito confuso como opalas, louco e ab-
sorto, entre o que amaranthos e terebinthos escrevem a insomnias de entendimento nos muros obscuros de poder 
ouvir...
...fios de prata rara, nexos de purpura desfiada, sob tilias sentimentos inuteis, e por áleas onde buxos calam, pares 
antigos, leques subitos, gestos vagos, e melhores jardins sem duvida esperam o cansaço placido de não mais que 
aleas e alamedas...
...quincuncios, caramanchões, cavernas de artificio, canteiros feitos, repuxos, toda a arte ficada de mestres mor-
tos, que haviam, entre duellos intimos de insatisfeito com evidente, decidido procissões de cousas para sonhos 
pelas ruas estreitas das aldeias antigas das sensações...
...toadas a marmore em longes palacios, reminiscencias pondo mãos sobre as nossas, olhares casuaes de inde-
cisões [,] ocasos em ceus fatidicos, anoitecendo em estrellas sobre silencios de imperios que decahem... 

1 comprehnsão = comprehensão
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[7/37v] [a] 301 [b] I: 96, 95 [c] GT p. 490, 491 [d] 138 [e] 641    
Materiais:  
Cont. de [7/37r]

Transcrição:

 Reduzir a sensação a uma sciencia, fazer da analyse psychologica um methodo preciso como um 
instrumento de micróscopo — pretensão que occupa, sede calma, o nexo de vontade da minha vida...

 é entre a sensação e a consciencia d’ella que se passam todas as grandes tragedias da minha vida. 
N’essa região indeterminada, sombria, de florestas e sons d’agua toda, neutral até ao ruido das nossas guerras, 
decorre aquelle meu sêr cujo visão2 em vão procuro...

 Jazo a minha vida. (As minhas sensações são um epitaphio, por demais <gongorico3>[↑] extenso, sobre 
a minha vida morta.)4 Aconteço-me a morte e occaso. O mais que posso esculp{u}ir5 é sepulcro meu a belleza 
interior.
 
 Os portões do meu afastamento abrangem para parques de infinito, mas ninguem passa por elles, nem 
no meu sonho — mas abertos sempre para o inutil e de ferro eternamente para o falso...

 Desfolho apotheoses nos jardins das pompas interiores e entre buxos de sonho piso, com uma sonori-
dade dura, as aleas que conduzem a {Impreciso.} Confuso.6

 Acampei Imperios no Confuso, á beira de silencios, na guerra fulva em que acabará o Exacto.

     -------------7

O homem de sciencia reconhece que a unica realidade para si é elle proprio, e o unico mundo real o mundo como 
a sua sensação lh’o dá. Porisso, em logar de seguir o falso caminho de procurar ajustar as suas sensações ás dos 
outros, fazendo sciencia objectiva, procura, antes, conhecer perfeitamente o seu mundo, e a sua personalidade. 
Nada mais objectivo do que os seus sonhos. Nada mais seu do que a sua consciencia de si. Sobre essas duas 
realidades requinta elle a sua sciencia. É muito differente já da sciencia dos antigos scientificos, que, longe de 
buscarem as leis da sua propria personalidade e a organisação dos seus sonhos, procuravam as leis do “exterior” 
e a organisação d’aquillo a que chamavam “Natureza”.

1 Publicado de maneira dispersa em algumas edições: “Reduzir a (...) Exacto” [a] 301 [b] I: 96 [c] GT p. 490 [d] 138 
[e] 64 / “O homem (...) chamavam ‘Natureza’” [a] 301 [b] I: 95 [c] GT p. 491 [d] 138 [e] 64
2 cujo visão = cuja visão
3 Variante ms. a tinta preta
4 Parênteses dact. a tinta vermelha
5 Correcção dact. a tinta vermelha
6 Correcção ms. a tinta preta
7 Linhas dact. a tinta vermelha
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[7/39] [a] 369 [b] II: 257 [c] 463 [d] 587 [e] 432  
Materiais:  
• Folha de papel • dact a tinta preta  • título dact. a tinta preta
Datação: 5/6/1934 

Transcrição:

L. do D.

 Socégo emfim. Tudo quanto foi vestigio e desperdicio some-se <me>[←] da alma como se não fôra 
nunca. Fico só e calmo. A hora que passo é como aquella em que me convertesse a uma religião. Nada porém me 
attrahe para o alto, ainda que nada já me attraia para baixo. Sinto-me livre, como se deixasse de existir, <guar-
dando †>/†\ conservando a consciencia d’isso.

 Socégo, sim, socégo. Uma grande calma, suave como uma inutilidade, desce em mim ao fundo do meu 
ser. As paginas lidas, os deveres cumpridos, {e} os passos e os {ca} acasos de viver — tudo isso se me tornou 
numa vaga penumbra, num halo mal visivel, que cerca qualquer coisa {calma} tranquilla que não sei o que é. O 
exforço, em que puz<,> uma ou outra vez<,>1 o esquecimento da alma; o pensamento, em que puz, uma vez ou 
outra, o esquecimento da acção — ambos se me volvem numa especie de ternura sem sentimento, de compaixão 
fruste e vazia.

 Não é o dia lento e suave, nublado e brando. Não é a aragem imperfeita, quasi nada, pouco mais do 
que o ar que já se sente. Não é a côr anonyma do céu aqui e alli azul, frouxamente. Não. {Nao} Não, porque não 
sinto. Vejo sem intenção nem remedio. Assisto attento a espectaculo nenhum. Não sinto alma, mas socego. As 
coisas externas, que estão nitidas e paradas, ainda as que se movem, são para mim como para o Christo seria o 
mundo, quando, da altura de tudo, Satan o tentou. São nada, e comprehendo que o Christo se não tentasse. São 
nada, e não comprehendo como Satan, velho de tanta sciencia, julgasse que com isso tentaria.

 Corre leve, vida que se não sente, riacho em silencio mobil sob arvores esquecidas! Corre branda, alma 
que se não conhece, murmurio que se não vê para além de grandes ramos cahidos! Corre inutil, corre sem razão, 
consciencia que o não é de nada, vago brilho ao longe, entre clareiras de folhas, que não se sabe de onde vém 
nem onde vae! Corre, corre, e deixa-me esquecer!

 Vago sopro do que não ousou viver, hausto fruste <mudo>[↑] do que não pôde sentir, murmurio inutil 
do que não quiz pensar, vae lento, vae frouxo, vae em torvelinhos que tens que ter e em declives que te dão, vae 
para a sombra ou para a luz, {para} irmão do mundo; vae para {Deus} <á gloria2>[↓]  ou para o abysmo, filho do 
Chãos e da Noite, lembrando ainda, em qualquer recanto teu, de que os Deuses vieram depois, <e3>[←] de que 
os Deuses passam tambem.
          5/6/1934.

1 Vírgulas acrescentadas a lápis
2 Correcção ms. a lápis
3 Ms. a lápis
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[7/40] [a] 456 [b] II: 88 [c] 283 [d] 316 [e] 445  
Materiais:  
• Folha de papel • dact. a tinta azul • título dact. a tinta azul
Datação EC: 1934 [?]  

Transcrição:

Livro do Desasocego.

 A liberdade é a possibilidade do isolamento. és livre se podes afastar-te dos homens, sem que te 
obrigue a procural-os a necessidade do dinheiro1, ou a necessidade gregaria, ou o amor, ou a gloria, ou a cu-
riosidade, que no silencio e na solidão não podem ter alimento. Se te é impossivel viver só, nasceste escravo. 
Podes ter todas as grandezas do espirito, todas da alma: és um escravo nobre, ou um servo intelligente: não és 
livre. <Mas>/E\ não está comtigo a tragedia, porque a tragedia de nasceres assim não é comtigo, mas do Destino 
para si somente. Ai de ti, porém, se a oppressão da vida, ella-propria, te força a seres escravo. Ai de ti, se, tendo 
nascido liberto, capaz de te bastares {et} {d} e de te separares, a penuria te força a conviveres. Essa, sim, é a tua 
tragedia, e a que trazes comtigo.

 Nascer liberto é a maior grandeza do homem, o que faz o hermitão humilde superior aos reis, e aos 
deuses mesmo, que se bastam pela força, mas não pelo desprezo d’ella.

 A morte é uma libertação porque morrer é não precisar de outrem. O pobre escravo vê-se livre á força 
dos seus prazeres, das suas maguas, da sua vida desejada e contínua. Vê-se livre o rei dos seus dominios, que 
não queria deixar. As que espalharam amor vêem-se livres dos triumphos que adoram. Os que venceram vêem-se 
livres das victorias para que a sua vida se fadou.
 Porisso a morte ennobrece, veste de galas desconhecidas o pobre corpo absurdo. é que alli está um lib-
erto, embora o não quizesse ser. é que alli não está um escravo, embora elle chorando perdesse a servidão. Como 
um rei cuja maior pompa é o seu nome de rei, e que pode ser risivel como homem, mas como rei é superior, 
assim o morto pode ser disforme, mas é superior, porque a morte o libertou.

 Fecho, cansado, as portas das minhas janellas, excluo o mundo e um momento tenho a liberdade. 
Amanhã voltarei a ser escravo; porém agora, só, sem necessidade de ninguem, receoso apenas que alguma voz 
ou presença venha interromper-me, tenho a minha pequena liberdade, os meus momentos de excelsis.
 Na cadeira, aonde me recosto, esqueço a vida que me opprime. Não me dóe senão ter-me doido.
 

1 do dinheiro | [a, b] de dinheiro [c, d, e] do dinheiro 
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[7/41] [a] 295 [b] I: 215 [c] 367 [d] 145 [e] 106  
Materiais:  
• Quarto de papel almaço • ms. a tinta preta 
Datação EC: 1915 [?]   

Transcrição:

   L. do D. 

e os crysanthemos adoecem a sua vida lassa em jardins apenumbrados de contel-os.
 ____________________
a luxuria japoneza de ter evidentemente duas dimensões apenas.
 ____________________
a existência ├colorida├ <a cores>[↑] sobre transparencias baças das figuras japonezas nas chavenas.
uma meza posta para um chá discreto — mero pretexto para conversas inteiramente estereis <,>/—\ teve sempre 
para mim qualquer cousa de ente e individualidade com alma. Forma, como um organismo, um todo <syntheti-
co! Que não é a pura somma das partes (que o compõem)1.>[←] 

1 (que o compõem) | [a, b, d, e] (que o compõem) [c] que o compõem.*
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[7/41v] [a] 218 [b] I: 216 [c] 269 [d] 145 [e] AG p. 697  
Materiais:  
Cf. [7/41r]

Transcrição:1

Dr. Neibas. 
Unica phrase de um conto inedito de Neibas:
 — Como toda a gente rica, elle {era}<vinha <a>[↓] ser>[↓] primo de fidalgos 
 Da comprehensão d’este ‘vinha a ser’ data uma epoca do meu crecimento intellectual.
    ----------------------------- 

Tears worth the ransom on Eurydice,
Eurydice for ever ransomless. <alas that cannot be ransomed be.>[↑] 
     _______

Ter já lido os Pickwick Papers é uma das grandes ├tragedias├ da minha vida. (Não posso tornar a relel-o2.)

1 Documento com vários apontamentos soltos. Só as últimas frases foram integradas nas várias edições do L. do D.
2 relel-os | [a, b, e] relel-o [c, d] relê-los  *

( )
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[7/42] [a] 459 [b] I: 194 [c] 211 [d] 110 [e] 104  
Materiais:  
• Quarto de folha de papel almaço • ms. a tinta preta • título dact. a tinta 

Transcrição:

L. do D. 

O enthusiasmo é uma grosseria.
  ______________________________________________________________

A expressão do enthusiasmo é, mais do que tudo, uma {expressão} violação dos direitos da nossa insinceridade.
Nunca sabemos quando somos sinceros. Talvez nunca o sejamos. E mesmo que sejamos sinceros hoje, amanhã 
podemos sel-o por cousa contraria.
     ________

Por mim não tive convicções. Tive sempre impressões. Nunca poderia odiar uma terra em que eu houvesse visto 
um poente escandaloso.
    ________________________

Exteriorizar impressões é mais persuadirmo-nos de que as temos do que termol-as.
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[7/43] [a] 24, 268, 381 [b] I: 198 [c] 343 [d] 106 [e] 731  
Materiais:  
• Meia folha de papel pautado  • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

L. do D. 
 Um dia  (Zig-zag)

Não ter sido Madame de harem! que pena tenho de mim por me não ter acontecido isso!
    _______

Afinal d’este dia fica o que de hontem ficou e ficará de amanhã: a ansia insaciavel e innumera de ser sempre o 
mesmo e outro.
    _______

{Desce} <Por degraus>[↑] de sonhos e cansaços meus desce da tua irrealidade, desce e vem {tra}| substituir o 
mundo.
    _______

1 Publicado de maneira dispersa em [a] “Não ter (...) acontecido isso!” (268) / “Afinal d’este (...) e outro.” (24) / “Por 
degraus (...) o mundo.” (381)
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[7/44] [a] 460 [b] I: 190 [c] 23 [d] 83 [e] 74  
Materiais:  
• Meia folha de papel pautado  • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

 L. do Des.
 
   Absurdo
 
 Tornarmo-nos esphynges, ainda que falsas, até {não saber} chegarmos ao ponto de já não sabermos 
quem <o que>[↑] somos. Porque, de resto <verdade>[↑], nós <o que>[↑] somos é esphynges falsas e não sabe-
mos o que somos realmente. O unico modo de estarmos de accordo com a vida é estarmos em desaccordo com 
nós-proprios. O absurdo é (o)1 divino.
 Estabelecer theorias, pensando-as paciente- e honestamente, só para depois agirmos contra ellas — 
agirmos e justificar as n/2 acções com theorias que as condemnam... 

1 (o) divino | [a, b] (o) divino [c] o divino [d] divino [e] /o/ divino *
2 n/ = nossas
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[7/44v] [a] 460 [b] I: 190 [c] 23 [d] 83 [e] 74  
Materiais:  
Cont. de [7/44r]

Transcrição:

 Talhar um caminho na vida, e em seguida agir contrariamente a seguir por esse caminho. Ter todos os 
gestos e todas as attitudes de qualquer cousa que nem somos nem pretendemos ser, nem pretendemos ser toma-
dos como sendo.
 Comprar livros para não os lêr; ir a concertos nem para ouvir a musica nem para vêr quem lá está; dar 
longos passeios por estar farto de andar e ir passar dias no campo só porque o campo nos aborrece.
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[7/45] [a] 279 [b] I: 142 [c] GT p. 470 [d] 101 [e] 126  
Materiais:  
• Papel de jornal • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1916 [?]  

Transcrição:

L. do D. 
 Anteros .  O Amante Visual.

 Tenho do amor profundo e do uso proveitoso d’elle um conceito superficial e decorativo. Sou sujeito a 
paixões visuaes. Guardo intacto o coração dado a mais irreaes destinos.
Não me lembro de ter amado senão o “quadro” em alguem, o puro exterior — em que a alma não entra para mais 
que fazer esse exterior animado e vivo — e assim differente dos quadros que os pintores fazem.
 Amo assim: fixo, por bella, attrahente, ou, de outro qualquer modo, amavel, uma figura, de mulher ou 
de homem — onde não ha desejo não ha preferencia de sexo — e essa figura <me>[↑] obceca, me prende, se 
apodera de mim. Porém não quero mais que vel-a, nem olho nada com mais horror que a possibilidade de vir a 
conhecer e a fallar1 á pessoa real {a quem} <que>[↑] essa figura apparentemente manifesta.
 Amo com o olhar, e nem com a phantasia. Porque nada phantasio d’essa figura que me prende. Não me 
imagino ligado a ella de nenhuma2 maneira, porque o meu amor decorativo nada tem de mais psychico3. Não me 
interessa saber quem é4, que 

1 Sublinhado a lápis. nem olho nada com mais horror que a possibilidade de vir a conhecer | [a] nem […] nada mais 
[…] que a faculdade de vir a conhecer [b] nem olho nada em que mais houvesse que a faculdade de vir a conhecer [c, d, e] nem 
olho nada com mais horror que a possibilidade de vir a conhecer *
2 nenhuma | [a, b, d] outra [c, e] nenhuma  
3 porque o meu amor decorativo nada tem de mais psychico | [a] [...] [b] porque o meu amor decerto […]. [c, e] 
porque o meu amor decorativo nada tem de mais psíquico. [d] porque o meu amor decerto não tem do mais Asilo. *
4 quem é | [a, b] que é [c, d, e] quem é *
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[7/45v] [a] 279 [b] I: 142 [c] GT p. 470 [d] 101 [e] 126  
Materiais:  
Cont. de [7/45r]

Transcrição:

faz, que pensa, a creatura que me dá para ver o seu aspecto exterior.

 A immensa série de pessoas e de cousas que forma o mundo é para mim uma galeria intermina de 
quadros, cujo interior me não interessa. Não me interessa, porque a alma é monótona e sempre a mesma em toda 
a gente; differe apenas nass suas manifestações pessoaes, e o melhor d’ella é o que transborda para o rosto1, para 
os modos, para os gestos, e assim entra para o quadro que me prende, e a que diversa mas constantemente me 
affeiçôo.2

 Para mim essa creatura não tem alma. A alma é <lá>[↑] com ella <mesma>[↑]. (Caeiro — homem na 
casa ao longe)3

1 o rosto | [a, b, d] o sonho [c, e] o rosto
2 prende, e a que diversa mas constantemente me affeiçôo. | [a] prende, […] [b, d] prende, e em que diviso cenas 
constantes a essa afeição. [c, e] prende, e a que diversa mas constantemente me afeiçoo. * 
3 Este parágrafo falta em [a] e [b]. Em [c] a referência a Caeiro foi remetido a uma nota de rodapé.
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[7/46] [a] 279 [b] I: 142 [c] GT p. 470 [d] 101 [e] 126  
Materiais:  
• Papel de jornal • ms. a tinta preta • Cont. de [7/45]
Datação EC: 1916 [?]  

Transcrição:

 Assim vivo, em visão pura, o exterior animado das cousas e dos seres, indifferente, como um deus de 
outro mundo, ao conteudo-spirito d’elles. Aprofundo a superficie só e no exterior1, e quando anseio a profundeza, 
é em mim, e no meu conceito das cousas, que a procuro.

 Que pode dar-me o conhecimento pessoal da creatura que assim amo em décor? Não uma desillusão, 
porque, como nella só amo o aspecto, e nada d’ella phantasio, a sua estupidez ou mediocridade nada tira, porque 
eu não esperava nada senão o aspecto que não tinha que esperar, e o aspecto persiste. Mas o conhecimento pes-
soal é nocivo porque é inutil, e o inutil material é nocivo sempre. Saber o nome da creatura — para quê?2 e é a 
primeira cousa que, apresentado a ella, fico sabendo.
 O conhecimento pessoal priva-me3, tambem, de liberdade de contemplação, o4 que o meu genero de 
amar deseja. Não podemos fitar, com-

1 Aprofundo a superficie só e no exterior | [a, b] Aprofundo o ser próprio só em extensão [c, e] Aprofundo a superfície 
só e no exterior [d] Aprofundo o ser próprio só em exterior *
2 da creatura — para quê? | [a, b, d] da creatura para quê? [c, e] da creatura — para quê?
3 priva-me | [a, b, d] precisa ser [c, e] priva-me 
4 o | [a, b] e [c, d, e] o 
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[7/46v] [a] 279 [b] I: 142 [c] GT p. 470 [d] 101 [e] 126  
Materiais:  
Cont. de [7/46r]

Transcrição:

templar em1 liberdade quem conhecemos pessoalmente.

 O que é superfluo é a menos para o artista, porque, perturbando-o, diminue o effeito.

 O meu destino natural de contemplador indefinido e apaixonado das apparencias e das manifestações2 
das cousas — objectivista dos sonhos, amante visual das formas e dos aspectos da natureza3 □ 

1 em | [a, b, d] em [c, e] com
2 das manifestações | [a, b, c, d] da manifestação [e] das manifestações
3 natureza | [a, b, c, d] natureza [e] Natureza



1168



1169

[7/47] [a] 279 [b] I: 142 [c] GT p. 470 [d] 101 [e] 126  
Materiais:  
• Papel de jornal • ms. a tinta preta • Cont. de [7/46]
Datação EC: 1916 [?]  

Transcrição:

 Não é um caso do que os psychiatras chamam onanismo psychico, nem sequer do que chamam eroto-
mania. Não phantasio, como no onanismo psychico; não me figuro em sonho amante carnal, ou sequer1 amigo 
de falla, da creatura que fito e recordo: nada phantasio d’ella. Nem, como o erotomano, a idealizo e a transporto 
para fora da esphera da {sua} esthetica concreta: não quero d’ella, ou penso d’ella, mais que o que me dá aos 
olhos e á memoria directa e pura do que os olhos viram. 

1 ou sequer | [a, b, d] nem sequer [c, e] ou sequer *
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[7/48] [a] 10 [b] I: 139 [c] AP8 [d] 127 [e] 499  
Materiais:  
• Meia folha de papel com marca de água ‘Wisconsin Bond’ • dact. a tinta azul • título e indicações iniciais dact. a tinta 
vermelha 
Datação: 5/6/1914  

Transcrição:

L. do Des.

(cop. duma carta para Pretoria):

“Eu tenho passado bem de saúde e o espirito tem estado curiosamente menos {d} mal-disposto. Ainda assim 
uma vaga inquietação anda a torturar-me, uma cousa a que eu não posso chamar senão uma comichão intellec-
tual, como se eu fosse ter bexigas na alma. é só nesta linguagem absurda que eu lhe posso descrever o que sinto. 
Tudo isto, porém{n}1, não se aparenta propriamente com aquelles estados tristes de espirito, de que ás vezes 
lhe fallo, e em que a tristeza é caracterisadamente uma tristeza sem causa. Este meu estado de alma actual tem 
uma causa. Em torno de mim está-se tudo afastando e desmoronando. Não emprego estes dois verbos no sentido 
entristecedor. Quero apenas dizer que na gente com quem lido se estão dando, ou se vão dar, mudanças, acabares 
de periodos de vida, e que tudo isto — como a um velho que vê morrerem em seu redor os seus companheiros 
de infancia, a sua morte parece proxima — me suggere não sei de que mysteriosa maneira, que a minha deve, 
vae, mudar tambem. Repare que eu não creio que esta mudança vá ser para peor; creio o contrario. Mas é uma 
mudança, e para mim mudar, passar de uma cousa para ser outra, é uma morte parcial; morre qualquer cousa de 
nós, e a tristeza do que morre e do que passa não pode deixar de nos roçar pela alma.
Veja: amanhã vae para — não a2, mas para3 — Paris o meu maior e mais intimo amigo. A tia Anniva4 (veja a 
carta delia) não é improvavel que vá breve para a Suissa com a filha, casada então. Vae para a Galliza, para lá 
estar bastante tempo, um outro rapaz, muito meu amigo. Passa a viver no Porto um outro rapaz que é, depois do 
primeiro que lhe citei, o meu amigo mais proximo. Assim, em meu redor humano, tudo se organiza (ou se desor-
ganiza) de modo a ir-me, não sei se isolando, não sei se chamando para um novo caminho que não 

1 corr. dact. a tinta vermelha
2 dact. a tinta vermelha
3 dact. a tinta vermelha
4 Anniva = Annica
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[7/48v] [a] 10 [b] I: 139 [c] AP8 [d] 127 [e] 499  
Materiais:  
Cont. de [7/48r]

Transcrição:

vejo. Mesmo a circunstancia de eu ir publicar um livro vem alterar a minha vida. Perco uma cousa — o ser 
inedito. E assim mudar para melhor, porque mudar é mau, é sempre1 mudar para peor. E perder um defeito, ou 
uma deficiencia, ou uma negação, sempre é perder2. Imagine a Mamã como não viverá, de dolorosas sensações 
quotidianas, uma creatura que sente desta maneira!
Que serei eu daqui a dez annos — de aquia3 cinco annos, mesmo? Os meus amigos dizem-me que eu serei um 
dos maiores poetas contemporaneos — dizem-o vendo o que eu tenho já feito, não o que poderei fazer (se não eu 
não citava o que elles dizem...) Mas sei eu ao certo o que isso, mesmo que se realize, significa? Sei eu a que isso 
sabe?4 Talvez a gloria saiba a morte e a inutilidade, e o triumpho cheire a podridão.” 

(Carta de 5/6/1914)

1 dact. a tinta vermelha
2 dact. a tinta vermelha
3 aquia = aqui a
4 ‘a que isso sabe’ | dact. a tinta vermelha
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[7/49] [a] 179 [b] II: 261 [c] 472 [d] 592 [e] 436  
Materiais:  
• Folha de papel • ms. a lápis • 
Datação: 29/6/1934  

Transcrição:

L. do D.

 Attingir, no stado mystico, só o que esse stado tem de grato, sem o que tem de exigente; ser o extatico 
de deus nenhum, o mystico ou epopta sem {iniciação} <iniciação>[↑]1: passar o curso dos dias na meditação de 
um paraiso em que <se>[↑] não crê — isto tudo sabe bem á alma, se ella conhecer o que é desconhecer.
 Vão altas, por cima de onde estou, corpo dentro de {es} uma sombra, as nuvens silenciosas; vão altas, 
por cima de onde estou, alma captiva num corpo, as verdades incognitas... Vae alto tudo... E tudo passa no alto 
como em baixo, sem nuvem que deixe mais <do>[↑] que chuva, em verdade que deixe mais <do>[↑] que dor... 
Sim, tudo o que é alto passa alto, e passa; tudo o que é {gra} de {apete} appetecer está longe e passa longe... 
Sim, tudo attrahe, tudo é alheio e tudo passa.
 Que me importa saber, ao sol ou a chuva, corpo ou alma, que passarei tambem? Nada, salvo a espe-
rança de 

1 ser o extatico de deus nenhum, o mystico ou epopta sem iniciação | [a] ser o extático […] o mystico ou […] sem 
iniciação [b] ser o extático de deus nenhum [?] o místico ou […] sem iniciação [c, d, e] ser o extático de deus nenhum, o 
místico ou epopta sem iniciação 
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[7/49v] [a] 179 [b] II: 261 [c] 472 [d] 592 [e] 436  
Materiais:  
Cont. de [7/49r]

Transcrição:

tudo1 seja nada, e portanto <o>[↑] nada seja tudo.

     29-6-1934.

 

1 de tudo = de que tudo
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[8/3] [a] - [b] I: 65 [c] AP 2 [d] 47 [e] 146  
Materiais:  
• Meia folha de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1930 [?] 

Transcrição:
 ... este livro suave.
 É quanto resta {d’um}<e restará>[↑] d’uma das almas mais subtis na inercia1, mais debochadas 
no2 puro sonho que teem visto este mundo. Nunca — eu o creio — houve creatura por fóra humana que mais 
complexamente vivesse a sua {vid} consciencia de si-propria. ├Dandy no espirito, passeou a ├arte├ de sonhar 
atravez do acaso de existir.├
 Este livro é a biographia de alguem que nunca teve vida <autobiographia de quem nunca existiu.> [↓]
 De V. G.3 não se sabe nem quem era, nem o que fazia, nem □
 Este livro não é d’elle: é elle. Mas lembremo-nos sempre de que, <por>[↑] detraz de tudo quanto aqui 
está dito, ├ colleia ├ na sombra4, mysterioso, □ 
 Para V. G.5 ter consciencia de si foi uma arte e uma moral6; sonhar foi uma religião.

[8/3v] [a] - [b] I: 65 [c] AP 2 [d] 47 [e] 146  
Materiais:  
Cont. de [8/3r]

Transcrição:
 Elle creou definitivamente a aristocracia interior7, aquella attitude de alma que mais se parece com a 
propria attitude de corpo de um aristocrata completo.

 

1 mais subtis na inercia | [b, c, d, e] mais subtis na inércia [PPC] em Pessoa Por Conhecer:  mais subtis no raciocinio
2 debochadas no | [b, d] dedicadas ao [c, e] debochados no *
3 V.G. = V[icente] G[uedes]
4 ├ colleia ├ na sombra | [b] além na sombra [c, d, e] coleia na sombra
5 V.G. = V[icente] G[uedes]
6 uma arte e uma moral | [b, d] uma arte, uma moral [c, e] uma arte e uma moral
7 Elle creou definitivamente a aristocracia interior | [b, c, d, e] Ele criou definitivamente a aristocracia interior [PPC] 
em Pessoa Por Conhecer:  Elle viveu definitivamente a anestesia interior.
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[9/1] [a] 462 [b] I: 200 [c] 252 [d] 108 [e] 63  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • No verso existe um rascunho de um poema datado 29-X-1914
Datação EC: circa 29/10/1914

Transcrição:

    L. do D. 

 Pensar, ainda assim, é agir. Só no devaneio absoluto, onde nada de activo intervem, onde porfim até 
a n/1 consciencia de nós-mesmos se ├atola├ {no} n’um lodo — só ahi, n’esse mo{r}no e humido não-ser, a 
abolição de2 acção competentemente se attinge.
 Não querer comprehender, não analysar... Vêr-se como á natureza; olhar para as suas impressões como 
para um campo — a sabedoria é isto.

[9/1v] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -  

Transcrição:

Like a far bird of storm 
White against black├ning├ clouds
My heart’s <soul’s>[↑] swift from
├Crosses my sense’s night
Like something, no - not light
But yet that □ ├ 

When the sky threats and
The light ages and □  

1 n/ = nossa
2 abolição de | [a, b, c, d] abdicação da [e] abolição de
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[9/2] [a] 511 [b] I: 263 [c] 258 [d] 561 [e] 336  
Materiais:  
• Papel de máquina • ms. a lápis • No verso figuram alguns apontamentos soltos, cf. próxima página. 
Datação EC: circa 21/10/1931 

Transcrição:

L. do D. 

 O ter tocado nos pés de Christo não é desculpa para defeitos de pontuação. (para uma pontuação de-
feituosa.1)
 Se um homem escreve bem só quando está bebado dir-lhe-hei: embebe-de-se. E se elle me dizer que 
o seu figado soffre com isso, responderei2: <o>[↑] que é o seu figado? é uma coisa morta que vive emquanto v/3 
vive, e os poemas que escrever vivem sem <emquanto.>[←] 

1 para uma pontuação defeituosa. | [a] para um portuguêz / defeituoso [b, c, d, e] para uma pontuação defeituosa. *
2 responderei | [a, b] respondo [c, d, e] responderei 
3 v/ = você
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[9/2a] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -  

Transcrição:

Your poems are of interest of man-kind; your liver isn’t. Drink till you write well and feel sick. Bless your poems and be 
damned to you. 

    ________________

Do not give him sunbaths, give him whisky.

      ________________________________

You must have great care in how you deal with morbid individuality. You may be dealing with genius. 

   ________________________________

    Individuality <†>
If1 a man is a common individual, he should be like other men and so oriented to be; if not, he should be set apart and made to 
be apart - {†} or rapidly2  

1 If | [e] Cf *
2 {†} or rapidly | [e] killed or raised and *
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[9/3 e 3a] [a] 356 [b] I: 200 [c] 248 [d] 235 [e] 10  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a lápis • No lado esquerdo do bifólio existe o rascunho de um poema. No verso existem vearios 
apontamentos.
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 Da m/1 abstenção de collaborar na existencia do mundo exterior advém, entre outras cousas, um phe-
nomeno psychico curioso. {Conte} 
Abstendo-me internamente da acção, desinteressando-me das Cousas2, consigo vêr o mundo exterior quando at-
tento nelle com uma objectividade perfeita. Como nada interessa ou leva a ter razão para alteral-o, não o altero.
E assim consigo □3

---

The golden dawn of the { † } <sullen>[↑] moon
Shall give us soon
A forest life of thoughts †† 
In the moonlight
†

1 m/ = minha
2 Cousas | [a, b, d] coisas [c, e] Coisas  
3 consigo □ [a, c, e] consigo □ [b, d] consigo.
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[9/4] [a] 471, 264, 372 [b] I: 201 [c] 427 [d] 99 [e] 111  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • título dact. a tinta 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 Meus sonhos: como me crio amigos no sonho2, ando com elles. A sua imperfeição outra, □

Ser puro, não para ser nobre, ou para ser forte, mas para ser si-proprio. Quem dá amôr, {dá} do <que>/perde\
amôr.

Abdicar da vida para não abdicar de si-proprio.

A mulher — uma bôa fonte de sonhos. Nunca lhe toques.

1 Publicado de maneira dispersa em [a]: “ Meus sonhos (...) outra” (372) / “Ser puro (...) é fidalgo” (264) / “Deus é 
(...) em França” (471). O parágrafo “Deus é (...) é mau” falta em [c, d, e], o parágrafo “ Apesar de (...) em França” falta em [c, 
e]. [d] mudou a ordem dos parágrafos: o trecho começa com os parágrafos no verso ( “Aprenda a desligar” (...) “em França”) e 
continue com os parágrafos da frente. 
2 no sonho, | [a, b, d] ao sonhar [c, e] no sonho,
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[9/4v] [a] 471, 264, 372 [b] I: 201 [c] 427 [d] 99 [e] 11  
Materiais:  
Cont. de [9/4r]

Transcrição:

Aprende a desligar as idéas de voluptuosidade e de prazer. Aprende a gosar em tudo, não o que elle é, mas as 
idéas e os sonhos que provoca. <Porque nada é o que é, e os sonhos1 sempre são os sonhos.>[↑] Para isso preci-
sas não tocar em nada. Se tocares o teu sonho morrerá, o objecto tocado occupará a tua sensação.

Ver <é>[↑] <e ouvir são>[↑] a<s> unica2 cousa<s> nobre<s> que a vida contem. Os outros sentidos são plebeus 
e carnaes. A única aristocracia é nunca tocar. Não se approximar — eis o que é fidalg<uia>/o\.

  ___________________

 O sol qdo nasce é para todos.3 
 Deus é bom mas o Diabo tambem não é mau.

Escrever a João C. d’ Oliveira.4

  _______
Apesar de tudo, o equilibrio romantico é mais perfeito que o do sec. XVII em França.

1 é, e os sonhos | [a, b, d] é: os sonhos [c, e] é, e os sonhos
2 unica = unicas
3 Esta frase não foi incluída em nenhuma das edições
4 Esta frase não foi incluída em nenhuma das edições
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[9/5] [a] 380 [b] I: 196 [c] GT p. 472 [d] 237 [e] 161  
Materiais:  
 • Folha de papel pautada • ms. a tinta preta • No verso existe um poema datado 8/10/1919, incluído em [a], cf. a secção 
‘Textos sem destinação certa, inventariados fora do núcleo’
Datação: 8/10/1919

Transcrição:
         8/10/1919
L. do D.   O Major

 Nada ha que tão intimamente revele, que tão completamente interprete a substancia do meu infortunio 
nato como o typo de devaneio que, na verdade mais acarinho, o balsamo que com mais intima frequencia es-
colho para a minha angustia de existir. O resumo da essencia do que desejo é só isto — dormir a vida. Quero de 
mais á vida, para que a possa desejar ida1; quero de mais a não viver para ter sobre a vida um anseio demasiado 
importuno.
 Assim, é este, que vou deixar escripto, o melhor dos meus sonhos preferidos. A noite, ás vezes, com a 
casa quieta, porque os domnos sahissem ou se calem, fecho as vidraças da minha janella, tapo-as com as pesadas 
portas; immerso num fato velho2, aconchego-me na cadeira profunda, e prendo-me no sonho de que sou um 
major reformado num hotel de provincia, á hora de depois de jantar, quando elle seja, com um ou outro3 mais 
sobrio, o conviva lento que ficou <demorou>[↑] sem razão.
 Suponho-me nascido assim. Não me interessa a juventude do major reformado, nem os postos 
militares por onde subiu até aquelle meu anseio. Independente do Tempo e da Vida, o major que {me} me sup-
ponho não é posterior a nenhuma vida que tivesse, não tem, nem teve parentes; existe eternamente áquelle viver 
d’aquelle hotel provinciano, cansado já de conversas de anecdotas, que teve com os {parceiros} parceiros na 
demora. 

1 ida | [a] vida [b, c, d, e] ida 
2 immerso num fato velho | [a, b] […] num fato velho [c, d, e] imerso num fato velho 
3 com um ou outro | [a, b, d] com um outro [c, e] com um ou outro
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[9/6] [a] 291 [b] I: 166 [c] 400 [d] 107 [e] 337  
Materiais:  
• Folha de papel pautada • ms. a lápis • No verso existem vários apontamentos, não necessariamente atribuíveis ao L. d. D. Cf. 
a secção ‘Textos sem destinação certa, inventariados fora do núcleo’ para o verso deste documento e uma transcrição do poema 
que foi inserido na edição [a]. 
Datação EC: circa 21/10/1931  

Transcrição:

  L. do D. 

 Com um charuto caro e os olhos fechados é ser rico.

 Como quem visita um{a} {villa} logar onde passou a juventude, comsigo, com um cigarro barato, 
regressar inteiro ao logar {tempo} da minha vida em que era uso[↔]meu fumal-os. E atravez do sabor leve do 
fumo todo o passado revive-├me├.
 Outras vezes será um certo doce. Um simples {choco} bombom de chocolate escangalha-me ás vezes 
os nervos com o excesso de recordações que os estremece. A infancia! E entre os meus dentes que se cravam na 
massa escura e macia, trinco e ├gosto├ as minhas humildes felicidades de companheiro <alegre>[↑] do soldado 
de chumbo, de cavalleiro congruente com a canna casual meu cavallo. Sobem-me as lagrimas aos olhos e junto 
com o sabor do chocolate {†} mistura-se ao meu sabor a minha felicidade passada, a minha infancia ida, e 
pertenço voluptuosamente á suavidade da m/1 dôr.
 Nem por simples é menos solenne este meu ritual do <no>[↑] paladar.
 Mas é o fumo do cigarro o que mais espiritualmente me reconstroe momentos passados. Elle apenas 
roça a m/2 <consciencia de ter paladar>[→]. Porisso mais em gaze e transparência me evoca3 as horas que morri, 
mais longinquas as faz presentes, mais nevoentas quando me envolvem, mais ethereas quando as corporizo. Um 
cigarro inaceitavel4, um charuto barato toldam de suavidade 
<alguns meus momentos. Com que subtil plausibilidade de sabor-aroma reergo os scenarios mortos e represento 
outra vez as comedias do meu passado5, tão seculo dezoito sempre pelo afastamento malicioso e cançado, tão 
medievaes sempre pelo irremediavelmente6 perdido.>[↑]

1 m/ = minha
2 m/ = minha
3 Porisso mais em gaze e transparência me evoca | [a] Porisso mais [...] me evoca [b, d] Porisso mais em grupo e 
transparência me evoca [c, e] Porisso mais em gaze e transparência me evoca
4 inaceitavel | [a, b, d] mentolado  [c, e] inaceitável *
5 represento outra vez as comedias do meu passado | [a] empresto outra vez as […] de um passado [b, d] empresto 
outra vez as cores de um passado [c, e] represento outra vez as comédias do meu passado *
6 irremediavelmente | [a, e] inevitavelmente [b, c, d] irremediavelmente *
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[9/7] [a] 272 [b] II: 197 [c] 234 [d] - [e] 338  
Materiais:  
• Papel de máquina • ms. a lápis • documento ocupado por vários apontamentos; um destes apontamentos, no canto inferior 
direito, traz o siglo ‘L. do D.’ Transcreve-se os apontamentos da frente da folha. Um dos apontamentos (”O que nos falta (...) 
accumulada”) foi publicado na edição [d] (p. 495)., cf. a secção ‘Textos sem destinação certa, inventariados fora do núcleo’
Datação EC: circa 21/10/1931  

Transcrição:

A. de C.1

O historiador é um homem que põe os factos nos seu devidos logares <no seu devido logar>[↑]. Não é como foi: 
é assim mesmo.
    _______
Não consegui nunca ser inteiramente desconnexo. Delirar, sim, mas com juizo.

Hargrave {Jenings} <Jennings>[↑]  — Onanista reformado.

AB(C) — |__.

O estandarte do meu sonho, Que és hoje panno de casa.

Faltamos se entretivemos.

L. do D. 
Podemos morrer se apenas amámos.2

1 A. de C. = Álvaro de Campos
2 [a, b] Faltámos se entretivemos  (Podemos morrer se apenas amámos). [c] Podemos morrer se apenas amámos. 
Faltámos se entretivemos. [e] Podemos morrer se apenas amámos. 



1202



1203

[9/8] [a] 451 [b] II: 66 [c] AP12 [d] 96 [e] 483  
Materiais:  
• Meia folha de papel fino • dact. a tinta preta no rosto e ms. a lápis no verso • no verso existem dois poemas publicados em [a] 
(p. 272, 273)
Datação EC: circa 18-5-1932  

Transcrição:

L. do D. 

 Ha uma technica do sonho, como as ha das diversas realidades, desde a □ 
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[9/9] [a] 345 [b] II: 85 [c] 45 [d] 567 [e] 418  
Materiais:  
• Papel fino • dact. a tinta preta • título dact. a tinta preta
Datação EC: 1932 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 Viver uma vida desapaixonada e culta, ao relento das idéas, lendo, sonhando, e pensando em escrever, 
uma vida sufficientemente lenta para estar sempre á beira do tedio, bastante meditada para se nunca encontrar 
nel-le. Viver essa vida longe das emoções e dos pensamentos, só no pensamento das emoções e na emoção dos 
pensamentos. Estagnar ao sol, douradamente, como um lago obscuro rodeado de flores. Ter, na sombra, aquella 
fidalguia da individualidade que consiste em não insistir para nada com a vida. Ser no volteio {ods} dos mundos 
como uma poeira de flores, que um vento incognito ergue pelo ar da tarde, e o torpor do anoitecer deixa baixar 
no logar de acaso, indistincta entre coisas maiores. Ser isto com um conhecimento seguro, nem alegre nem triste, 
reconhecido ao sol do seu brilho e ás estrellas do seu afastamento. Não ser mais, não ter mais, não querer mais... 
A musica do faminto, a canção do cego, a reliquia do viandante incognito, as passadas no deserto do camello 
<vazio>[↓] sem destino...
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[9/10] [a] 292 [b] I: 253 [c] 267 [d] 551 [e] 484  
Materiais:  
• Folha de papel • dact. a tinta azul • título dact. a tinta azul
Datação EC: [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 é a ultima morte do capitão Nemo. Em breve morrerei também.

 Foi toda a minha infancia passada que nesse momento ficou privada de poder durar.

  (transformation of Sherlock Holmes article) 
    should it be done?1

 

1 Estas últimas frases são obviamente apontamentos para uso do autor. O apontamento foi incluído em [a, b, d, e]. R. 
Zenith remetiu-o a uma nota de rodapé.
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[9/11] [a] 201 [b] I: 250 [c] 469 [d] 560 [e] 148  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

 O proprio escrever perdeu a doçura para mim. Banalizou-se tanto, não só o acto de dar expressão a 
emoções como o de requintar phrases, que escrevo como quem come ou bebe, com mais ou menos attenção, mas 
meio alheado e desinteressado, meio atento, e sem enthusiasmo nem fulgôr.

[9/11v] [a] 516 [b] I: 251 [c] - [d] 560 [e] AG p. 728  
Materiais:  
Cf. [9/11r]

Transcrição:

O curioso facto de que todos os grandes constructivos fôram homens de caracter, pelo menos de limpeza moral. 
(Milton, Dante, Vergilio, (Flaubert), Hugo relativamente, normal{)} e forte no {se} grau de carácter correspon-
dente ao seu grau de construcção).
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[9/13] [a] 305 [b] I: 222 [c] 388 [d] 85 [e] 521  
Materiais:  
Folha de papel liso • ms. a lápis
Datação EC: 

Transcrição:

Carefully see whether the ‘sciencia de latente’ attitude is or is not that of the author of L. do D.1

-----

Tornar puramente literaria a receptividade dos sentidos, e as emoções, quando acaso inferiorizem aparecer, 
convertel-as em materia aparecida para com ella estatuas se esculpirem de palavras fluidas e lambentes. 

1 Este frase não foi incluida em [a], [b], [d]
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[9/14] [a] 276 [b] I: 129 [c] 347 [d] 151 [e] 485  
Materiais:  
• Folha de papel pautado • ms. a lápis
Datação EC:  [?]  

Transcrição:

L. do D.

Carta para não mandar

Dispenso-a de comparecer na m/1 idea de si. 

A sua vida □ 
Isso <não>[↑] é o meu amor; é apenas a sua vida.

Amo-a como ao poente ou ao luar, com o desejo de que o momento fique, mas sem que seja meu nelle mais que 
a sensação de tel-o.
 

1 m/ = minha
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[9/15] [a] 180 [b] I: - [c] GT, p. 480 [d] - [e] AG, p. 696  
Materiais:  
• Papel de máquina • ms. a lápis • no rosto da folha existe um poema de Manuel da Veiga • A frase solta com a sigla ‘L. do 
D.’ parece ser uma variante de uma frase similar no doc. [7/25]. Cf. [7/25]. A frase foi publicado como trecho solto em [a], 
publicado como variante da frase no [7/25] em [c] e [e] e não incluida em [b] e [d].
Datação EC: [?]  

Transcrição:

 O extase violeta-exilio do fim do poente com os montes

      L do D 

O rosto da folha [9/15]
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[9/16] [a] 162 [b] I: 260 [c] - [d] 210 [e] 486  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: [?]  

Transcrição:

RReis — A doença do Chmo1

O sentimento apocalyptico da vida. (L. do D.)

 _________

Marcos Alves
 _________

A mulher. Necessidade nas democracias de educação para a vida de sociedade. Como crear {esta} a aristocracia 
de Tom: (1) A educação de tom, a insinuação do tom nas escolas; (2) a creação da atmosphera aristocratica, (3) a 
creação de riqueza □

1 Chmo = Christianismo
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[9/17] [a] 469 [b] I: 260 [c] 148 [d] 282 [e] 150  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta castanha • 
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

L. do D.
 O homem perfeito do pagão era a perfeição do homem que ha; o homem perfeito do christão a per-
feição do homem que não ha; o homem perfeito do buddhista a perfeição de não haver o homem.

A natureza é a differença entre a alma e Deus.

[9/17v] [a] 469 [b] I: 260 [c] 148 [d] 282 [e] 150  

Transcrição:

 Tudo quanto o homem expõe ou exprime é uma nota á margem de um texto apagado de todo. Mais 
ou menos, pelo sentido da nota, tiramos o sentido que havia de ser o do texto; mas fica sempre uma duvida, e os 
sentidos possiveis são muitos.
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[9/23] [a] - [b] I: 187 [c] 220 [d] 98 [e] 487  
Materiais:  
• Folha de impresso de ‘Proposta para Hypotheca’, dobrada em bifólio • ms. a tinta preta • 
Datação EC: [?]  

Transcrição:

Int Dol1

{se espiritua} 
Sonhar, para quê?

{Se espi} <Que fiz>[↑] de mim? nada.

se espiritualizar em Noite, se □2 

Estatua Interior sem contornos, Sonho Exterior sem ser-sonhado.

[9/23a] [a] - [b] I: 82 [c] GT p. 447  [d] 98 [e] 488 

Maneira de bem sonhar 

Com este sonhar tanto3 tudo na vida te fará soffreres mais, □  

Será a tua cruz □ 

 

1 Int Dol = Intervallo Doloroso
2 Falta em [b]
3 este sonhar tanto | [b] este sonhar tudo [c, d] este sonhar tanto [e] este sonhares tanto *
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[9/24] [a] 215 [b] I: 94 [c] 37 [d] 106 [e] 489  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • 
Datação EC: [?]  

Transcrição:

 L do D
 
 Intervallo Doloroso

Cousa arrojada a um canto, trapo cahido na estrada, meu ser ignobil ante a vida finge-se □ 
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Fragmento do verso:
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[9/25] [a] 365 [b] I: 87 [c] 61 [d] 63 [e] 12  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • 
Datação EC: [?]  

Transcrição:

L. do Desasos.

 é nobre ser timido, illustre não saber agir, grande não ter geito para viver.

 Só o Tedio, que é um {□}/afastamento\, e a Arte, que é um desdém, douram de uma semelhança de {†} 
contentamento a n/1 □ 

 Fogos fatuos que a n/2 podridão ├gera├<expira>[↑] são ao menos luz nas nossas trevas.

 Só a infelicidade eleva3 — e o tedio, que da infelicidade curtimos4, é heraldico como o ser descendente 
de heroes proximos □5 

 Sou um poço de gestos que nem em mim se esboçaram todos, de palavras que nem {sonhei} <pen-
sei>[↑] pondo curvas nos meus labios, de sonhos que me esqueci de sonhar até ao fim.
Sou ruinas de edificios que nunca foram mais do que essas ruinas, que alguem se fartou6, em meio de construil-
as, de pensar em querer construir.7

 Não nos esqueçamos de odiar os que gosam porque gosam, de desprezar os que são alegres, por 
não sabermos ser8, nós, alegres como elles... Esse desdem falso9, esse odio {se} fraco não é <são>[↓] senão o 
pedestal tosco <e {†} <sujo>[↑] da terra em que se finca sobre o qual, altiva e unica, a estatua do nosso Tedio se 
ergue, escuro vulto {que} <em cuja face>[↑] um sorriso impenetravel nimba, ergue, {nossa † } negramente10 de 
segredo.
          _____
          OVER
          

[9/25v] [a] 365 [b] I: 87 [c] 61 [d] 63 [e] 12  
Missing
Materiais:  
Cont. de [9/25r]

Transcrição:

Benditos os que não confiam a vida a ninguem.

1 n/ = nossa
2 n/ = nossa
3 eleva | [a, b, d] elementar [c, e] eleva
4 que da infelicidade curtimos | [a, b, d] puro das infelicidades contínuas [c, e] que da infelicidade curtimos
5 o ser descendente de heroes | [a, b, d] o são descendentes de herões [c, e] o ser descendente de herões
6 fartou | [a, b, d] furtou [c, e] fartou 
7 em querer construir | [a, b, d] em quem construiu [c, e] em querer construir 
8 por não sabermos ser | [a, b, d] porque não soubemos ser [c, e] por não sabermos ser
9 desdem falso | [a, b, d] sonho falso [c, e] desdem falso 
10 negramente | [a, b, c, d] vagamente [e] negramente
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[9/26] [a] 370 [b] I: 87 [c] 413 [d] 64 [e] 35  
Materiais:  
• Folha de papel impressa ‘A Águia’ • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1913 [?]   

Transcrição:

L. do Des. 

 Viver do sonho e para o sonho, desmanchando o Universo e recompon-do-o [distrahidamente] con-
forme mais apraza1 ao n/2 momento de sonhar. Fazer isto {mui} {quasi} consciente, muito conscientemente, 
da inutilidade e □  de o fazer. Ignorar a vida com todo o corpo, perder-se da realidade com todos os sentidos, 
abdicar do amor com toda a alma. Encher de areia vã os cântaros da n/3 ida á fonte e despejal-os para os tornar a 
encher e despejar, futilissimamente.
 Tecer grinaldas para, logo {que} que acabadas, as desmanchar totalmente e minuciosamente.
 Pegar em tintas e mistural-as na paleta sem tela ante nós onde pintar. Mandar vir pedra para burilar 
sem ter buril nem ser escultor. Fazer de tudo <um>[↑] absurdo e (alongar em fúteis todas as □ horas
<requintar em futeis todas as nossas estereis horas>[↓]. Jogar ás escondidas com a n/4 consciencia de viver.

1 conforme mais apraza | [a, b, d] confere mais apego  [c, e] conforme mais apraza
2 n/ = nosso
3 n/ = nossa
4 n/ = nossa
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[9/26v] [a] 370 [b] I: 87 [c] 413, 414 [d] 64, 65 [e] 351

Materiais:  
Cont. de [9/26r].  Os parágrafos nesta folha não foram publicadas na mesma ordem nas várias edições: [a] 2 - 4 -1 -6 [b] 3 - 4 - 
1 - 2 [c]  4 - 2 - 1, §3 foi publicado trecho independente. Eu mantenho o ordem dos parágrafos como foram dados no suporte. 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

E sobre tudo isto, como um céu uno e azul, o horror de viver paira<e>[↑]2 alheadamente.

Esculpir em silencio nullo todos os n/3 sonhos de fallar. Estagnar em torpor □ todos os nossos pensamentos de 
acção.

Mas as paysagens sonhadas são apenas fumos de paysagens conhecidas e o tedio de as sonhar é <tambem>[↑]  
quasi tão grande como o tedio de {m} olharmos para o mundo.

Ouvir as horas <Deus>[↑] dizer-nos que existimos com um sorriso deliciado e incredulo. Vêr o Tempo pintar o 
mundo e achar o quadro não só falso mas vão. <ôco>[↓] 
 Pensar em phrases que se contradigam, fallando alto em sons que não são sons e cores que não são 
cores. Dizer — e comprehendel-o, o que é alias impossivel — que temos consci4 de não ter consciencia, e que 
não somos o que somos. Explicar isto tudo por um sentido occulto e paradoxo que as cousas tenham no seu 
aspecto outro-lado e divino, e não acreditar demasiado na explicação para que não hajamos de a abandonar.

1 Publicado de maneira dispersa: “Mas de paysagens (...) o mundo.” [a] 370 [b] I: 87 [c] 414 [d] 65 [e] 35. 
2 paira | [a, b, d] pária [c] paire / com variante ‘paira’ em nota [e] paira (falta a variante). * 
3 n/ = nossos
4 consci = consciencia

1

2

3

4
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[9/27] [a] 169 [b] I: 147 [c] 185 [d] 74 [e] 13  
Materiais:  
• Folha de papel liso • ms. a tinta preta •  inclusão por causa de prova estilística e textual [intervallo]
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

Interv.1

Esta hora horrorosa que ou decresça para possivel ou cresça para mortal.
Que a manhã nunca raie, e que eu e esta alcova toda, e a sua atmosphera interior a que pertenço tudo se espiri-
tualize em Noite, {se e} se absolute em Treva e nem fique de mim uma sombra que manche de <da>[↑] minha 
memoria o que quer que

[9/27v] [a] 169 [b] I: 147 [c] 185 [d] 74 [e] 13   
Materiais:  
Cont. de [9/27r]

Transcrição:

seja que não morra <aqui fique.>[↑] 

1 Interv. = Intervallo
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[9/30] [a] 343 [b] I: 172 [c] 292 [d] 122 [e] 14  
Materiais:  
• Folha de papel liso • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

L. do Desasocego

Tudo quanto é acção, seja a guerra ou o raciocinio, é falso; e tudo quanto é abdicação é falso também. Pudesse 
eu saber como não {abdicar} agir nem abdicar de agir! Seria essa a corôa-de-sonho1 da minha gloria, o sceptro-
de-silencio da minha grandeza.

Eu nem soffro. O meu desdem por tudo é tão grande que me desdenho a mim-proprio; que, como desprezo os 
soffrimentos alheios, desprezo tambem os meus, e assim esmago sob o meu desdem o meu poprio soffrimento. 

1 corôa-de-sonho | [a] Corôa-de-sonho [b, c, d, e] coroa-de-sonho
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[9/30v] [a] 343 [b] I: 172 [c] 292 [d] 122 [e] 14  
Materiais:  
Cont. de [9/30r]

Transcrição:

 
├Ah├, mas assim soffro mais... Porque dar valor ao proprio soffrimento põe-lhe o ouro d’um sol do orgulho1. 
Soffrer muito pode dar a illusão de ser o Eleito da Dôr. Assim □

1 põe-lhe o ouro d’um sol do orgulho | [a] põe-lhe o ouro [ideal?] do orgulho [b] põe-lhe o ouro ideal do orgulho [c, 
d, e] põe-lhe o ouro dum sol do orgulho
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[9/31] [a] 247 [b] I: 67 [c] GT p. 478 [d] 52 [e] 17  
Materiais:  
• Papel liso • ms. a tinta preta • publicado de maneira dispersa: o trecho parece fazer parte do conjunto dos textos com o título 
‘Peristilo’; no canto superior esquerdo figura a indicação ‘3’, indicando que a folha é a continuação de um documento ‘2’.

Transcrição:

 Correm rios, rios < um rio>[↑] eternos por baixo da janella do meu silencio. Vejo a <outra>[↑] margem 
{de} sempre e não sei porque não sonho estar ├lá├, outro e feliz. Talvez porque só, tu consolas, e só tu embalas 
e só tu unges1 e officias.
 Que missa branca interrompes para me lançar a benção de te mostrar sendo? Em que ponto ondeado da 
dança estacas, e o Tempo contigo, para {me} do teu parar fazeres ponte até minha alma e do teu sorriso purpura 
do meu fausto?
 Cysne de desassocego rhythmico, lyra de horas immortaes, {h} harpa incerta de pesares ├mythicos├ 
<,>/—\ tu és a Esperada e a Ida, a que afaga e fere, a que doura de dôr as alegrias e coroa de rosas as tristezas.
 Que Deus te creou, que Deus odiado pelo Deus que se fez o mundo?
{Desfolh} <Tu não o sabes,>[↑] tu não sabes que o não sabes, tu não queres saber nem não saber. Despiste de 
propositos a tua vida, nimbaste de irrealidade o teu mostrar-te, vestiste-te de perfeição e de intangibilidade, para 
que <nem>[↑] as Horas te {não} beijassem, nem os Dias te sorrissem, nem as Noites te viessem pôr a

1 unges | [a] carpes [?] [b, d] carpes [c, e] unges 
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[9/31v] [a] 247, 250 [b] I: 67, 73 [c] GT p. 478, 479 [d] 52, 53 [e] 171 
Materiais:  
Cont. de [9/31r] • ms. a tinta preta, com uma intervenção ms. a lápis (indic. com • )

Transcrição:

lua entre as mãos para que ella {├fosse lyrio├ } <parecesse um lyrio. • >
 Desfolha, ó ├meu amôr├, sobre mim petalas de melhores rosas, {├petalas├} de mais perfeitos lyrios, 
pétalas de {†} <crysantemos>[↑] □ cheirosas á melodia do seu nome.
 E eu morrerei em mim <ti>[↑] a tua <minha>[↑] vida, ó Virgem que nenhum abraço espera, que ne-
nhum beijo busca, que nenhum pensamento <intenção>[↑] desflóra <procura>[↓].

   _________________________

    II
 Farei {de} <do>[↑] sonhar-te o ser poeta, e a minha prosa2, quando {t}/f\alle3 a tua Belleza, terá melo-
dias de poema4, curvas de estrophes, esplendores subitos {de verso} <como os dos>[↑] versos immortaes.

1 Publicado de maneira dispersa: a parte sob a indicação ‘II’ foi publicada como trecho independente em [a] 250, b[I: 
73]. 
2 prosa | [a, b] pena [c, d, e] prosa 
3 falle  | [a, b, c, d] fale  [e] talhe
4 poema | [a, b, d] forma [c, e] poema 



1240



1241

[9/32] [a] 248 [b] I: 68 [c] GT p. 479 [d] 53 [e] 526  
Materiais:  
• Papel liso • ms. a tinta preta • publicado de maneira dispersa; publ. como trecho independente em [a], [e], como a 
continuação do 1o parágrafo no doc. [9/31v] “ “) em [b] e [c] e como a continuação do 2o parágrafo no doc. [9/31v] (“II. | Farei 
do”) em [d]. O texto de qualquer maneira faz parte do conjunto dos textos com o título ‘Peristilo’.  A última frase no doc. (sob 
a linha) foi publicado como a continuação dos primeiros parágrafos do mesmo doc. em todas as edições, excepto em [c]; a 
frase “Versos(...)apenas” foi publicado como a continuação do 2o parágrafo no doc. [9/31v] (“II. | Farei do”).
Datação EC: “será de 1913”  

Transcrição:

Atrio só atrio1 de todas as esperanças, Limiar de todos os desejos, Janella para todos os sonhos, □ 

Belveder para todas as paysagens que são floresta nocturna e rio longinquo tremulo do2 ├muito├ luar...
___________________________________________________________________________________

Versos, prosas que se não pensam3 escrever, mas sonhar apenas.

1 só atrio / Em rectângulo | [a, b, d] (só átrio) [c, e] só átrio 
2 do | [a, b, d] do [c, e] de *
3 pensam | [a, b] pensem [c, d, e] pensam
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[9/34a] [a] 457 [b] I: 161 [c] 294 [d] 317 [e] 491 
Materiais:  
• Folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’, dobrada em bifólio • ms. a lápis • 
Datação EC: “será de 1913” 

Transcrição:

   L. do D.

O dinheiro, as ├creanças├ , (os doidos) □ 

Nunca se deve invejar a riqueza, senão platonicamente; a riqueza é liberdade.
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[9/34] [a] 463 [b] I: 175 [c] 11 [d] 78 [e] 490   
Materiais:  
• Folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’, dobrada em bifólio • ms. a lápis • 
Datação EC: “será de 1913” 

Transcrição:

L. do D. 
 
 Litania 

Nós nunca nos realisamos.

Somos dois abysmos <um abysmo indo para um abysmo>[↑] — um poço fitando o céu1.

1 céu | [a, b, d] Céu [c, e] céu
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[9/35] [a] 458 [b] I: 161 [c] 295 [d] 317 [e] 15  
Materiais:  
• Uma folha de impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a lápis • 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

O dinheiro é bello, porque é uma libertação, □ 
Querer ir morrer a Pekim e não poder é das cousas que pesam sobre mim como <a idea>[↑] d’um cataclysmo 
{vindouro} <proximo>[↓].
Os compradores de cousas inuteis sempre são mais sabios do que se julgam — compram pequenos sonhos. 
São creanças no adquirir. Todos os pequenos objectos inuteis cujo acenar ao saberem que têm dinheiro os faz 
compral-os, possuem-os na attitude 
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[9/35a] [a] 458 [b] I: 161 [c] 295 [d] 317 [e] 15  
Materiais:  
Cont. [9/35r]

Transcrição:

feliz de uma creança que apanha conchinhas na praia — imagem que mais do que nenhuma dá toda a felicidade 
possivel1. Apanha conchas na praia! Nunca ha duas iguaes para a creança. Adormece com as duas mais bonitas 
na mão, e quando lh’as perdem ou tiram — o crime! roubar-lhe bocados exteriores da alma! arrancar-lhe pedaços 
de sonho! — chora2 como um Deus <a>[↑] quem roubassem3 um universo recem-creado.

1 possivel | [a, b, c, d] possível [e] pueril
2 chora | [a, b] choram [c, d, e] chora 
3 roubassem | [a] roubam [b, c, d, e] roubassem *
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[9/36] [a] 344 [b] I: 106 [c] 80 [d] 166 [e] 16  
Materiais:  
• Folha de papel pautada • ms. a tinta preta •
Datação EC: 1913 [?]   

Transcrição:

  L. do Des; 
   Intervallo Doloroso.

 Tudo me cansa, mesmo o que me não cansa. A minha alegria é tão dolorosa como a minha dôr.
 Quem me dera ser uma creança pondo barcos de papel n’um tanque da quinta, com um docel rustico 
<ceu proximo>[↑] de entrelaçamentos de parreira pondo xadrezes de luz e sombra verde nos reflexos sombrios 
da pouca agua.
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[9/36v] [a] 344 [b] I: 106 [c] 80 [d] 166 [e] 16   
Materiais:  
Cont. de [9/36r]

Transcrição:

Entre mim e a vida ha um vidro tenue. Por mais nitidamente que eu veja e comprehenda a vida, eu não lhe posso 
tocar.  a diff?1

 Raciocinar a m/<n/>[↑]2 tristeza? Para quê, se o raciocinio é um esforço? e quem é triste não pode 
esforçar-se.
 Nem mesmo abdico d’aquelles gestos banaes da vida de que eu tanto quereria abdicar. Abdicar é um 
esforço, e eu não possuo o da alma com que esforçar-me.

[9/36a] [a] 344 [b] I: 106 [c] 80 [d] 166 [e] 16  

Materiais:  
Cont. de [9/36v]

Transcrição:

 Quantas vezes me punge o não ser o marelante d’aquelle barco3, o cocheiro d’aquelle trem! qualquer 
banal Outro supposto cuja vida, por não ser minha, deliciosamente se me penetra de eu querel-a {até} <e>[↑] 
<se>[→] me poetisa4 de alheia!
 Eu não teria o horror á vida como a uma Cousa. A noção da vida como um Todo não me esmagaria os 
hombros do pensamento.

1 [e] a diff? ou ou soff?
2  = minha <nossa>[↑] 
3 marelante d’aquelle barco | [a] accionante [?] d’aquelle carro [b, d] manobrante daquele carro [c] mareante daquele 
barco [e] marelante d’ aquelle barco *
4 poetisa | [a] posticia [?] [b, d] posticia [c] penetra [?] [e] poetisa *
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[9/36a v] [a] 344 [b] I: 106 [c] 80 [d] 166 [e] 16    

Materiais:  
Cont. de [9/36a r]

Transcrição:

Os meus sonhos são um refugio estupido, como um guarda-chuva contra um raio.

<Sou tão inerte, tão pobrezinho, tão falho de gestos e de actos. {Como amar}>[↑] 

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

Mesmo eu, o que sonha tanto, tenho intervallos em que o sonho me foge. Então as cousas apparecem-me nitidas. 
Esvae-se a nevoa de que me cerco. E todas as arestas visiveis ferem a carne da m/1 alma. Todas as durezas olha-
das me magoam o conhecel-as <o que em mim as conhece>[↑] durezas. Todos os pesos visiveis de objectos <me 
pesam por a alma dentro.>[↑] 

<A [minha] vida é como se me batessem com ella.>[↑] 

1 m/ = minha
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[9/39] [a] 246 [b] I: 67 [c] GT p. 477 [d] 52 [e] 17  
Materiais:  
• Papel liso • ms. a tinta preta • publicado de maneira dispersa: no verso desta folha, no canto superior esquerdo, figura a 
indicação ‘2’, indicando que a folha faz parte de um trecho consistendo em vários documentos. No doc. [9/31] figura a 
indicação ‘3’. O título ‘Peristilo’ figura em várias listas de trechos destinados para o livro, cf.  [5/25], [5/82], [5/85].
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

  Peristylo.

 Ás horas em que a paysagem é uma auréola de Vida, e o sonho é apenas sonhar-se, eu ergui, ó meu 
amôr, no silencio do meu desassocego, este livro estranho como portões abertos n’uma casa <ao fim d’uma 
alameda>[↑] abandonada.
 Colhi para escrevel-o a alma de todas as flores, e dos momentos ephemeros de todos os cantos de todas 
as aves, teci eternidade e estagnação. Tecedeira □, sentei-me á janella da minha vida e esqueci que habitava e 
era, tecendo lenções <mortalhas>[↑] para o meu tedio amortalhar-se, toalhas1 de linho {fin} <†>/c\asto para os 
altares do meu silencio, □
 E eu offereço-te este livro porque sei que elle é bello e inutil. Nada ensina, nada faz crer, nada faz 
sentir. Regato que corre para um abysmo-cinza que o vento espalha e nem fecunda nem é damninho2, □

1 amortalhar-se, toalhas | [a, b] amortalhar-se nas toalhas [c, d, e] amortalhar-se, toalhas
2 damninho | [a] damninha [?] [b, d, e] daninho [c] daninha
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[9/39v] [a] 246 [b] I: 67 [c] GT p. 477 [d] 52 [e] 17  
Materiais:  
Cont. de [9/39r]

Transcrição:

 — puz toda a alma em1 fazel-o, mas não pensei n’elle fazendo-o, mas só em mim que sou triste e em ti 
que não és ninguem.
 E porque este livro é absurdo, eu o amo; porque é inutil, eu o quero dar; e porque de nada serve querer 
t’o dar, eu, t’o dou...
 
 Reza por mim o lel-o2, abençoa-me de <com>[↑] amal-o e esquece-o como o Sol de hoje ao Sol de 
{hontem} hontem, (como eu esqueço aquellas mulheres meros sonhos que nunca soube sonhar <como se son-
haram>[↓].

 Torre do Silencio das m/3 ancias, que este livro seja o luar que te faz4 outra na noite do Mysterio An-
tigo!
 Rio de Imperfeição dolorida, que este livro seja o barco deixado ir por tuas aguas abaixo para nenhum5 
mar que se sonhe.
 Paysagem do Alheamento e do Abandono, que este livro seja teu como a tua Hora, e se illimite de ti 
como da

 

1 em | [a, b] ao [c, d, e] em
2 por mim o lel-o = por mim a o lel-o
3 m/ = minhas
4 faz | [a, b, d] fez [c, e] faz 
5 nenhum | [a, b, d] acabar [c, e] nenhum
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[9/40] [a] 249 [b] I: 72 [c] GT p. 480 [d] 53 [e] 18  
Materiais:  
• Folha pequena de papel liso • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

L. do Desass.     Fim   (ultimo trecho) 
  II

 Creêmos, ó Apenas-Minha, <tu por existires e eu por te vêr existir,>[↓] uma arte outra do que toda a 
arte<.>/(\havida).
 Do teu corpo de amphora inutil saiba eu tirar ├a alma de <aureola esquecida de>[↑] novos versos├  e 
do <ao>[↑] teu rhythmo lento de onda silenciosa, (de ona ephemera, de onda sem origem) saibam os meus dedos 
trémulos ir buscar as linhas perfidas de uma prosa virgem de ser <a terem>[↑] <ter sido>[↓] ouvida <ouvido>[↑].
 O teu sorriso ├melodioso├ <vago e {indo-se} <indo-se>[↑] seja para mim symbolo e emblema visivel 
do soluço calado <fado>[↑]>[↑] do innumero mundo1 ao saber-se erro e imperfeição <incerteza>[↑].
As tuas mãos de tocadora de harpa me fechem {os olhos} as palpebras qdo2 eu morrer3 de {te} ter dado a 
construir-te a m/4 vida. E tu, que não és ninguem, serás para sempre, ó Suprema, a arte querida dos deuses que 
nunca fôram, e a mãe virgem e esteril dos deuses que nunca serão.

1 do innumero mundo | [a] do […] mundo [b, c, d, e] do inúmero mundo
2 qdo = quando
3 me fechem as palpebras quando eu morrer | [a, b] me fechem os olhos, as palpebras quando eu morra [c, d, e] me 
fechem as palpebras quando eu morrer  
4 m/ = minha
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[9/40v] [a] 249 [b] I: 72 [c] GT p. 479 [d] 52 [e] 18  
Materiais:  
Cf. [9/40r]

Transcrição:

  I
 
 Tu não existes, eu bem sei, mas sei eu ao certo se existo? Eu, que te existo em mim, terei mais vida 
real do que tu, do que a vida morta1 que te vive?
 Chamma tornada auréola, <diluida em parecer auréola,>[↑] presença ausente, silencio rhythmico e 
femea, crepusculo de vaga carne, taça esquecida para o festim, {vitral} <vitral>[↑] {ta} ├pintado├ por um 
pintor-sonho n’uma edade media de outra Terra.
 Calice e hostia de requinte casto, altar abandonado de santa ainda viva, Corolla1 de lyrio sonhado do 
jardim onde nunca ninguem entrou...
 És a unica que ├causa├ <fórma>[↑] que não causa <raia>[↑] tedio, porque és sempre mudavel com o 
nosso {sentimento} <sentimento>[↑], porque, como beijas a nossa alegria, embalas a nossa dôr, e ao nosso tedio, 
és-lhe o opio que conforta e o somno que descança, e a morte que cruza e junta as mãos.
 Anjo □ , de que materia é feita a tua materia alada? que vida te prende a que terra, a ti que és vôo 
nunca erguido, ascensão estagnada, gesto de enlevo e de descanso?

1 Corolla | [a, b, c, d] corola [e] Corolla
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[9/41r] (fragmento) [a] 246 [b] I: 67 [c] GT p. 477 [d] 52 [e] 17  

Materiais:  
Cont. de [9/39v] • Fim da última frase no verso do doc. [9/39], escrita na margem esquerda, cf. [9/41].

Transcrição:

Hora de purpura falsa (aziaga).  
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[9/42] [a] 428, 366 [b] I: 88 [c] 284 [d] 64 [e] 201  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • No verso figura vários apontamentos para um 
ensaio sobre a questão ‘Bacon-Shakespeare’ (cf. [e] p. 625).
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:    

 L. do Desass.

Não toquemos na vida nem com as pontas dos dedos. 
Não amemos nem com o pensamento. 
Que nenhum beijo de mulher, nem mesmo em sonho├s├, seja uma sensação nossa.

E seja o nosso desprezo para os que trabalham e luctam e o nosso odio para os que esperam e confiam.
    (Fim)2

________________________________________________________________________________________

 Artifices da morbidez, requintemo’-nos em ensinar a desilludir├-se├. Curiosos da vida espreitemos a 
todos os muros <postigos>[↑], antecansados de saber que não vamos vêr nada ├de novo ou bello├.
 Tecelões da desesperança, teçamos mortalhas apenas — mortalhas brancas para os sonhos que nunca 
sonhámos, mortalhas negras para os dias que morremos, mortalhas côr de cinza para os gestos que apenas sonhá-
mos, mortalhas imperiaes-de-purpura <de purpura-de-imperio>[↑] para as nossas sensações inuteis.
 Pelos montados, e pelos valles e pelas margens □ dos □ pantanos, caçam caçadores o lobo e a corça e 
□, e o pato bravo tambem. Odiemol-os, não porque caçam <matam>[↑], mas porque gosam (e nós não gosamos).
 
 Seja a expressão do nosso rosto um sorriso pallido, como quem <de alguem>[↑] que vae chorar, um 
olhar vago, como de alguem que não quer vêr, um desdem esparso por todas as feições, como o de alguem que 
despreza a vida e a vive apenas para ter que desprezar.
 

1 Publicado de maneira dispersa em [a] “Não toquemos (...) sensação nossa” (428) / “Artifices da (...) e confiam” 
(366). 
2 Frase com a indicação ‘Fim’ que por razões de coerência textual precisa ser inserida depois da última frase no 
documento (“Seja a expressão...”). 
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[9/43] [a] 362 [b] I: 176 [c] 412 [d] 80 [e] 21  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1913 [?] 
 
Transcrição:

   L. do Des.  Int. Dol.1    

 Nem no orgulho tenho consolação. De quê orgulhar-me se não sou o creador de mim-proprio. E 
mesmo que haja em mim de que {org} envaidecer-me, quanto para me não envaidecer.
    ______________

 Jazo a minha vida. E nem sei {sonhar} fazer com {a alma} <o sonho>[↑] o gesto de me erguer, tão até 
á alma estou despido de saber ter um esforço.
 
    ______________

 Os fazedores de systemas metaphysicos, os □ de explicações psychologicas são ainda jovens2 no sof-
frimento. {Constr} Systematisar, explicar o que é senão □ e construir? E tudo isso — arranjar, dispor, organizar 
— o que é senão esforço realizado — e quão desoladoramente isso é vida!
 Pessimista — eu não o sou. Ditosos os que conseguem traduzir para universal o seu soffrimento. Eu 
não sei se o mundo é triste ou mau 

1 Int. Dol. = Intervallo Dolorosa
2 jovens | [a, b, d] piores [c, e] jovens
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[9/44] [a] 362 [b] I: 176 [c] 412 [d] 80 [e] 21  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • cont. de [9/43]
Datação EC: 1913 [?] 

Transcrição:

 nem isso me importa, porque o que os outros soffrem me é aborrecido e indifferente. Logo que não 
chorem ou gemam, {pouco} <o>[↑] que me irrita e incommoda, nem um encolher de hombros tenho — tão 
fundo me pesa o meu desdem por elles — para o seu soffrimento.
  Mas eu quero crêr1 que a vida seja meio luz meio sombras. Eu não sou pessimista. Não me queixo do 
horror da vida. Queixo-me do horror da minha. O unico facto importante para mim é o facto de eu existir e de eu 
soffrer e de não poder sequer sonhar-me de todo por fora de me sentir soffrendo.
 Sonhadores felizes são os pessimistas. Formam o mundo á sua imagem e assim sempre conseguem 
estar em casa. A mim o que me doe mais é a differença entre o ruido e a alegria do mundo e a minha tristeza e 
<o meu>[↑] silencio aborrecido. § A vida com todas as suas dores e receios e solavancos deve ser boa e alegre, 
como

1 Mas eu quero crêr | [a] Mas sou [?] quem crê [b] Mas nem quem crê [c, e] Mas eu quero crer [d] Mas sou quem 
crê*
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[9/45] [a] 362 [b] I: 176 [c] 412 [d] 80 [e] 21  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • cont. de [9/44]
Datação EC: 1913 [?] 

Transcrição:

uma viagem1 em <velha>[↑] diligencia para quem vae acompanhado (e a pode vêr2).

 Nem ao menos posso sentir o meu soffrimento como signal de grandeza3. Não sei se o é. Mas eu soffro 
com cousas tão reles, ferem-me cousas tão banaes, que não ouso insultar com essa hypothese a hypothese de que 
eu possa ter genio.

 A gloria de um poente bello, com a sua belleza: entristece-me <nunca me alegra>[↑]. Ante elles eu 
digo sempre: como quem é feliz se deve sentir contente ao ver isto!

 <E>[←] Este livro é um gemido. Escripto elle já o Só não é o livro mais triste que ha em Portugal.

 Ao pé da m/4 dôr todas as {n/} <outras>[↑] dores me parecem falsas ou minimas. São dores de gente 
feliz ou dores de gente que vive e se queixa. As minhas são 

1 como uma viagem | [a] como para uma viagem [b, c, d, e] como uma viagem *
2 e a pode vêr | [a] e o pode vêr [?] [b, c, d, e] e a pode ver *
3 grandeza | [a, b, d] Grandeza [c, e] grandeza 
4 m/ = minha
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[9/46][a] 362 [b] I: 176 [c] 412 [d] 80 [e] 21  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • cont. de [9/45]
Datação EC: 1913 [?] 

Transcrição:

de quem se encontra {captur} <encarcerado>[↑] da vida, aparte...
 Entre mim e a vida...
 De modo que tudo o que angustia vejo. E tudo o que alegra não sinto. E reparei que o mal mais se vê 
que se sente, a alegria mais se sente <do>[↑] que se vê. Porque não pensando, não vendo, certo contentamento 
adquire-se, como o dos mysticos e dos bohemios e dos ├canalhas├. Mas {vendo, reparando, pensando} todo o/
mal entra casa1 pela janella da observação e pela porta do pensamento.
 

1 entra casa = entra em casa
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[9/46v] [a] 371 [b] I: 177 [c] 326 [d] 81 [e] 22  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta •
Datação EC: 1913 [?] 

Transcrição:

De resto eu não sonho, eu não vivo. Sonho1 a vida real. Todas as naus são naus de sonho, logo que esteja em nós 
o poder de ├as├ sonhar. O que mata o sonhador é não viver quando sonha; o que fere o ├agente├2 é não sonhar 
qdo3 vive. Eu fundi n’uma côr una de felicidade a belleza do sonho e a realidade da vida. Por mais que possuamos 
um sonho nunca se possue um sonho tanto como se possue o lenço {bra} que se tem na algibeira, ou, se quizer-
mos, como se possue a n/4 própria carne. Por mais que se viva a vida em plena e desanimada <e turbulenta>[↑]  
acção5, nunca desaparecem o n do contacto com outros, o tropeçar em obstaculos, ainda que minimos, o sentir o 
tempo decorrer.
 Matar o sonho é matar-mo-nos. é mutilar a n/6 alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, de 
impenetravelmente e inexpugnavelmente nosso.
 <A>/O\ Universo, a Vida — seja isso real ou illusão — é de todos, todos podem vêr o que eu vejo, e 
possuir o que eu possuo — ou, pelo menos, pode7 conceber-se vendo-o e passando e isso é □
 Mas o que eu sonho ninguem pode vêr senão eu, ninguem a não ser eu possuir. E se do mundo exterior 
o meu vel-o differe de como outros o veem, isso vem de que do sonho meu eu ponho em vel-o sem querer, do 
que do sonho meu se colla a meus olhos e ouvidos.

1 vivo. Sonho | [a, b, d] sonho, salvo [c] vivo; sonho (na 9a edição: vivo. Sonho) [e] vivo. Sonho
2 o que fere o agente | [a] o que fere o […] [b] o que fere o agente [?] [c, e] o que fere o agente [d] o que fere o /
argonauta/ *
3 qdo = quando
4 n/ = nossa
5 em plena e desanimada e turbulenta acção | [a, b] em plena, […] e triumphante acção [c] em plena e desvairada e 
triunfante acção [d] em plena, desmedida e triunfante acção [e] em plena e desanimada e turbulenta acção *
6 n/ = nossa
7 pode = podem
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[9/47] [a] 464 [b] I: 128 [c] GT, p. 444 [d] 86 [e] 23  
Materiais:  
• Uma folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • Cf. doc. [5/5v] em que tambem existe um trecho 
com o título ‘Lagoa da Posse’  

Transcrição:

 Lagôa da Posse

├A posse é para <mim>[↑], uma lagoa absurda — muito grande, muito escura, muito pouco profunda. Parece 
funda a agua porque é falsa de suja.├ 

 A morte? Mas a morte está dentro da vida. Morro totalmente? Não sei da vida. Sobrevivo-me? Con-
tinuo a viver.
 O sonho? Mas o sonho está dentro da vida. Vivemos o sonho? Vivemos. Sonhamol-o apenas? Mor-
remos. E a morte está dentro da vida.
 Como a n/1 sombra a vida persegue-nos2. E só não ha sombra quando tudo é sombra. A vida só nos não 
persegue quando nos entregamos a ella.
 O que ha de mais doloroso no sonho e3 não existir. Realmente, não se pode sonhar.

 O que é possuir? Nós não o sabemos. Como querer então poder possuir qualquer cousa? Direis que não 
sabemos o que é a vida, e vivemos... Mas nós vivemos realmente? Viver sem saber o que é a vida será viver?

1 n/ = nossa
2 persegue-nos | [a, e] persegue-me [b, c, d] perseque-nos *
3 e = é
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[9/48] [a] 492 [b] II: 182 [c] 383 [d] 540 [e] *  
Materiais:  
• Meia folha de papel • ms. a lápis • No verso da folha existem apontamentos dact. (cf. [e] p. 933). No rosto também existem 
dois outros apontamentos, que não têm nada a ver com o livro (veja transcrição abaixo).
Datação EC: post 4/8/1932  

Transcrição:

L. do D. 

 O mundo exterior existe como um actor {um} <num>[↑] palco: está lá mas é outra cousa.
 {Todo exforço é, por sua natureza,} 

Edgar Poe was a poet whom a reasoner spoilt by stimulation1 into the degradation of something newer.

<10 vol. Crime e
Cast de D
___________
Ferri

{Cartas Botto
 (arranjar2)}>[→] 

1 stimulation | [e] † *
2 arranjar | [e] armazem *
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[9/49] [a] 319 [b] I: 198 [c] GT p. 457 [d] 130 [e] 59  
Materiais:  
• Meia folha de papel com marca de água ‘Wisconsin Bond’ • dact. a tinta azul • título dact. a tinta vermelha
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

L. do Des. 

Millimetros (1sensações de cousas minimas).

Como o presente é antiquíssimo, porque tudo, quando existiu, foi presente, eu tenho para as cousas, porque per-
tencem ao presente, carinhos de antiquario, e furias de colleccionador precedido para quem me tira os meus
erros sobre as cousas com plausiveis, e até verdadeiras, explicações scientificas e baseadas.

As varias posições que uma borboleta que vôa occupa successivamente no espaço são aos meus olhos maravilha-
dos varias cousas que ficam no espaço visivelmente. As minhas reminiscencias são tão vividas que □ 

Mas só as sensações minimas, e de cousas pequenissimas, é que eu vivo intensamente. Será pelo meu amôr ao 
futil que isto me acontece. Pode ser que seja pelo meu escrupulo no detalhe. Mas creio mais — não o sei, e{mas} 
estas2 são as cousas que eu nunca analyso — que é poque3 o minimo, por não ter absolutamente importancia ne-
nhuma social ou pratica, tem, pela mera ausencia d’isso, uma independencia absoluta de associações sujas com 
a realidade. O minimo sabe-me a irreal. O inutil é bello porque {não} é menos real que o util, que se continua e 
prolonga, ao passo que o maravilhosos4 futil, o glorioso infinitessimal fica onde está, não passa de ser o que é, 
vive liberto e independente. O inutil e o futil abrem na nossa vida real intervallos de esthatica5 humilde. Quanto 
não me provoca na alma de sonhos e amorosas delicias a mera existencia insignificante dum alfinete pregado 
numa fita! Triste  

[9/49v] [a] 319 [b] I: 198 [c] GT p. 457 [d] 130 [e] 59  
Materiais:  
Cont. de [9/49r]

Transcrição:

de quem não sabe a importância que isso tem!
 Depois, entre as sensações que mais penetrantemente doem até serem agradaveis o desassocego do 
mysterio é uma das mais complexas e extensas. E o mysterio nunca transparece tanto como na contemplação 
das pequeninas cousas, que, como se não movem, são perfeitamente translucidas a elle, que param para o deixar 
passar. É mais difficil ter o sentimento do mysterio contemplando uma batalha, e comtudo pensar no absurdo 
que é haver gente, e sociedades e combates d’ellas é o que mais pode desfraldar dentro do nosso pensamento a 
bandeira de conquista do mysterio — do que deante da contemplação duma pequena pedra parada numa estrada, 
que, porque nenhuma idéa provoca além da de que existe, outra idéa não pode provocar, se continuarmos pen-
sando, do que, immediatamente a seguir, a do seu mysterio de existir.

Bemditos sejam os instantes, e os millimetros, e as sombras das pequenas cousas, ainda mais humildes do que 
ellas! Os instantes □
Os millimetros — que impressão de assombro e ousadia que a sua existencia lado a lado e muito approximada 
numa fita metrica me causa. Ás vezes soffro e góso com estas cousas. Tenho um ├orgulho <humilde>/tosco\├ 
nisso.

Sou uma placa photographica prolixamente impressionavel. Todos os detalhes se me gravam desproporciona-
damente e haver (a fazerem arte de) um todo. Só me occupa6 de mim. O mundo exterior é-me sempre evidente-
mente sensação. Nunca me esqueço de que sinto.
1 dact. a tinta vermelha
2 sei, e estas | [a, b, c, d] sei, estas [e] sei, e estas
3 poque = porque
4 maravilhosos = maravilhoso
5 esthatica = esthetica | [a, b] esthatica [c, d, e] estética
6 occupa = occupo [?]
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[9/50] [a] 395 [b] I: 85 [c] 366 [d] 174 [e] 24  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

L. do D.
 
Paysagens inuteis como aquellas que dão a volta ás chavenas chinezas, partindo da aza e vindo acabar na aza, de 
repente. As chavenas são sempre tão pequenas... Para onde se prolongaria, e com que {pela} □ de porcelana, a 
paysagem que não se prolongou para além da aza da chavena?
É possivel a certas almas sentir uma dôr profunda {porque} <por>[↑] a paysagem pintada num {leque}├abano├  
chinez não ter trez dimensões.
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[9/51] [a] 361, 513 [b] I: 247 [c] 309 [d] 375 [e] 4931  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

 L. do D.
O prazer de nos elogiarmos a nós-proprios...

 ______

 Paysagem de chuva
Cheira<-me>[↑] a frio, a magoa, a serem impossiveis todos os caminhos2 para <a idéa de>[↑] todos os ├ideaes├.

 ______

 As mulheres contemporaneas taes arranjos do seu porte e do seu vulto talham, que dão uma dolorosa 
impressão de ephemeras e de insubstituiveis...
 Os seus □ e adereços taes as linham3 e coloram, que mais decorativas se tornam do que carnalmente 
viventes. Frisos4, paineis, quadros — não são, na realidade da vista, mais do que tanto...5

 O mero voltear dum chale para cima dos hombros usa hoje mais consciencia á visão do gesto em 
quem o faz do que antigamente. <D’><A>/a\ntes o chalé era ├parte do trage├; hoje é um detalhe resultante de 
intuições de puro senso6 esthetico.

[9/51v] [a] 361, 513 [b] I: 247 [c] 309 [d] 375 [e] 493  
Materiais:  
Cont. de [9/51r]

Transcrição:

 Assim, n’estes nossos dias, tão vividos atravez de fazerem tudo arte, tudo {ganha} arranca petalas ao 
consciente e se integra □ em volubilidades de extatico.
 Transfugas de quadros não-feitos essas figuras femininas todas... Ha por vezes detalhes a mais 
n’ellas7... Certos perfis existem com exaggerada nitidez. Brincam a irreaes pelo excesso com que se separam, 
linhas puras, do ambiente fundo.

1 Publicado de maneira dispersa nas várias edições: “O prazer (...) nos-proprios...” [a] 361 [b] I: 247 [c] 309 [d] 375 
[e] 492 / “Paysagem de (...) os ideaes” [a] - [b] I: 247 [c] 309 [d] 375 [e] 493 / “As mulheres (...) ambiente fundo” [a] 513 [b] I: 
247 [c] 309 [d] 375 [e] AG, p. 982.
2 todos os caminhos | [a] - [b] todos os [...] [c, d, e] todos os caminhos *
3 linham | [a, b, d] pintam   [c] [a]linham [e] linham
4 Frisos | [a, b] -  [c, d, e] Frisos
5 Frisos, paineis, quadros — não são, na realidade da vista, mais do que tanto... | Esta frase falta em [a] e [b]
6 senso | [a, b, d] gozo [c, e] senso
7 n’ellas | [a, b] neles [c, d, e] nelas





 I  
Cânone (A)

Textos encimados pela indicação ‘L. do D.’ ou formulação semelhante 
e/ou com prova textual que justifica a inclusão no cânone.

Documentos dispersos
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[1114X/18] [a] - [b] - [c] A6 [d] 162 [e] 494  
Materiais:  
• Um quarto de uma folha de ‘Sobre um Manifesto de Estudantes’ (1923) • ms. a tinta vermelha • faz parte do conjunto dos 
textos com o título ‘Marcha Fúnebre para o Rei Luís Segundo da Baviera’
Datação EC: [?]   

Transcrição:

Luiz II 
_________
end of 2.
_________
... e baixada1 a ponte levadiça, para que entre, quando chegue para entrar.
_________________________________

1 baixada | [a, b] - [c, e] baixada [d] baixade 
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[152/89] [a] - [b] I: 86 [c] 210 [d] 222 [e] 98  
Materiais:  
• Fragmento de papel  • ms. a tinta preta • O título ‘Estetica do desalento’ também figura no doc. [5/80], com indicação ‘L. 
do D.’ 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

Esthetica <Ethica>[↑] do Desalento
 
Publicar-se — socialização de si-proprio. [Que ignóbil necessidade! Mas ainda assim que afastada de um acto — 
o editor ganha, o typographo produz □ ]1 O merito da incoherencia ao menos.
Uma das preocupações maiores do homem, attingida a edade lucida, é talhar-se, agente e pensante, á imagem e 
semelhança do seu ideal. Posto que nenhum ideal incarna tanto como o da inercia toda a logica da nossa aristo-
cracia de alma ante as ruidosidades e □ exteriores modernas, o Inerte, o Inactivo deve ser o n/2 Ideal. Futil? 
Talvez. Mas isso só preoccupará como um mal aquelles para quem a futilidade é um attractivo.

1 produz □ | [a] - [b, d] produz. / com a frase entre parênteses curvos [c] produz. [e] produz □ 
2 n/ = nosso
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[15B1/96] [a] - [b] I: 193 [c] GT, p. 445 [d] 96 [e] 41  
Materiais:  
• Quarto de folha de papel de almaço • ms. a tinta preta • O título figura numa lista com textos destinados para o livro. Cf. 
[49B4/17].
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

 Maneira de bem sonhar.

 Cuidarás primeiro em nada respeitar, em nada crer, em nada □. {De} Guardarás {o desejo} da tua at-
titude ante o que não respeites, a vontade de respeitar alguma cousa; d<a>/o\ t<ua>/eu\ desgosto ante o que não 
ames, o desejo doloroso de amar alguem; do teu desprezo pela vida guardarás a idea de que deve ser bom vivel-
-a e amal-a. E assim terás ├construido├ os alicerces para o edificio dos teus sonhos.
 Repara bem que a obra que te propões fazer é a mais alta de todas1. Sonhar é encontrarmo-nos. Vaes 
ser

1 a mais alta de todas | [a] - [b, d] no mais alto de tudo [c, e] a mais alta de todas



1296



1297

[15B1/96v] [a] - [b] I: 193 [c] GT, p. 445 [d] 96 [e] 41  
Materiais:  
Cont. de [15B1/96r]

Transcrição:

o Colombo da tua alma. Vaes buscar as suas paysagens. Cuida bem pois em que o teu rumo seja certo e não pos-
sam errar os teus instrumentos.

 A arte de sonhar é difficil porque é uma arte de passividade, onde o que é de esforço é na concentra-
ção1 da ausencia de esforço. A arte de dormir, se a houvesse, deveria ser de qualquer forma parecida com esta.
 Repara bem: <a arte de sonhar>[↑] não é a arte de orientar os sonhos. Orientar é agir. O sonhador 
verdadeiro entrega-se a si proprio,

1 concentração | [b, c, d] concentração [e] coordenenação
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[15B1/97]  [a] - [b] I: 193 [c] GT, p. 445 [d] 96 [e] 41  
Materiais:  
• Quarto de folha de papel de almaço • ms. a tinta preta • Cont. de [15B1/96]
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

deixa-se possuir por si proprio.
 Foge a todas as provocações materiaes. Ha no inicio a tentação de te masturbares. Ha a do alcool, a do 
opio, a □. 
 Tudo isso é esforço e procura. Para seres um bom sonhador, tens de não ser senão sonhador. Opio 
{Opio} e morphina compram-se nas pharmacias — como, pensando n’isto, queres poder sonhar atravez elles1? 
Masturbação é uma cousa physica — como queres tu que □ 
 {Que}
 Que8 te sonhes masturbando-te, vá; que em sonhar te vejas2 

1 atravez elles = atravez d’elles
2 em sonhar te vejas | [a, b, d] em sonhar talvez [c] em sonhar te vejas [e] em sonhos te vejas *
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[15B1/97v] [a] - [b] I: 193 [c] GT, p. 445 [d] 96 [e] 41  
Materiais:  
Cont. de [15B1/97r]

Transcrição:

fumando opio, recebendo morphina e te embriagues1 da idéa do opio, {da} □ 
 da morphina dos sonhos — não ha senão que elogiar-te por isso: estás no teu papel áureo de sonhador 
perfeito.

 Julga-te sempre mais triste e mais infeliz do que és. Isso não faz mal. E mesmo, por illusão, um pouco 
escadas para o sonho.

1 recebendo morphina e te embriagues | [b] recebendo morfina te embriagues [c, d] recebendo morfina, te embriagues 
[e] recebendo morphina e te embriagues
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[25/72] [a] - [b] I: 205 [c] AP, D [d] 137 [e] 539  
Materiais:  
Uma página do caderno 144D2

Transcrição:

Idéas metaphysicas do L. do D.
_____

Id.1 metaphysicas do “Desconhecido”
   astrologia hermetica
<Mas que hermetica causa /dispoz/ que as pedras calidas fizessem com que se poupasse este MS? Esse mysterio, 
nunca o resolverá ninguem.>[↓]
___

Id. met.2 do Pó. (resembling Alf. Vigny’s3 poem)

____________________________________________________________________________________

#A unica realidade para mim são as m/4 sensações. Eu sou uma sensação minha. Portanto nem da m/5 a propria 
existencia estou certo. Posso estal-o apenas d’aquellas sensações a que eu chamo minhas.
#A verdade? é uma cousa exterior? Não posso ter a certeza d’ella, porque não é uma sensação minha, e eu só 
d’estas tenho a certeza. Uma sensação minha? De quê? 
_____
 <Só o sonho>/Procurar o sonho\ é pois procurar a verdade, visto que a unica verdade para mim sou eu 
proprio. Isolar-me tanto qto6 possivel dos outros é respeitar a verdade

1 Id. = Idéas
2 Id. met. = Idéas metaphysicas
3 Alf. Vigny’s = Alfred de Vigny’s | [a, b, c, d] - [e] Alf. †’s poem *
4 m/ = minhas
5 m/ = minhas
6 qto = quanto
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[25/72v] [a] - [b] I: 205 [c] AP, IV, D, p. 511 [d] 137 [e] 539  
Materiais:  
Cont. de [25/72r]

Transcrição:

 II 

 qualquer cousa, se existe existe ou dentro das minhas sensações, ou fóra d’ellas ou tanto dentro 
como fóra d’ellas. Se existe fora das m/1 sensações, é uma cousa de que eu nunca posso estar certo, não existe 
para mim portanto; é, para mim, não só o contrario da Certeza, porque só das m/2 sensações estou certo, mas o 
contrario de sêr porque a unica cousa que existe para mim são as minhas sensações. De modo que, a existir fóra 
das m/3 sensações, a Verdade é para mim egual a Incerteza e não-ser — não existe e não é verdade, portanto. 
Mas concedamos <o absurdo de>[↑] que as m/4 sensações possam ser o erro, e o não-ser (o que é absurdo, visto 
que ellas, com certeza, existem) — n’esse caso a verdade é o ser e existe fóra das m/5 sensações totalmente. 
Mas a idéa Verdade é uma idéa minha; existe, porisso, dentro das m/6 <{ideas}sensações: portanto, no que 
Verdade absoluta e fóra de mim, a verdade existe dentro de mim — contradicção, portanto; {†}erro, consequent-
emente.>[→]

1 m/ = minhas
2 m/ = minhas
3 m/ = minhas
4 m/ = minhas
5 m/ = minhas
6 m/ = minhas
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[25/73] [a] - [b] I: 205 [c] AP, IV, D, p. 511 [d] 137 [e] 539  

Materiais:  
Cont de [25/72]

Transcrição:

3  A outra hypothese é que verdade existe dentro das m/1 sensações. N’esse caso ou é a soma d’ellas todas, ou é 
uma d’ellas, ou parte d’ellas. Se é uma d’ellas, em que se distingue das outras? {[Nenhuma sensação minha se 
distingue das outras. Mas podemos escolher uma d’ellas - a m/ sensação de mim-proprio, ou a m/ sensação do 
Exterior.]}Se é uma sensação, não se distingue essencialmente das outras; e para que se distinguisse, era preciso 
que se distinguisse, essencialmente. E se não é uma sensação, não é uma sensação? — Se é parte das m/2 sensa-
ções, que parte?
As {m/}sensações teem 2 faces — a de serem sentidas e a de serem dadas como cousas sentidas, a parte pela 
qual são minhas e a parte pela qual são de “Cousas”. E uma d’estas partes, que a Verdade, a ser parte das m/3 
sensações, tem de ser. (Se é de qualquer modo um grupo de sensações unificando-se ao constituir uma só sensa-
ção, cahe sob a garra do raciocínio que liquida a hypothese anterior. Se é uma das {outras}duas faces — qual? A 
face “subjectiva”? Ora essa face subjectiva apparece-me sob {a} <uma das 2>[↑] fórmas {de} — ou a da m/4 “in-
dividualidade” una ou de uma multipla individualidade “minha”. No I° caso é uma sensação m/5 como qualquer 
outra e já fica refutada no argumento anterior. No 2° caso, essa verdade é multipla e diversa, é verdades — o que 
é contraditorio com a idea de Verdade, valha ella o que ├valer├. — Será então a face objectiva? — {Só da} O 
mesm<a>/o\ argumento se applica, porque ou é uma {fi}unificação d’essas sensações n’uma idéa de um mundo 
exterior — e essa idéa ou não é nada ou é uma sensação m/6, e se é uma sensação, já fica refutada essa hypothe-
se; ou é de um multiplo mundo exterior, e isso reduz-se a uma contradicção entre pluralidade de verdades e a 
essencia da idéa de Verdade.
Resta analysar se a verdade é <a>/o\ conjuncto das m/7 sensações. Essas sensações ou são tomadas como

1 m/ = minhas
2 m/ = minhas
3 m/ = minhas
4 m/ = minhas
5 m/ = minhas
6 m/ = minhas
7 m/ = minhas
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[25/73v] [a] - [b] I: 205 [c] AP, IV, D, p. 511 [d] 137 [e] 539  
Materiais:  
Cont. de [25/73]

Transcrição:

uma ou como muitas. No 1° caso voltamos á já rejeitada hyphothese. No 2° caso a Verdade como idéa desap-
parece, porque se consubstancia com a totalidade das m/1 sensações. Mas para ser a totalidade das m2 sensações, 
mesmo concebidas como m/3 sensações, núamente, a verdade fica dispersa — desapparece. Porque, ou se baseia 
na idéa de totalidade, que é uma idéa (ou sensação) nossa, ou não se apoia em parte nenhuma. Mas nada prova, 
mesmo, a identidade de verdade e totalidade. Portanto, a verdade não existe.
Mas nós temos a idéa...
Temos, mas vemos que não corresponde a “Realidade” nenhuma, supposto que Realidade significa qualquér 
cousa. A Verdade é portanto uma idea ou sensação n/4, não sabemos de quê, sem significação, proposito ou valor, 
como qualquer5 outra sensação nossa.
Ficamos portanto com as n/6 sensações por unica “realidade”, entendendo que “realidade” não tem aqui sentido 
nenhum, mas é uma conveniência7 para phrasear. De “real” temos apenas as n/8 sensações, mas “real” (que é 
uma sensação nossa) não significa nada, nem mesmo “significa” significar qualquer cousa, nem sensação tem um 
sentido, nem “ter um sentido” é cousa que tenha sentido algum. Tudo é o mesmo mysterio. {repar}<Reparo>[↑] 
porém em que nem tudo quer dizer cousa alguma, nem “mysterio” é palavra que tenha significação.

1 m/ = minhas
2 m/ = minhas
3 m/ = minhas
4 n/ = nossa
5 O texto continua à esquerda dos parágrafos, na vertical.
6 n/ = nossa
7 O texto continua por cimo dos parágrafos
8 n/ = nossa



1310



1311

[28/26] [a] - [b] II: 46 [c] 467 [d] 354 [e] 293  
Materiais:  
• Metade de uma folha de grandes dimensões, dobrada em bifólio • ms. a tinta castanha • sem título, incl. por causa de prova 
textual [Rua dos Douradores] • No canto superior direito existem algumas cifres manuscritas: “126.000 | desc 500 R”

Transcrição:

Ouviu-me ler1 os meus versos <,>/—\ que nesse dia <nessa occasião>[↑] li bem, porque me distrahi<,>/—\ 
e disse-me, com a simplicidade de uma lei natural: “Você, {como} <assim>[↑], e com outra cara, seria um 
<grande>[↑] fascinador”... A palavra “cara”, mais que a referencia que continha, ergueu-me de mim pela gola 
├que me não conheço├ <do desconhecermo-nos>[↑]. 
Vi o espelho do meu quarto, o meu pobre rosto de mendigo sem pobreza; e de repente o espelho virou-se 
<afastou-se>[↑] <separou-se>[↓] e o espectro da Rua dos Douradores abriu-se deante de mim como um nirvana 
do carteiros2.

1 Ouviu-me ler | [b] Ouviu-me lendo [c, d] Ouviu-me ler                                                        
2 do carteiros = do carteiro | [b] de carteiras [c, d] do carteiro [e] de carteiros *
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[28/26v] [a] - [b] II: 46 [c] 467 [d] 354 [e] 293    
Materiais:  
Cont. de [28/26r]

Transcrição:

 A acuidade das minhas sensações chega a ser uma doença que me é alheia. Soffre-a outro de quem 
eu sou a {doença, que} <parte doente>[↑], porque verdadeiramente sinto como em dependencia de uma maior 
capacidade de sentir. Sou como um tecido especial, ou {uma} até uma cellula, sobre a qual pesasse toda a res-
ponsabilidade de um organismo.

 Se penso, é porque divago; se sonho, é porque estou desperto. Tudo em mim se embrulha commigo, e 
não tem forma de {saber} <saber>[↑] de ser.
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[28/98] [a] - [b] I: 190 [c] 371 [d] 83 [e] 8  
Materiais:  
• Fragmento de papel almaço • ms. a tinta preta • No verso figura um texto com o título ‘The psychological Laws of Problem 
Solving’, escrita por um ‘James Bodenham’; autor e título terão sido inventados por Pessoa. Cf. [e] p. 615. • O título figura nas 
várias listas com textos destinados para o livro. Cf. [5/82] e [5/85].
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

 Apotheose do Absurdo.

 Fallo a serio e tristemente; {porque} este assumpto não é para alegria, porque as alegrias do sonho são 
contradictorias e entristecidas e porisso apraziveis de uma mysteriosa maneira especial.

 Sigo ás vezes em mim, imparcialmente, essas cousas deliciosas e absurdas que eu não posso <pod-
er>[↑] vêr, porque são {con} illogicas á vista — pontes sem d’onde nem para onde, estradas sem principio nem 
fim, paysagens invertidas, □  — o absurdo, o illogico, o contradictorio, tudo quanto nos desliga e affasta do real e 
do seu sequito disforme de pensamentos praticos e sentimentos humanos e desejos de acção util e ├proficua├. O 
absurdo salva de chegar a pesar de tedio aquelle estado de alma que começa por se sentir a doce furia de sonhar.

 E eu chego a ter não sei que mysterioso modo de visionar e<sses> {ach} absurdo<s> — não sei expli-
car, mas eu vejo essas cousas inconcebiveis á visão<ionação>[↓] <ibilidade>[↓].
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[94/3] [a] - [b] I: 204 [c] GT p. 483 [d] 191 [e] 132  
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta roxa e ms. a tinta preta • título dact. a vermelha • O título figura numa lista com textos 
destinados para o livro. Cf. [5/85].
Datação EC: 1916 [?]  

Transcrição:

 Symphonia da noite inquieta.

 Os crepusculos nas cidades {meio-anti} antigas, com tradições desconhecidas escriptas nas pedras 
negras dos edificios pesados; as antemanhãs tremulas nas campinas alagdas1, pantanosas, humidas como o {céu 
antes do sol} ar antes do sol; as viellas, onde tudo é possivel, as arcas pesadas nas salas vetustas; o poço ao fun-
do da quinta ao luar; a carta datada dos primeiros amores da nossa avó que não conhecemos; o mofo dos quartos 
onde se arrecada o passado; a {ag} espingarda que ninguem hoje sabe usar; a febre nas tardes quentes á janella; 
ninguem na estrada; o somno com sobresaltos; a molestia que alstra2 pelas vinhas; sinos; a magua clasutral3 de 
viver... Hora de bençãos tuas mãos subtis... A caricia nunca vem, a pedra do annel sangra no qausi-escuro...4 
Festas de egreja sem crença na alma: a belleza material dos santos toscos e feios, paixões romanticas na idéa de 
tel-as, a maresia, á noite entrada, nos cães da cidade humedecida pelo arrefecer...

 Magras, tuas mãos alam-se sobre quem a vida sequestra. Longos corredores, e as frestas, janellas 
fechadas sempre abertas, o frio no chão como as campas, a saudade de amar como uma viagem por fazer ás ter-
ras incompletas... Nomes de rainhas antigas... Vitraes onde pintaram condes fortes... A luz matutina vagamente 
espalhada, como um incenso frio pelo ar da egreja concentrado no escuro do chão impenetravel... As mãos sec-
cas uma contra a outra.

 Os escrupulos do monge que, no livro antiquíssimo encontra, nos algarismos absurdos, ensinamentos 
dos magos, e nas estampas decorativas os passos da Iniciação.

 Praia ao sol a febre em mim... {A mesma sen} O mar luzindo a minha angustia na garganta... As velas 
ao longe e como andam na minha febre... Na febre as escadas para a praia... Calor na briza fresca, transmarina, 
mare vorax, minax, mare tenebrosum — a noite escura lá longe para os argonautas e a minha testa a arder as 
caravellas primitivas...

 Tudo é dos outros, salvo a magua de o não ter.

 Dá a agulha a mim...5 Hoje faltam no seio de casa os seus passos pequenos e o não se saber onde6 ella 
está mettida, {de que cat} {ond} com que tudo o que7 estará a lavrar com pregas, com cores, com alfinetes... 
Hoje a<s> {sua} <suas>[↑] costuras estão fechadas para sempre em gavetas de correr na commoda - superfluas8 
- e não ha {bra} <o>[↑]  calôr de braços sonhados9 á roda do pescoço da mãe.

1 alagdas = alagadas
2 alstra = alastra
3 clasutral = claustral
4 qausi-escuro = quasi-escuro
5 Dá a agulha a mim... | [b] Dá a [...] a mim... [c, d, e] Dá a agulha a mim...
6 onde | [b] donde [c, d, e] onde
7 com que tudo o que | [b] onde é que tudo o que [c] ou que [d] ou que [e] com que tudo o que
8 superfluas | [b, d] supérflua [c, e] supérflua
9 sonhados | [b, d] fechados [c, e] sonhados 
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[94/87] [a] - [b] I: 78 [c] 300 [d] 93 [e] 48  
Materiais:  
• Folha de papel pautado • ms. a tinta preta • o título figura em duas listas com textos destinados para o livro. Cf. [5/84], [5/85] 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

    Sonho Triangular.
 
No meu sonho no convez estremeci — é que pela minha alma de Principe Longinquo passou um arrepio de 
presagio.

Um silencio ruidoso a ameaças invadiu1 como uma briza livida a atmosphera visivel da saleta.2

Tudo isto é haver um brilho excessivo e inquietante3 no luar sobre o oceano que não embala já mas estremece; 
tornou-se evidente — e eu ainda os não ouvi — que ha cyprestes ao pé do palacio do Principe.4

O gladio do 1° relampago volteou vagamente no além...5 é côr de relampago o luar sobre o mar alto e tudo isto é 
ser ruinas já e passado affastado o meu palacio do principe que nunca fui...

<Com um ruido soturno e approximando-se o navio corta as aguas6, a saleta escurece{-se livid} vividamente 
, e>[↓] Não morreu, não está preso <alg7>[↑]8, não sei o que feito9 d’elle — do principe — que gelida cousa 
desconhecida lhe é o destino agora?...10

 

1 invadiu | [b] invadia [c, d, e] invadiu
2 saleta | [b, d] coberta [c, e] saleta 
3 inquietante | [b, d] inquietá-lo [c, e] inquietante
4 palacio do Principe | [b] pobre do príncipe [c] palácio do príncipe [d, e] palácio do Príncipe
5 volteou vagamente no além | [b] volteou [...] no Além... [c] volteou vagamente no além... [d] volteou cinzento no 
além... [e] volteou vagamente na alma *
6 approximando-se o navio corta as aguas | [b] afundando-se o navio entre as águas [c, e] aproximando-se o navio 
corta as águas [d] aproximando-se o navio entre as águas *
7 alg = algures
8 não está preso, <alg,>[↑] | [b] não está preso [...] [c, d] não está preso algures [e] não está preso, oh, 
9 o que feito = o que é feito
10 agora?... | [b] agora? [c, e] agora?... [d] agora!... *
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[94/88] [a] - [b] I: 158 [c] GT p. 442 [d] 125 [e] 49  
Materiais:  
• Um recorte de papel, dobrado em bifólio • ms. a tinta preta • sem indicação que pertence ao L. do D.; inclusão por causa de 
prova textual e estilística [‘este livro’, referência a Amiel (cf. 1/53, entre outros), o motivo da consciência] • Lê-se o título 
deste trecho, ‘Exame de consciencia’, no verso desta folha.
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

Viver a vida em sonho e falso <é>[↑] sempre viver a vida. Abdicar é agir. Sonhar é confessar a necessidade de 
viver, substituindo a vida <real>[↑] pela vida irreal, e assim é uma compensação da inalienabilidade1 do querer-
viver.

 Que é tudo isto enfim senão a busca da felicidade? E busca qualquer qualquer outra cousa?

 O devaneio continuo, <o>/a\ {pe} analyse ininterrupta deram-me alguma cousa essencialmente diff2 do 
que a vida me daria?3

 Com separar-me dos homens não me encontrei, nem □

 Este livro é um só estado de alma, analysado de todos os lados, percorrido em todas as direcções.
 Alguma cousa nova, ao menos, esta attitude me trouxe? Nem essa consolação {me} se approxima de 
mim. Estava4 tudo já em Heraclito e no Ecclesiastes.5 A vida é um brinquedo de creança na areia... vaidade e □ 
de espirito...6 E em Job7 pobre, n’uma só phrase, A m/8 alma está cançada da minha vida. 

1 inalienabilidade | [b, d] inabilidade [c, e] inalienabilidade
2 diff = differente
3 a vida me daria? | [b] a vida ou devaneio? [c, d, e] a vida me daria? *
4 Estava | [b] Estaria [c, d, e] Estava
5 Ecclesiastes. | [b, c, d] Eclesiastes: [d] Ecclesiastes.
6 vaidade e □ de espirito | [b] vaidade e (…) de espanto [c] vaidade e [aflição] de espírito [d] vaidade e (…) despeito 
[e] vaidade e □ de espirito *
7 E em Job | [b] E eu Job [c, d, e] E em Job
8 m/ = minha
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[94/88v] [a] - [b] I: 158 [c] GT p. 442 [d] 125 [e] 49  
Materiais:  
Cont. de [94/88r]

Transcrição:

Em Pascal: □
Em Vigny: Em ti □ 
Em Amiel, tão completamente em Amiel: □ 
.... (certas1 frases) ....
Em Verlaine, nos simbolistas, □

Tanto doente como eu...2 Nem o privilegio de uma pequena originalidade de doença... Faço o que tantos antes 
de mim fizeram... Soffro o que já é tão velho soffrer3... Para que mesmo pensar4 estas cousas, se já tantos as 
pensaram e as soffreram?...

(Titulo: Exame de Consciencia)

E comtudo, sim, qualquér cousa de novo trouxe. Mas d’isso não sou responsavel. Veio da Noite e brilha em mim 
como uma estrella... Todo o meu esforço não o produziu nem o apagou... Sou uma ponte entre dois mysterios, 
{irresp} sem saber como me5 construiram...

1 certas | [b, c, d] certas [e] outras
2 como eu | [b, d] em mim [c, e] como eu
3 tão velho soffrer | [b] forma velha sofrer [c, e] tão velho soffrer [d] dor velha sofrer *
4 pensar | [b, c, d] penso [e] pensar
5 sem saber como me | [b] sou sonho em que me [c, d,  e] sem saber como me *
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[94/88a] [a] - [b] I: 158 [c] GT p. 442 [d] 125 [e] 49  
Materiais:  
• Um recorte de papel, dobrado em bifólio • ms. a tinta preta • cont. de [94/88]

Transcrição:

Escuto-me sonhar. Embalo-me com o som das minhas imagens... Esbatem-se-me1 em reconditas melodias, □

O som duma frase imageada vale tantos gestos! Uma metaphora consola de tantas cousas!

Escuto-me... São cerimoniaes em mim... Cortejos... Lantejoulas no meu tedio... Bailes de mascaras... Assisto á 
minha alma com deslumbramento...
Kaleidoscopio de fragmentadas sequencias, de {falsi†} □ 

Pompa das sensações demasiado vivídas{!}... Leitos regios em castellos desertos, joias de princezas mortas, 
por setteiras de castellos enseadas avistadas; virão sem duvida os barcos e poderá2, para os mais felizes, haver 
cortejos nos exilios...3 Orchestras adormecidas, fios de □ bordando sêdas...4

1 Esbatem-se-me | [b, d] Soletra-se-me [c, e] Esbatem-se-me
2 os barcos e poderá | [b] as honras e o poderio [c, e] os barcos e poderá [d] as honras e poderio *
3 haver cortejos nos exilios... | [b, d] haverá cortejos nos exílios... [c, e] haver cortejos nos exílios...
4 Orchestras adormecidas, fios de □ bordando sêdas... | [b] […] adormecidas, fios de (…) bordando sedas… [c] 
Orquestras adormecidas, fios de □ bordando sedas… [d] orquestras adormecidas, fios de □ bordando sedas… [e] Orchestras 
adormecidas, fios de □ bordando redes... *
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[112/9v] [a] - [b] I: - [c] 474 [d] 231 [e] 160  
Materiais:  
• Fragmento de papel quadriculado • ms. a tinta preta • no verso figura um texto com o título ‘Apologia dos Tyrannos’, que 
foi publicado em [d], sem motivos válidos, ja que se trata de um projecto independente. Cf. [112/9r] na secção ‘Textos sem 
destinação certa, inventariados fora do núcleo’
Datação EC: 1918 [?]  

Transcrição:

         L. do D.

    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 suppor que achei util á alma vel-o. Ainda assim...
Viver não vale a pena. Só olhar é que vale a pena. Poder olhar sem viver realizaria a felicidade, mas é impos-
sivel, como tudo quanto costuma ser o que sonhamos. O extase que não incluisse <contivesse>[↑] a vida!...

    __________

 Crear ao menos um pessimismo novo, uma nova negação, para que {ainda que um mal,} tivessemos a 
illusão que de nós alguma cousa, ainda que para mal, ficava!
    __________
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[1141/18v] [a] - [b] II: 36 [c] 420 [d] 336 [e] 188  
Materiais:  
• Papel de máquina • ms. a lápis • intervenções manuscritas a tinta preta (indic. com • ) • no recto desta folha figura uma carta 
a um J.M. Buckner em Anvers (cf. [e] p. 760) • Os editores não publicaram os trechos na mesma ordem: todas começam 
o trecho com o “Figuras hieraticas”, mas  [c] e [d] continuaram com “Não os sete” e “O Ganges”. [b] e [e] publicaram “O 
Ganges” antes do paragráfo que começa com “Não os sete”.  sem sigla ‘L. do D.’; inclusão por causa de indicações textuais e 
estilístiscas [Rua dos Douradores]
Datação EC: post 31-5-1929   

Transcrição:
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O <g>/G\anges passa tambem pela Rua dos Douradores. To-
das as epocas estão neste quarto estreito <,>/—\ {e} a mistura
 a successão multicolor das maneiras,1 
 as distancias dos povos, 
 e a vasta variedade das nações2

E alli, em extase, numa só rua, sei esperar a Morte entre 
gladios e ameias.

1 a successão multicolor das maneiras, | [b] a sucessão [...] 
de maneiras [c, d, e] a sucessão multicolor das maneiras, 
2 e a vasta variedade das nações | [b] e a vasta [...] das 
nações [c, d, e] e a vasta variedade das nações /  As quebras da linha 
faltam em todas as edições, excepto em [e].
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[1141/97v] [a] - [b] I: 233 [c] GT 432 [d] 148 [e] 81

Materiais:  
• Folha de papel • ms. a tinta preta • Cf. [5/65] e [1141/97] • Contém também fragmento de uma carta a Leonardo 
Coimbra, que tem início no verso.
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

 Minhas queridas discipulas, desejo-lhes, com um{a} fiel cumprimento dos meus conselhos, innumeras 
e desdobradas volupias <não>[↑] com o <mas atravez do,>[↑] animal macho1 a que a Egreja ou o Estado as tiver 
atado pelo {baixo}ventre ou2 pelo appellido.

É fincando os pés no solo que a ave desprende o vôo. Que esta <a>[↑] imagem, minhas filhas, vos seja a perpetua 
lembrança do unico mandamento espiritual.
 Ser uma cocotte, cheia de todos os modos de vicios, sem trahir o marido, nem sequer com um olhar — 
a volupia d’isto, se souberdes conseguil-o.
 Ser cocotte para dentro, trahir o {para} marido para dentro, estal-o trahindo nos abraços que lhe daes, 
não ser para elle o sentido do beijo que lhe daes — oh mulheres superiores, ó minhas mysteriosas Cerebraes — a 
volupia é isso.

1 volupias <não>[↑] com o <mas atravez do,>[↑] animal macho | [b] volúpias [...] com o animal macho 
[c, d] volúpias não com o, mas através do, animal macho [e] volupias não com, mas atravez do, animal macho *
2 pelo ventre ou | [b, d, e] pelo ventre ou [c] pelo ventre e *
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[1141/97 e 97a] [a] - [b] I: 234 [c] GT p.433 [d] 149 [e] 81  
Materiais:  
• Folha de papel • ms. a tinta preta • Cf. [5/65] e [1141/97] • Contém também uma carta a Leonardo Coimbra
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

 Por que não aconselho eu isto aos homens tambem? Porque o Homem é outra especie de ente. Se é 
inferior, recomendo-lhe que use de quantas mulheres puder: faça isso e sirva-se do meu desprezo quando □. E o 
homem superior não tem necessidade de nenhuma mulher. Não precisa de posse sexual para a sua volupia. Ora a 
mulher, mesmo superior, não acceita1 isto: a mulher é essencialmente sexual.

1 acceita | [b] sente [?] [c, d, e] aceita
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[133G/30] [a] - [b] II: 59 [c] 475 [d] 468 [e] 283  
Douradores, Amiel
Materiais:  
• Papel almaço de cor azul turquesa • ms. a tinta preta •  sem título; inclusão por causa de prova textual e estilística 
[Douradores, Moreira, Amiel] • 
Datação EC: 1930 [?]  

Transcrição:

 “De que é que você está <diabo está você>[↑] a rir”, perguntou-me1 <sem mal>[↑]  a voz do Moreira 
de {entre} <para>[↑] entre para lá das duas {estantes}<prateleiras>[↑] do meu alçado.
 “Era uma troca de nomes2 que eu ia fazendo...”, e acalmei pulmões3 ao fallar.
 “Ah”, disse o Moreira rapidamente, e a paz <poeirosa>[↑] desceu de novo sobre o escriptorio e sobre 
mim.

 Nem o Bourget, coitado, que custa a ler como uma escada sem elevador. .. Volto-me para trás4 do 
parapeito para ver <bem de novo>[↑] o meu Boulevard de Saint Germain, e justamente nesta altura o socio do 
roceiro está a cuspindo <a cuspir>[↑] <dar cuspo>[↑] para a rua. 
<O senhor Visconde de Chateaubriand aqui a fazer contas! O senhor professor Amiel aqui num banco alto real! 
O senhor Conde Alfred de Vigny a debitar o Grandella! Senancour nos Douradores!>[↑]  

E entre pensar tudo isto e estar fumando, e não ligar bem uma coisa e outra, o riso mental encontra o fumo, e, 
embrulhando-se na garganta, expande-se num ataque tímido de riso audivel.
  

1 perguntou-me | [b, d] pergunta-me [c, e] perguntou-me
2 nomes | [b, d] números [c, e] nomes 
3 pulmões = os pulmões
4 para trás | [b] para detrás [c, d, e] para trás *
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[138/21] [a] - [b] I: - [c] 293 [d] 129 [e] 47  
Materiais:  
• Folha de papel • ms. a lápis • o título ‘Intervallo Doloroso’ figura numa lista com textos destinados para o L. do D. (cf. [5/82]
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

 I. Doloroso1

Como alguem cujos olhos, erguidos de um longo a de um livro, receba a violencia para elles de um mero claro 
sol {de} natural, se ergo ás vezes de mim os meus olhos de ver-me doe-me e arde-me fitar a nitidez e indepen-
dencia-de-mim da vida <claramente>[↑] externa, da existencia dos outros, da posição e correlação dos {cousas} 
movimentos no espaço. Tropeço nos sentimentos reaes dos outros, o antagonismo dos seus psychismos com o 
meu entala-me e entaramela-me os passos, escorrego e destrambelho-me por entre e por sobre o som das suas 
palavras extranhas a ser ouvidas em mim, o apoio forte e certo dos seus passos no chão actual, os seus 

1 I. Doloroso = Intervallo Doloroso
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[138/21v] [a] - [b] I: - [c] 293 [d] 129 [e] 47    
Materiais:  
Cont. de [138/21]

Transcrição:

 gestos que existem verdadeiramente, os seus varios <asperos>[↑] e complexos modos de serem outras 
pessoas que não variantes da minha.
 Encontro-me então, n’estes {†} <abysmos1>[↑] em que me precipito ás vezes, desamparado e ôco, pa-
recendo que morri e vivo, pallida sombra dolorida, que a primeira briza deitará por terra e <a>/o\ primeir<a>/o\ 
contacto desfará em pó.
 Pergunto então em mim-proprio se valerá a pena todo o esforço que puz em me isolar e elevar, se o 
lento calvario que de mim fiz para a minha Gloria Crucificada valerá {reli} religiosamente a pena? E, ainda que 
saiba que valeu, pesa-me n’esse momento o sentimento de que não valeu, de que não valerá ├nunca├.

1 n’estes abysmos | [c] nestas almas (Na 9a edição: nestes abismos) [d, e] nestes abysmos
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[138/63] [a] - [b] I: - [c] 379 [d] 393 [e] 284  
Materiais:  
• Metade superior de uma folha de ‘Sobre um Manifesto de Estudantes’ (1923) • ms. a tinta preta • sem título; inclusão por 
causa de prova textual e estilística [ajudante de guarda-livros]
Datação EC: 1930 [?]  

Transcrição:

Já me cansa a rua, mas não, não me cansa — tudo é rua na vida. Ha a taberna defronte, que vejo se olhar1 por 
cima do hombro direito; e ha o caixoteiro <defronte>[↑]2, que vejo se olhar3 por cima do hombro esquerdo; e, no 
meio, que não verei se me não voltar de todo, o sapateiro enche de som regular o portão do escriptorio {do † } 
<da Companhia Africana>[↑]. <Os outros andares são>[↑] indeterminados. No 3° andar ha uma pensão, dizem 
que immoral, <mas isso é como toda a vida.>[↓] 
 Cansar-me a rua? {So acontece se penso} <Canso-me só quando penso.>[↑] Quando olho a rua, ou 
a sinto, não penso: trabalho com um grande repouso intimo, util4 naquelle canto, escripturantemente ninguem. 
Não tenho alma, ninguem tem alma — tudo é trabalho na carne. Longe, onde os millionarios gosam, sempre no 
estrangeiro d’elles, tambem ha trabalho, e tambem não ha alma. Fica de tudo um ou outro poeta. Quem me dera 
que de mim ficasse uma phrase, 

<uma coissa5 dicta de que se dissesse, Bem feito!, como os numeros que vou {escr} inscrevendo, copiando-os, 
no livro da minha vida inteira.
 Nunca deixarei, creio, de ser ajudante de guarda-livros de um armazem de fazendas. Desejo, com uma 
sinceridade que é feroz, não passar nunca a guarda-livros.>[→] 

1 se olhar | [c, d] se olho [e] se olhar 
2 ha a caixoteiro <defronte>[↑] | [c] há o caixoteiro [d] há a [...] defronte [e] há a caixotaria defronte
3 se olhar | [c, d] se olho [e] se olhar
4 util | [c] metido [d] último [e] util
5 coissa = coisa
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[138A/5] [a] - [b] I: 220 [c] 182 [d] 182 [e] 25  
Materiais:  
• A metade inferior de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’  • ms. a tinta preta • o título ‘Intervallo Doloroso’ figura 
numa lista com textos destinados para o livro cf. [5/82].
Datação EC: 1933 [?]  

Transcrição:

Intervallo.
 
Antefalhei a vida, porque nem {em} sonhando-a ella me appareceu deleitosa. Chegou até mim o cansaço dos 
sonhos... Tive ao sentil-o uma sensação extrema e falsa, como a de ter chegado ao termino de uma estrada 
infinita. Transbordei de mim não sei para onde, e ahi fiquei estagnado e inutil. Sou qualquer cousa que fui. Não 
me encontro onde me sinto e se me procuro, não sei quem é que me procura. Um tedio a tudo amollece-me. 
Sinto-me expulso da m/1 alma.
 Assisto a mim. Presenceio-me. As minhas sensações passam deante de não sei que olhar meu como 
{deante} cousas externas. Aborreço-me de mim em tudo. Todas as cousas são, até as suas raizes de mysterio, da 
côr do meu {tedio} aborrecimento <tedio>[↑].
Estavam já murchas as flores que as Horas me entregaram. A minha unica acção possivel é il-as desfolhando (,) 
lentamente. E isso é tão complexo de envelhecimentos<ido>[↑]!
 A minima acção é-me dolorosa <impossivel>[↑] como uma heroicidade <acto heroico>[↑] < hero-
ismo>[↓]... O mais peque-no gesto pesa-me no {ideal} ideal-o, como se fôra (houvesse de ser) uma cousa que eu 
realmente pensasse em fazer.
 Não aspiro a nada. Doe-me a vida. Estou mal onde estou e ├já├ mal onde penso em ├poder├ estar.

          volte

1 m/ = minha
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[138A/5v] [a] - [b] I: 220 [c] 182 [d] 182 [e] 25  
Materiais:  
Cont. de [138A/5r]

Transcrição:

O ideal era não ter mais acção do que a acção falsa d’um repuxo — subir para cair no mesmo sitio, brilhar1 ao 
sol sem utilidade nenhuma e fazer2 som no silencio da noite para que quem sonhe pense em rios no seu sonho e 
sorria3 esquecidamente.

1 brilhar | [b, d] brilho [c, e] brilhar
2 e fazer | [b, d] a fazer [d, e] e fazer
3 sonho e sorria | [b] sonho, sorria [c, d, e] sonho e sorria *
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[138A/33] [a] - [b] I: 238 [c] GT p. 450 [d] 156 [e] 164  
Materiais:  
• Papel azulado com marca de água ‘Almaço Prado’  • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1920 [?]  

Transcrição:

 MFunebre1

 Que faz cada um neste mundo, que o perturbe ou o altere? Cada homem que vale, que outro homem 
não valha? Valem os homens vulgares uns pelos outros, os homens de acção pela força que interpretam, os ho-
mens do pensamento {pelo que tiram} por o que criam.

 O que criaste para a humanidade, está á mercê do esfriamento da Terra. O que d’este aos posteros, ou é 
cheio de ti, e ninguom o entenderá, ou da tua epocha, e as outras epochas não o entenderão, ou tem appello para 
todas as epochas, e não o entenderá o abysmo final, em que todas as epochas se precipitam.
 Fazemos, penumbra2, gestos na sombra. Por detraz de nós o Mysterio nos {ajusta} □ 

 Somos todos mortaes3, como4 uma duração justa. Nunca maior ou menor. Alguns morrem logo que 
morrem5, outros vivem um pouco, na memoria dos que os viram e ouviram; outros6, ficam na memoria da nação7 
que os teve; alguns alcançam8 a memoria da civilização que os possuiu; raros abrangem, de lado a lado, o lapso 
contrario de civilizações differentes... Mas a todos cerca o abysmo do tempo, que por fim os some, a todos come 
a fauce9 {do ne} do abysmo, que □ 

1 MFunebre = Marcha Funebre
2 penumbra | [b] formulamos [c] janelas (na 9a edição: ‘passadas’) [d] fórmulas [e] penumbra *
3 mortaes | [b, c, d] mortos [e] mortaes *
4 como | [b, c, d] com [e] como
5 Alguns morrem logo que morrem | [b] Alguns morremos logo que nascemos [c, d, e] Alguns morrem logo que 
morrem
6 outros vivem um pouco, na memoria dos que os viram e ouviram; outros | [b] outros vivemos um pouco, na 
memória dos outros [c] outros vivem um pouco, na memoria dos que os viram e ouviram; outros [d] outros vivem um pouco, 
na memoria dos que os odiaram e amaram; outros [e] outros vivem um pouco, na memoria dos que os viram e ouviran; outros / 
ouviran com ‘n’, por lapso. * 
7 ficam na memoria da nação | [b] fora da mesma da acção [c, d, e] ficam na memória da nação
8 alcançam | [b] alcançamos [c, d, e] alcançam
9 fauce | [b, c, d, e] fome [e] fauce
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[138A/33v] [a] - [b] I: 238 [c] GT p. 450 [d] 156 [e] 164  
Materiais:  
Cont. de [138A/33r]

Transcrição:

 O perenne é {uma} um Desejo, e o eterno uma illusão.

 Morte somos e morte vivemos. Mortos nascemos; mortos passamos; mortos já, entramos na Morte.

 Tudo quanto {vi} vive, vive porque muda; muda porque passa; e, porque passa, morre. Tudo quanto 
vive perpetuamente se torna outra cousa, constantemente se nega e se furta1 á vida.
 A vida é pois um intervallo, um nexo, uma relação, mas uma relação entre o que passou e o que2 pas-
sará, intervallo <morto>[↑] entre a Morte e a Morte.

 ...a intelligencia, {ficção} <ficção>[↑] da superficie e do descaminho.

A vida da materia ou é puro sonho, ou mero jogo atomico, que desconhece as conclusões da nossa intelligencia 
e os motivos da nossa emoção. Assim a essencia da vida é uma illusão3, ou4 apparencia, e ou <o>/h\a {p} {é} 
só ser ou não-ser5, e <o>/a\ {que} {vida é} illusão e apparencia não sendo ser6, teem7 que ser não ser, a vida é a 
morte.

 

1 se nega e se furta | [b] se nega, se furta [c, d. e] se nega e se furta
2 passou e o que | [b[ passou, o que [c, d e] passou e o que
3 uma illusão | [b] um elo [c, d, e] uma illusão
4 ou | [b] ou [c, d, e] uma 
5 e ou ha só ser ou não-ser | [b] e ou é só ser ou não-ser [c] e como há só ser ou não-ser (na 9a edição: ‘e ou ha só 
ser ou não-ser’)  [d] ou é só ser ou não-ser [e] e ou ha só ser ou não-ser *
6 não sendo ser | [b, d] de nada ser [c] da vida ser (na 9a edição: não sendo ser) [e] não sendo ser
7 teem | [b, c, d] tem [e] teem
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[138A/34] [a] - [b] I: 238 [c] GT p. 450 [d] 156 [e] 164  
Materiais:  
Cont. de [138A/33]

Transcrição:

 Vão o exforço que constróe com os olhos na illusão de não morrer! “Poema eterno”, dizemos nós; 
“palavras que nunca morrerão”. Mas o esfriamento material da terra {ent} levará não só os vivos que a cobrem, 
com o □ 

 Um Homero ou um Milton não podem mais que {o} um cometa que1 bata na terra.
 
_________________________________________________________________________________________

1 que | [b, c, d] que [e] qué (por lapso) *
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[144G/38] [a] 193 [b] I: 165 [c] 316 [d] 242 [e] 168  
Materiais:  
• Uma página do caderno quadriculado • ms. a tinta preta • 

Transcrição:

L do D

 um1 quietismo esthetico da vida, pelo qual consigamos que os insultos e as humilhações, que a vida e 
os viventes nos infligem, não cheguem <á>/a\ mais que a uma peripheria desprezivel da sensibilidade, ao recinto2 
externo da alma consciente.
    ___________________________________________

Todos3 temos por onde sermos despreziveis. Cada um de nós traz comsigo um crime feito, ou o crime que a alma 
lhe não deixa fazer.4

1 um | [a, c] Um [b, d] ...um [e] um
2 recinto | [a, b, d] remoto [c, e] recinto *
3 Este parágrafo falta em [a] e [b]. [e] publicou-o no AG.
4 não deixa fazer | [a, b] - [c] quer ela fazer (na 9a edição: ‘não deixa fazer’) [d] pede para fazer [e] não deixa fazer *  
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[144X/29] [a] 86 [b] I: 107 [c] 103 [d] 110 [e] 100  
Materiais:  
• Uma página de um caderno • ms. a tinta roxa • 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

Cultivo o odio á acção como uma flôr de estufa. Gabo-me para commigo da minha dissidencia1 da vida. 

1 dissidencia | [a, b] clarividencia [c, d, e] dissidência 
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[144X/36] [a] 31 [b] I: 175 [c] 335 [d] 369 [e] 101  
Materiais:  
• Uma página de um caderno • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

L. do D.

“Sentir é uma maçada.” Estas palavras casuaes de não sei que conviva á conversa de uns minutos, ficou-me sem-
pre brilhando no chão da memoria. A propria forma plebêa da phrase lhe dá sal e pimenta [tempero].
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[144X/99] [a] 126 [b] I: 139 [c] 425 [d] 185 [e] 102  
Materiais:  
• Uma página de um caderno • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

O proprio sonho me castiga. Adquiri nelle tal lucidez que vejo como-real cada cousa que sonho. Era perda, por-
tanto, tudo quanto a valorizava como sonhada.
Sonho-me famoso? Sinto todo <a>/o\ despimento1 que ha na gloria, toda a perda da intimidade e do anonymato 
com que ella é dolorosa para comnosco.

1 despimento | [a, b] desprendimento [c, d, e] despimento
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[144Y/52] [a] 53 [b] II: 53 [c] 470 [d] - [e] 147  
Materiais:  
• Uma página de um caderno pautado • ms. a lápis • 
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

  L D.

 Fallar é ter demasiada consideração pelos outros. Pela bocca morrem o peixe e Oscar Wilde.
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[144D2/37] [a] 57 [b] I: 119 & 1501 [c] 394 [d] 94 [e] 50  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a lápis • 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

E assim como sonho, raciocino se quizer <quero>[↑], porque2 isso é apenas uma outra especie de sonho.

Principe de melhores horas, outr’ora eu fui tua princeza, e amamo-nos com um amôr d’outra especie, cuja me-
moria me dóe.

1 Reproduzido duas vezes na mesma edição
2 se quizer <quero>[↑], porque | [b 119] se quero, porque [b 150] se quizer, porque



1364



1365

[144D2/38] [a] - [b] I: 119 [c] AP 14 [d] 67 [e] 496  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a lápis • 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

Um outro tedio, <mais>[↑] morno1, mais baço, mais comnosco, mais todo2 a sós comnosco, mais □ comnosco.

Pasmei com <em>[↑] todo o corpo.
 

1 mais morno | [b] mas o mesmo [c, e] mais morno [d] ou o mesmo 
2 todo | [b] tudo [c, d, e] todo 
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[144D2/43] [a] 88 [b] I: 150 [c] 404 [d] 113 [e] 53  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a lápis • 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

Enrolar o mundo á roda1 dos nosos2 dedos, como um fio ou uma fita com que {uma} brinque uma mulher que 
sonha á janella.

Resume-se tudo enfim em procurar sentir o tedio de modo que elle não dôa.

Seria interessante3 poder ser dois reis ao mesmo tempo [: ser <não>[↑] a uma alma de elles dois, mas as duas 
almas.]

1 roda | [a, b] volta [c, d, e] volta 
2 nossos | [a, b, c, d] nossos [e] nosos / por lapso *
3 interessante | [a, b, c, d] interessante [e] interetessante / por lapso *
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[144D2/43v] [a] 238 [b] I: 149 [c] 314 [d] 111 [e] 52  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a lápis • 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

L. do D.
  
 {A socieda} Desejaria construir um codigo de inercia para os superiores nas sociedades modernas.

 A sociedade governar-se-hia espontaneamente e a si-propria, se não contivesse gente de sensibilidade 
e de intelligencia. Acreditem que é a unica cousa que a prejudica. As sociedades primitivas tinham uma feliz 
existencia mais ou menos assim.
 
Pena é que a expulsão dos superiores da sociedade resultaria em elles morrerem, porque não sabem trabalhar. 
E talvez morressem de tedio, por não haver espaços de estupidez entre elles. Mas eu fallo do ponto de cura1 da 
felicidade humana.

Cada superior que se manifestasse na sociedade seria expulso para a Ilha <a Cidade>[↑]2 dos superiores. Os 
superiores seriam alimentados, como animaes em jaula, pela sociedade normal.

 

1 cura | [a] cura [?] [b] vista [c] [vista da] cura [d, e] cura
2 a Ilha <a Cidade>[↑] | [a] a ilha […] [b] a ilha, a Cidade [c, e] a Ilha / Com a variante ‘a Cidade’ em nota [d] a 
Ilha, a Cidade *
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[144D2/44] [a] 238 [b] I: 149 [c] 314 [d] 111 [e] 52  
Materiais:  
Cont. de [144D2/43v]

Transcrição:

 Acreditem: se não houvesse gente intelligente que apontasse os <varios>[↑] mal-estares humanos, a 
humanidade não dava por elles. E as creaturas de sensibilidade fazem soffrer os outros por sympathia.

 Por emquanto, visto que vivemos em sociedade, o unico dever dos superiores é reduzir├em├ ao 
minimo a sua participação na vida da tribo. Não lêr jornaes, ou lel-os só para saber o que de pouco importante e 
curioso se passa; não <ninguem imagina a volupia que arranco ao noticiario succinto das provindas. Os meros 
nomes abrem-me portas sobre o vago.>[↓]1 

 O supremo {id} estado honroso para um homem superior é não saber quem é o chefe de estado do seu 
paiz, ou se vive sob monarchia ou sob republica.

 Toda a sua attitude deve ser collocar<-se>[↑] a alma de modo que a passagem das cousas, dos aconte-
cimentos não o incommode2. Se o não fizer terá que se interessar pelos outros, para cuidar de si-proprio.

 

1 passa; não <ninguem | [a, b] passa; não ninguém [c] passa. Ninguém [d] passa; não, ninguém [e] passa; ninguém *
2 incommode | [a, b, d] incomodem [c, e] incomode *



1372



1373

[144D2/44v] [a] - [b] I: 211 [c] 215 [d] 114 [e] 53  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a lápis • sem sigla ‘L. do D.’; incluído por que no verso figura o título 
‘Intervallo Doloroso’ (cf. 5/82) 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

Tenho os {gestos} <{dictos}<opiniões>[↑]>[↑] mais desencontradas, as crenças mais diversas. É que nunca 
penso, nem fallo, nem ajo... Pensa, falla, age por mim sempre um sonho qualquer meu, em que me encarno de 
momento. Vou a fallar e fall<a>/o\ ├eu-outro├.1 

De meu, só sinto uma incapacidade enorme, um vacuo immenso, uma incompetencia ante tudo qto2 é a vida. Não 
sei os gestos a acto nenhum3 real, □ 
Nunca aprendi a existir.4

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

1 O segmento “é que nunca (...) eu-outro.” falta em [b]
2 qto = quanto
3 a acto nenhum | [b] ou arte nenhuma [c, d, e] a acto nenhum
4 Um traço indica a inversão do parágrafo que começa “De meu, só sinto” e a frase que começa “Tudo que quero”. 
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[144D2/45] [a] - [b] I: 211 [c] 215, 60 [d] 114, 113 [e] 531

Materiais:  
Cont. de [144D2/44v]

Transcrição:

Se me perguntardez se sou feliz, responder-vos-hei que o não sou (I. Dol.2)
____

Quero que a leitura d’este livro vos deixe a impressão de terdes atravessado3 em pesadello voluptuoso.
____

O que antes era moral, é esthetico hoje para nós... O que era social é hoje individual...4

____

Para quê olhar para os crespusculos se tenho em mim milhares de crepusculos diversos5 — alguns dos quaes que 
o não são —6 e se, alem de os olhar dentro de mim, eu proprio os sou, por dentro? <por dentro e por fóra?>[↓] 

 

1 Publicado de maneira dispersa: [b] e [e] trataram este doc. como a continuação de [144D2/44v], [c] integrou os 
últimos três parágrafos no trecho 215 e o primeiro parágrafo (Int. Dol.) como trecho independente (60) e [d] publicou este doc. 
inteiro como trecho independente (p. 113).  
2 I. Dol. = Intervallo Doloroso
3 de terdes atravessado | [b, d] de tédio continuado [c, e] de terdes atravessado
4  | [b, d] individualidade... [c, e] individual...
5 se tenho em mim milhares de crepusculos diversos | [b] se tudo em mim […] [c, d, e] se tenho em mim milhares de 
crepúsculos diversos
6 alguns dos quaes que o não são —  | falta em [b]
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[144D2/46] [a] - [b] I: 166 [c] GT 447 [d] 114 [e] 54  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. 
com • )  • sem sigla ‘L. do D.’; lê-se o título ‘Maneira de bem sonhar nos Metafísicos’ no fim do trecho [144D2/49]. O título 
‘Maneira de bem sonhar’ é identificado no documento [49B4/17] como fazendo parto do L. do D. Cf. a secção ‘Listas e 
apontamentos editoriais’. 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

Raciocinio, □ — tudo será fAcil e □ , porque é tudo para mim sonho. Mando-me sonhal-o e sonho-o. Ás vezes 
crio em mim um philosopho, que me traça cuidadosamente as philosophias emquanto eu, pagem{,}1 □ , namoro 
a filha d’elle, — {eu} <cuja>[↑] alma goso2<,>/—\ á janella da sua casa.

Limitam-me3, é claro, os meus4 conhecimentos. Não posso criar um mathematico... Mas contento-me com o que 
tenho, que dá para combinações infinitas e sonhos sem numero. Quem sabe, de resto, se á {forçá} {forçã} força 
de sonhar, eu não conseguirei ainda mais... Mas não vale a pena. Basto-me assim.

Pulverisação da personalidade: não sei quaes são as m/5 idéas, nem os m/6 sentimentos nem o meu caracter... Se 
sinto uma cousa, enqto7 a sinto na pessoa visualizada de uma qualquer criatura que apparece em mim. Substitui 
os meus sonhos a mim-proprio8. {Nada sou} <Cada pessôa>[↑] é apenas o seu sonho de si-proprio. Eu nem isso 
sou.

1 emquanto eu, pagem | [b] enquanto eu, (…) [c] enquanto eu, pagão □ [d] enquanto eu, pagão, [e] emquanto eu, 
pagem *
2 cuja alma goso | [b, d] cuja alma sou eu [c] cuja alma sou [e] cuja alma goso  
3 Limitam-me | [b, d] Limito-me [c, e] Limitam-me
4 os meus | [b, d] aos meus [c, e] os meus
5 m/ = minhas
6 m/ = meus 
7 enqto = enquanto | [b] vagamento [c, d] vagamente [e] enquanto  
8 a mim-proprio | [b] por mim próprio [c, d, e] a mim próprio 
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[144D2/47] [a] - [b] I: 166 [c] GT 447 [d] 114 [e] 54  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. 
com • )  • Cont. de 144D2/47
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

Nunca lêr um livro até ao fim, nem lêl-o a seguir e sem saltar.

Não soube nunca o que sentia. Quando me fallavam de {que} tal ou tal emoção <e a descreviam •>[↑], sempre 
senti que descreviam qualquer cousa da m/1 alma, mas, depois, pensando, duvidei sempre. O que me sinto ser, 
nunca sei se o sou realmente, ou se {o sou} julgo que o sou apenas. <├Sou <bocados de>[↑] personagem<s>[↑]  
de dramas meus├. •>

O esforço é inutil, mas entretem. O raciocinio é esteril, mas é engraçado. Amar é maçador, mas é talvez preferiv-
el a não amar. (O sonho, porém, substitue tudo). N’elle {ha o esforço} pode haver toda a noção do esforço sem o 
esforço real. Dentro do sonho posso entrar em batalhas sem risco de ter medo ou de ser ferido. Posso raciocinar, 
sem que tenha em vista chegar a uma verdade, <a que me•>[→] <dôa•>[←] que nunca chegue <chego•>[↑]; sem 
querer resolver um problema, que <veja>[↑] nunca2 resolvo; sem que □. Posso amar sem me3 recusem4 ou me 
traiam5, ou me aborreçam6. 
 Posso mudar de amada e ella será sempre a mesma. E se quizer que me traia e <se>[↑] me esquive, 
tenho

1 m/ = minha
2 veja nunca = veja que nunca
3 sem me = sem que me
4 recusem | [b, d] recusarem [c, e] recusem
5 traiam | [b, d] traírem [c, e] traiam  
6 aborreçam | [b, d] aborrecerem  [c, e] aborreçam
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[144D2/47v] [a] - [b] I: 166 [c] GT 447 [d] 114 [e] 54  
Materiais:  
Cont. de [144D2/47r] 

Transcrição:

ás ordens que isso me aconteça, e sempre como eu quero, sempre como eu o góso. Em sonho posso viver as 
maiores angustias, as maiores torturas, as maiores victorias. Posso viver tudo isso tal como se fôra da vida; de-
pende apenas do meu poder em tornar o sonho vivido, nitido, real. Isso exige estudo e paciencia interior.

Ha varias maneiras de sonhar. Uma é abandonar-se aos sonhos, sem procurar tornal-os nitidos, deixar-se ir no 
vago e no crepusculo das suas sensações. E {talvez} inferior e cança, porque esse modo de sonhar é monotono, 
sempre o mesmo. Ha o sonho nitido e dirigido, mas ahi o esforço em dirigir o sonho trahe o artificio demasiada-
mente. O artista supremo1, o sonhador como eu o sou, tem só o esforço de querer que o sonho seja tal, que tome 
taes caprichos... e elle desenrola-se deante d’elle assim como elle o desejaria, mas não poderia conceber, se fati-
garia de fazel-o. Quero sonhar-me rei... N’um acto brusco, quero-o. E eis-me subito rei dum paiz qualquer. Qual, 
de que especie, o sonho m’o dirá... Porque eu cheguei a esta victoria sobre o que sonho2 — que os meus sonhos

1 supremo | [b] supera [c, d, e] supremo *
2 sobre o que sonho | [b] sobre o sonho [c, d, e] sobre o que sonho *
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[144D2/48] [a] - [b] I: 166 [c] GT 447 [d] 114 [e] 54  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. 
com • )  • Cont. de 144D2/47
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

trazem-me sempre inesperadamente o que eu quero. Muitas vezes aperfeiçoam1, ao trazel-a nitida, a idea {que} 
cuja vaga ordem apenas receberam2. Eu sou totalmente incapaz de {Sonhar} idear conscientemente as Edades 
Medias de diversas epocas e de diversas Terras que tenho vivido em sonhos. Deslumbra-me o excesso de 
imaginação que desconhecia em mim e vou vendo. Deixo os sonhos ir... Tenho-os tão presos3 que elles excedem 
sempre o que eu espero d’elles. São sempre mais bellos do que eu quero. Mas isto só o sonhador aperfeiçoado 
pode esperar obter. Tenho levado annos a buscar sonhadoramente isto. Hoje consigo-o sem esforço...

_______

A melhor maneira de começar a sonhar é mediante livros. Os romances servem de muito para o principiante. 
Aprender a entregar-se totalmente á leitura, a viver absolutamente com as personagens de um {dra} romance, 
eis4 o i° passo. Que a n/5 familia e as suas maguas nos pareçam chilras e nojentas ao lado d’essas, eis o signal do 
progresso.
é preciso evitar o lêr romances literarios

1 aperfeiçoam | [b, d] aperfeiçoo [c, e ] aperfeiçoam 
2 receberam | [b] resolveram [c, e] receberam [d] receberá
3 presos | [b] preciosos [c, d] puros [e] presos 
4 romance, eis | [b] romance e eis [c, d, e] romance, eis *
5 n/ = nossa
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[144D2/48v] [a] - [b] I: 166 [c] GT 447 [d] 114 [e] 54  
Materiais:  
Cont. de [144D2/48r]  

Transcrição:

onde a attenção seja desviada para a forma do romance. □ Não1 tenho vergonha em confessar que assim comecei. 
é curioso {O 2o grau é a} mas os romances policiaes, os {folhetins} □ é que por uma □ intuição eu lia.
Nunca pude lêr romances amorosos detidamente. Mas isso é uma questão pessoal, por não ter feitio de amoroso, 
nem mesmo em sonhos. Cada qual cultive, porém, o feitio que tiver. Recordemo-nos sempre de que sonhar 
é procurarmo-nos. O sensual deverá, para suas leituras, escolher as oppostas ás que fôram minhas. {Quando 
chegue a obter uma ejaculação physica}

Quando a sensação physica chega, pode dizer-se que o sonhador passou além do 1° grau do sonho. Isto é, qdo 
2 um romance3 sobre combates, fugas, batalhas, nos deixa o corpo realmente moido, as pernas cançadas... o 1° 
grau está assegurado. No caso do sensual, deverá elle — sem nenhuma mastur4 mais que mental5 — {obter} ter 
uma ejaculação qdo 6 {o} <um>[↑] moto 7 d’esses chegar no romance.8

Depois procurará traduzir9 tudo isso para mental. A ejaculação, no caso do sensual 

1 romance. □ Não | [b, c, d] romance. Não [e] romance. □ Não
2 qdo = quando
3 quando um romance | [b] porque com sucesso [c, d, e] quando um romance
4 mastur = masturbação
5 deverá elle — sem nenhuma mastur mais que mental | [b] deverá ele […] [c, e] deverá ele — sem nenhuma 
masturbação mais que mental [d] sem receber a mancha mais que mentalmente 
6 qdo = quando
7 moto = momento
8 uma ejaculação quando um momento  d’esses chegar no romance. | [b] uma ejaculação qdo  {o} <um>[↑] moto  
d’esses chegar no romance. [c, d, e] uma ejaculação quando um momento desses chegar no romance.
9 trazer | [b, d] trazer [c, e] traduzir 
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[144D2/49] [a] - [b] I: 166 [c] GT 447 [d] 114 [e] 54  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a tinta preta • intervenções manuscritas a tinta preta e a lápis (indic. 
com • ) • Cont. de 144D2/48
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

(que escolho para exemplo, porque é o mais violento e frisante) deverá sêr sentida1 sem se ter dado. O cansaço 
será mto2 maior, mas o prazer é completamente3 mais intenso.

No 3° grau passa toda a sensação a ser mental. Augmenta o prazer e augmenta o cansaço, mas o corpo já nada 
sente, e em vez dos membros4 lassos, a intelligencia, a idea, e a emoção5 é que ficam bambas e frouxas...6 
Chegado7 aqui é tempo de passar para o grau supremo do sonho.

_______

O 2° grau8 é o construir romances para si próprio. Só deve tentar-se isto qdo 9 se {está} perfeitamente mentaliza-
do10 o sonho, como antes disse. Se não, o esforço inicial11 em crear os romances, perturbará12 a perfeita mental-
ização do gôso.

(Propõem-se difficuldades)13

1 sentida | [b] senti-la [c, d, e] sentida
2 mto = muito | [b, d] ainda [c] muito  
3 completamente | [b, d] correspondentemente [c, e] completamente
4 membros | [b] sonhos [c, d, e] membros
5 a idea, e a emoção | [b] a vida, e o amor [c, e] a idea, e a emoção [d] a vida, e a emoção
6 bambas e frouxas... | [b] umbrosos e frouxos… [c, d, e] bambas e frouxas…
7 Chegado | [b, d] Chegando [c, e] Chegado
8 O 2° grau | [b] O quarto grau [c, d, e] O 2° grau
9 qdo = quando
10 se {está} perfeitamente mentalizado | [b] está perfeitamente mentalizado [c] se está perfeitamente mentalizado [d, e] 
perfeitamente mentalizado 
11 inicial | [b] individual [c, d, e] inicial 
12 perturbará | [b] perturbaria [c, d, e] perturbará
13 Falta nas várias edições
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[144D2/49v] [a] - [b] I: 166 [c] GT 447 [d] 114 [e] 54  
Materiais:  
Cont. de [144D2/49r]

Transcrição:

_______
3° grau
_______

Já educada a imaginação, basta querer, e ella se encarregará de construir os sonhos por si.
Já aqui o cansaço é quasi nullo, <†>/mesmo\ mental. Ha uma dissolução absoluta da personalidade. Somos mera 
cinza, dotada de alma, sem forma — nem mesmo a da agua que é a da vasilha que a contém.
— Bem aprontada1 esta □, dramas podem2 apparecer em nós, verso a verso, desenrolando-se alheios e perfeitos. 
Talvez já não haja a força de os escrevermos — nem isso será preciso. Poderemos criar em 2° mão — imagi-
nar em nós um poeta a escrever, e elle escreverá3 de uma maneira, outro poeta acaso4 escreverá5 de outra... Eu, 
em virtude de ter apurado immenso esta faculdade, posso escrever de innumeras6 maneiras diversas, originaes 
todas7.
O mais alto grau do sonho é qdo 8 criado um quadro com personagens, vivemos <todas>[↑] ellas ao mesmo tempo 
— somos todas essas almas conjunta-9 e interactivamente.

<é incrivel o grau de despersonalização e de encinzamento10 do espirito a que isto leva, e é difficil confesso-o, 
fugir a um cansaço geral de todo o sêr ao fazel-o... Mas o triumpho é tal!>[←] 
Este é o único ascetismo possível11. Não ha n’elle fé, nem um Deus.
Deus sou eu.
_______
M de B Sonhar nos Metaphysicos.12 

1 aprontada | [b, d] apontada [c, e] aprontada
2 dramas podem | [b] deixemos poder [c, d, e] dramas podem
3 escreverá | [b, d] escrevendo [c, e] escreverá 
4 acaso | [b, d] entretanto [c] esconso (na 9a edição: ‘acaso’)  [e] acaso *
5 escreverá | [b] escreveria [c, e] escreverá [d] escrevendo *
6 Eu, em virtude de ter apurado immenso esta faculdade, posso escrever de innumeras | [b] Eu posso escrever de 
inúmeras [c, d, e] Eu, em virtude de ter apurado imenso esta faculdade, posso escrever de inúmeras 
7 originaes todas | [b] [...] todas [c, d, e] originais todas
8 qdo = quando
9 conjunta- | [b] conjuntas [c, d] conjunta [e] conjunta-
10 de encinzamento | [b] de encorajamento [c, e] de encinzamento [d] encinzamento
11 Este é o único ascetismo possivel | [b] Este é o unico […] final. [c, d, e] Este é o único ascetismo possível
12 M de B Sonhar nos Metaphysicos = Maneira de Bem Sonhar nos Metaphysicos. 
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[144D2/55] [a] 26 [b] I: 150 [c] AP11 [d] 99 [e] 497  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a lápis • no documento figuram outros apontamentos, não ligados ao L. 
do D. 
Datação EC: 1914 [?]  

Transcrição:

L do D

 {Os meus ami} <A Sociedade em que eu vivo.>[↑] 

 Toda de sonho. Os meus amigos sonhados. As suas familias, habitos1, profissões e

1 familias, habitos | por lapso com acentos em [e] (famílias, hábitos) *
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[144D2/82v] [a] 329 [b] I: 91 [c] GT 475 [d] 197 [e] 91  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a tinta preta e a roxa 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

L. do D.    O ├Sensacionista├.

Neste crepusculo das disciplinas, em que as crenças morrem e os cultos se cobrem de pó, as nossas sensações são 
a unica realidade que nos resta. {A unica scien} O unico escrupulo que preoccupe, a unica sciencia que satisfaça, 
são os <é a>[↑] da sensação <das sensações>[↓].

 Um decorativismo interior accentua-se-me como o modo superior e esclarecido de dar um destino á 
nossa1 vida. Pudesse a minha vida ser vivida em pannos de arras do espirito e eu não teria abysmos que lamentar.

 Pertenço a uma geração — ou antes a uma parte de geração — que perdeu todo o respeito pelo passado 
e toda a crença <no>/ou\ esperança no futuro. Vivemos porisso do presente com a gana e a fome de quem não 
tem outra casa. E, como é nas nossas sensações, e sobretudo nos nossos sonhos, sensações inuteis e ligeiras2, que 

1 nossa | [a, c, d, e] nossa [b] minha *
2 inuteis e ligeiras | [a, b, d] inúteis apenas [c, e] inúteis e ligeiras
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[144D2/83] [a] 329 [b] I: 91 [c] GT 475 [d] 197 [e] 91  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a tinta preta e a roxa • Cont. de 144D2/82
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

encontramos um presente, que não lembra nem o passado nem o futuro, sorrimos á nossa vida-interior e desinter-
essa-mo-nos, com {altiva} uma somnolencia altiva, da realidade ├quantitativa├ das cousas.

 Não somos talvez muito differentes d’aquelles que, pela vida, só pensam em divertir-se. Mas o sol da 
nossa preoccupação egoista está no occaso, e é em cores de crepusculo e contradicção que o nosso hedonismo 
[escrupuliza] ├se arrefece├.

 Convalescemos. Em geral somos creaturas que não aprendemos nenhuma arte ou officio, nem sequer 
o de gosar a vida. Estranhos a convivios demorados, aborrecemo-nos em geral dos maiores amigos, depois de 
estarmos com elles meia-hora; só anciamos por os vêr quando pensamos em vel-os, e as melhores horas em que 
os acompanhamos, são aquellas em que apenas sonhamos que estamos com elles. Não sei 
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[144D2/83v] [a] 329 [b] I: 91 [c] GT 475 [d] 197 [e] 91  
Materiais:  
Cont. de [144D2/83r]

Transcrição:

 se isto indica pouca amizade. Porventura não indica. O que é certo é que as cousas que mais amamos, 
ou julgamos amar, só tem o seu pleno valor real quando simplesmente sonhadas.

 Não gostamos de espectaculos. Desprezamos actores e dançarinos. <Todo o espectaculo é a imitação 
degradada do que havia apenas de sonhar-se.>[↓]1

Indifferentes — não de origem, mas por uma educação dos sentimentos que varias experiencias dolorosas em 
geral nos obrigam a fazer — á opinião dos outros, sempre cortezes para com elles, e gostando d’elles mesmo, 
atravez de uma indifferença interessada, porque toda a gente é interessante e convertivel em sonho, em outras 
pessoas{—}/,\ passamos □ 

 Sem habilidade para amar, antecançam-nos aquellas palavras que seria preciso dizer para se tornar 
amado. De resto, qual de nós quer ser amado? O “on le fatiguait en 1’aimant”

 

1 acrescento ms. a tinta verde
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[144D2/84] [a] 329 [b] I: 91 [c] GT 475 [d] 197 [e] 91  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a lápis • Cont. de 144D2/83
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

de René não é o nosso rotulo justo. A propria idéa de sermos amados nos fatiga, nos fatiga até ao alarme.

A minha vida é uma febre perpetua, uma sede sempre renovada. A vida <├real├>[↑] apoquenta-me como um dia 
de calor. Ha uma certa baixeza no modo como apoquenta.



1400



1401

[144D2/135] [a] 157 [b] I: 155 [c] 333 [d] 169 [e] 133  
Materiais:  
• Uma página pautada de uma agenda comercial • ms. a tinta verde 
Datação: 18/7/1916 

Transcrição:

L do D   18-7-1916

Nenhum problema tem solução. <Ta>/Ne\nhum de nós desata o nó gordio; todos nós ou desistimos ou o corta-
mos. Resolvemos bruscamente, com o sentimento, os problemas da intelligencia, {ou por} <e fazemol-o>[↑] ou 
por cansaço de pensar, ou {pela} por timidez de tirar conclusões, ou pela necessidade absurda de encontrar um 
apoio, ou pelo impulso gregario de regressar aos outros e á vida.
Como nunca podemos conhecer todos os elementos d’uma questão, nunca a podemos resolver.
Para atingir a verdade faltam-nos dados que bastem, e processos intellectuaes que esgottem a interpretação 
d’esses dados.
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[Sinais 3/5] [a] 474 [b] I: 83 [c] 304 [d] 240 [e] 103  
Materiais:  
• Folha de papel • ms. a tinta roxa • no verso figuram vários apontamentos sobre grafias e aplicações astrológicas, cf. [e] p. 694.

Transcrição:

L. do D

A fé é o instincto da acção.
{Como tel-o?}
{Nunca}
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[A Águia] [a] 251 [b] I: 99 [c] GT p. 458  [d] 68 [e] 36 
Materiais:  
• Texto publicado em ‘A Águia, 2.ª série, vol. IV (Julho-Dez. de 1913)’ • não existem outros testemunhos deste texto
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

 
NA FLORESTA DO ALHEAMENTO

 
Sei que despertei e que ainda durmo. O meu côrpo antigo, moído de eu viver, diz-me que é muito cêdo ainda... 
Sinto-me febril de longe. Péso-me, não sei porquê...
 N’um torpôr lucido, pesadamente incorpóreo, estagno, entre o somno e a vigilia, n’um sonho que é 
uma sombra de sonhar. Minha attenção boia entre dois mundos e vê cegamente a profundeza de um mar e a pro-
fundeza de um céu; e estas profundezas interpenetram-se, misturam-se, e eu não sei onde estou nem o que sonho.
 Um vento de sombras sópra cinzas de propósitos mortos sobre o que eu sou de desperto. Cahe de um 
firmamento desconhecido um orvalho môrno de tédio. Uma grande angustia inerte manuseia-me a alma por 
dentro e, incerta, altera-me, como a briza aos perfis das cópas.
 Na alcôva mórbida e morna a antemanhã de lá fóra é apenas um halito de penumbra. Sou todo con-
fusão quieta... Para que ha-de um dia raiar?... Custa-me o saber que elle raiará, como se fôsse um esforço meu 
que houvesse de o fazer aparecer.
 Com uma lentidão confusa acalmo. Entorpeço-me. Bóio no ar, entre velar e dormir, e uma outra espe-
cie de realidade surge, e eu em meio d’ella, não sei de que onde que não é este...
 Surge mas não apaga esta, esta da alcôva tépida, essa de uma floresta extranha. Coexistem na minha 
attenção algemada as duas realidades, como dois fumos que se misturam.
Que nítida de outra e de ella essa trémula paysagem transparente!...
 E quem é esta mulher que commigo veste de observada essa floresta alheia? Para que é que tenho um 
momento de m’o perguntar?... Eu nem sei querel-o saber...
 A alcova vaga é um vidro escuro atravez do qual, consciente d’elle, vejo essa paysagem,... e a essa 
paysagem conheço-a ha muito, e ha muito que com essa mulher que desconheço erro, outra realidade, através 
da irrealidade d’ella. Sinto em mim seculos de conhecer aquellas arvores e aquellas flores e aquellas vias em 
desvios e aquelle sêr meu que alli vagueia, antigo e ostensivo ao meu olhar que o saber que estou n’esta alcova 
veste de penumbras de vêr...
 De vez em quando pela floresta onde de longe me vejo e sinto, um vento lento varre um fumo, e esse 
fumo é a visão nítida e escura da alcova em que sou actual, d’estes vagos moveis e reposteiros e do seu torpor de 
nocturna. Depois esse vento passa e torna a ser toda só-ella a paysagem d’aquelle outro mundo...
Outras vezes este quarto estreito é apenas uma cinza de bruma 
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[A Águia] [a] 251 [b] I: 99 [c] GT p. 458  [d] 68 [e] 36 
Materiais:  
Cont. da página anterior

Transcrição:

no horizonte d’essa terra diversa... E ha momentos em que o chão que alli pisamos é esta alcova visivel...
 Sonho e perco-me, duplo de ser eu e essa mulher... Um grande cansaço é um fogo negro que me con-
some... Uma grande ancia passiva é a vida falsa que me estreita...
 O felicidade baça!... O eterno estar no bifurcar dos caminhos!... Eu sonho e por detraz da minha at-
tenção sonha commigo alguem... E talvez eu não seja senão um sonho d’esse Alguem que não existe...
 Lá fóra a antemanhã tão longinqua! a floresta tão aqui ante outros olhos meus!
 E eu, que longe d’essa paysagem quasi a esqueço, é ao tel-a que tenho saudades d’ella, é ao percorrel-a 
que a choro e a ella aspiro...
 As arvores! as flores! o esconder-se copado dos caminhos!...
 Passeavamos ás vezes, braço dado, sob os cédros e as olaias e nenhum de nós pensava em viver. A 
nossa carne era-nos um perfume vago e a nossa vida um echo de som de fonte. Davamo’-nos as mãos e os nos-
sos olhares perguntavam-se o que seria o ser sensual e o querer realisar em carne a illusão do amor...
 No nosso jardim havia flores de todas as bellezas... — rosas de contornos enrolados, lyrios de um 
branco amarellecendo-se, papoulas que seriam occultas se o seu rubro lhes não espreitasse presença, violetas 
pouco na margem tufada dos canteiros, myosotis mínimos, camelias estereis de perfume... E, pasmados por cima 
das hervas altas, olhos, os girasoes isolados fitavam-nos grandemente.
 Nós roçavamos a alma toda vista pelo frescôr visivel dos musgos e tinhamos, ao passar pelas palmei-
ras, a intuição esguia de outras terras... E subia-nos o chôro á lembrança, porque nem aqui, ao sermos felizes, o 
eramos...
 Carvalhos cheios de seculos nodosos faziam tropeçar os nossos pés nos tentaculos mortos das suas 
raizes... Plátanos estacavam... E ao longe, entre arvore e arvore de perto, pendiam no silencio das latadas os 
cachos negrejantes das uvas...
 O nosso sonho de viver ia adeante de nós, alado, e nós tinhamos para elle um sorriso egual e alheio, 
combinado nas almas, sem nos olharmos, sem sabermos um do outro mais do que a presença apoiada de um 
braço contra a attenção entregue do outro braço que o sentia.
 A nossa vida não tinha dentro. Eramos fóra e outros. Desconheciamo’-nos, como se houvessemos 
aparecido ás nossas almas depois de uma viagem atravez de sonhos...
 Tinhamo-nos esquecido do tempo, e o espaço immenso empequenara-se-nos na attenção. Fóra 
d’aquellas arvores proximas, d’aquellas latadas affastadas, d’aquelles montes ultimos no horizonte haveria 
alguma cousa de real, de merecedor do olhar aberto que se dá ás cousas que existem?...
 Na clepsydra da nossa imperfeição gotas regulares de sonho
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[A Águia] [a] 251 [b] I: 99 [c] GT p. 458  [d] 68 [e] 36 
Materiais:  
Cont. da página anterior

Transcrição:

marcavam horas irreaes... Nada vale a pena, ó meu amôr longinquo, senão o saber como é suave saber que nada 
vale a pena...
 O movimento parado das arvores; o socego inquieto das fontes; o halito indefinivel do rhythmo intimo 
das seivas; o entardecer lento das cousas, que parece vir-lhes de dentro a dar mãos de concordancia espiritual ao 
entristecer longínquo, e proximo á alma, do alto silencio do ceu; o cahir das folhas, compassado e inutil, pingos 
de alheamento, em que a paysagem se nos torna toda para os ouvidos e se entristece em nós como uma patria 
recordada — tudo isto, como um cinto a desatar-se, cingia-nos, incertamente.
 Alli vivemos um tempo que não sabia decorrer, um espaço para que não havia pensar em poder-se 
medil-o. Um decorrer fóra do Tempo, uma extensão que desconhecia os habitos da realidade no espaço... Que 
horas, ó companheira inutil do meu tedio, que horas de desasocego feliz se fingiram nossas alli!... Horas de cinza 
de espirito, dias de saudade espacial, seculos interiores de paysagem externa... E nós não nos perguntavamos 
para que era aquillo, porque gosavamos o saber que aquillo não era para nada.
 Nós sabiamos alli, por uma intuição que por certo não tinhamos, que este dolorido mundo onde seria-
mos dois, se existia, era para além da linha extrema onde as montanhas são halitos de formas, e para além d’essa 
não havia nada. E era por causa da contradicção de saber isto que a nossa hora de alli era escura como uma 
caverna em terra de supersticiosos, e o nosso sentil-a ella1 extranho como um perfil da cidade mourisca contra 
um céu de crepusculo outomnal...
 Orlas de mares desconhecidos tocavam, no horizonte de ouvirmos, praias que nunca poderiamos vêr, 
e era-nos a felicidade escutar, até vêl-o em nós, esse mar onde sem duvida singravam caravellas com outros fins 
em percorrel-o que não os fins uteis e commandados da Terra.
 Reparavamos de repente, como quem repara que vive, que o ar estava cheio de cantos de ave, e que, 
como perfumes antigos em setins, o marulho esfregado das folhas estava mais entranhado em nós do que a con-
sciencia de o ouvirmos.
 E assim o murmurio das aves, o sussurro dos arvoredos e o fundo monótono e esquecido do mar eterno 
punham á nossa vida abandonada uma auréola de não a conhecermos. Dormimos alli acordados dias, contentes 
de não ser nada, de não ter desejos nem esperanças, de nos termos esquecido da côr dos amores e do sabor dos 
odios. Julgavamo’-nos immortaes...
 Alli vivemos horas cheias de um outro sentirmol-as, horas de uma imperfeição vazia e tão perfeitas 
por isso, tão diagonaes á certeza rectangula da vida... Horas imperiaes depostas, horas vestidas de purpura gasta, 
horas cahidas n’esse mundo de um outro mundo mais cheio do orgulho de ter mais desmanteladas angustias...
 E doía-nos gosar aquillo, doía-nos... Porque, apesar do que tinha de exilio calmo, toda essa paysagem 
nos sabia a sermos d’este mundo, toda ella era humida da pompa de um vago tedio,

1 ella = era
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[A Águia] [a] 251 [b] I: 99 [c] GT p. 458  [d] 68 [e] 36 
Materiais:  
Cont. da página anterior

Transcrição:

triste e enorme e perverso como a decadencia de um imperio ignoto...
 Nas cortinas da nossa alcova a manhã é uma sombra de luz. Meus labios, que eu sei que estão pallidos, 
sabem um ao outro a não quererem ter vida.
 O ar do nosso quarto neutro é pesado como um reposteiro. A nossa attenção somnolenta ao misterio de 
tudo isto é molle como uma cauda de vestido arrastado n’um cerimonial no crepusculo.
 Nenhuma ancia nossa tem razão de ser. Nossa attenção é um absurdo consentido pela nossa inercia 
alada.
 Não sei que oleos de penumbra ungem a nossa idéa do nosso corpo. O cansaço que temos é a sombra 
de um cansaço. Vem-nos de muito longe, como a nossa idéa de haver a nossa vida...
 Nenhum de nós tem nome ou existencia plausivel. Se pudessemos ser ruidosos ao ponto de nos imagi-
narmos rindo, ririamos sem duvida de nos julgarmos vivos. O frescor aquecido do lençol acaricia-nos (a ti como 
a mim decerto) os pés que se sentem, um ao outro, nús.
 Desenganemo-nos, meu amor, da vida e dos seus modos. Fujamos a sermos nós... Não tiremos do dedo 
o annel magico que chama, mexendo-se-lhe, pelas fadas do silencio e pelos elfos da sombra e pelos gnomos do 
esquecimento...
 E ei-la que, ao irmos a sonhar fallar n’ella, surge ante nós outra vez, a floresta muita, mas agora mais 
perturbada da nossa perturbação e mais triste da nossa tristeza. Foje de deante d’ella, como um nevoeiro que se 
esfolha, a nossa idéa do mundo real, e eu possuo-me outra vez no meu sonho errante, que essa floresta myste-
riosa enquadra...
 As flores, as flores que alli vivi! Flores que a vista traduzia para seus nomes, conhecendo-as, e cujo 
perfume a alma colhia, não n’ellas mas na melodia dos nomes... Flores cujos nomes eram, repetidos em sequen-
cia, orchestras de perfumes sonoros... Arvores cuja volupia verde punha sombra e frescor no como eram chama-
das... Frutos cujo nome era um cravar de dentes na alma da sua polpa... Sombras que eram reliquias de outr’oras 
felizes... Clareiras, clareiras claras, que eram sorrisos mais francos da paysagem que se bocejava em proxima... 
Ó horas multicolores!... Instantes-flores, minutos-arvores, ó tempo estagnado em espaço, tempo morto de espaço 
e coberto de flores, e do perfume de flores, e do perfume de nomes de flores!...
 Loucura de sonho n’aquelle silencio alheio!...
 A nossa vida era toda a vida... O nosso amor era o perfume do amor... Viviamos horas impossiveis, 
cheias de sermos nós... E isto porque sabiamos, com toda a carne da nossa carne, que não eramos uma reali-
dade...
 Eramos impessoaes, ocos de nós, outra cousa qualquer... Eramos aquella paysagem esfumada em con-
sciencia de si propria... E assim como ella era duas — de realidade que era, e illusão — assim
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[A Águia] [a] 251 [b] I: 99 [c] GT p. 458  [d] 68 [e] 36 
Materiais:  
Cont. da página anterior

Transcrição:

eramos nós obscuramente dois, nenhum de nós sabendo bem se o outro não era elle-proprio, se o incerto outro 
viveria...
 Quando emergiamos de repente ante o estagnar dos lagos sentiamo-nos a querer soluçar... Alli aquella 
paysagem tinha os olhos rasos de agua, olhos parados, cheios do tedio innumero de ser... Cheios, sim, do tedio de 
ser, de ter de ser qualquer cousa, realidade ou illusão — e esse tedio tinha a sua patria e a sua voz na mudez e no 
exilio dos lagos... E nós, caminhando sempre e sem o saber ou querer, parecia ainda assim que nos demoravamos 
á beira d’aquelles lagos, tanto de nós com elles ficava e morava, symbolizado e absorto...
 E que fresco e feliz horror o de não haver alli ninguem! Nem nós, que por alli iamos, alli estavamos... 
Porque nós não éramos ninguém. Nem mesmo eramos cousa alguma... Não tinhamos vida que a Morte pre-
cisasse para matar. Eramos tão tenues e rasteirinhos que o vento do decorrer nos deixara inuteis e a hora passava 
por nós acariciando-nos como uma briza pelo cimo d’uma palmeira.
 Não tinhamos epoca nem propósito. Toda a finalidade das cousas e dos seres ficára-nos á porta 
d’aquelle paraiso de ausencia. Immobilisara-se, para nos sentir sentil-a, a alma rugosa dos troncos, a alma esten-
dida das folhas, a alma nubil das flores, a alma vergada dos fructos...
 E assim nós morremos a nossa vida, tão attentos separadamente a morrel-a que não reparámos que 
eramos um só, que cada um de nós era uma illusão do outro, e cada um, dentro de si, o mero echo do seu proprio 
ser...
 Zumbe uma mosca, incerta e minima...
 Raiam na minha attenção vagos ruidos, nitidos e dispersos, que enchem de ser já dia a minha con-
sciencia do nosso quarto... Nosso quarto? Nosso de que dois, se eu estou sósinho? Não sei. Tudo se funde e só 
fica, fugindo, uma realidade-bruma em que a minha incerteza sossobra e o meu comprehender-me, embalado de 
ópios, adormece...
 A manhã rompeu, como uma queda, do cimo palido da Hora...
 Acabaram de arder, meu amor, na lareira da nossa vida, as achas dos nossos sonhos...
 Desenganemo-nos da esperança, porque trahe, do amôr, porque cança, da vida, porque farta e não 
sacia, e até da morte, porque traz mais do que se quér e menos do que se espera.
 Desenganemo’-nos, ó Velada, do nosso proprio tedio, porque se envelhece de si-proprio e não ousa ser 
toda a angustia que e.
 Não choremos, não odiemos, não desejemos...
 Cubramos, ó Silenciosa, com um lençol de linho fino o perfil hirto e morto de nossa Imperfeição...

 Do “Livro do Desasocego,, 
        em preparação.
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[Fundamentos Filosóficos] [a] - [b] I: 138 [c] 209 [d] 184 [e] 467  
Materiais:  
Texto publicado em: Os Fundamentos Filosóficos da Obra de Fernando Pessoa (1971), com a nota: “Inédito pertencente au 
Livro de Desassossego, s.d., não ass., manuscrito.” Até a data, o original nunca foi localizado. 

Transcrição:

 Colaborar, ligar-se, agir com outros, é um impulso metaphysicamente mórbido. A alma que é dada 
ao indivíduo, não deve ser emprestada às suas relações com os outros. O facto divino de existir não deve ser 
entregue ao facto satânico de coexistir.
 Ao agir com outros perco, ao menos, uma coisa - que é agir só.
 Quando me entrego, embora pareça que me expando, limito-me. Conviver é morrer. Para mim, só a 
minha autoconsciencia é real; os outros são fenómenos incertos nessa consciencia, e a que seria mórbido empre-
star uma realidade muito verdadeira.
 A creança, que quer por força fazer a sua vontade, data de mais perto de Deus, porque quer existir.
 A nossa vida de adultos reduz-se a dar esmolas aos outros. Vivemos todos de esmola alheia. Des-
perdiçamos a nossa personalidade em orgias de coexistência.
 Cada palavra falada nos trai. A única comunicação tolerável é a palavra escrita, porque não é uma 
pedra em uma ponte entre almas, mas um raio de uma luz entre astros.
 Explicar é descrer. Toda a filosofia é uma diplomacia sob a espécie da eternidade LII, como a diploma-
cia, uma coisa substancialmente falsa, que existe não como coisa, mas inteira e absolutamente para um fim.
 O único destino nobre de um escritor que se publica é não ter uma celebridade que mereça. Mas o ver-
dadeiro destino nobre é o do escritor que não se publica. Não digo que não escreva, porque esse não é escritor. 
Digo do que por natureza escreve, e por condição espiritual não oferece o que escreve.
 Escrever é objectivar sonhos, é criar um mundo exterior para prémio [?] evidente da nossa índole de 
criadores. Publicar é dar esse mundo exterior aos outros; mas para quê, se o mundo exterior comum a nós e a 
elles é o “mundo exterior” real, o da materia, o mundo visível e tangível? Que teem os outros com o universo 
que ha em mim?





 II 
Cânone (A)

Textos sem destinação certa, inventariados 
dentro do núcleo (env. I a V)
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[1/1] [a] 500 [b] II: 105 [g ] 230 [d] 288 [e] 500 

Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta azul • título dact. a tinta azul
Datação EC: 1930 [?]  

Transcrição:

A. de C. (?) 
-------------- ou L. do D. (ou outra cousa qualquer)1

 A arte é um esquivar-se a agir, ou a viver. A arte é a expressão intellectual da emoção, distincta da vida, que  é a 
expressão volitiva da emoção. O que não {o}/t\emos, ou não ousamos, ou não conseguimos, podemos possuil-o em sonho, e é com 
esse sonho que fazemos arte. Outras vezes a emoção é a tal ponto forte que, embora reduzida á acção, a acção, a que se reduziu, 
não a satisfaz; com a emoção que sobra, que ficou inexpressa na vida, se fórma a obra de arte. Assim, ha dois typos de artista: o que 
exprime o que não tem e o que exprime o que sobrou do que teve.

1  A. de C. (?) ou L. do D. (ou outra cousa qualquer) | [e] A[lvaro] de C[ampos] (?) ou L. do D. (ou outra cousa 
qualquer) 
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[1/2] [a] 23 [b] I: 152 [c] 448 [d] 294 [e] -  
Materiais:  
• Uma folha de papel fino • dact. a tinta preta • título dact. a tinta preta
Datação EC: [?]  

 
Omar Khayyam.

 Ornar tinha uma personalidade; eu, feliz ou infelizmente, não tenho nenhuma. Do que sou numa hora 
na hora seg<i>/u\inte me separo; doque1 fui num dia no dia seguinte me esqueci. Quem, como Omar, é quem 
é, vive num só mundo, que é o externo; quem, como eu, <não é quem é>[←], vive não só no mundo externo, 
mas num successivo e diverso mundo interno. A sua philosophia, ainda que q<i>/u\eira ser a mesma que a de 
Omar, forçosamente o não poderá ser. Assim, sem que deveras o queira, tenho em mim, como se fossem almas, 
as philosophias que critique; Ornar podia rejeitar a todas, pois lhe eram externa2<:>/,\, não as posso eu rejeitar, 
{como} porque são eu.

1 doque = do que
2 externa = externas
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[1/3] [a] 467 [b] I: 152 [g ] 275 [d] 288 [e] 503  
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta azul • sem título
Datação EC:  [?]  

Transcrição:

O governo do mundo começa em {nósmpe} nós mesmos. Não são os sinceros que governam o mundo, mas tambem 
não são os insinceros. São os que fabricam em si uma sinceridade real por meios artificiaes e automaticos; essa 
{sincerida<d>/e\} sinceridade constitue a sua força, e é ella que irradia para a sinceridade menos falsa dos outros. 
Saber illudir-se bem é a primeira qualidade do estadista. Só aos poetas e aos philosophos compete a visão practica do 
mundo, porque só a esses é dado não ter illusões. Ver claro é não agir.
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[1/4] [a] 473 [b] I: 152 [g ] 447 [d] 557 [e] --1  
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta azul e ms. a lápis • sem título 
Datação EC:  [?]  

Transcrição:

 Quedar-nos-hemos indifferentes à verdade ou mentira de todas as religiões, de todas as philosophias, de to-
das as hypotheses inutilmente verificaveis a que chamamos sciencias. Tampouco nos preoccupará o destino da 
chamada humanidade, ou o que soffra ou não soffra em seu conjuncto. Caridade, sim, para com o “proximo” como no 
Evangelho se diz, e não com o homem, <de>[↑] que {elle} {não} {fall} nelle se não falla. E todos, até certo poncto 
assim somos: que nos pesa, ao melhor de nós, um massacre na China? Mais nos doe, ao que de nós mais imagine, a 
bofetada injusta que vimos dar na rua a uma creança.

 Caridade para com todos, intimidade com nenhum. Assim interp<e>[↑]reta Fitzgerald, em um passo de uma 
sua nota, qualquer cousa da ehstica2 de Khayyam.
 

 Recommenda o Evangelho {caridade} {para} amor ao proximo: não diz amor ao homem ou à humanidade, 
de que verdadeiramente ninguem pode curar.

 Perguntar-se-ha talvez se faço minha a philosophia de Khayyam, tal como aqui, creio que com justeza, a es-
crevi de novo e interpreto. Responderei que não sei. Ha dias em que essa me parece a melhor, e até a unica, de todas 
as philosophias practicas. Ha outros dias em que me parece nulla, {como um copo} morta, inutil, como um copo 
vazio. Não me conheço, porque penso. Não sei pois o que verdadeiramente penso. Não seria assim se tivesse fé; mas 
tambem não seria assim se estivesse louco. Na verdade, se fôsse outro seria outro.

 Para além d’estas coisas do mundo profano, ha, é certo, as licções secretas das ordens iniciaticas, os myste-
rios declarados <patentes>[↑], quando secretos, ou velados, quando os figuram ritos publicos. Ha o que está occulto 
ou meio-occulto nos grandes ritos catholicos, seja no <r>/R\itual de Maria na Igreja Romana, seja <o>/a\ <R>/C\eri-
monia do Espirito na Franco-Maçonaria. 

1 O texto crítico genético foi publicado em Pessoa, F. Poemas de Fernando Pessoa. Rubaiyat. Edição crítica de Fernando 
Pessoa, volume I. Edição de Maria Aliete Galhoz. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2008, p. 77 e 130 (Neste lugar indic. 
com [rub] )
2 ehstica = ethica * Falta em [rub]
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[1/4v] [a] 473 [b] I: 152 [g ] 447 [d] 557 [e] -- 
Materiais:  
Cont. de [1/4r]

Transcrição:

Mas quem nos diz, afinal, que o iniciado, quando incola dos penetraes dos mysterios, não é senão <incola>[↑]  <† 
avara>[↓] presa da nossa nova fáce da illusão? Que é a certeza que tem, se mais firme que elle a tem um louco no que 
lhe é loucura? Dizia Spencer que o que sabemos é uma esphera que, quanto mais se alarga, em tantos mais pontos tem 
contacto com o que não sabemos (sabemos nunca)1. Nem me esquecem; neste capitulo do que as iniciações podem 
ministrar, as palavras terriveis de um mestre da Magia. “Já vi Isis” diz, “já toquei em Isis: não sei comtudo se ella 
existe”.

________________________

<O poeta persa>[↑] Mestre do desconsolo e da desilusão.2

1 não sabemos (sabemos nunca). | [a] [b] [c] não sabemos.  / Com alternativa ‘sabemos nunca’ em nota de rodapé. [d] 
sabemos nunca. [rub] não sabemos (sabemos nunca).
2 <O poeta persa>[↑] Mestre do desconsolo e da desilusão. | [a] [b] O poeta persa Mestre do desconsolo e da desilusão. / 
Frase final do fragmento. [c] [d] Frase só dada em nota e não incluida no corpo. [rub] <O poeta persa>[↑] Mestre do desconsolo e da 
desilusão.
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[1/5] [a] 472 [b] I: 119 [c] 446 [d] 556 [e] - 1 
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta azul
Datação EC: [?]   

Transcrição:

Omar Khayyam

 O tedio de Khayyam não é o tedio de quem não sabe o que faça, porque na verdade nada póde ou sabe 
fazer. Esse é o tedio dos que nasceram mortos, e dos que legitimamente se orientam para a morphina ou a coc-
caina. é mais profundo e mais nobre o tedio do sabio persa. E o tedio de quem pensou claramente e viu que tudo 
era obscuro; de quem mediu todas as religiões e todas as philosophias e depois disse, como Salomão: “Vi que 
tudo era vaidade e afflições de animo”<.>/,\ {O sabio, porém, foi mais longe} ou como, ao despedir-se do poder 
e do mundo, outro rei, que era imperador, nelle, Septimio Severo: “Omnia fui, nihil.......,” “Fui tudo; nada vale a 
pena”.

 A vida, disse Tarde, é a busca do impossivel atravez do inutil; assim diria, se o houvesse dito, Omar 
Khayyam.

 De ahi a insistencia do persa no uso do vinho. Bebe! Bebe! é toda a sua philosophia practica. Não é o 
beber da alegria, que bebe porque mais se alegre, porque mais seja ella mesma. Não é o beber do desespero, que 
bebe para esquecer, para ser menos elle mesmo. Ao vinho junta a alegria a acção e o amor; e ha que reparar que 
não ha em Khayyam nota alguma de energia, nenhuma phrase de amor. Aquella Sàki, {que} cuja figura gracil 
entrevista{,} surge (mas surge pouco) nos rubayat, não é senão a “rapariga que serve o vinho”. O poeta é grato à 
sua esvelteza como o fôra à esvelteza da amphora, onde o vinho se contivesse.

 A alegria falla, do vinho, como o Deão Aldrich: □

 A philosophia practica de Khayyam reduz-se pois a um epicurismo suave, esbatido até ao minimo 
do desejo de prazer. Basta-lhe ver rosas e beber vinho. Uma brisa leve, uma conversa sem {inuito} intuito nem 
proposito, um pucaro de vinho, flores, {em tanto põe} em isso, e em não mais do que isso, põe o sabio persa 
o seu desejo maximo. O amor agita e cansa, a acção dispersa e falha, ninguem sabe saber e pensar embacia 
tudo. Mais vale pois cessar em nós de desejar ou de esperar, de ter a pretensão futil de explicar o mundo, ou o 
proposito estulto de o emendar ou governar. Tudo é nada, ou, como se diz na Anthologia Grega, “tudo vem da 
sem-razão”, e é um grego, e portanto um racional, que o diz.

1 O texto crítico genético foi publicado em Pessoa, F. Poemas de Fernando Pessoa. Rubaiyat. Edição crítica de 
Fernando Pessoa, volume I. Edição de Maria Aliete Galhoz. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2008, p. 77 e 130 
(Neste lugar indic. com [rub] )
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[1/6] [a] 401 [b] II: 130 [c] 411 [d] 375 [e] -  
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta preta • título dact. a tinta 
Datação EC: [?]  

Transcrição:

 O orgulho é a certeza emot<o>/i\va da grandeza propria. A vaidade é a certeza emotiva de que os out-
ros vêem em nós, ou nos attribuem, tal grandeza. Os dois sentimentos nem necessariamente se conjugam, nem 
por natureza se oppõem. São differentes porém conjugaveis.
 O orgulho, quando existe só, sem accrescentamento 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 d’elle.
 A vaidade, quando existe só, sem accrescentamento de orgulho, o que é possivel porém raro, manifes-
ta-se, no seu resultado, pela audacia. Quem tem a certeza de que os outros {lhe não} vêem nelle valor nada re-
ceia d’elles. Póde haver coragem physica sem vaidade; póde haver coragem moral sem vaidade; não póde haver 
audacia sem vaidade. E por auda{r}cia se entende a confiança na iniciativa. A audacia póde ser desacompanhada 
de coragem, physica ou moral, pois estas disposições da indole são de ordem differente, e com ella incommensu-
raveis.
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[1/18] [a] 403 [b] II: 174 [c] 242 [d] 295 [e] 202  
Materiais:  
• Meia folha de papel (a outra metade da folha com a cota [1/22] ) • dact. a tinta preta • sem título  
Datação EC: 1929 [?]  

Transcrição:

 Aparte aquelles sonhos vulgares, que são as vergonhas correntes das alfurjas da alma, que ninguem 
ousará confessar, e opprimem as vigilias como phantasmas sujos, viscosidades e borbulhas sebentas da sensi-
bilidade reprimida, o que ridiculo1, o que de apavar<o>/a\d<a>/o\r, {mas} <e>[↑] indizivel, a alma {quarda} 
<pode>[↑], ainda que com esforço, rec{onhec}er2 nos seus recantos!

 A alma humana é um manicomio de caricaturas. Se uma alma pudesse revelar-se com verdade, nem 
houvesse um pudor mais profundo que todas as vergonhas conhecidas e definidas, seria, como dizem da verdade, 
um poço, mas um poço sinistro cheio de echos vagos, habitado por vidas ignobeis, viscosidades sem vida, les-
mas sem ser, ranho da subjectividade.
 

1 o que ridiculo = o que de ridiculo
2 barras dact. a tinta vermelha
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[1/22] [a] 320 [b] II: 136 [c] 14 [d] 300 [e] 203
Materiais:  
• Meia folha de papel (a outra metade da folha com a cota [1/18] ) • dact. a tinta preta • sem título 
Datação EC: 1929 [?]  

Transcrição:

 Saber que será má a obra que se não fará nunca. Peor, porém, será a que nunca se fizer. Aquella que 
se faz, ao menos, fica feita. Será pobre mas existe, como a planta mesquinha no vaso unico da minha visinha 
aleijada. Essa planta é a alegria d’ella, e tambem por vezes a minha. O que escrevo, e que reconheço mau, pode 
tambem dar uns momentos de distracção de peor a um ou outro espirito maguado ou triste. Tanto me basta, ou 
me não basta, mas serve de alguma maneira, e assim é toda a vida.

 Um tedio que inclue a anticipação só de mais tedio; a pena, já, de amanhã ter pena de ter tido pena 
hoje — grandes emmaranhamentos sem utilidade nem verdade, grandes emaranhamentos...

 ... onde, encolhido num banco <de espera>[↑] da estação apeadeiro, o meu desprezo dorme (adormece) 
entre o gabão do meu desalento <apagamento...>[→] 

 ... o mundo de imagens sonhadas de que se compõe, {afinal} por egual, o meu conhecimento e a minha 
vida...

 Em nada me pesa ou em mim dura o escrupulo da hora presente. Tenho fome da extensão do tempo, e 
quero ser eu sem condições.
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[1/23] [a] 72 [b] II: 120 [c] 360 [d] 300 [e] AG p. 770  
Materiais:  
• Uma folha de papel • dact. a tinta preta • sem título • este texto é afim e contíguo ao texto com a cota [1/20], cf. a secção 
‘Núcleo de textos do Livro do Desassossego’
Datação EC: 1929 [?]  

Transcrição:

nesse mar de sargaço de palha de emballagem (de palha de garrafas) e aparas de cortiça.

alli se resume tudo, como no chão do saguão do predio do escriptorio, que, visto atravez das grades da janella do 
armazem, parece uma cella para prender lixo.

Comparados com os homens simples e authenticos, que passam pelas ruas da vida, com um destino natural e 
calhado, essas figuras dos cafés assumem um aspecto que não sei definir senão comparando-as a certos duendes 
de sonhos — figuras que não são de pesadello nem de magua, mas cuja recordação, quando accordamos, nos 
deixa, sem que saibamos porque, um sabor a um nojo passado, um desgosto de qualquer coisa que está com elles 
mas que se não pode definir como sendo d’elles.

Vejo os vultos dos genios e dos vencedores reaes, mesmo pequenos, singrar nan{j}oite1 das coisas, sem saber o 
que cortam as suas proas altivas, nessa mar de sargaço etc.
 rasgando, com proas desdenhosas, sem difficuldade nem sequer conhecimento, esse mar de sargaço de 
palha de garrafas e aparas de cortiça.

1 nan{j}oite = na noite
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[1/66] [a] 61 [b] I: 264 [c] 281 [d] 301 [e] 179  
Materiais:  
• Papel fino • manuscrito a lápis • no verso existe um cálculo: 
{Direitos}<Duties>[↑].......... 110.70
Other expenses........    61.90
Customs Agent’s
          Commission.......   20.00
   ---------
   192.60
Datação EC: 1929 [?]

Transcrição:

Primeiro é um som que faz um outro som, no concavo nocturno das cousas. Depois é um uivo vago, acompan-
hado pelo oscillar rasco das tabuletas da rua. Depois, ainda, ha um alto de subito na voz <urrada>[↑]1 do espaço, 
e tudo estremece, não oscilla2, e ha silencio no medo d’isto tudo como3 um medo <surdo>[↑] que vê outro medo 
mudo passar.4

 Depois não ha mais nada senão o vento — só o vento, e reparo com somno que as portas <estremecem 
presas>[↓] e as janellas dão som de vidro que resiste. 
 Não durmo. Entresou. Tenho vestigios na consciencia. Pesa em mim o somno sem que a inconscien-
cia pese... Nada sei5. O vento... Accordo e redurmo, e ainda não dormi. Ha uma <paysagem>[→] de som alto e 
torvo para além de que me desconheço. Goso, recatado a possibilidade de {ainda}dormir. Com effeito durmo, 
<mas>[↑] não sei se durmo. Ha sempre no que julgo6 que é o somno7 um som de fim de tudo, o vento no escuro, 
e, se escuto ainda, o som <commigo>[↑] dos pulmões e do coração.

1 urrada | [a] lavada [?] [b] levada [c, d, e] urrada
2 não oscilla | [a] e não oscilla [b, c, d, e] não oscila
3 como | [a] com [b, c, d, e] como
4 que vê outro medo mudo passar. | [a] que só […] quando passado. [b, d] que vê outro medo quando passado. [c, e] 
que vê outro medo mudo passar.
5 Nada sei | [a, b] Não sou. [d] Não sei. [c, e] Nada sei.
6 julgo | [a] julgamos [?] [b, d] julgamos [c, e] julgo 
7 somno | [a, b, d] som [c, e] sono
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[1/69] [a] 407 [b] II: 44 [c] 278 [d] 310 [e] 183  
Materiais:  
Meia folha de papel fino • dact. a tinta preta • ms. a lápis • no verso figura uma frase solta: veja [e] p. 755.
Datação EC: 1929 [?]

Transcrição:

 A maioria dos homens vive com espontaneidade uma vida ficticia e alheia. A maioria da gente é outra 
gente, disse Oscar Wilde, e disse bem. Uns gastam a vida na busca de qualquer cousa que não querem; outros 
empregam-se na busca do que querem e lhes não serve; outros, ainda, se perdem □

Mas a maioria é feliz e gosa a vida sem isso valer. <Em geral,>[→] o homem chora pouco, e, quando se queixa, 
é a sua litteratura. O pessimismo tem pouca viabilidade como formula ├democratica├ . Os que choram o mal do 
mundo são isolados — não choram senão o proprio. Um Leopardi, um Anthero não teem amado ou amante? {A 
vida} <O universo>[↑] é um mal. Um Vigny é mal ou pouco amado? O mundo é um cárcere. Um Chateaubriand 
sonha mais que o possivel? A {vida} vida humana <é tedio. Um Job é coberto de bolhas? <O>/A\ {universo 
está} <{esthetas}>[↑] <terra está>[↑] coberta de bolhas. Pisam os callos do {pensador tr} triste? Ai dos pés dos 
soes e das estrellas.>[←] 

<Alheia a isto, e chorando1 só o preciso e no menos tempo que pode — quando lhe morre o filho que esquecerá 
pelos annos fóra, salvo nos aniversarios;>[↑]2 <quando perde dinheiro, e chóra emquanto {se} não arranja outro, 
ou se não adapta ao estado de perda <,>/—\ a humanidade continua <digerindo e amando>[↑].3 A vitalidade 
recupera e reanima. Os mortos ficam enterrados. As perdas>[→]4  <ficam perdidas.>[→]5 6 

1 chorando | [a] chorado [b, c, d, e] chorando *
2 Segmento escrito no canto esquerdo superior, com a folha virada a 180º
3 <quando perde dinheiro, e chóra emquanto {se} não arranja outro, ou se não adapta ao estado de perda <,>/—\ 
a humanidade continua <digerindo e amando>[↑]. | [a] [...] [b] quando pensando […] e chora enquanto não arranja |?| outro, 
ou se não adapta ao estado de perda – a humanidade continua digerindo e amando. [c, d, e] quando perde dinheiro e chora 
enquanto não arranja outro, ou se não adapta ao estado de perda – a humanidade continua digerindo e amando. *
4 Segmento escrito no canto direito superior, com a folha virada a 180º
5 Segmento escrito na margem direita
6 A vitalidade recupera e reanima. Os mortos ficam enterrados. As perdas>[→]  <ficam perdidas.>[→] | [a] A 
vitalidade recupera e reanima. Os mortos ficam enterrados. […] [b, c, d, e] A vitalidade recupera e reanima. Os mortos ficam 
enterrados. As perdas ficam perdidas.
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[1/72] [a] 62 [b] I: 254 [c] 52 [d] 338 [e] 504  
Materiais:  
• Um quarto de uma folha de ‘Sobre um manifesto de Estudantes’ (1923) • ms. a tinta preta • sem título 
Datação EC:  [?]  

 O vento levantou-se1... Primeiro era como a voz de um vacuo... um {soprar do} soprar do2 espaço para 
dentro de um buraco, uma falta no silencio do ar. Depois ergueu-se <um soluço>[↓], <um soluço do fundo do 
mundo, o sentir-se que tremiam vidraças, e que era realmente vento. Depois {soprou} soou mais alto, urro surdo, 
um chorar3 sem ser entre o augmento nocturno>[↓]4, um ranger de coisas, um cahir de bocados, um atomo de fim 
<acabar>[↑] do mundo.
Depois, {parecia} <parecia>[↑] que □ 

1 levantou-se | [a] levanta-se [b, c, d, e] levantou-se
2 soprar do | [a, c, d, e] soprar do  [b] soprar no *
3 chorar | [a] urrar [?] [b, d] urrar [c, e] chorar
4 sem ser entre o augmento nocturno | [a] sem ser [...] sem ser entre um nocturno [c] sem ser entre o aumentar 
nocturno [d] sem ser, entre cruzamento nocturno [e] sem ser entre o augmento nocturno *



1444



1445

[1/76] [a] 224 [b] II: 30 [c] 19 [d] 332 [e]   
Materiais:  
• Papel fino • dact. a tinta preta • sem título 
Datação: 22/3/1929

Transcrição:
         22/3/29.

 No reconcavo da praia á beira-mar, entre as selvas e as varzeas da margem, subia da incerteza do 
abysmu1 nullo a inconstancia do desejo acceso. Não haveria que escolher entre os trigos e os muitos2, e a distan-
cia continuava entre cyprestes.

 O prestigio das palavras isoladas, ou reunidas segundo um accordo de som, com ressonancias intimas 
e sentidos divergentes no mesmo tempo em qu3 convergem, a pompa das phrases postas entre os sentidos das 
outras, malignidade dos vestigios, esperança dos bosques, e nada mais que a tranquilidade dos tanques entre as 
quintas da infancia dos meus subterfugios... Assim, entre os muros altos da audacia absurda, nos renques das 
arvores e nos sobressaltos do que se estiola, outro que não eu ouviria dos labios tristes a confissão negada a 
melhores insistencias. Nunca, entre o tinir das lanças no pateo por vêr, nem que os cavalleiros viessem de volta 
da estrada vista desde o alto do muro, {hevr} haveria mais socego no Solar dos Ultimos, nem se lembraria outro 
nome, do lado de cá da estrada, senão o que encantava de noite, com o das mouras, a creança que morreu depois, 
da vida e da maravilha.

 Leves, entre os sulcos que havia na herva, porque os passos abriam nadas entre o verdor agitado, as 
passagens dos ultimos perdidos soavam arrastadamente, como reminiscencias do vindouro. Eram velhos os que 
haveriam de vir, e só novos os que não viriam nunca. Os tambores rolaram á beira da estrada e os clarins pen-
diam nullos nas mãos lassas, que os deixariam se ainda tivessem força para deixar qualquer coisa.

 Mas, de novo, na consequencia do prestigio, soavam altos os alaridos findos, e os cãestergiversa<m>/v\
am4 nas aleas vistas. Tudo era absurdo, como um lucto, e as princezaas5 dos sonhos dos outros passeavam sem 
claustros indefinidamente.

1 abysmu = abysmo
2 os trigos e os muitos | [a, b, c, e] os trigos e os muitos [sic] [d] os trigos e os mirtos / Cf. [d] “aparente lapso por 
‘trigos e mirtos’” (p. 628). 
3 qu = que
4 cãestergiversa<m>/v\am = cães tergiversavam
5 princezaas = princezas
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[2/14] [a] 119 [b] II: 213 [c] 397 [d] 547 [e] 411  
Materiais:  
• Folha de papel de linho • ms. a tinta preta  • sem título
Datação EC: 1932 [?]   

Transcrição: 

 Por entre a casaria, em intercalações de luz e sombra — ou, antes, de luz e de menos luz —, a manhã 
desata-se sobre a cidade. Parece que não vem do sol mas da cida1, e que é dos muros e dos telhd2 que a luz do 
alto se desprende — não d’elles physicamente, mas d’elles por estarem alli.
 Sinto, ao sentil-a, uma grande esperança; {pore} mas reconheço que a esperança é litteraria. Manhã, 
primavera, esperança — estão ligadas em musica pela mesma intenção melodica; estão ligadas na alma pela 
mesma memoria de uma egual intenção. Não: se a mim mesmo observo, como observo á cidade, reconheço 
que o que tenho que esperar é que este dia acabe, como todos os dias. <A razão tambem vê a {madrugada} 
aurora.>[↑]  A esperança que puz nella, se a houve, não foi minha; foi a dos homens que vivem a hora que passa, 
e a <de>[↑] quem {incarnei} <encarnei>[↑] <assumi>[↑], sem querer, o entendimento exterior <a forma de 
entendimento>[↑] neste momento.
 Esperar? Que tenho eu que espere? O dia não me promette mais que o dia, e eu sei que elle tem de-
curso e fim. A luz anima-me mas não me melhora, que3 sahirei de aqui como para aqui vim <uma differença que 
me não distingue e uma novidade quasi velha>[↑] — mais velho em horas, mais 
<alegre uma sensação, mais triste um pensamento. No que nasce tanto podemos sentir o que nasce como pensar 
o que ha de morrer. Agora, á luz ampla e alta, a paisagem das {casa} <cidade>[↑] é como de um campo>[←]  
<de casas — é natural, é extensa, é combinada. Mas, ainda no ver d’isto tudo, poderei eu esquecer que existo? A 
minha consci4 da cidade é, por dentro, a minha consciencia de mim.>[←] 

1 cida = cidade | [a, b, c, d] cidade [e] vida
2 telhd = telhados | [a, b, c, d] telhados [e] tectos
3 que | [a] pois [?] [b, c, d, e] que
4 consci = consciencia | [a] 
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[2/14v] [a] 119 [b] II: 213 [c] 397 [d] 547 [e] 411  
Materiais:  
Cont. de [2/14r]

Transcrição:  

 Lembro-me de repente de quando era creança, e via, como hoje não posso ver, a manhã raiar sobre a 
cidade. Ella então não raiava para mim, mas para a vida, porque então eu [, não sendo consciente,] era a vida. 
Via a manhã e tinha alegria; hoje vejo a manhã e tenho alegria, e fico triste. A creança ficou mas {emu} em-
mudeceu. Vejo como via, mas por traz dos olhos vejo-me vendo; e só com isto se me obscurece o sol e o verde 
das arvores é velho <preto>[↑] e as flores murcham antes de aparecidas. Sim, outrora eu era daqui; hoje, a cada 
paisagem, nova para mim que seja, regresso estrangeiro, hospede e peregrino da sua presentação, forasteiro do 
que vejo e ouço, velho de mim.
 Já vi tudo, ainda o que nunca vi, nem o que nunca verei. No meu sangue corre <pesa>[↑] até a memo-
ria1 das paisagens futuras, e a angustia do que terei de ver de novo é uma monotonia antecipada para mim.
 E debruçado <ao parapeito>[↑], gozando do dia, sobre o volume vario da cidade inteira, só um pensa-
mento me enche a alma — a vontade intima de morrer, de acabar, de não ver mais luz sobre cidade alguma, de 
não pensar, de não sentir, de deixar atraz, como um papel de embrulho, o curso do sol e dos dias, de despir, como 
um traje pesado, à beira do grande leito, o esforço involuntario de ser.
 

1 memoria | [a, b, d] menor [c, e] memória 
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[2/26] [a] 350 [b] II: 249 [c] 382 [d] 555 [e] 505  
Materiais:  
• Metade inferior de uma folha impressa com uma tabela de preços de anúncio publicitários  • ms. a lápis • No rosto figura, 
apesar de uma frase, algumas contas parcialmente riscadas. No verso existem mais contas. (Cf. [e] p. 991)
Datação EC: [?]  

Transcrição:

 Cheguei áquelle ponto em que o tedio é uma pessoa, a ficção incarnada do meu convivio commigo.
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[2/31] [a] 73 [b] I: 241 [c] 479 [d] 587 [e] 506  
Materiais:  
• Um quarto de uma cartaz da editora Olisipo • ms. a tinta preta • 
Datação EC:  [?]  

Transcrição:

 Em baixo, afastando-se <{abra}>[↑] do alto onde estou em {desnivelamentos } desnivelamentos de 
{sombra} < sombra>[↑], dorme ao luar, {ago} algida, a cidade inteira. 

 [Um desespero de mim1, uma angustia de existir preso a mim extravasa-se por mim todo sem me 
exceder, confunde-me2 o ser em ternura, mêdo, dôr e desolação.]

 Um{a} tão inexplicavel excesso de magoa absurda, uma dôr tão desolada, tão {op} orfã, tão {engeita-
damente} metaphysicamente minha, □ 

1 mim | [a] consciencia [b, d] mim [c, e] ansia *
2 confunde-me | [a, b] compondo-me [c, d, e] confunde-me 
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[2/61] [a] 37 [b] II: 183 [c] 340 [d] 438 [e] 507  
Materiais:  
• Fragmento de uma folha de papel • ms. a lápis • 
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 Não acredito na paysagem. Não1 o digo porque creia no “a paysagem é um estado de alma” do Amiel, 
um dos bons momentos verbaes da sua2 insuportavel interiorice. Digo-o porque não creio.

1 paysagem. Não | [a, b] paisagem. Sim. Não [c, d, e] paisagem. Não
2 sua | [a, b, d] mais [c, e] sua 
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[2/65] [a] 415 [b] II: 73 [c] 154 [d] 394 [e] AG p. 838  
Materiais:  
• Um quarto de uma folha de ‘Sobre um manifesto de Estudantes’ (1923) • ms. a lápis • sem título 
Datação EC:  1930 [?]  

Transcrição:

Quem sou eu para mim? Só uma sensação minha.
 
 _________

O meu coração esvazia-se sem querer, como um balde roto. ├Pensar? Sentir? Como tudo cansa se é uma cousa 
definida!├ 
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[2/72] [a] 225 [b] II: 57 [c] 341 [d] 381 [e] 304  
Materiais:  
• Uma metade de um impresso com uma tabela • dact. a tinta preta • sem título • intervenções manuscritas a tinta preta 
Datação EC: 1930 [?]  

Transcrição:

 Na minha alma ignobil e profunda registo, dia a dia, as impressões que formam a substancia externa 
da minha consciencia de mim. Ponho-as em palavras vadias, que me {se} desertam desde que as escrevo, e er-
ram, independentes de mim, por {im} encostas e relvados de imagens, por aleas de conceitos, por azinhagas de 
confusões. Isto de nada me serve, pois nada me serve de nada. Mas desapoquento-me escrevendo, como quem 
{respeira-me} respira melhor sem que a doença haja passado.

 Ha quem, estando d<u>/i\strahido, escreva riscos e nomes absurdos no mata-borrão de cantos enta-
lados. Estas paginas são os rabiscos da minha inconsciencia intellectual de m<u>/i\m. Traço-as numa modorra 
de me sentir, como um gato ao sol, e releio-as, por vezes, com um vago pasmo tardio, como o de me haver lem-
brado de uma coisa que sempre esquecera.
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[2/73]  [a] 225 [b] II: 57 [c] 341 [d] 381 [e] 304    
Materiais:  
Cont. de [2/72]

Transcrição:

 Quando escrevo, visito-me solemnemente. Tenho salas especiaes, recordadas por outrem em intersti-
cios da figuração, onde me deleito analysando o que não sinto, e me examino como a um quadro na sombra.

 Perdi, antes de nascer, o meu castello antigo. Foram vendida<,>/s\, antes que eu fôsse, as tapeçar-
ias o1 meu palacio ancestral. O meu solar de antes da vida cahiu em ruina, e só em c rtos2 momentos, quando 
o luar nasce em mim de sobre os juncos do rio, me {sopra} <esfria>[↑] a saudade dos lados de {one} onde o 
resto{s} <{†} desdentado>[←] das paredes <dos muros>[↑] se recorta <negro>[↑] contra o céu de azul {nego} 
<escuro>[↑] esbranquiça{od}do<.>/a\ amarello de leite.

 Distingo-me a esphynges. E do regaço da rainha que me falta, cahe, como um episodio do bordado 
inutil, o novello esquecido da minha alma. Rola para debaixo do contador com embutidos, e ha aquillo em mim 
que o segue <como olhos>[↑] até que se perde num grande horror de tumulo e de fim.

1 o = do
2 c rtos = certos 
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[2/88] [a] 420 [b] I: 247 [c] 232 [d] 440 [e] 377 
Materiais:  
• Papel de máquina • dact. a tinta azul • sem título 
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 Quanto mais avançamos na vida, mais nos convencemos de duas verdades que todavia se contra-
dizem. A primeira é de que, perante a realidade da vida, soam pallidas todas as ficções da literatura e da arte. 
Dão, é certo, um prazer mais nobre que os da vida; porém são como os sonhos, em que sentimos sentimentos 
que na{da} vida se não sentem, e se conjugam formas que na vida se não encontram; {porém que} são <com-
tudo>[↑] sonhos, de que se accorda, que não constituem memorias nem saudades, com que vivamos depois uma 
segunda vida.

 A segunda é de que, sendo desejo de toda {a} alma nobre o percorrer a vida por inteiro, ter experiencia 
de todas as coisas, de todos os logares e de todos os sentimentos vivídos, e {se,d} sendo isto impossivel, a vida 
só subjectivamente pode ser vivida por inteiro, só negada póde ser vivida na sua {alma total.} substancia total.

 Estas duas verdades são irreductiveis uma á outra. O sabio abster-se-ha de as querer conjugar, e abster-
se-ha tambem de repudiar uma ou outra. Terá contudo que seguir uma, saudoso da que não segue; ou repudiar 
ambas, erguendo-se acima de si mesmo em um nirvana proprio.

 Feliz quem não exige da vida mais do que ella espontaneamente lhe dá, guiando-se pelo instincto dos 
gatos, que buscam o sol quando ha sol, e <quando {o sol} não ha sol>[↓]1 o calor, onde quer que esteja. Feliz 
quem abdica da sua personalidade pela imaginação, e se deleita na contemplação das vidas alheias, vivendo, não 
todas as impressões, mas o espectaculo <├externo├>[→] de todas as impressões [alheias]. Feliz, por fim, esse 
que abdica de tudo, e a|quem2, porque abdicou de tudo, nada pode ser tirado nem diminuido.

 O camponio, o leitor de novellas, o puro asceta — estes trez são os felizes da vida, porque são estes 
trez que abdicam da personalidade — um porque vive do instincto, que é impessoal, outro porque vive da imagi-
nação, {e} <que>[↑] é <{o}>[↑] esqueci<do,>/mento,\ o terceiro porque não vive, e, não tendo morrido, 
<f>/d\orme.

 Nada me satisfaz, nada me consola, tudo — quer haja sido, quer não — me sacia. Não {pesso}quero 
ter a alma e não quero abdicar d’ella. Desejo o que não desejo e abdico <f>/d\o que não tenho. <Não posso ser 
nada nem tudo: sou a ponte de passagem entre o que não tenho e o que não quero.>

1 o fim da frase é remetido para um lugar anterior por uma seta.
2 a|quem = a quem
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[2/89] [a] 222 [b] II: 148 [c] 224 [d] 434 [e] 379 
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a lápis • sem título 
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 

o ter, ha em mim uma grande vontade de dormir. 
 Outrora, quando {era} eu era creança e feliz, vivia {na} <numa>[↑] casa do pateo ao lado a voz de um 
papagaio verde a cores. Nunca, nos dias de chuva, se lhe entristecia o dizer, e clamava, sem duvida do abrigo, 
um qualquer sentimento constante, que pairava na tristeza como um gramophone anticipado.
 Pensei neste papagaio porque estou triste, e a infancia longinqua o lembra? Não, pensei nelle real-
mente, porque do 
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[2/89v] [a] 222 [b] II: 148 [c] 224 [d] 434 [e] 379  
Materiais:  
Cont. de [2/89r]

Transcrição:

 
predio1 fronteiro <de agora>[↑], uma voz de papagaio grita arrevezadamente.

Tudo se me confunde. Quando julgo que recordo, é outra coisa que penso; se vejo, ignoro, e quando me distraio, 
nitidamente vejo. {Viro}
Viro as costas á janella cinzenta, de vidros frios ás mãos que lhes tocam. E levo comigo, por um sortilegio da 
penumbra, de repente, <a>/o\ {casa} interior da casa antiga, fora da qual, no pateo ao lado, o papagaio gritava; e 
os meus olhos adormecem-<se->[↑]me de toda a edade <irreparabilidade>[↑] de ter effectivamente vivido.

1 predio | [a, b, d] pátio [c, e] predio 
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[2/91] [a] 421 [b] II: 101 [c] 233 [d] 435 [e] 508 
Materiais:  
• A metade superior de uma folha de ‘Sobre um manifesto de Estudantes’ (1923) • ms. a lápis • sem título 
Datação EC:  [?] 

Transcrição:

 a tristeza solemne que habita em todas as coisas grandes – nos pincaros como nas grandes vidas, nas 
noites profundas como nos poemas eternos.
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[3/1] [a] 422 [b] I: 213 [c] 146 [d] 438 [e] 509  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a lápis • sem título • no verso figuram alguns apontamentos não ligados ao L. do D. (cf. [e] p. 994)
Datação EC: [?]  

Transcrição:

Alguns teem na vida um grande sonho, e faltam a esse sonho. Outros não teem na vida nenhum sonho, e faltam a 
esse tambem <sonho>[↓].
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[3/3] [a] 518 [b] I: 242 [c] 270 [d] 370 [e] 510  
Materiais:  
• Meia folha de papel • dact. a tinta roxa • sem título 
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 A arte livra-nos illusoriamente da sordidez de sermos. Emquanto sentimos os males e as injurias de 
Hamlet, principe da Dinamarca, não sentimos os nossos — vis porque são nossos e vis porque são vis.
 O amor, o somno, as drogas e intoxicantes, são formas elementares da arte, ou, antes, de produzir 
o mesmo effeito que ella. Mas amor, somno, edrogas {e arte} tem cada um a sua desillusão. O amor farta ou 
desillude. Do somno disperta-se, e, quando se dormiu, não se viveu. As drogas pagam-se com a ruina de aquelle 
mesmo physico que s rviram1 de estimular. Mas na arte não ha desillusão porque a illusão foi admittida desde o 
principio. Da arte não ha dispertar, porque nella {se} não {dormiu,} dormimos, embora sonhassemos. Na arte 
não ha tributo ou multa que paguemos por ter gosado d’ella.
 O prazer que ella nos offerece, como em certo modo não é nosso, não temos nós que pagal-o ou que 
arrepender-nos d’elle.
 Por arte entende-se tudo que nos delícia sem que seja nosso — o rasto da passagem, o sorriso dado a 
outrem, o poente, o poema, o universo objectivo.
 Possuir é perder. Sentir sem possuir é {gaura} guardar, porque é extrahir de uma coisa a sua essencia.

1 s rviram = serviram
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[3/4] [a] 263 [b] I: 243 [c] 271 [d] 370 [e] 511  
Materiais:  
• Meia folha de papel (outra metade de [3/3]) • dact. a tinta roxa • sem título 
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 Não o amor, mas os arredores é que vale a pena...

 A repressão do amor illumina os phenomenos d’elle com muito mais clareza que a mesma experiencia. 
Ha virgindades de grande {luci} entendimento. Agir compensa mas confunde. Possuir é ser possuido, e portanto 
perder-se. Só a idéa attinge, sem se estragar, o conhecimento da realidade.
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[3/5] [a] 491 [b] I: 243 [c] 272 [d] 371 [e] 512  
Materiais:  
• Meia folha de papel • dact. a tinta roxa • sem título 
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 (O) Christo é uma forma da emoção.
 No pantheon ha logar para os deuses que se excluem uns aos outros, e todos teem assento e regencia. 
Cada um póde ser tudo, porque aqui não ha limites, nem até logicos, e gosamos, no convivio de varios eternos 
(immortaes), da coexistencia{s} de differentes infinitos e de diversas eternidades.
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[3/7] [a] 112 [b] II: 149 [c] 144 [d] 367 [e] 310  
Materiais:  
• Folha de papel almaço • ms. a lápis • sem título 
Datação: 1/2/1931 

Transcrição:

         1/2/1931

 Depois dos dias todos de chuva, de {nov} <novo>[↑] o céu traz o azul, que escondera, aos grandes 
espaços do alto. Entre as ruas, onde as poças dormem como charcos do campo, e a alegria {alta} <clara>[↑]  que 
{†} <esfria>[↑] no alto, ha um contraste que torna agradaveis <apraziveis>[↑] as ruas sujas e primaveril o ceu de 
inverno {azul} <bom1>[↑]. É domingo e não tenho que fazer. Nem sonhar me appetece, de tam {bom} <bem>[↑]  
que está o dia. Goso-o com uma sinceridade de sentidos a que a intelligencia se abandona. Passeio como um 
caixeiro liberto <sem mulher>[↑]. Sinto-me velho, só para ter o prazer de me sentir rejuvenescer.
 Na grande praça dominical ha um movimento solemne de outra especie de dia. Em S. Domingos ha 
a sahida de uma missa, e vae principiar outra. Vejo uns que sahem e uns que ainda não entram , esperando por 
<entrevistos na espera de>[↑] alguns que não <nem>[↑] estão vendo quem sahe.
 Todas estas coisas não teem importancia. São, como tudo no comum da vida, um somno dos mysterios 
e das ameias, e eu <d’alli>[↑] olho, como um arauto chegado <que já disse a que ia>[↑], a planicie da minha 
meditação.
 Outrora, creança, eu ia a esta mesma missa, ou porventura á outra, mas devia ser a esta. Punha com a 
devida consciencia o meu unico fato melhor, e gosava tudo — até o que não tinha razão de gosar. Vivia por fóra 
e o fato era limpo e novo. Que mais quere quem tem que morrer e o não sabe <├nada├>[↓] pela mão da mãe?

1 bom | [a, b, d] baço [c] banal (na 9a. edição: ‘bom’) [e] bom *
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[3/7v] [a] 112 [b] II: 149 [c] 144 [d] 367 [e] 310   
Materiais:  
Cont. de [3/7r]

Transcrição:

 Outrora gosava tudo isto, porém1 é <só>[↑] agora, {qu} talvez, que {percebo qua} comprehendo 
quanto o gosava. Entrava para a missa como para um grande mysterio, e sahia da missa como <para>[↑] uma 
clareira. E assim é que verdadeiramente era, e ainda verdadeiramente é. Só o ser que não crê e é adulto <tem 
corpo adulto>[↑], a alma2 que recorda e chora, são a ficção e o transtorno, o desalinho e a lagem fria.
 Sim, o que eu sou fóra insupportavel, se eu não pudesse lembrar-me do que fui. E esta multidão alheia 
que continua ainda a <persiste ainda em>[↑] sahir da missa, e o principio da multidão possivel que começa a 
chegar para entrar <estar>[↑] para a outra — tudo isto são como barcos que passam por um {canal de} rio lento3, 
sob as janellas abertas <fechadas>[↑] do meu lar {deserto} erguido sobre a margem.
 Memorias, domingos, missas, prazer de haver sido, milagre do tempo que ficou por ter passado, e não 
esquece nunca porque foi meu... Diagonal absurda das {sensações} sensações normaes4, som subito de car-
ruagem de praça que sôa rodas no fundo dos silencios ruidosos dos automoveis, e de qualquer modo, por um 
paradoxo material5 do tempo, subsiste {hoje} hoje, aqui mesmo, entre o que sou e o que perdi, no intervallo6 de 
mim que sou <a que chamo>[↑] eu...
 {Que sei?} {Que sei? Que procuro? Que sinto? Que pediria se tivesse que pedir?}

1 porém | [a, b] por isso [c, d, e] porém 
2 a alma | [a, b, d] com alma [c, e] a alma 
3 por um rio lento | [a, b, e] por mim, rio lento [c] por um rio lento [d] por acaso, no *
4 normaes | [a, b, d] provaveis [c, e] normais 
5 material | [a, b, d] maternal [c, e] material 
6 intervallo | [a, b] antero olhar [c, d, e] intervalo 
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[3/8] [a] 228 [b] II: 42 [c] 477 [d] 368 [e] 473  
Materiais:  
• Folha de papel almaço • ms. a lápis • sem título 
Datação EC: será de circa 1-2-1931  

Transcrição:

 e os {lyr} lirios {das} <nas>[↑] margens de rios remotos, frios <frias>[↑] e solemnes <perdidas>[↓], 
{num} <numa>[↑] tarde eterna no <ao>[↑]<sem mais>[↑] fundo <nada em>[↑] de continentes verdadeiros. 
<Sem mais nada em continentes1 verdadeiros.>[↓] 

1 em continentes | [a, b, d] e contudo [c, e] em continentes *
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[3/11] [a] - [b] I: - [c] AP17 [d] 385 [e] 513  
Materiais:  
• Fragmento de papel almaço • ms. a lápis • sem título 
Datação EC: será de 1/2/1931   

Transcrição:

 exprimir ao microscopio ......
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[3/14] [a] 134 [b] II: 68 [c] 129 [d] 387 [e] 231  
Materiais:  
• Uma folha de papel almaço • ms. a tinta preta • sem título 
Datação EC: circa 23/3/1930 

Transcrição:

 O moço atava os embrulhos de todos os dias no frio crepuscular do escriptorio vasto. “Que grande 
trovão”, disse <para ninguem>[↑], com um tom alto de “bons dias”, o crudelissimo bandido. Meu coração 
começou1 a bater novo2. O apocalypse tinha passado. ├Fez se uma pausa├ <Houve uma pausa que um aparo 
riscava.>[↑] 
 E com que allivio — luz forte e clara, espaço, trovão duro — este troar <proximo>[↑] já afastado nos 
alliviava do que houvera. <Deus cessara>[↑] <Cessara <Deus partia(-se)>[↓]<cessava>[↓]>[↓]. Senti-me respirar 
com os pulmões inteiros <completos>[↑]. Reparei3 que estava pouco ar no escriptorio. Notei que havia alli outra 
gente, sem ser o moço. Todos haviam <Tudo haviam>[↑] estado calados. Soou uma cousa tremula <{cresp} 
e crespa>[↑]: era <o>/a\ {More} <grande>[↑] folha <espessa>[↑] do Razão que o Moreira virara para deante, 
<bruscamente,>[↑] para verificar.

1 começou | [a, b] começa [c, d, e] começou 
2 a bater novo = a bater de novo
3 Reparei | [a, b] Reparo [c, d, e] Reparei  
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[3/28] [a] 98 [b] I: 251 [c] 440 [d] 426 [e] 359  
Materiais:  
• Folha de papel com marca de água ‘Grahams Bond Registered’  • dact. a tinta azul • sem título 
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 O céu de estio prolongado todos os dias {ds} dispertava de azul verde baço, e breve se tornava de azul 
acinzentado de branco mudo. No occidente, porém, era da côr que lhe costumam chamar, a elle todo.

 Dizer a verdade, encontrar o que se espera, negar a {immunidade} illusão de tudo — {outr} quantos o 
usam na sobrevivencia e no declive, e como os nomes illustres {macnah} mancham de maisuculas1, como as de 
terras geographicas, as agudezas das paginas sobrias e lidas!

 Cosmorama de acontecer amanhã o que não poderia ter succedido nunca! Lapis-lazu{i}li das emoções 
descontinuas! Quantas memorias alberga uma supposição facticia, lembras-te, visão somente? E num delirio 
intersticiado de certezas, leve, breve, suave, o murmurio da agua de todos os parques nasce, emoção, do fundo da 
minha consciencia de mim. Sem ninguem os bancos antigos, e as aleas alastram onde elles estão a sua melancho-
lia de arruamentos vazios.

 Noite em Heliopolis! Noite em Heliopolis! Noite em {Helipopils} Heliopolis! Quem de2 dirá as pala-
vras inuteis, me compensará a sangue e indecisão?

1 maisuculas = maiusculas
2 de = me [?] | [a, b, e] te [c, d] me *
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[3/79] [a] 182 [b] II: 217 [c] 336 [d] 521 [e] 501  
Materiais:  
• Papel fino • dact. a tinta preta • título dact. a tinta preta  
Datação EC: 1932 [?]  

Transcrição:

L. do D. 

Nota.      (ou L. do D.)

 Regra é da vida que podemos, e devemos, apprender com toda a gente. Ha coisas da seriedade da vida 
que podemos apprender com charlatães e bandidos, ha philosophias que nos ministram os estupidos, ha licções 
de firmeza e de lei que veem no acaso e nos que são do acaso. Tudo está em tudo.

 Em certos momentos muito claros da meditação, como aquelles em que, pelo principio da tarde, 
vagueio observnate1 pelas ruas, cada pessoa me traz uma {ntcia} noticia, cada casa me dá uma novidade, cada 
cartaz tem um aviso para mim.

 Meu passeio calado é uma conversa continua, e todos nós, homens, casas, pedras, cartazes e céu, 
somos uma grande multidão amiga, acotovellando-se de palavras na grande procissão do Destino.

1 observnate = observante 
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[4/2] [a] 322 [b] II: 204 [c] 262 [d] 507 [e] 344  
Materiais:  
• Folha de papel com marca de água ‘Grahams Bond Registered’  • dact. a tinta azul • intervenções manuscritas a lápis (indic. 
com • ) • sem título 
Datação: 1/12/1931  

Transcrição:

 {Cehgu}
 Cheguei hoje, de repente, a uma sensação absurda e justa. Reparei, num relampago intimo, que não 
sou ninguem. Ninguem, absolutamente ninguem. Quando brilhou o relampago, aquillo onde suppuz uma cidade 
era um plaino deserto; e a luz sinistra que me mostrou a mim não revelou céu acima d’elle. Roubaram-me o 
poder ser antes que o mundo fôsse. Se tive que reincarnar, reincarnei sem mim, sem ter <eu>[↑] reincarnado.

 Sou os arredores de uma villa que não ha, o commentario prolixo a um livro que se não escreveu. Não 
sou ninguem, ninguem. Não sei sentir, não sei pensar, não sei querer. Sou uma figura de romance por escrever, 
passando aerea<, •> e desfeita sem ter sido<, •> entre os sonhos de quem me não soube completar <formu-
lar•>[↓].

 Penso sempre, sinto sempre; mas o meu pensamento não contém raciocinios, a minha emoção não 
contém emoções. Estou cahindo, depois do alçapão lá em cima, por todo o espaço infinito, numa queda sem 
direcção, infinitupla e {sem} vazia. Minha alma é um maelstrom negro, vasta vertigem à roda de {nada} 
<vacuo•>[↑], movimento de {uma} um <a>/o• \ceano infinito em torno de um buraco em nada, e nas aguas que 
são mais gyro que aguas boiam todas as imagens do que vi e ouvi no mundo — vão casas, caras, {coisas,} livros, 
caixotes, {sons} <rastros• >[↑] de musica e <syllabas• >[↓] de vozes, num rodopio sinistro e sem fundo.

 E eu, verdadeiramente eu, sou o centro que não <ha• >[↑] nisto senão por uma geomatria1 do abysmo; 
sou o nada em torno do qual este movimento gyra, só para que gyre, sem que esse centro exista senão porque 
todo o circulo o tem. Eu, verdadeiramente eu, sou o poço sem muros, mas com a viscosidade {dal} dos muros, o 
centro de tudo com o nada à roda.

 E é<, •>  em mim, como se o inferno elle-mesmo risse, sem ao menos a humanidade de diabos a rirem, 
a loucura grasnada do universo morto, o cadaver rodante do espaço physico, o fim de todos os mundos fluctu-
ando negro ao vento, disforme, anachronico, sem Deus que o houvesse creado, sem elle mesmo que está rodando 
nas trevas das trevas, impossivel, unico, tudo.

 Poder saber pensar! Poder saber sentir! 
   1/12/1931
 Minha mãe morreu muito cedo, e eu não a cheguei a conhecer...

1 geomatria = geometria
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[4/29] [a] 206 [b] II: 27 [c] 30 [d] 509, 508 [e] 360  
Materiais:  
• Folha de papel com marca de água ‘Grahams Bond Registered’  • ms. a lápis • sem título • Trecho publicado de maneira 
dispersa nas várias edições: [a, b] 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 -10  [c] 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 5 [d]  3 - 2 -  4 - 7 - 8 - 9 - 
10 - 1  [e] 3 - 4 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 5
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 Reconheço, não sei se com tristeza, a seccura <humana>[↓] do meu coração. ├Vale mais para mim um 
adjectivo que um pranto real da alma,├ □  O meu mestre Vieira □ 
  ___________________________________________

<Mas ás vezes sou differente, e tenho lagrimas>[←], lagrimas {das quentes} <das quentes>[↑], dos que não 
teem <nem tiveram>[↑] mãe; {e} 
e meus olhos que ardem de <essas>[↑] lagrimas <mortas>[↑], ardem dentro1 <adentro>[↑] <d’ellas dentro>[↓]  
do meu coração.
  ___________________________________________

Não me lembro da minha mãe. Ella morreu tinha eu um anno. Tudo o que ha de disperso e duro na minha 
sensibilidade vem da ausencia d’esse callor e da saudade inutil dos beijos, de que me não lembro. Sou postiço. 
Acordei <Despertei>[↑] sempre {em camas alheias} <contra seios outros>[↑], accalentado por desvi<os>/o\.
 Ah, é a saudade do outro que eu poderia ter sido que me dispersa e sobresalta! Quem <outro>[↑] seria 
eu se me tivessem dado carinho {desde o v} <do que vem desde>[↑] o ventre até aos beijos na cara pequena?

1

2

3

4
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[4/29v]  [a] 206 [b] II: 27 [c] 30 [d] 509, 508 [e] 360  
Materiais:  
Cont. de [4/29r]

Transcrição:

Sou todas estas1 coisas, embora o não queira, no fundo confuso da minha sensibilidade fatal.

Em principados de desespero...2

  ___________________________________________

 Talvez que a saudade de não ser filho tenha grande parte na minha indifferença sentimental. Quem, em 
creança, me apertou contra a cara não me podia apertar contra o coração. Essa estava longe, num jazigo — essa 
que me pertenceria, se o Destino {quizesse} <houvesse>[↑] querido que me pertencesse.
 Disseram-me, mais tarde, que minha mãe era bonita, e {do que} dizem que, <quando m’o dis-
seram>[↑], eu não disse nada. Era já apto de corpo e alma, <desentendido de emoções,>[↑] e o fallarem3 ainda 
não era uma noticia de outras paginas<.>/,\ <difficeis de imaginar.>[→] 
 Meu pae, que vivia longe, {matou} <que vivia longe, matou-se>[↑] quando eu tinha trez annos e nunca 
o conheci. <Não sei ainda porque é que vivia longe. Nunca me importei de o saber.>[↑] Lembro-me da noticia da 
sua morte <como de uma grande>[←] seriedade ás {ref} <primeiras>[↑] refeições depois de a saber4. Olhavam, 
lembro-me, de vez em quando para mim. E eu olhava de troco, entendendo estupidamente. Depois comia com 
mais regra, pois talvez, sem eu ver, continuassem a olhar.5

Sou todas essas coisas, embora o não queira, no fundo confuso da minha sensibilidade fatal.

 

1 estas | [a, b] essas [c, d, e] estas
2 Frase não incluída nas edições
3 o fallarem | [a, b, d] o falar [c, e] o falarem *
4 a saber | [a, b] se saber [c, d e] a saber
5 olhar | [a, b, d] olhar-me [c, e] olhar

5

6

7

8

9

10
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[4/36] [a] 351 [b] I: 153 [c] 321 [d] 517 [e] 381  
Materiais:  
• Fragmento de papel almaço • ms. a lápis • sem título 
Datação EC: 1931 [?]  

Transcrição:

 A opportunidade é como o dinheiro, que, aliás, não é mais que uma opportunidade. Para quem age, a 
opportunidade é um episodio da vontade, e a vontade não me interessa. Para quem, como eu, não age, a oppor-
tunidade é o canto da falta de sereias. Tem que ser desprezado com volupia, arrumado alto para nenhum uso.
 Ter occasião de... Nesse campo se disporá a estatua da {renuncia} renuncia. {Ó largos campos} 
 {O espectador está na sombra.} 
 Ó largos campos ao sol, o espectador, por quem só sois vivos, contempla-vos da sombra.
 ___________________________________________
na magnificência triste das penumbras.1

O alcool das grandes palavras e das 
<largas phrases que como ondas erguem a respiração do seu rhythmo e se desfazem sorrindo, na ironia das 
cobras da espuma,>[←]  

1 Isto é o último segmento da frase escrita na margem esquerda. O segmento foi escrito tardamente no espaço acima 
da frase “O alcool”.
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[4/64] [a] 336 [b] I: 117 [c] AP4 [d] 162 [e] 131  
Materiais:  
• Fragmento de papel de grande dimensões • dact. a tinta preta e ms. a lápis • sem título 
Datação EC: 1916 [?]  

Transcrição:

 E para ti, ó Morte, vá a nossa alma e a nossa crença, a nossa esperança e a nossa saudação!
 Senhora das Ultimas Cousas, Nome Carnal do Mysterio e do Abysmo — alenta e consola quem te 
busca, sem te ousar procurar!
 Senhora da Consolação □

 Virgem-Mãe do Mundo absurdo, forma do Chãos incomprehendido, alastra e estende o teu reino sobre 
todas as cousas — sobre as flores que pressentem que murcham, sobre as feras que estremecem <tropeçam>[←]  
de velhas, sobre as almas que nasceram para te amar <penando>[↓] entre o erro e a illusão da vida!

, Lago ao luar dormindo <sereno>[↑] entre rochedos, longe da lama e da polluição da Vida!

<A vida, espiral do Nada, infinitamente anciosa por o que não pode haver.>[↓] 
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[4/68] [a] 27, 357, 259, 78, 437 [b] I: 128 [c] 310 [d] 59 [e] 11  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’  • ms. a tinta preta • sem título 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

 Minha alma é uma orchestra occulta; não sei que instrumentos tangem e rangem2, cordas e harpas, 
timbales e tambores, dentro de mim. Só me conheço como {me} {me} symphonia.
    _________

Todo o esforço é um crime. <porque>[↑] <T>/t\odo o gesto é um sonho morto3.
    _________

As tuas mãos são rolas <pombas>[↑] presas. Os teus labios são rolas mudas, (que os4 meus olhos vêem arrulhar).
Todos os teus gestos são aves. És andorinha {no abaixares} <no abaixares-te>[↑], condôr no olhares-me, aguia 
nos teus extases de orgulhosa indifferente. É toda ranger de azas, como dos □, a lagoa de eu te vêr.
 Tu és toda alada, toda □ 
    _________

 Chove, chove, chove... 
 Chove constantemente, gemedoramente, □

 {Um} <Meu>[↑] corpo treme-me a alma de frio... Não um frio que ha no espaço, mas um frio que ha 
em ver a chuva <eu {eu} ser o espaço>[↑]...

 Todo o prazer é um├vicio├, porque buscar o prazer é o que todos fazem na vida, e o unico vicio negro 
é fazer o que toda a gente faz.

 

1 Publicado de maneira dispersa em [a]  “Minha alma (...) symphonia” (27), “Todo o esforço (...) sonho morto” (357), 
“As tuas (...) alada, toda...” (259), “Chove, chove (...) o espaço” (78), “Todo o prazer (...) gente faz”  (437).
2 tangem e rangem | [a, b] tange e range [c, d, e] tangem e rangem  
3 morto | [a, b, d] inerte [c, e] morto
4 os | [a, b, d] aos [c, e] os
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[4/69] [a] 260 [b] I: 127 [c] 345 [d] 58 [e] 2  
Materiais:  
• Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’  • ms. a tinta preta • sem título 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

 Eu não sonho possuir-te. Para que? Era traduzir para plebeu <a>/o\ meu sonho. Possuir um corpo é sêr 
banal. Sonhar possuir um corpo é {pe} <talvez>[↑] peor, ainda que seja difficil sel-o: é sonhar-se banal — horror 
supremo.
    _________

 E já que queremos ser estereis, sejamos tambem castos, porque nada pode haver de mais ignobil e 
baixo do que, renegando da Natureza o que n’ella é fecundado, guardar villâmente d’ella o que nos praz no que { 
† a fecundação} <renegamos. Não ha nobrezas aos bocados.>[↑]  
 Sejamos castos como ├eremitas├ <├labios mortos├>[↑], puros como corpos sonhados, resignados 
{como} a ser tudo isto, como freirinhas doidas...
    _________

 Que o nosso amor seja uma oração... Unge-me de vêr-te que eu farei dos meus momentos de <te>[↑]  
sonhar um rosario onde ├os meus tedios serão padre-nossos e as minhas angustias ave-marias...├
 Fiquemos assim eternamente como uma figura de homem em vitral defronte de uma figura de mulher 
n’outro vitral... Entre nós, sombras cujos passos soam frios, a humanidade passando... Murmurios de rezas, 
segredos de n passarão entre nós... Umas vezes enche-se bem o ar de □ de incensos. Outras vezes, para este lado 
e para aquelle uma figura de estatua 
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[4/69v] [a] 260 [b] I: 127 [c] 345 [d] 58 [e] 2  
Materiais:  
Cont. de [4/69r]

Transcrição:

 rezará aspersões... E nós sempre os mesmos vitraes, ora1 côres {sob o sol} <quando o sol>[↑] nos bata, 
ora linhas quando a {tarde} noite caia...Os seculos não tocarão n<a>/o\ nosso silencio vitreo... Lá fóra passarão 
civilizações, escacharão revoltas, turbilhonarão festas, correrão mansos quotidianos povos... E nós, ó meu amôr 
irreal2, teremos sempre o mesmo gesto inutil, a mesma existencia falsa, e a mesma □ até um dia3, no fim de uns4 
seculos de imperios, a Egreja finalmente rúa e tudo acabe...
 Mas nós que não sabemos d’ella ficaremos ainda, não sei como, não sei em que espaço, não sei porque 
tempo, vitraes eternos, horas de ingenuo desenho {que um arti} pintado por um qualquer artista que dorme ha 
muito sob um tumulo godo onde dois anjos de mãos postas gelam em marmore a idéa de morte.
 

1 ora | [a, b, d] nas [c, e] ora
2 irreal | [a, b, d] viril [c, e] irreal 
3 e a mesma □ até um dia = e a mesma □ até que um dia  | [a, b, d] e a mesma (...) | Até [que] um dia [c, e] e as 
mesma □ até que um dia  
4 uns | [a, b, d] vários [c, e] uns
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[4/87 e 87v] [a] 440 [b] I: 69 [c] 329 [d] 76 [e] 31  
Materiais:  
• Um envelope pequeno  com dois carimbos com data ‘13.5.13’ • ms. a tinta preta • sem título  
Datação EC: post 10/5/1913  

Transcrição:

 Pensaste já, ó ├Outra├, quão invisiveis somos uns para os outros? Meditaste já em quanto nos descon-
hecemos? Vemo’-nos e não nos vemos. Ouvimo’-nos e cada um escuta apenas uma voz que está dentro de si.
 As palavras {são} dos outros são erros do nosso ouvir, naufragios do nosso entender. Com que 
confiança cremos no nosso sentido das palavras dos outros. Sabem-nos a morte volupias que outros poem1 em 
palavras. Lemos volupia e vida no que outros deixam cahir dos labios sem intenção de dar sentido profundo...
 A voz dos regatos que interpretas, pura explicadora2, a voz das arvores onde pomos sentido no seu 
murmurio — ah, meu amor ignoto, quanto tudo isso é nós e phantasias tudo de cinza que se escoa pelas grades 
da nossa cella!

1 poem = põem
2 interpretas, pura explicadora | [a] interpretamos [...] explicadora [b, d] interpretas pura explicadora [c, e] 
interpretas, pura explicadora
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[5/6] [a] 441 [b] I: 118 [c] GT p. 429 [d] 228 [e] 44  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • o título ‘Cascata’ não figura nas listas de trechos indicados para o L. do D. 
Datação EC: 1913 [?]  

Transcrição:

Cascata.

 A creança sabe que a boneca não é real, e trata-a como real, {até} até choral-a <e se desgostar>[↑] 
quando se parte. A arte da creança é a de irrealizar. Bendita essa {epoca} □ /edade errada\ da vida, quando a vida 
<o amor>[↓] [↔]se nega por não haver sexo, quando se nega [↔] a realidade por brincar, tomando por reaes as 
cousas que o não são!
 Que eu seja {sempre} volvido creança e o fique sempre, sem que me importem os valores que os 
homens dão ás cousas nem as relações <ligações>[↑] que os homens estabelecem entre ellas. Eu, quando era 
pequeno, punha muitas vezes os soldados de chumbo de pernas para o ar... E ha argumento algum, com geitos 
logicos para convencer, que nos prove1 que os soldados reaes não devem andar de cabeça para baixo?
 A creança não dá <mais>[↑] valôr ao ouro do que ao vidro. E na verdade, o ouro vale mais? — A cre-
ança acha {que} obscuramente absurdos as paixões, as raivas, os receios que vê esculpidos nos2 gestos adultos. E 
não são na verdade absurdos e vãos todos os nossos receios, e todos os nossos odios, e todos os n/3 amores?

 

1 nos prove | [a, b] me prove [c, d, e] nos prove 
2 nos | [a, b, d| em [c, e] nos
3 n/ = nossos
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[5/6v] [a] 441 [b] I: 118 [c] GT p. 429 [d] 228 [e] 44  
Materiais:  
Cont. [5/6r]

Transcrição:

 
 O divina e absurda intuição infantil! Visão {real} <verdadeira>[↑]1 das cousas, que nós vestimos de 
├convenções├ no mais {nu} <nu>[↑] vel-as, que nos embrumamos de ideás nossas no mais directo olhal-as!
Será Deus uma creança muito grande? O universo inteiro não parece uma brincadeira, uma partida de creança 
travessa? Tão irreal, tão □, tão □

 Lancei-vos, rindo, esta idéa {a cabeça} <ao ar>[↑] e vede como ao vel-a distante de mim de repente 
vejo o que de horrorosa ella é e □ ! (Quem2 sabe se ella não contém a verdade?)
E ella cahe e quebra-se-me aos pés, em pó de horror e estilhaços de mysterio3...
 Accôrdo para saber que existo...
 Um grande tedio incerto gorgoleja erradamente fresco ao ouvido, pela cascata4, cortiçada abaixo, lá no 
fundo5 ├estupido├ do jardim.

1 Visão verdadeira | [a, b] Visão verdade [c, d, e] Visão verdadeira
2 (Quem | [a, c] E quem [b, d, e] (Quem  
3 mysterio | [a, b, d] angústia [c, e] mistério 
4 pela cascata | [a, b, d] pelas cascatas [c, e] pela cascata
5 no fundo | [a, b] ao fundo [c, d, e] no fundo
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[5/9] [a] 281 [b] I: 236 [c] GT p. 485 [d] 151 [e] 87  
Materiais:  
• Folha de papel pautado • ms. a tinta preta • o título ‘Carta’ não figura nas listas com trechos destinados para o livro. Na edição 
[c] R. Zenith publicou este texto com o doc. [4/74] no mesmo trecho com o título ‘Uma carta’ 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

Carta
 Eu não saberia nunca como ageitar a minha alma a levar o meu corpo a possuir o seu. Dentro de mim, 
mesmo ao pensar n’isso tropeço em obstaculos que não vejo, enredo-me em teias que não sei o que são. Que 
muito mais me não aconteceria se {me} <†>/e\u quizesse possuil-a realmente?
Que eu — repito-lh’o — era incapaz de o tentar fazer. {Mes} <Nem>[↑] sequer me ageito a sonhar-me fazendo-
o.

 São estas, minha Senhora, as palavras que tenho a escrever á margem da significação do seu olhar in-
terrogativo [↔] involuntariamente. E n’este livro que, primeiro, lerá esta carta para si. Se não soubér que é para 
si, resignar-me-hei a que assim seja. Escrevo mais para me entreter do que para lhe dizer qualquer cousa. Só as 
cartas commerciaes são dirigidas. Todas as outras devem, pelo menos para o homem superior, ser apenas d’elle 
para si-proprio.
<Nada mais tenho a dizer-lhe. Creia que a admiro tanto quanto posso. Ser-me-hia agradavel que pensasse em 
mim ás vezes.>[←] 
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[5/15] [a] 485 [b] I: 174 [c] GT p. 429 [d] 262 [e] 165  
Materiais:  
• Meia folha de papel azulado • dact. a tinta azul • título ms. a lápis • o título ‘Cenotaphio’ não figura nas listas com trechos 
destinados para o livro 
Datação EC: 1920 [?]  

Transcrição:

Cenotaphio

 Nem viuva nem filho lhe poz na bocca o obulo, com que pagasse a Charonte. São velados para nós 
os olhos com que transpoz a Styge e viu nove vezes {espelhado} <reflectido>[↑] nas aguas inferas o rosto que 
não conhecemos. Não tem nome entre nós a sombra agora errante nas margens dos rios soturnos; o seu nome é 
sombra tambem.
 Morreu pela Patria, sem saber como nem porquê. O seu sacrificio teve a glória {e}/d\e não se con-
hecer. Deu a vida com toda a inteireza da alma: por instincto, não por dever; por amor á {Taria} Patria, não por 
consciencia d’ella. Defendeu-a como quem defende uma mãe, de quem somos filhos não por logica, senão por 
nascimento. Fiel ao segredo primevo, não pensou nem quiz, mas viveu <morreu>[↑] a sua morte instintivamente, 
como havia vivido a sua vida. A sombra que usa agora se irmana como as que cahiram em Thermopylas, fieis na 
carne ao juramento em que haviam nascido.
 Morreu pela Patria como o sol nasce todos os dias. Foi por natureza o que a Morte havia de tornal-o.
 Não cahiu servo de uma fé ardente, não o mattaram combatendo pela baixeza de um grande ideal. 
Livre da injuria da fé e o insulto da humanitarismo, < Livre da esperança vil em melhores dias para a humani-
dade,>[↑] não cahiu em defesa de uma idéa politica, ou do futuro da humanidade, ou de uma religião por haver. 
Longe da fé no outro mundo, com que se enganam os credulos de Mahomet <Christo>[↑] e os sequazes de 
Christo <Roma>[↑] viu a morte chegar sem esperar nella a vida, viu a vida passar sem que esperasse vida mel-
hor.
 Passou naturalmente, como o vento e o dia, levando comsigo a alma, que o fizera differente. Mergul-
hou na sombra como quem entra na porta onde chega. Morreu pela Patria, a unica cousa superior a nós de que 
temos conhecimento e razão. O paraizo do mahometano ou christão, o esquecimento trascnedente1 do Buddhista 
não se lhe reflectiram nos olhos quando nelles se apagou a chamma, que o fazia vivo na terra.

1 trascnecedente = transcendente
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[5/16] [a] 485 [b] I: 174 [c] GT p. 429 [d] 262 [e] 165  
Materiais:  
Cont. de [5/15]

Transcrição:

Não soube quem foi, como não sabemos quem é. Cumpriu o dever sem saber o que cumpria. Guiou-o o que faz 
florir as rosas {a} <e>[↑] ser bella <triste>[↑] a morte das folhas. A vida não tem razão melhor, nem a morte 
melhor galardão.

--------  do heroismo simples, sem céu a ganhar pelo martyrio, ou humanidade a salvar pelo exforço; da velha 
raça pagan que pertence á Cidade e para fóra de quem estão os barbaros e os inimigos.

--------  mas na emoção com que o filho quer á mãe, porque ella é a sua mãe e não por elle ser seu filho (?)

Visita agora, conforme os deuses concedem, as regiões onde não ha a luz, {ouvindo} <passando>[↑] os lamentos 
de Cocyto e o fogo de Phlegethonte e ouvindo na noite o {lpas} lapso leve da livida ond<e>/a\ lethé a1.

Elle é anonymo como o instincto que o mattou. Não pensou que ia morrer pela Patria; morreu por ella. Não 
determinou cumprir o seu dever; cumpriu-o. A quem não teve nome na alma, justo é que não perguntemos que 
nome definiu o seu corpo. Foi portuguez; não sendo tal portuguez, é o portuguez sem limitação.

O seu logar não é ao pé dos creadores de Portugal, cuja estatura é outra, e o<y>/u\tra a consciencia. Não lhe cabe 
a companhia dos semideuses, por cuja audácia cresceram os caminhos do mar e houve mais terra que caber no 
nosso alcance.

Nem estatua nem lapide narre quem foi o que foi todos nós; como é todo o povo, deve ter por tumulo toda esta 
terra. Em sua propria memoria o {sepultemos} devemos sepultar, e por lapide por-lhe o seu exemplo apenas.

1 lethé a = lethéa



1520



1521

[5/23] [a] 288 [b] I: 106 [c] 424 [d] 263 [e] 514  
Materiais:  
• Papel de máquina • ms. a lápis • sem título 
Datação EC: [?]  

Transcrição:

 Todos os dias acontecem no mundo coisas que não são explicáveis pelas leis que conhecemos das 
coisas <seres>[↑]. Todos os dias, falladas nos momentos, esquecem, e o mesmo mysterio que as trouxe as leva, 
convertendo-se o segredo em esquecimento. Tal é a lei do que tem que ser esquecido porque não pode ser expli-
cado. Á luz do sol continúa regular o mundo {visivel} <visivel>[↓]. O alheio espreita-nos da sombra.
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[5/26v] [a] II, p. 269 [b] I: - [c] - [d] - [e] AG p. 635  
Materiais:  
• Metade de um impresso de ‘Proposta para hypotheca’ • ms. a tinta preta • Cf. [e] p. 634: ‘Este poema e outros “versos 
incompletos” não são necessariamente atribuíveis a Bernardo Soares.’ A última frase é a continuação do texto no recto (cf. a 
secção ‘Núcleo de textos do Livro do Desassossego’
Datação: 15/5/1913 
  
Transcrição:
   15-V-1913
Ella canta e as suas notas <soltas> tecem
Penumbras de sentir no □ ar...
Em torno as cousas todas entristecem <adormecem>[↓] <anoitecem>[↓] 
Só para que ella lhes possa ser luar.
  __________
Ó alma derramando-se invisivel,
Ó natural requinte da expressão...
Rio de som {atraz em tua mente} <em tua agua>[↑]   
Vai boiando em silencio □ e insensivel
E debruça-se a vel-o o inextinguivel 
├Esforço de ser perfeito <subir>[↑] de imperfeição.├
  __________
├Azas de borboletas de só-spirito├
Volteiam □ em torno dos sons
Que a tua voz em espiraes

  __________

 E quando a mentira começar a dar-nos prazer, falemos a verdade para lhe mentirmos. E quando nos 
causar angústia, paremos, para que o sofrimento nos não signifique nem perversamente prazer...
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[5/30] [a] 493 [b] I: 155 [c] 132 [d] 122 [e] 138  
Materiais:  
• Fragmento de papel fino • dact. a tinta roxa • sem título • intervenções manuscritas a lápis
Datação EC: 1917 [?]  

Transcrição:

Quanto mais contemplo o spectaculo do mundo, e o fluxo e refluxo da mutação das cousas, mais profunda-
mente me compenetro da ficção ingenita de tudo, do prestigio falso ├da pompa├ de todas as realidades. E nesta 
contemplação, que a todos<,> que reflectem<,> uma ou outra vez terá succedido, a marcha multicolor {das 
civli} dos costumes e das modas, o caminho complexo dos progressos e das civlizações1, a confusão grandiosa 
dos imperios e das culturas — tudo isso me aparece como um mytho e uma ficção, sonhado entre sombras e 
esquecimentos <desmoronamentos>[↑]. Mas não sei se a definição suprema de todos esses propositos mortos, 
até quando conseguidos, deva estar na abdicação extatica do Buddha, que, <ao>[←] comprehende<ndo>/r\ a 
vacuidade das cousas, se ergueu do seu extase dizendo “Já sei tudo”, ou na indifferença demasiado experiente do 
imperador Severo: “omnia fui, nihil expedit — fui tudo, nada val a pena”.

1 civlizações = civilizações
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[5/37] [a] 502 [b] I: 243 [c] 362 [d] 391 [e] 515  
Materiais:  
• Folha de papel pequena • ms. a tinta preta • sem título
Datação EC: será de 1914 

Transcrição:

 é legitima toda a violação da lei moral que é feita em obediencia a uma lei moral superior. Não é 
desculpavel roubar um pão por ter fome. É desculpavel <a um artista>[↑] roubar dez contos para {que viva} 
<garantir>[↑] por dois annos a sua vida e tranquillidade, desde que a sua obra tenda a um fim civilizacional1; se é 
uma mera obra esthetica, não vale o argumento.

1 um fim civilizacional | [a, b] um fim [...] [c, d, e] um fim civilizacional 
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[5/59v] [a] II, p. 272 [b] I: - [c] - [d] - [e] AG, p. 742  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • Cf. [e] p. 742: ‘Este poema e outros “versos incompletos” não são necessariamente 
atribuíveis a Bernardo Soares.’ • Na parte inferior da página existe a cont. do texto no documento [5/59r], cf. a secção ‘Núcleo 
de textos do Livro do Desassossego’
Datação: 13/1/1920

Transcrição:

Aos deuses uma cousa se agradeça:
O somno. A vida esqueça
Já que não pode {ser o que o desejo} <nunca ser feliz.>[↑] 
Porisso, com um rito definido
Encostemos a fronte ao travesseiro
E deponhamos como ante um juiz
O nosso anseio derradeiro.

Sim, o somno, o socego, o não ser nada
A morte {mom} <sempre ansiada>[↑] 
Cruzada um momento sem razão
No socego da fronte que repousa
Alheia a toda a coisa.
O apagamento, bem ou mal, de tudo.
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[5/62] [a] 185 [b] I: 262 [c] 189 [d] 192 [e] 113  
Materiais:  
• Quarto de folha de papel almaço • ms. a tinta preta • o título ‘Dia de chúva’ não figura nas listas com trechos destinados para 
o livro. 
Datação EC: 1915 [?]  

Transcrição:

 Dia de chuva

O ar é de um amarello escondido <occulto>[↑], como um amarello pallido visto atravez um1 branco sujo. Mal 
ha amarello no ar acinzentado. A pallidez do cinzento, porém, {amare} tem um amarello na <da>[↑] sua tristeza. 
<supposto>[↓] 

1 um = dum
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[5/75v] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] AG, p. 672  
Materiais:  
• Fragmento de papel • ms. a tinta preta • sem título • Este texto não publicado em nenhuma das edições; o texto só apareceu 
brevemente na edição de R. Zenith. Foi integrado na 7a edição (2007) (no 212) e retirado da 8a edição (2009) do Livro. 
Datação EC: 1914 [?]   

Transcrição:

Sim <a>/o\ racional é <o> real, e o real racional. Deus é ├um grande├ hegeliano, <E é-o>[↑] ├não só na ob-
scuridade do modo como expõe o mundo, mas tambem na propria essencia do seu pensamento-cousas├.





 III  
Cânone (A)

Listas ou apontamentos editoriais que 
mencionam o Livro do Desassossego
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[2/60] [a] 8 [b] I: p.57 [c] AP, IV, B [d] 602 [e] 459
Materiais:  
• Papel com marca de água “Grahams Bond Registered’ • dact. a tinta azul e ms. a lápis • intervenções ms. a tinta preta  e dact. 
a tinta vermelha. O texto na metado inferior da página (“Somos morte”) encontra-se no núcleo dos textos. 
Datação EC: 1931 [?]    

Transcrição:

L. do D.
 (nota)

A organização do livro deve basear-se numa escolha, rigida quanto possivel, dos trechos variadamente exis-
tentes, adaptando, porém, os mais antigos, que falhem à psychologia de B. S.1, tal como agora surge, a essa vera 
psychologia. Àparte isso, ha que fazer uma revisão geral do proprio estylo, sem que elle perca, na expressão 
intima, o devaneio e o desconnexo logico que o caracterizam.

Ha que estudar o caso de se se devem inserir trechos grandes, classificaveis sob titulos grandiosos, como a 
Marcha Funebre do Rei Luiz Segundo da Baviera, ou a Symphonia de uma Noite Inquieta. {O mais provavel é 
deixar} Ha a hypothese de deixar como está o trecho da Marcha Funebre, e ha a hypothese de a transferir para 
outro livro, em que ficassem os Grandes Trechos juntos.
 

1 B.S. = Bernardo Soares
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[5/25] [a] 2 [b] I: 35 [c] - [d] - [e] 446  
Materiais:  
• Meia folha (inferior) de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta • o texto que segue a lista está incluido 
no núcleo de textos destinados para o livro.
Datação EC: circa 15-05-1913

Transcrição:

 Livro do Desassocego:
    13 trechos.
1. Peristylo.
2. Bailado.
3. O Ultimo Cysne.
4. Tecedeira...
5. Encantamento.
6. Apotheose <Epiphania>[↓] do Absurdo (<ou>[↑] da Mentira).
7. Antemanhã.

Fim —
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[5/81] [a] 6 [b] I: - [c] - [d] - [e] 330  
Materiais:  
Uma folha de papel de máquina • dact. a tinta preta • 
Datação EC: post. 18-10-1931

Transcrição:

 

Do “Livro do Desasocego,
composto por Bernardo 

Soares, ajudante de guarda-
livros na cidade de Lisboa”,

por

Fernando Pessoa
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[5/82] [a] 4 [b] I: 37 [c] - [d] - [e] 448  
Materiais:  
• Meia folha (superior) de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’  • ms. a tinta preta • 
Datação EC: 1913?

Transcrição:

Livro do Desasocego

1. Na Floresta do Alheamento.                                 
2. Viagem Nunca Feita.
3. Intervallo doloroso.                                                    
4. Epilogo na Sombra.├
5. Nossa Senhora do Silencio
6. Chuva d’Oiro
7. Litania da Desesperança
8. Ethica do Silencio.
9. Idyllio Magico.                                         
10. Perystilo.
11. Apotheose do Absurdo.
12. Paysagem de Chuva.
13. Glorificação das Estereis.
14. As Trez Graças A Coroada de Rosas. 

—————  de Myrtos 
—————  de Espinhos

(
)

Bailado. O Ultimo
Cysne. Hora Tremula( ).

├
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[5/83] [a] 1 [b] I: 44 [c] - [d] - [e] 453  
Materiais:  
Cartão timbrado da firma F.A. Pessoa • ms. a tinta preta
Datação EC: 1918?

Transcrição:

Na casa de saude de Cascaes
 inclue: — (1) Introducção, entrevista
        com António Mora.
  (2) Alberto Caeiro
  (3) Ricardo Reis.
  (4) “Prologomenos” de Antonio 
        Mora.
  (5) Fragmentos.
_______________________________________________

Vida e obras do engenheiro
            Alvaro de Campos

_______________________________________________

Livro do Desassocego.
 escripto por Vicente Guedes,
 publicado por Fernando 
 Pessoa.
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[5/84] [a] 3 [b] I: 36 [c] - [d] - [e] 450  
Listas e apontamentos editoriais

Materiais:  
Recorte de papel • ms. a tinta preta 
Datação EC: 1916?

L. do D. 

1.  Introducção.
2.  Na Floresta do Alheamento.
3.  Paysagem de Chuva.
4.  Chuva Obliqua.
5.  Marcha Funebre para o Rei Luiz Segundo 
      da Baviera.
6.  Diario.
7.  Symphonia de uma Noite Inquieta.
8.  Manhã. 
9.  Sonho  ├Triangular.├   
10. N. Senhora das D. (?).
11. □
12. □
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[5/85] [a] 5 [b] I: 38 [c] - [d] - [e] 447  
Materiais:  
Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a tinta preta
Datação EC: 1913?

Transcrição:

Metaphysico do Epitheto.
Glorificaao das Estereis
{Mo} A bórdo.
Monotonia ├azul├
(Lagoa da monotonia)
 ________
1. Peristylo
2. Paysagem de chuva.
3. Glorificação das estereis.
4. Litania da Desesperança.
5. Apotheose do Absurdo.
6. A bórdo. [Viagem nunca feita]
7. Metaphysica do Epitheto.
8. Na Floresta do Alheamento.
9. Chuva de O<u>/i\ro
10. As tres Silenciosas <Enlacadas.>[↑]

11. Rua Deserta.
12. Sonho Triangular.
13. Idyllio Illogico.
14. (Ethica do Silencio)
   

Bailado. O Ultimo
Cysne. Hora Tremula

A Coroada de Rosas. 
A Coroada  de myrtos 
A Coroada  de espinhos

( )
n’um sofá dobra-se
{a bor} a bordo
a sonhar com
          uma cousa
          qualquer

[ ]
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[7/29] [a] 9 [b] I: - [c] - [d] - [e] 482  
Materiais:  
Meia folha de um impresso de ‘Proposta para Hypotheca’ • ms. a lápis
Datação EC: 1913?

Transcrição:

—  2 idéas para o L. do Des.
——
— Voto — Democracia — Arista1 (critica)
   como se passa de uma idéa
——   de aristocracia a outra.
— Patriotismo: deveres dos estadistas
——
— J. C.2 — um blagueur — as provas...
  Cf. c/ O Wilde3 
——
Amor patriotico — o caminho4 

1 Arista = Aristocracia
2 J. C. = Jesus Christo ? | [a] % [?] 
3 c/ O Wilde = com Oscar Wilde
4 Amor patriotico — o caminho | [a] Unico patriota - o [...] [e] Crime patriotico - o †
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[9/12] [a] 7 [b] I: 57 [c] AP, B [d] 602 [e] 458  
Materiais:  
Meia folha de papel • dact. a tinta preta • as duas linhas iniciais dact. a tinta vermelha
Datação EC: 1929?

Transcrição:

Nota para as edições proprias.
      (e aproveitavel para o “Prefacio”)

Reunir, mais tarde, em um livro separado, os poemas vários que havia errada tenção de incluir no Livro do 
Desa<c>/s\ocego; este livro ,deve1 ter um titulo mais ou menos equivalente a dizer que contém lixo ou intervallo, 
ou qualquer palavra de egual afastamento.

Este livro poderá, aliás, formar parte de um definitivo de refugos, e ser o armazem publicado do impublicavel 
que pode sobreviver como exemplo triste. Está um pouco no caso dos versos incompletos do lyrico morto cedo, 
ou das cartas do grande escriptor, mas aqui o que se fixa é não só inferior senão que é differente, e nesta differen-
ça consiste a razão de publicar-se pois não poderia consistir em a de se não dever publicar.
 

1 livro ,deve = livro deve
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[9/13] [a] - [b] I: - [c] p. 527 [d] - [e] 521  
Materiais:  
Folha de papel liso • ms. a lápis
Datação EC: 

Transcrição:

Carefully see whether the ‘sciencia de latente’ attitude is or is not that of the author of L. do D.1

-----

Tornar puramente literaria a receptividade dos sentidos, e as emoções, quando acaso inferiorizem aparecer, 
convertel-as em materia aparecida para com ella estatuas se esculpirem de palavras fluidas e lambentes. 

1 Este frase não foi incluida em [a], [b], [d]
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[141/38] [a] - [b] I: - [c] - [d] 601 [e] 461  
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Prefácio às Ficções do Interlúdio’, que se trata com a poesia e a 
prosa dos heterónimos. Veja os documentos [16/58-62] e [20/78], que também pertencem ao conjunto e que foram incluídos 
nesta tese. 

Fragmento de papel • ms. a lápis • no verso existem alguns apontamentos soltos. 
Datação EC: post 1916

Transcrição:

Fic. do Interl.1

 
    Prefacio.
 
{a constante única de} o traço constante de uma vida dispersa — a solidão que me acompanha sempre por mim e 
porisso me define e sempre definiu.

De todas as fórmas com que se o homem2 entretem em viver, nenhuma├deveras├ me foi dada. Tenho passado 
pela vida <pelas cousas>[↑] como o espectro3 de {mim mesmo}<minha vida>[↑], feito d’outra materia <que os 
mais>[←] <porém>[↑] e pensando4 com o meu espirito, irmão gemeo da negação de mim mesmo.

1 Fic. do Interl. = Ficções do Interlúdio
2 com que se o homem | [d] com que o homem se [e] com que se o homem
3 o espectro | [d] o espírito [e] o espectro
4 d’outra materia <que os mais>[←] <porém>[↑] e pensando | [d] de outra matéria e pensando [e] d’outra materia 
que os mais porém e pensando
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[14C/41] [a] - [b] I: 89 [c] - [d] 555 [e] -  
Materiais:  
Fragmento de papel • ms. a lápis
Datação EC: -

Transcrição:

attinge o extremo doloroso em Omar Khayyam, ou Fitzgerald por elle.    
__________________________
    O Sonho?
       Luiz II da Baviera

_________________________________________

vida... vida translata (judeus, maometanos e, até certo ponto, os mesmos Cristãos, talvez porque são em parte 
judeus na sua religião

_________________________________

O socialismo, o anarquismo, os ismos todos do estomago translato (em que o estomago passa para a cabeça) são 
impotencias da ideologia que não formas do ideal. Além d’isso, não são arte, nem a pintura os pode reprodu-
zir.  

[14C/41v] [a] - [b] I: 89 [c] - [d] 555 [e] -  

o persa, principe do Tedio, mestre do desconsolo e da desillusão

nem amor até - {á}<por aquella mesma>[↑] Saki que {abrasasse}<aqui>[↑] e alli apparece nos rúbayat, <não é 
como mulher que apparece, senão, e sòmente, como a moça que serve o vinho>[↓]<e canta para dizer-nos que 
nada tem que nos dizer.>[↓] quem é ella? Uma mulher? Não: é só a moça que serve o vinho. 

<este ideal d<a>/o\ {desol} tedio, já, {por o}porém,  o havia exposto o Salomão do Ecclesiastes - imagem e 
symbolo da sabedoria. E outro, não rei mas imperador, o exprime tambem despedindo-se: □
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[16/22] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -  
Materiais:  
O documento contém um poema com data de 20/1/1913, e o apontamento: ‘O titulo Desasocego’, uma das primeiras 
referências ao título. 
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[16/58] [a] - [b] II: 11 [c] AP, C, p. 509 [d] 599 [e] 463  
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Prefácio às Ficções do Interlúdio’, que se trata com a poesia e a 
prosa dos heterónimos. Veja os documentos [141/38], [16/59-62] e [20/78], que também pertencem ao conjunto e que foram 
incluídos nesta tese. 

Transcrição:

Prefacio ás “Ficções do Interludio”.

 Umas figuras insiro em contos, ou em subtitulos de livros, e assigno com o meu nome o que ellas 
dizem; outras projecto em absoluto e não assigno senão com o dizer que as fiz. Os typos de figuras distinguem-se 
do seguinte modo: nas que destaco em absoluto, o mesmo estylo me é alheio, e, se a figura o pede, contrario, até, 
ao meu; nas figuras que subscrevo não ha differença do meu estylo proprio, senão nos pormenores inevitaveis, 
sem os quaes ellas se não distinguiriam entre si.

 Compararei algumas d’estas figuras, para mostrar, pelo exemplo, em que consistem essas differen-
ças. O ajudante de guarda-livros Bernardo Soares e o Barão de Teive — são ambas figuras minhamente alheias 
— escrevem com a mesma substancia de estylo, a mesma grammatica, e o mesmo typo e forma de {portug}
proprie<ed>/da\de: é que escrevem com o estylo que, bom ou mau, é o meu. Comparo as duas porque são casos 
de um mesmo phenomeno — a inadaptação á realidade da vida, e, o que é mais, a inadaptação pelos mesmos 
motivos e razões. Mas, ao passo que o portuguez é egual no Barão de Teive e em Bernardo Soares, o estylo 
differe em que o do fidalgo é intellectual, despido de imagens, um pouco, como o direi?, hirto e restricto; e o do 
burguez é fluido, participando da musica e da pintura, pouco architectural. O fidalgo pensa claro, escreve claro, 
e domina as suas emoções, se bem que não os seus sentimentos; o guarda-livros nem emoções nem sentimentos 
domina, e quando pensa é subsidiariamente a sentir.
Ha notaveis similhanças, por outra, entre Bernardo Soares e Alvaro de Campos. Mas, desde logo, surge em 
Alvaro de Campos o desleixo do portuguez, o desatado das imagens, mais intimo e menos propositado que o de 
Soares.
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[16/59] [a] - [b] II: 11 [c] AP, C, p. 509 [d] 599 [e] 464  
  
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Prefácio às Ficções do Interlúdio’, que se trata com a poesia e a 
prosa dos heterónimos. Veja os documentos [141/38], [16/58-62] e [20/78], que também pertencem ao conjunto e que foram 
incluídos nesta tese. 

Transcrição:

 
 Ha accidentes no meu distinguir uns de outros que pesam como grandes fardos no meu discernimento 
espiritual. Distinguir tal composição musicante de Bernardo Soares de uma compoisção1 de egual theor que é a 
minha......

 Ha momentos em que o faço repentinamente, com uma perfeição de que pasmo; e pasmo sem im-
modestia, porque, não crendo em nenhum fragmento de liberdade humana, pasmo do que se passa em mim como 
pasmaria do que se passasse em outrem — em dois extranhos.

 Só uma grande intuição pode ser bussola nos descampados da alma; só com um sentido que usa da 
intelligencia, mas se não assemelha a ella, embora nisto com ella se funda, se pode distinguir estas figuras de 
sonho na sua realidade de uma a outra.

1 compoisção = composição
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[16/60] [a] - [b] II: 12 [c] AP, C, p. 510 [d] 600 [e] 465  

Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Prefácio às Ficções do Interlúdio’, que se trata com a poesia e a 
prosa dos heterónimos. Veja os documentos [141/38], [16/58-62] e [20/78], que também pertencem ao conjunto e que foram 
incluídos nesta tese. 

Transcrição:

Ficções do Interludio.

 Nestes desdobramentos de personalidade, ou, antes, invenções de personalidades differentes, ha dois 
graus ou typos, que estarão revelados ao leitor, se os seguiu, por characteristicas distinctivas. No primeiro grau, 
a personalidade distingue-se por ideas e sentimentos proprios, distinctos dos meus, assim como, em mais baixo 
nivel d’esse grau, se distingue por idéas, postas em raciocinio ou argumento, que não são minhas, ou, se o são, o 
não conheço. O Banqueiro Anarchista é um exemplo d’este grau inferior; o Livro do Desasocego e a personagem 
Bernardo Soares são o grau superior.

 Ha o leitor de reparar que, embora eu publique (publicasse) o Livro do Desasocego como sendo de 
um tal Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, o não incluí todavia nestas Ficções do 
Interludio. E que Bernardo Soares, distinguindo-se de mim por suas idéas, seus sentimentos, seus modos de ver e 
de comprehender, não se distingue de mim pelo estylo de expor. Dou a personalidade differente atravez do estylo 
que me é natural, não havendo mais que a distincção inevitável do tom especial que a propria especialidade das 
emoções necessariamente projecta.

 Nos authores das Ficções do Interludio não são só as idéas e os sentimentos que se distinguem dos 
meus: a mesma technica da composição, o mesmo estylo, é differente do meu. Ahi cada personagem é creada 
integralmente differente, e não apenas {differentemente dada,} differentemente pensada. Por isso nas Ficções do 
Interludio predomina o verso. Em prosa é mais difficil de se outrar.
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[16/61] [a] - [b] II: - [c] - [d] 597 [e] 466  
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Prefácio às Ficções do Interlúdio’, que se trata com a poesia e a 
prosa dos heterónimos. Veja os documentos [141/38], [16/58-62] e [20/78], que também pertencem ao conjunto e que foram 
incluídos nesta tese. 

Transcrição:

 Dividiu Aristóteles a poesia em lyrica, elegiaca, epica e dramatica. Como todas as classificações bem 
pensadas, é esta util e clara; como todas as classificações, é falsa. Os generos não se separam com tanta facili-
dade intima, e, se analysarmos bem aquillo de que se compõem, verificaremos que da poesia lyrica à dramatica 
ha uma gradação continua. Com effeito, e indo às mesmas origens da poesia dramatica — Eschylo, por exemplo 
—, será mais certo dizer que encontramos poesia lyrica posta na bocca de diversos personagens.

 O primeiro grau da poesia lyrica é aquelle em que o poeta, concentrado no seu sentimento, exprime 
esse sentimento. Se elle, porém, fôr uma creatura de sentimentos variaveis e varios, exprimirá como que uma 
multiplicidade de {personganes} personagens, unificadas sòmente pelo <temperamento e o>[←] estylo. Um 
passo mais, na escala poetica, {é} e temos o poeta que é uma creatura de sentimentos varios e ficticios, mais 
imaginativo do que sentimental, e vivendo cada estado de alma {mais} antes pela intelligencia que pela emoção. 
Este poeta exprimir-se-ha como uma multiplicidade de personagens, unificadas, não já pelo temperamento 
e o estylo, pois que o temperamento está substituido pela imaginação, e o sentimento pela intelligencia, mas 
tamsòmente pelo simples estylo. Outro passo, na mesma escala de despersonalização, ou seja de imaginação, 
e temos o poeta que em cada um dos seus estados mentaes vários se integra de tal modo nelle que de todo se 
despersonaliza, de sorte que, vivendo analyticamente esse estado da alma, faz d’elle como que a expressão de 
um outro personagem, e, sendo assim, o mesmo estylo tende a variar. Dê-se o passo final, e teremos um poeta 
que seja vários poetas, um poeta dramatico escrevendo em poesia lyrica. Cada grupo de estados de alma mais 
approximados insensivelmente se tornará uma personagem, com estylo proprio, com sentimentos porventura 
differentes, até oppostos, aos typicos do poeta na sua pessoa viva. E assim se terá levado a poesia lyrica — ou 
qualquer forma literaria analoga em sua substancia à poesia lyrica — até à poesia dramatica, sem, todavia, se lhe 
dar a fórma do drama, nem explicita nem implicitamente.

 Supponhamos que um supremo despersonalizado, como Shakespeare, em vez de crear o personagem 
Hamlet como parte de um drama, o creava como simples personagem, sem drama. Teria escripto, por assim 
dizer, um drama de uma só personagem, um monologo prolongado e analytico. Não seria legitimo ir buscar a 
esse personagem uma definição dos sentimentos e dos pensamentos de Shakespeare, a não ser que o personagem 
fosse falhado, porque o mau dramaturgo é o que se revela.
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[16/62] [a] - [b] II: - [c] - [d] 597 [e] 466  
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Prefácio às Ficções do Interlúdio’, que se trata com a poesia e a 
prosa dos heterónimos. Veja os documentos [141/38], [16/58-62] e [20/78], que também pertencem ao conjunto e que foram 
incluídos nesta tese. 

Transcrição:

 Por qualquer motivo temperamental que me não proponho analysar, nem importa que analyse, construi 
dentro de mim varias personagens distinctas entre si e de mim, personagens essas a que attribui poemas varios 
que não são como eu, nos meus sentimentos e idéas, os escreveria.

 Assim tem estes poemas de Caeiro, os de Ricardo Reis e os de Alvaro de Campos que ser considera-
dos. Não ha que buscar em quaesquer d’elles idéas ou sentimentos meus, pois muitos d’elles exprimem idéas que 
não acceito, sentimentos que nunca tive. Ha simplesmente que os ler como estão, que é aliás como se deve ler.

 Um exemplo: escrevi com sobressalto e repugnancia o poema oitavo do Guardador de Rebanhos, 
com a sua blasphemia infantil e o seu anti-espiritualismo absoluto. Na minha pessoa propria, e apparentemente 
real, com que vivo social e objectivamente, nem uso da blasphemia, nem sou anti-espiritualista. Alberto Caeiro, 
porém, como eu o concebi, é assim: assim tem pois elle que escrever, quer eu queira quer não, quer eu pense 
como elle ou não. Negar-me o direito de fazer isto seria o mesmo que negar a Shakespeare o direito de dar 
expressão à alma de Lady Macbeth, com o fundamento de que elle, poeta, nem era mulher, nem, que se saiba, 
hystero-epileptico, ou de lhe attribuir uma tendencia hallucinatoria e uma ambição que não recua perante o 
crime. Se assim é das personagens {ficiticas} ficticias de um drama, é egualmente licito das personagens ficticias 
sem drama, poisque é licito porque ellas são ficticias e não porque estão num drama.

 Parece excusado explicar uma coisa de si tam simples e intuitivamente comprehensivel. Succede, 
porém, que a estupidez humana é grande, e a bon-dade humana não é notavel.
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[20/66] [a] XXXVII [b] I: - [c] - [d] - [e] - 

Transcrição:

1. A Republica Nova.
2. Open Letter.
3. Impermanence.
4. Dialogos sobre a Tyrannia.
5. Portugal.
_____________________________

(a) Caeiro.
(b) O regresso dos Deuses - Fernando Pessoa.
(c) R. Reis.
(d) Prologómenos a uma reformação do pag. - Antonio Mora.
(e) Novas Odes - R. Reis.
_____________________________

(a) Prometheus Revinctus.
(b) Itinerario.
(c) Livro do Desasocego.
(d) Ligéa.
(e) D. Sebastião.



1574



1575

[20/70] [a] XLII [b] I: - [c] - [d] 267 [e] 456 
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Aspectos’, que se trata com a descrição dos aspectos dos heteróni-
mos. Veja os documentos [20/70-73] e [48C/29], que também pertencem ao conjunto e que foram incluídos nesta tese. 

Transcrição:

“ASPECTOS”

 A obra complexa, cujo primeiro volume é este, é de substancia dramatica, embora de forma varia — 
aqui de trechos em prosa, em outros livros de poemas ou de philosophias.
 é, não sei se um privilegio se uma doença, a constituição mental, que a produz. O certo, porém, é 
que o author d’estas linhas — não sei bem se o author d’estes livros — nunca teve uma só personalidade, nem 
pensou nunca, nem sentiu, senão dramaticamente, isto é, numa pessoa, ou personalidade, supposta, que mais 
propriamente do que elle proprio pudesse ter esses sentimentos.
 Ha authores que escrevem dramas e novellas; e nesses dramas e nessas novellas attribuem sentimentos 
e idéas ás figuras, que as povoam, que muitas vezes se indignam que sejam tomados por sentimentos seus, ou 
idéas suas. Aqui a substancia é a mesma, embora a forma seja diversa.
 A cada personalidade mais demorada, que o author d’estes livros, conseguiu viver dentro de si, elle deu 
uma indole expressiva, e fez d’essa personalidade um author, com um livro, ou livros, com as idéas, as emoções, 
e a arte dos quaes, elle, o author real (ou porventura apparente, porque não sabemos o que seja a realidade), nada 
tem, salvo o ter sido, no escrevel-as, o medium de figuras que elle-proprio creou.
 Nem esta obra, nem as que se lhe seguirão teem nada que ver com quem as escreve. Elle nem concorda 
com o que nellas vae scripto, nem discorda. Como se lhe fosse dictado, escreve; e, como se lhe fosse dictado 
por quem fosse amigo, e portanto com razão lhe pedisse para que escrevesse o que dictava, acha interessante — 
porventura só por amisade — o que, dictado, vae escrevendo.
 O author humano d’estes livros não conhece em si-proprio personalidade nenhuma. Quando acaso 
sente uma personalidade emergir dentro de si, cedo vê que é um ente differente do que elle é, embora parecido; 
filho mental, talvez, e com qualidades herdadas, mas as differenças de ser outrem.
 Que esta qualidade no escriptor seja uma forma da hysteria, ou da chamada dissociação da personali-
dade, o author d’estes livros nem o contesta, nem o appoia. De nada lhe serviriam, escravo como é da multipli-
cidade de si-proprio, que concordasse com esta, ou com aquella, theoria, sobre os resultados escriptos d’essa 
multiplicidade.
 Que este processo de fazer arte cause extranheza, não admira; o que admira é que haja cousa alguma 
que não cause extranheza.
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[20/71] [a] XLII [b] I: - [c] - [d] 267 [e] 456 
Cont. de [20/70]  

Transcrição:

 Algumas theorias, que o author presentemente tem, foram-lhe inspiradas por uma ou outra d’estas per-
sonalidades que, um momento, uma hora, uns tempos, {vivera}passaram consubstanciadamente pela sua propria 
personalidade, se é que esta existe.
 Affirmar que estes homens todos differentes, todos bem definidos, que lhe passaram pela alma incor-
poradamente, não existem — não pode fazel-o o author d’estes livros; porque não sabe o que é existir, nem qual, 
Hamlet ou Shakespeare, é que é mais real, ou real na verdade.

 Estes livros serão os seguintes, por emquanto: Primeiro, este volume, “Livro do Desasocego”, escripto 
por quem diz de si proprio chamar-se Vicente Guedes; depois “O Guardador de Rebanhos” e outros poemas e 
fragmentos do (também, e do mesmo modo, fallecido) Alberto Caeiro, que nasceu proximo de Lisboa em 1889 e 
morreu onde nascera em 1915. Se me disserem que é absurdo fallar assim de quem nunca existiu, respondo que 
tambem não tenho provas de que Lisboa tenha alguma vez existido, ou eu que escrevo, ou qualquer cousa onde 
quer que seja.
 Este Alberto Caeiro teve dois discipulos e um continuador philosophico. Os dois discipulos, Ricardo 
Reis e Alvaro de Campos, seguiram caminhos differentes; tendo o primeiro intensificado e tornado artisticamente 
orthodoxo, o paganismo descoberto por Caeiro, e o segundo, baseando-se em outra parte da obra de Caeiro, de-
senvolvido um systema inteiramente differente, e baseado inteiramente nas sensações. O continuador philosophi-
co, Antonio Mora (os nomes são tão inevitáveis, tão impostos de fóra como as personalidades), tem um ou dois 
livros a escrever, onde provará completamente a verdade, metaphysica e practica, do paganismo. Um segundo 
philosopho, desta eschola pagan, cujo nome, porém, ainda não appareceu na minha visão {interior} ou audição 
interior, dará uma defeza do paganismo baseada, inteiramente, em outros argumentos.
 
 é possivel que, mais tarde, outros individuos, d’este mesmo genero de verdadeira realidade, appare-
çam. Não sei; mas serão sempre bemvindos á minha vida interior, onde convivem melhor commigo do que eu 
comsigo viver com a realidade externa. Excuso de dizer que com parte das theorias d’elles concordo, e que não 
concordo com outras partes. Estas cousas são perfeitamente indifferentes. Se elles escrevem cousas
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[20/72] [a] XLII [b] I: - [c] - [d] 267 [e] 456 
Cont. de [20/71]

Transcrição:

bellas, essas cousas são bellas, independentemente de quaesquer considerações metaphysicas sobre os authores 
“reaes” d’ellas. Se, nas suas philosophias, dizem quaesquer verdades — se verdades ha {onde não ha nada} num 
mundo que é o não haver nada — essas cousas são verdadeiras independentemente da intenção ou da “realidade” 
de quem as disse.
 Tornando-me assim, pelo menos um louco que sonha alto, pelo mais, não um só escriptor, mas toda 
uma litteratura, quando não contribuísse para me divertir, o que para mim já era bastante, contribúo talvez para 
engrandecer o universo, porque quem, morrendo, deixa escripto um verso bello deixou mais ricos os ceus e a 
terra e mais emotivamente mysteriosa a razão de haver estrellas e gente.

 Com uma tal falta de litteratura, como ha hoje, que pode um homem de genio fazer, se não converter-
se, elle só, em uma litteratura? Com uma tal falta de gente coexistivel, como ha hoje, que pode um homem de 
sensibilidade fazer, se não inventar os seus amigos, ou, quando menos, os seus companheiros de espirito?

 Pensei, primeiro, em publicar anonymamente, em relação a mim, estas obras, e, por exemplo, estabel-
ecer um neo-paganismo portuguez, com varios authores, todos differentes, a collaborar nelle e a dilatal-o. Mas, 
sobre ser pequeno de mais o meio intellectual portuguez, para que (mesmo sem inconfidencias) a mascara se 
pudesse manter, era inutil o exforço mental preciso para mantel-a.

 {Dire}Tenho, na minha visão a que chamo interior apenas porque chamo exterior a determinado 
“mundo”, plenamente fixas, nitidas, conhecidas e distinctas, as linhas physiognomicas, os traços de character, a 
vida, a ascendencia, nalguns casos a morte, d’estas personagens. Alguns conheceram-se uns aos outros; outros 
não. A mim, pessoalmente, nenhum me conheceu, excepto Alvaro de Campos. Mas, se amanhã eu, viajando na 
America, encontrasse subitamente a pessoa physica de Ricardo Reis, que, a meu ver, lá vive, nenhum gesto de 
mesmo me sahiria da alma para o corpo; estava certo tudo, mas, antes d’isso já estava certo. O que é a vida?
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[20/73] [a] - [b] I: - [c] - [d] 269 [e] 454 
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Aspectos’, que se trata com a descrição dos aspectos dos heteróni-
mos. Veja os documentos [48C/29] e [20/70-72], que também pertencem ao conjunto e que foram incluídos nesta tese. 

Transcrição:

 A serie, ou collecção, de livros, cuja publicação com a d’estes se inicia, ├representa├, não um pro-
cesso novo <em litteratura>[↑], mas uma maneira nova de ├empregar├ um processo já antigo.
     ______

 Desejo ser um creador de mythos, que é o mysterio mais alto que pode obrar alguem da humanidade.
            _____________

 A {publi}confecção d’estas obras não manifesta um qualquer estado de opinião metaphysica. Quero 
dizer: com <a>/o\ escrever estes “aspectos” da {rea}realidade, totalizados em pessoas que os tivessem, não 
pretendo ├ter├ uma philosophia que insinue que só ha de real o haver aspectos de uma realidade ou elusivas, ou 
{imposs}inexistente. Não tenho, nem essa crença philosophica, nem a crença philosophica contraria. A dentro do 
meu mester, que é o litterario, sou um profissional, no sentido superior

(Continuação do texto no verso deste papel, não incluída).
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[20/78] [a] - [b] I: - [c] - [d] 598 [e] 460 
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Prefácio às Ficções do Interlúdio’, que se trata com a poesia e a 
prosa dos heterónimos. Veja os documentos [141/38] e [16/58-62], que também pertencem ao conjunto e que foram incluídos 
nesta tese. 

Transcrição:

Prefacio ás F. do I.1

 Referem os astrologos os effeitos {de}<em>[↑] todas as coisas á operação de quatro {elem} <d>/e\
lementos — o fogo, a agua, o ar e a terra. Com este sentido poderemos comprehender a operação das influencias. 
Uns agem sobre os homens como a terra, soterrando-os e abolindo-os, e esses são os mandantes do mundo. Uns 
agem sobre os homens como a ar, involvendo-os e escondendo-os uns dos outros, e esses são os mandantes do 
além-mundo. Uns agem sobre os homens como agua, que os ensopa e converte em sua mesma substancia, e es-
ses são os ideologos e os philosophos, que dipersam2 pelos outros as energias da propria a alma. Uns agem sobre 
os homens como o fogo, que queima nelles todo o accidental, e os deixa nús e reaes, próprios e veridicos, e esses 
são os libertadores. Caeiro é d’essa raça. Caeiro teve essa força. Que importa que Caeiro seja de mim, se assim é 
Caeiro?
 Assim, operando sobre Reis, que ainda não havia escripto alguma cousa, fez nascer nelle uma fórma 
propria e uma pessoa esthetica. Assim, operando sobre Campos, o alargou dentro de si, como se lhe quebrasse 
diques. Assim, operando sobre mim mesmo, me livrou de sombras e farrapos, me deu mais inspiração á inspira-
ção e mais alma á alma. Depois d’isto, assim prodigiosamente conseguido, quem perguntará se Caeiro existiu?
 Centro não só da minha alma, mas da alma do velho mundo ressurecto.

1 F. do I. = Ficções do Interlúdio
2 dipersam = dispersam
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[25/72] [a] - [b] I: 205 [c] AP, D [d] 137 [e] 539  

Transcrição:

Idéas metaphysicas do L. do D.
_____

Id.1 metaphysicas do “Desconhecido”
   astrologia hermetica
<Mas que hermetica causa /dispoz/ que as pedras calidas fizessem com que se poupasse este MS? Esse mysterio, 
nunca o resolverá ninguem.>[↓]
___

Id. met.2 do Pó. (resembling Alf. Vigny’s3 poem)

____________________________________________________________________________________

#A unica realidade para mim são as m/4 sensações. Eu sou uma sensação minha. Portanto nem da m/5 a propria 
existencia estou certo. Posso estal-o apenas d’aquellas sensações a que eu chamo minhas.
#A verdade? é uma cousa exterior? Não posso ter a certeza d’ella, porque não é uma sensação minha, e eu só 
d’estas tenho a certeza. Uma sensação minha? De quê? 
_____
 <Só o sonho>/Procurar o sonho\ é pois procurar a verdade, visto que a unica verdade para mim sou eu 
proprio. Isolar-me tanto qto6 possivel dos outros é respeitar a verdade

1 Id. = Idéas
2 Id. met. = Idéas metaphysicas
3 Alf. Vigny’s = Alfred de Vigny’s | [a, b, c, d] - [e] Alf. †’s poem *
4 m/ = minhas
5 m/ = minhas
6 qto = quanto
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[37/26v] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -  
Materiais:  

Este documento contém o apontamento: Subtitulo de Ruinas ‘Desasocego’. Não se sabe a data do documento, nem o intento do 
autor com este apontamento. Provavelmente uma das primeiras referências ao título Desassossego.
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[40/34] [a] XXXVI [b] I: 40 [c] - [d] - [e] - 

Transcrição:

Livros de versos:

  Agua Estagnada -  I. 
  II. Descida ao Inferno
  III. Livro do outro amor
  IV. 
  V.

  Exilio I.
 II.
 III.
 IV.
 V.

Prosa: Livro do Desassocego.
  I. Bailado.
  II. O ultimo Cysne
  III. Antemanhã.
  IV. 
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[48/17] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] - 

A lista contém uma referência ao conto ‘Na Floresta do Alheamento’ 

Transcrição:

Sensationist Anthol.1

Mario de Sá-Carneiro
1.  A Grande Sombra — II. 
2.  A Grande Sombra — IV. (?) 
3.  A Grande Sombra — VI. 
4.  Além. 
5.  Bailado.
 
Luiz de Montalvor 
     Narciso.

Mário Saa: 
     Extractos do “Ev de S. Vito”2

Fernando Pessoa: 
     O Marinheiro 
     Na Floresta do Alheamento
 
Álvaro de Campos 
    Opiario 
    Ode Triumphal.

I neither defend nor attack the {pr} ├aesthetic├ principies underlying the art of the Sensationists. I am humble 
enough to believe that what seems to me queer and □ may be <due to>[↑] an error or a ├shortness├ in my sensi-
bility. I can never forget that to the reviewers, and still more, no doubt, to the public, the Art Nouveau was sheer 
insanity and ├Tintern Abbey├ mere trash.
We should be ready to recognize originality; only the future can say if that originality is that of madness or that 
of genius <foreseeing>[↑]. Humility is best. Indifference <A non-committed attitude>[↑] is always timely in 
these cases. 

1 Anthol. = Anthology
2 Ev de S. Vito = Evangelho de São Vito
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[48B/11] [a] - [b] I: 49 [c] - [d] - [e] 451 
Datação EC: ante set. 1916

Transcrição:

Edições da COSMOPOLIS: 

Athena — Cadernos de Reconstrucção Pagã — dirigidos por Antonio Mora.

Athena — Cahiers de Reconstruction païenne. Directeur: António Mora. Édition française, traduite par 
   Claude Pasteur.

Athena — A Contribution to Pagan Reconstruction — Edited by Antonio Mora. English Edition, translated from 
   the Portuguese by James L. Mason.

Arco de Triumpho — Poemas, com um Prefacio-Manifesto — Alvaro de Campos.

Livro do Desassocego — Escripto por Vicente Guedes, e publicado por Fernando Pessoa.

Theatro Estático — Fernando Pessôa.

Episódios — Versos — Fernando Pessoa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talvez edições de livros de:

Mário de Sá-Carneiro, Alfredo Pedro Guisado, Manuel António de Almeida, João Corrêa d’Oliveira, etc.
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[48B/32] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] - 
Materiais:  
Este documento contém uma referência aos textos Na Floresta do Alheamento e Marcha Funebre, que também 
figuram nas várias listas do L. do D.

Transcrição:

Auto de Circo.
O Banqueiro Anarchista.
Allegação  do Réu.
Na Pharmacia do Evaristo - I.
Antidoto.
Th. da Orth. Port.
Th. do Suff. Pol.
Th. das Comp. Reg.
Th. da Monarchia.
Merc. Aceph.
Na Flor. do Alheam. 
O Marinheiro.
Além-Deus.
Amun-Râ.
Epigrammas.
Orpheu.
Mar Portuguez.
Medalhas - I a III.
Sakyamuni.
Marcha Funebre. 
Caeiro. - 1 e 2.
R. Reis - 1.
Alv. de Campos: Saud. a W.W.
Alv. de Campos: Soneto.
Alv. de Campos: A pas. das H.
Uma Entrevista.
Horosc. da Rep. Port. 
Horosc. de Portugal.
Bandarra - 3o Corpo (serial).
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[48B/64] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] - 

Transcrição:

Obras autonymas:

Em Inglez:

The Mad Fiddler - Poems. 

Five Poems - or Three Unprintable Poems.

Prometheus Revinctus. 

Fifty Sonnets or Seventy-One Sonnets.

(perhaps also another book)

-------------------------------------------------------------------

Em Portuguez:

Itinerario. 

Livro do Desasocego.

Theatro Statico.

-------------------------------------------------------------------

Meio autonymamente:

Alvaro de Campos: Arc de Triumpho.

  -----------
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[48B/115] [a] - [b] I: 54 [c] - [d] - [e] - 
Materiais: O documento contém uma referência ao Livro do Desassossego.

Transcrição:

A Tentação do Longe (conto)

Chronicas Anormaes

                 I. O Tedio (se não fosse o tédio, aborreciamo-nos —Luiz VIII)

                 II. Elogio dos C. P. e M.1

L. do Des. III. O Paraiso da Febre.

                       A Laguna da Febre.

                       Veneza da Febre.

                       Vida Febril.

                 IV. Mancheia de {vidas}verdades novas para os artistas do futuro.
 

1 dos C. P. e M. [b] dos C[astos] dos P[ederastas] e dos M[asturbados]
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[48C/22] [a] - [b] I: 52 [c] - [d] - [e] 457 

Transcrição:

Bernardo Soares.
 
Rua dos Douradores.

Os trechos varios (Symphonia de uma 
 noite inquieta, Marcha Funebre, 
 Na Floresta do Alheamento) 

Experiências de Ultra-Sensação:

 1.  Chuva Obliqua.
 2.  Passos da Cruz.
 3.  Os poemas de absorpção musical que incluem Rio entre Sonhos.
 4.  Varios outros poemas que representam eguaes experiencias (Distinguir o “em congruencia com a 
esphynge” — se valer a pena conserval-o,  do Em horas inda louras» meu.

Soares não é poeta. Na sua poesia é imperfeito e sem a continuidade que tem na prosa; os seus versos são o lixo 
da sua prosa, aparas do que escreve a valer.



1602



1603

[48C/29] [a] - [b] I: - [c] - [d] 270 [e] 455 
Este trecho faz parte dum conjunto de textos com o título ‘Aspectos’, que se trata com a descrição dos aspectos dos heteróni-
mos. Veja os documentos [20/70-73], que também pertencem ao conjunto e que foram incluídos nesta tese. 

Transcrição:

 “ASPECTOS”. 
 Prefacio geral.

1. Alberto Caeiro (1889-1915) — “O Guardador de Rebanhos” e outros poemas
e fragmentos.

2. Ricardo Reis: “Odes”.

3. Antonio Mora: “Alberto Caeiro e a renovação do paganismo”.

4. Alvaro de Campos: “Arco do Triumpho”, Poemas.
5. Vicente Guedes: “Livro do Desasocego”.
----------------------------------------------------------------------------------------

A attitude, que deveis tomar para com estes livros publicados, é a de quem não tivesse lado1 esta explicação, e os 
houvesse lido, tendo-os comprado, um a um, de cima das mesas de uma livraria. Outra não deve ser a condição 
mental de quem lê. Quando ledes “Hamlet”, não começaes por estabelecer bem no vosso espirito que aquelle 
enredo nunca foi real. Envenenaríeis com isso o vosso próprio prazer, que nessa leitura buscaes. Quem lê deixa 
de viver. Fazei agora porque o façaes. Deixae de iver2, e lêde. O que é a vida? Mas aqui, mais intensamente que 
no caso da obra dramatica de um poeta, tendes que contar com o relevo real do author supposto. Não vos assiste 
o direito de acreditar na minha explicação. Deveis suppor, logo ella lida, que menti; que ides ler obras de diver-
sos poetas, ou de escriptores diversos, e que atravez d’ellas podeis colher emoções, ou ensinamentos, d’elles, em 
que eu, salvo como publicador, não estou nem collabóro. Quem vos diz que esta attitude não seja{m}, no fim, a 
mais justamente conforme com a ignorada realidade das cousas?

Na minha obra pessoal cousas haverá que mostrem similhança com o que ha nestas obras. Não vos admireis. São 
legitimas influencias litterarias — ou minhas nelles, ou d’elles em mim. Não ha similhança ou coexistência de 
personalidades.

Cada personalidade d’essas — reparae — é perfeitamente una comsigo propria, e, onde ha uma obra disposta 
chronologicamente, como em Caeiro e Alvaro de Campos, a evolução da pessoa moral e intellectual do author é 
perfeitamente definida.
Vêde como isto se dá em Caeiro. Da limpidez primitiva (que nunca, eu, logrei comprehender ou sentir) da im-
pressão nativa, a evolução é directa, a

(Continuação do texto no verso deste papel, não incluída).

1 lado = lido
2 iver = viver
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[48E/32] [a] - [b] I: 33 [c] - [d] - [e] -  

Transcrição:

I. Auréola...

II. Auréola Negra

III. Auréola

IV.

V.

VI.

VII.

Escadaria do Silencio.

Portões de Sombra.

Agua Estagnada.

Pompa Inutil.

Desassossego.

Além-Deus.

Janella Aberta.

Vitral Partido.
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[48E/41] [a] - [b] I: 34 [c] - [d] - [e] -  

Transcrição:

        (Titulos e subtitulos)
Desasocego.  

Missa Negra.

Lyra sem cordas.

______________________________

Livro do Desassosego (Prosas)

1. O Ultimo Cysne.

2. Bailado.

3. Cidade Conquistada.
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[49B4/17a] [a] - [b] I: - [c] - [d] * [e] * 

Transcrição:

Livro do Des.

1. Maneira de bem sonhar.

2. 
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[68A/3v] [a] - [b] I: 41 [c] - [d] - [e] - 

Transcrição:

Bibliotheca da Europa:

Mário de Sá-Carneiro: Céu em fogo.

António Ponce de Leão: A Venda.

Fernando Pessoa: Livro do Desasocego.

                            Theatro Estatico.

_________________________________
 



1612



1613

[71A/2v] [a] - [b] I: 55 [c] - [d] - [e] - 

Transcrição:

  Neo-paganismo (├Neo-naturalismo├)

Ricardo Reis:  O Regresso dos Deuses, e outros 
(ou Antonio Mora)            estudos neo-pagãos. 
                    (a vol. like André Beaunier’s La poésie nouvelle)
 
Alberto Caeiro:  O <g>/G\uardador de Rebanhos.
                          O Pastor Amoroso.

Antonio Mora:  Introducção ao estudo da metaphysica

Ricardo Reis:  Odes, liv.1 I a IV

  Sensacionismo

Alvaro de Campos: Arco de Triumpho — cinco odes.<apotheoses em verso.>[↓]
                               (“Ao mestre Alberto Caeiro”)

  Interseccionismo

Mario de Sá-Carneiro:    A Confissão de Lucio.
                  “                    Dispersão.
                  “                    Céu em fôgo.
                  “                    Indicios de ouro.

Alfredo Pedro Guisado:     Distancia.
                  “                        Escadaria.

Fernando Pessoa:   Episodios.
                  “           Teatro estático.
                  “            Livro do Desassocego.
 

1 liv. = livros
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Segunda página da carta

Primeira página en ter-
ceira página da carta.
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[1142/67] [a] - [b] I: 59 [c] AP, A, p. 506 [d] - [e] -  

Carta a João Lebre Lima - 3 maio 1914.
Transcreve-se a segunda página da carta em que o autor refere ao texto ‘Na Floresta o Alheamento’.

Transcrição:

A proposito de tedios, lembra-me perguntar-lhe uma cousa… Viu, n’um numero do ano passado, de A Aguia 
um trecho meu chamado Na Floresta do Alheamento? Se não viu, diga-me. Mandar-lh’o-hei. Tenho immenso 
interesse que v. conheça esse trecho. é o unico trecho meu publicado em que eu faço do tedio, e do sonho esteril 
e cançado de si-proprio mesmo ao ir começar a sonhar-se, um motivo e o assumpto.
Não sei se lhe agradará o estylo em que o trecho está escripto; é um estylo especialmente meu, e a que aqui 
varios rapazes amigos, brincando, chamam “o estylo alheio”, por ser n’aquelle trecho que appareceu. E referem-
se a “falarem alheio”, «escrever em alheio”, etc.
Aquelle trecho pertence a um livro meu, de que ha muitos trechos escriptos mas inéditos, mas de que falta ainda 
muito para acabar; esse livro chama-se Livro do Desassossego, por causa da inquietação e incerteza que é a sua 
nota predominante. No trecho publicado isso nota-se. O que é em apparencia um mero sonho, ou entresonho, 
narrado, é — sente-se logo que se lê, e deve, se realizei bem, sentir-se atravez de toda a leitura — uma confissão 
sonhada da inutilidade e dolorosa furia esteril de sonhar.
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[133F/24] [a] - [b] I: 46 [c] - [d] - [e] - 

Transcrição:

Cinco Dialogos sobre a Tyrannia.

Livro do Desasocego

Theatro Statico - 1. O Mar; 2. A Cadela1, 
 3. Morte do P.2; 4. Salomé. 5. Sakyamuni

Itinerario.

Quaresma, decifrador.

1 A cadela | [b] [...]
2 Morte do P. = A morte do príncipe
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[138/69] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] AG, 36
Materiais:  
Referência a ‘Na floresta do alheamento’

Transcrição:

Quanto ao referido trabalho, ou outros trabalhos quaesquer, permitta-me o me Amigo que lhe p<a>/e\ça para 
collaborar commigo em não fallarmos mais n’isso. Cessei. Compenetrei-me {devidamente} <progressiva1 e com 
uma metaphysica cellular>[↑] da absoluta inutilidade de qualquer esforço e da ridicula incongruencia do acto 
fundamental de escrever — expôr aos outros opiniões ou sonhos, como se as opiniões fizessem mais do que, 
quando por acso2 alguma cousa fazem, perturbar as pobres cabeças humanas, e como se o destino logico dos 
sonhos não fosse ficaram apenas sonhados dentro de nós, sem a ousada imperfeição de serem expressos. O meu 
Amigo pod3 ver esta minha opinião actual a caminho n<a>/o\ Na Floresta do Alheamento, se por acaso o leu.
Fallei ao J. C.4, quando elle aqui esteve em varias obras que pensava e varios assumptos porque me interessava, 
mas isso deve ser inteiramente falso. Estou sempre fazendo varias obras em que nem sequer pensei, e medi-
tando problemas que nem um momento me preoccupam. Mas de renuncias não se faz conversa, {e} n<ão>/em\ 
é legitimo incutir aos outros, que trabalham e produzem, o minimo desalento que seja, expondo-lhes opiniões 
depressivas.

1 progressiva = progressivamente
2 acso = acaso
3 pod = pode
4 J. C. = Jaime Cortesão
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[144G/29] [a] XXXVIII [b] I: - [c] - [d] - [e] -  

Transcrição:

 

   B. Soares

1. Historia amorosa de um homem de genio.
2. Um chimico (theatro, canção obscura)
3. O C □ s.
4. O Gramophone.
5. O Caso Esteves (homem que casou por apparencia 
 a mulher de <†>, interno num manicomio).
6. Um Portuguez (descendente de navegadores).
7. O Prior de Buarcos.
8. Marcos Alves.
9. O Orphão Absoluto (com o riso das senhoras).
10. Um doido

    Tachygraphia
    Contos — B. Soares
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[144G/38] [a] XXXVII [b] I: 47 [c] - [d] - [e] -  

Transcrição:

Primeiro Fausto     Fausto
Segundo Fausto     Adão
Terceiro Fausto      Lusbel
D. Sebastião.
Ligéa (poema dramatico).
Trilogia dos Gigantes: Briareu.
                                    Typho.
                                    Livor.
(E). Prometheus Revinctus.
(E). The Duke of Parma.
(E). The Ship of Fools.
Alberto Caeiro - 1 vol.
Ricardo Reis - 1 ou 2 vol.
Alvaro de Campos - 1 vol.
Livro do Desasocego
Contra a Democracia
Itinerario (‘livros’ varios)
(E). English Poems
Sociologia Politica
{Antonio Mora}
Auto das Bacchantes
Auto de Orpheu
Quaresma, Decifrador
Marcos Alves
Contos para Metaphysicos
Cinco Dialogos sobre a Tyrannia

Legendas
Notas e Prefacios
(E). Impermanence
(E). English Sonnets (in “books”)
Bernardo Soares (contos)
Na Phrmacia do Evaristo
Theatro Statico (series)
Aristography (and translated adaptations)
Telegrapic Code
 

}



1624



1625

[sem cota 1] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -  

Transcrição:

O Banqueiro Anarquista.
A Tomada do Monte Velho.
A Despedida do Caixa.
O Beijo na Florinda.
O Marinheiro.
A Morte do Principe.
Sakyamuni.
Passos da Cruz, drama em 14 scenas.
Livro do Desasocego.
Cancioneiro; em partes.
Portugal.
O Interregno.
Erostratus, or the Future of Celebrity
Anteros, or the Future of Affection.
Saturn, or the Future of the Past.
Auto do Circo.
O Caso Vargas.
Theoria do Suffragio Politico.
The Foundations of Conservatism.
O Unico Manuscripto .......... 
 



1626



1627

[sem cota 2] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] - 

Transcrição:

Cancioneiro, liv.1 I a V.
Poemas completos de Alberto Caeiro.
Livro do Desasocego.
  _________

Theoria do Suffragio Politico.
   _________

The Mouth of Hell.     
The Double Issue.
         __________________

Espronceda. 
Three Pessimists. 
The Famous Sonnets of ├ the World├.1 
(one from each author)

Thos.2 Russell. 
Félix Arvers. 
Blanco White. 
C. Pessanha.3 
Angelo de Lima. 
Fr. Thom.4 
Fr. For. de S. Boaventura.5

 
Some are not celebrated outside the language they were written in, but it is enough that they were celebrated 
there.
 

1 liv. = livros
2 Rhos. = Thomas
3 C. Pessanha = Camillo Pessanha
4 Fr. Thom = Francis Thompson
5 Fr. For. de S. Boaventura.= Frei Fortunato de São Boaventura

} J. S. B.

Edgar Poe. 
Tempest. 
Jekyll and Hyde.





1629

IV
Outros Materiais (B)

Textos sem destinação certa, inventariados 
fora do núcleo, incluídos em pelo menos 
uma edição do Livro do Desassossego.



1630



1631

[6/12] [a] - [b] II: 54 [c] 207 [d] 469 [e] 502  

L. do D. ( ou Teive)...



1632

[6/12v] [a] - [b] II: 54 [c] 207 [d] 469 [e] 502    

Encontrei hoje em ruas



1633

[7/3] [a] 449 [b] I: 246 [c] 457 [d] 376 [e] 119  

L. do D. (?)
As cousas modernas são 



1634

[7/38] [a] 455 [b] I: 197 [c] 375 [d] 113 [e] 439  

L. do D. (?)
O campos é onde não estamos 



1635

[7/50] [a] 484 [b] II: 262 [c] 473 [d] 593 [e] 438  

L. do D. (?)
Em qualquer espírito



1636

[7/50v] [a] 484 [b] II: 262 [c] 473 [d] 593 [e] 438 

Cont. de [7/50]
A mesma certeza, e o mesmo vago



1637

[8/2] [a] 461 [b] I: 195 [c] 390 [d] 112 [e] 516  

Saber ser supersticioso ainda é uma das artes que, realisadas a auge, marcam o homem superior.



1638

[8/4] [a] 25 [b] I: 151 [c] 251 [d] 255 [e] 517  

3.
O meu habito vital da descrença



1639

[8/4v] [a] 25 [b] I: 151 [c] 251 [d] 255 [e] 517  

Cont. de [8/4r]



1640

[8/5] [a] 327 [b] I: 109 [c] 251 [d] 254 [e] 518  

3
O desgosto de não encontrar nada encontrou comigo pouco a pouco.



1641

[8/5v] [a] 327 [b] I: 109 [c] 251 [d] 254 [e] 518  

Deixei leituras, abandonei casuaes caprichos de este ou aquelle modo esthetico da vida.



1642

[8/6] [a] 197 [b] I: 194 [c] 218 [d] 100 [e] 519  

Sou mais velho que o Tempo e que o Espaço



1643

[8/7] [a] 328 [b] I: 108 [c] 251 [d] 253 [e] 520  

Do estudo da metaphysica, das ciencias



1644

[8/7v] [a] 328 [b] I: 108 [c] 251 [d] 253 [e] 520  

Cont. de [8/6]
Concentrei e limitei os meus desejos



1645

[8/8] [a] 286 [b] I: 145 [c] GT p. 476 [d] 103 [e] 33  

Pastoral <Ecloga>[↓] de Pedro
Não sei onde te vi nem quando. 



1646

[8/8v] [a] 286 [b] I: 145 [c] GT p. 476 [d] 103 [e] 33  

Cont. de [8/8r]
quando penso em ti.



1647

[8/9] [a] 323 [b] I: 192 [c] 127 [d] 79 [e] 34  
Nem com pintar esse vidro de sonhos coloridos



1648

[8/9v] [a] 323 [b] I: 192 [c] 127 [d] 79 [e] 34  
Não me indigno, porque a indignação é para os fortes;



1649

[8/10 e 10a] [a] 216 [b] I: - [c] - [d] - [e] -  

Quando me encontrei, vi me guardado. 



1650

[8/11] [a] 108 [b] I: 129 [c] 241 [d] 93 [e] 57  

Sonho Triangular.
A luz tornára-se de um amarello



1651

[8/11v] [a] 302 [b] I: 255 [c] 76 [d] 139 [e] 58

Penso ás vezes com um agrado (em bisecção) na possibilidade futura de uma geographia da nossa consciencia 
de nós-proprios.  



1652

[8/12] [a] 302 [b] I: 255 [c] 76 [d] 139 [e] 58

Cont. de [8/11]
futuro venha a descobrir



1653

[8/13] [a] 265 [b] I: 125 [c] 395 [d] 155 [e] 128  

De suave e aerea a hora era uma ara onde orar.



1654

[9/5v] [a] AP, p. 270 [b] I: - [c] - [d] - [e] AG, p. 736

Sonitus desilientes aquae
No ar frio da noite calma



1655

[9/6v] [a] AP, p. 269 [b] I: - [c] - [d] - [e] AG, p. 884 
O documento contém vários apontamentos soltos:
1.  - E o X., como está...
2. O m/ J.M.C. seria um...
3.  Como quem, {passando}<roçando>[↑] (poema incluído na edição [a])
4.  Duke (to Nuno) Something impossible is behind me (fragmento do teatro The Duke of Parma)
5.  Duke (to A) ... “I was a child there (castle)”



1656

[9/7v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 495 [e] AG p. 886  

O que nos falta - como a todos exceptos os francezes...
Encontra-se também um poema no documento: “Sim, não tenho razão...”



1657

[9/8v] [a] AP, p.  [b] I: - [c] - [d] - [e] AG, p. 978

Loura e quase que esquia (Poema)
O peso de haver o mundo (Poema), 15/2/1932



1658

[9/18] [a] 470 [b] II: 15 [c] 249 [d] 279, 280 [e] 522  

Desde o meio do seculo dezoito que uma doença terrivel baixou progressivamenten sobre a civilização.



1659

[9/19] [a] 470 [b] II: 15 [c] 249 [d] 279, 280 [e] 522  

Cont.  de [9/18]



1660

[9/20] [a] 470 [b] II: 15 [c] 249 [d] 279, 280 [e] 522  

Cont.  de [9/19]



1661

[9/21] [a] 470 [b] II: 15 [c] 249 [d] 279, 280 [e] 522  

Cont.  de [9/20]

II
O mundo no qual nascemos, soffre de seculo



1662

[9/22] [a] 470 [b] II: 15 [c] 249 [d] 279, 280 [e] 523  

Cont.  de [9/21]
A ruina da influencia aristocratica creou uma atmosphera de brutalidade



1663

[9/28] [a] 261 [b] I: 123 [c] GT, p. 464 [d] 56 [e] 524  

Reso a ti o meu amor porque o meu amor é já uma oração



1664

[9/29] [a] 271 [b] I: 93 [c] 364 [d] 87 [e] 525  

Eu não possuo o meu corpo como posso eu possuir com elle?



1665

[9/29v] [a] 271 [b] I: 93 [c] 364 [d] 86 [e] 525  

Conhece alguem as fronteiras á sua alma, para que possa dizer - eu sou eu?



1666

[9/33] [a] 170 [b] I: 112 [c] 280 [d] 82 [e] 527  

Ó noite onde as estrellas mentem luz, ó noite



1667

[9/33a] [a] 324 [b] I: 172 [c] 308 [d] 82 [e] 528  

À minha capacidade de viver chrismei de genio



1668

[9/37] [a] 270 [b] I: 92 [c] 363 [d] 87 [e] 498  

L. do Des. ou Philatelista



1669

[9/37v] [a] 270 [b] I: 92 [c] 363 [d] 87 [e] 498  
Materiais:  
Cont. de [9/37]



1670

[9/38] [a] 270 [b] I: 92 [c] 363 [d] 87 [e] 498  

Cont. de [9/37]



1671

[9/38v] [a] 270 [b] I: 92 [c] 363 [d] 87 [e] 498  

Cont. de [9/38]



1672

[9/41] [a] 102 [b] I: 197 [c] 453 [d] 188 [e] 19

Do terraço d’este café  



1673

[9/52] [a] 209 [b] I: 247 [c] 17 [d] 284 [e] 529

São horas talvez de eu fazer o unico esforço de eu olhar para a m/ vida.  



1674

[141/84] [a] - [b] I: - [c] - [d] 427 [e] -1  

Sherlock Holmes morreu para sempre. Em breve morrerei tambem.
A ultima Morte de Sherlock Holmes
Na minha longinqua infancia inglesa
quando, junto de Pickwick Papers, 
Deram mais magoa à minha saudade da minha infancia.

1 Na tábua de concordância em [e] o texto foi erroneamente incluído duas vezes com cotas diferentes (14-1/84 e 14-
2/84) *



1675

[141/84v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 427 [e] -  

Soffro , ainda na leitura repetida
De todas as coisas irrelegíveis
Ha bemfeitores da humanidade



1676

[142/14a] [a] - [b] I: - [c] - [d] 204 [e] -  

As trez portas da Cidade 



1677

[142-14a v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 205 [e] -  

Paro ás vezes, de repente, entre a vida que vae e a que vem,



1678

[142/55]  [a] - [b] II: 25 [c] 226 [d] 351 [e] 530 e p. 1005  

Com que luxuria □ e transcendente eu

[142/55]  [a] - [b] - [c] - [d] - [e] p. 1005  

Uma tradução pode valer muito. Será preciso lembrar-lhe que a chamada Versão Authorizada da Biblia 



1679

[142/55v]  [a] - [b] - [c] - [d] - [e] p. 1005  

pergunta <interrogação>[↑]: quantos crentes deve a Ingleterra ao estylo da Versão Authorizada?
---
Se tudo o que espero mallograr
---
Quando o meu amigo A.S. se pseudonyma em Will. Search; □



1680

[144/14] [a] - [b] I: - [c] - [d] 147 [e] - 

Não é tão absurda como parece a discusão do concílio de □



1681

[145/65] [a] - [b] I: - [c] - [d] 183 [e] - 

Desde o momento que nos sentimos consciência-criadora-do-universo, sentimo-nos Deus. 



1682

[14A/39] [a] - [b] I: - [c] - [d] 243 [e] - 

Aceitar a vida por boa, por se suppor não haver outra nem melhor



1683

[14C/41] [a] - [b] I: 89 [c] - [d] 555 [e] -  
Veja também a transcrição deste documento na secção: ‘Listas e apontamentos editoriais’

attinge o extremo doloroso em Omar Khayyam



1684

[14C/42] [a] - [b] I: 89 [c] - [d] 502 [e] -  

Por que obscura magia é que esse persa longinquo manda tam diversamente sobre as nossas almas?



1685

[14C/43] [a] - [b] I: 146 [c] - [d] 537 [e] -  

Omar Khayyám
O pessimismo de Omar Khayyam não é o pessimismo do pessimista sceptico, mas do pessimista que pensou de 
mais.



1686

[14D-27v] [a] - [b] I: 147 [c] - [d] 201 [e] - 

O. das B.
Creêmos a força calma. Temo-nos mostrado capazes de a ter em mta cousa. Mostremos que a sabemos ter em 
todas as cousas.  



1687

[151/73] [a] - [b] I: - [c] 173 [d] 183 [e] 531  

O sonho é o peor das drogas



1688

[151/73v] [a] - [b] I: - [c] 173 [d] 183 [e] 531  

Cont. de [151/73]



1689

[151/80] [a] - [b] I: 211 [c] - [d] 177 [e] 532 

A noite invadia lentamente a minha inattenção.

(O texto continua no documento 50A1/21v e 21av)



1690

[152/88] [a] - [b] I: 185 [c] - [d] - [e] -

Pretende-se aqui dar, por suggestão, a idea de um luar sobre ilhas impossiveis, sonhadas.  



1691

[153/77] [a] - [b] I: - [c] - [d] 404 [e] - 

Parabola.
Subindo eu um dia o Chiado com o unico fim (proposito) de o descer, cruzei no avesso do meu trajecto, (com) 
duas personagens idoneas. 



1692

[153/80] [a] - [b] I: 239 [c] - [d] 104 [e] - 

Nenhuma epocha transmitte a outra uma sensibilidade;



1693

[153/81] [a] - [b] I: - [c] - [d] 108 [e] - 

Pragmatismo
O pragmatismo é um acto individual;



1694

[153/86] [a] - [b] I: - [c] - [d] 315 [e] - 

A liberdade! E a primeira condição da liberdade é libertarmo-nos de nós mesmos



1695

[154/6] [a] - [b] I: - [c] - [d] 339 [e] - 

Em sua essência a vida é monótona. 



1696

[154/7] [a] - [b] I: - [c] - [d] 200 [e] - 

A moral da Força



1697

[154/23] [a] - [b] I: 87 [c] - [d] 147 [e] - 

O sexo sujo
O verdadeiro peccado



1698

[154/61 e 61a [a] - [b] I: 258 [c] - [d] 436 [e] 533  

Não crendo em nada com firmeza



1699

[155/13] [a] - [b] I: 258 [c] 177 [d] 189 [e] 534  

Theorias metaphysicas que possar darnos um momento



1700

[155/14] [a] - [b] I: 259 [c] 238 [d] 190 [e] 535  

Nenhum premio certo tem a virtude



1701

[15B1/58] [a] - [b] I: 85 [c] 368 [d] 174 [e] 536

E os dialogos nos jardins fantasticos  



1702

[15B1/98] [a] - [b] I: 261 [c] - [d] 96 [e] -  

Sentir é crear



1703

[15B2/10] [a] - [b] I: 149 [c] - [d] 123 [e] -  

O aristocrata é o homem que é coherente



1704

[15B2/20] [a] - [b] I: 261 [c] - [d] 205 [e] -

O homem vale aquillo de que se sente similhante. 



1705

[15B2/22a] [a] - [b] I: - [c] - [d] 180 [e] -

Como simples prazer, antes excitação  



1706

[15B2/22] [a] - [b] I: 230 [c] - [d] 180 [e] - 

Quem tem do prazer um conceito triste e dolente



1707

[15B3/72] [a] - [b] I: 156 [c] - [d] 207 [e] - 

Nenhum homem é normal, 



1708

[15B3/73] [a] - [b] I: 187 [c] - [d] 86 [e] - 

Os instinctos baseiam-se em illusões



1709

[15B3/76] [a] - [b] I: - [c] - [d] 206 [e] - 

O homem busca o supérfluo, o anormal

(Imagem não incluida)

O homem busca o supérfluo, o anormal.
Bebe, fuma, busca o gozo de um modo isolado e esgota-se nisso — isto é, busca o anormal. O animal só tem 
propriamente um prazer nitidamente procurado como um prazer — é o prazer sexual, a cópula. Os outros actos 
(comer, etc.) são — e também aquele acto talvez assim se possa considerar — satisfações de um instinto; são 
pois antes tentativas de fugir a um mal ou a um desejo importuno — a fome, o cio — livrando-se dele satisfazen-
do-o (um gato ao sol busca o prazer, sim, mas este acto não lhe é necessário).
Só o homem busca o prazer propriamente.
A primeira forma do prazer — antes, a forma normal do prazer — é negativa.



1710

[15B3/86] [a] - [b] II: 32 [c] 21 [d] 333 [e] 537  

Haja ou não deuses
Anteros or the future of attraction

[15B3/86v] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] p. 1014  

 



1711

[19/15] [a] - [b] I: - [c] - [d] 4861 [e] - 

A immoralidade das biographias

1 Por lapso 482 em [e] *



1712

[20/50] [a] - [b] I: 149 [c] 105 [d] 122 [e] 99  

Esthetica da abdicação



1713

[21/120] [a] - [b] I: - [c] - [d] 242 [e] 538 

O homem, bobo da sua aspiração



1714

[22/1] [a] - [b] I: 232 [c] - [d] 337 [e] - 

Ter opiniões é a melhor prova de incapacidades de as ter



1715

[23/11] [a] - [b] I: - [c] - [d] 206 [e] - 

O homem não sabe mais



1716

[23/24] [a] - [b] I: 123 [c] - [d] 60 [e] - 

Tu és tudo o que a vida não é



1717

[23/25] [a] - [b] I: - [c] - [d] 206 [e] - 

O homem lucta não só



1718

[23/60] [a] - [b] I: - [c] - [d] 516 [e] - 

A velha regra - pensar antes de agir - sofre alterações na realidade.



1719

[23/66] [a] - [b] I: - [c] - [d] 234 [e] - 
Texto de Oscar Wilde traduzido em Português por Pessoa. Só inclui a primeira página do manuscrito.

De Profundis 



1720

[23/67] [a] - [b] I: 232 [c] - [d] 129 [e] - 

Tudo é encontrar qualquer cousa. 



1721

[25/76] [a] - [b] I: 222 [c] - [d] 222 [e] - 

A contemplação esthetica é o mais vil de todos os mysticismos



1722

[2722L5/1] [a] - [b] I: 183 [c] - [d] 65 [e] -  

Muito Longe
Era n’aquelle paiz



1723

[2722L5/1v] [a] - [b] I: 183 [c] - [d] 65 [e] -    

Cont. de [2722L5/1]



1724

[2722L5/2] [a] - [b] I: 183 [c] - [d] 65 [e] -  

Cont. de [2722L5/1]



1725

[2722V5/1] [a] - [b] I: - [c] - [d] 350 [e] -  

Interludio do Abdicador
Quando o comboio

[2722V5/1a] [a] - [b] I: - [c] - [d] 350 [e] -  

... um desespero calmo e luminoso



1726

[2723/82] [a] - [b] I: 76 [c] - [d] - [e] 542  

Agi sempre para dentro



1727

[2723/82v] [a] - [b] I: 76 [c] - [d] - [e] 542  

Cont. de [2723/82]



1728

[2723/86] [a] - [b] I: - [c] - [d] 214 [e] AG, p. 663  

Só o primeiro passo é que custa



1729

[28/4] [a] - [b] II: 162 [c] - [d] 454 [e] -  

A alguem, que uma vez me interrogou sobre minhas



1730

[28/7] [a] - [b] II: 18 [c] 20 [d] 282 [e] 543  

Prefacio
Varias vezes, no decurso da minha vida



1731

[28/9] [a] - [b] I: 226 [c] 219 [d] 195 [e] 544  

Esse logar activo de sensações

[28/9v] [a] - [b] I: 226 [c] 219 [d] 195 [e] 544 



1732

[28/10] [a] - [b] I: 226 [c] 219 [d] 195 [e] 544  

Cont. de [28/9]

[28/10v] [a] - [b] I: 226 [c] 219 [d] 195 [e] 544   



1733

[28/12] [a] - [b] I: 214 [c] 125 [d] 275 [e] 545  

Não fizeram, Senhor, 



1734

[28/12v] [a] - [b] I: 214 [c] 125 [d] 275 [e] 545  
Cont. de [28/12]



1735

[28/21] [a] - [b] I: - [c] 15 [d] 283 [e] 546  
Prefacio
Conquistei, palmo a pequeno palmo



1736

[28/22] [a] - [b] I: - [c] - [d] 601 [e] 462  

A nossa ansia de verdade é grande



1737

[28/22v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 601 [e] 462   



1738

[28/23] [a] - [b] II: 188 [c] - [d] 401 [e] - 

Como o gladiador na arena



1739

[28/24] [a] - [b] II: 228 [c] - [d] 400 [e] 547  

Conheço, translada, a sensação



1740

[28/25] [a] - [b] I: 206 [c] - [d] 227 [e] -

Nos mais □ ├momentos├ de tedio



1741

[28/25v] [a] - [b] I: 206 [c] - [d] 227 [e] -
Cont. de 28/25



1742

[28/27] [a] - [b] II: 140 [c] 123 [d] 354 [e] 294

Sou curioso de todos  



1743

[28/27v] [a] - [b] II: 140 [c] 123 [d] 354 [e] 294
Cont. de [28/27r]

Esta tendência carnal para converter
Escrevo com uma grande intensidade



1744

[28/27] [a] - [b] II: 140 [c] 123 [d] 354 [e] 294
Cont. de [28/27]

A mulher que sou quando me conheço
O opio dos crepusculos regios
Ás vezes é tão grande, tão rapida



1745

[28/27v] [a] - [b] II: 140 [c] 123 [d] 354 [e] 294  
Cont. de [28/27]

Que D. Sebastião venha pelo nevoeiro
A alma em mim é expressiva e material



1746

[28/28] [a] - [b] II: 137 [c] 64 [d] 357 [e] 548

Chóro sobre as minhas páginas imperfeitas  



1747

[28/34] [a] - [b] I: 206 [c] - [d] - [e] -

Tomára poder desempenhar-me
  

[28/34v] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -  



1748

[28/35] [a] - [b] I: 206 [c] - [d] - [e] -  
Cont. de [28/34]



1749

[28/36] [a] - [b] I: 206 [c] - [d] - [e] -  
Cont. de [28/35]



1750

[28/36v] [a] - [b] I: 206 [c] - [d] - [e] -  
Cont. de [28/36r]



1751

[28/66] [a] - [b] I: 186 [c] - [d] 531 [e] - 

Não sei que diga.



1752

[28/96] [a] - [b] I: 190 [c] 297 [d] 85 [e] 549  

A reductio ad absurdum



1753

[49A4/3] [a] - [b] I: - [c] 237 [d] - [e] 841 

Quando creança eu apanhava os carrinhos de linha 

1 Em [e] com indicação de cota errada (49A/3) *



1754

[49A4/3a v] [a] - [b] I: - [c] 237 [d] - [e] 84 
Cont. de [49A4/3a]



1755

[49A6/1] [a] - [b] I: - [c] 305 [d] - [e] 163 

Quantas vezes, no decurso dos mundos



1756

[50A1/21] [a] - [b] I: 211 [c] - [d] 177 [e] 532 
continuição de 151/80



1757

[50A1/21a] [a] - [b] I: 211 [c] - [d] 177 [e] 532 
 
continuição de 151/80



1758

[55A/81] [a] - [b] I: 173 [c] - [d] 213 [e] -1  

Esthetica de Guerra

1 Na tábua de concordâncias em [e] com indicação de cota errada (55E/81) *



1759

[55A/81v] [a] - [b] I: 173 [c] - [d] 213 [e] -

Cont. de [55A/81]



1760

[55A/82] [a] - [b] I: 173 [c] - [d] 213 [e] - 
Cont. de [55A/81v]



1761

[55E/97] [a] - [b] I: - [c] - [d] 233 [e] -

Amar a nossa liberdade já não é mau 



1762

[55E/99] [a] - [b] I: - [c] - [d] 123 [e] - 

Buscar o conforto no desprezo



1763

[55I/45] [a] - [b] I: - [c] - [d] 190 [e] - 

Disse Bernard Shaw que a unica coisa que a Historia nos ensina



1764

[55I/75] [a] - [b] I: - [c] - [d] 109, 89 [e] - 

Eu não creio, ´claro, que não haja factos.

De resto só trez cousas realmente distinctas existem - uma é o tedio, outra é a castidade, outra é o raciocinio.

A evolução da inacção



1765

[55I/98] [a] - [b] I: - [c] - [d] 240 [e] - 

Educar? Mas a educação que vantagem tem?



1766

[55J/39] [a] - [b] I: - [c] - [d] 356 [e] - 

Tomei por exemplares, na maneira de escrever



1767

[57/41] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] 495 

A coroada de rosas 
Como as estatuas



1768

[57/45] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] 550 

Cada dia da minha vida é o dia mais infeliz da minha vida



1769

[60A/22] [a] - [b] I: - [c] 22 [d] - [e] 263 

Escrevo com uma extranha magua



1770

[61/46] [a] - [b] I: - [c] - [d] 444 [e] - 

Tantas vezes, tantas, como agora



1771

[75/87] [a] - [b] I: - [c] - [d] 242 [e] - 

Cada um de nós, na sua vida realizada e humana



1772

[94/2] [a] - [b] I: 157 [c] 403 [d] 124 [e] 69  

Não me encontro um sentido



1773

[94/4] [a] - [b] I: 209 [c] 353 [d] 290 [e] 213

Trecho.
A manhã, meio fria, meio morna, alava-se pelas casas  



1774

[94/12] [a] - [b] I: 118 [c] - [d] - [e] 551 

Estatuas, □ alheias pelo sonho ao natural da humanidade



1775

[94/13] [a] - [b] I: 119 [c] 65 [d] 164 [e] 552  

Aquella divina e illustre timidez



1776

[94/13v] [a] - [b] I: 119 [c] 65 [d] 164 [e] 552  
Cont. de [94/13]



1777

[94/16] [a] - [b] I: 146 [c] 438 [d] 589 [e] 554  

Um azul esbranquiçado de verde nocturno

[94/16] [a] - [b] I: 147 [c] 438 [d] 277 [e] 555

Dominámos outrora o mar physico, creando a civilização universal;  



1778

[94/64] [a] - [b] I: 146 [c] - [d] 95 [e] 556  

Horas pallios submersos, meras roupas de pompa morta
[94/65] [a] - [b] I: 146 [c] - [d] 95 [e] 557  

Nas antemanhãs longinquas o sangue dos dragões da perda



1779

[94/75] [a] - [b] I: - [c] 22 [d] 245 [e] 558  

A minha imagem



1780

[94/76] [a] - [b] I: 94 [c] 364 [d] 87 [e] 559, p. 1003  

Se do que comes, 



1781

[94/76v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 163 [e] 559  

Mecrologias de reis



1782

[94/80] [a] - [b] I: 123 [c] GT, p. 466 [d] 60 [e] 560  

Splendor do nada, nome do abysmo, socego do além



1783

[94/80v] [a] - [b] I: 123 [c] GT, p. 466 [d] 60 [e] 560  
Cont. de [94/80]



1784

[94/83] [a] - [b] I: 208 [c] 194 [d] 350 [e] 562  

Ha um grande cansaço na alma



1785

[94/84] [a] - [b] I: 210 [c] - [d] 336 [e] 561  

Ás vezes, em sonhos distrahidos, que me surgem das esquinas do pensamento



1786

[94/86] [a] - [b] I: - [c] - [d] 186 [e] - 

Carta a um genio futuro



1787

[94/86a] [a] - [b] I: - [c] - [d] 124 [e] 563 

Passa entre filas de cyprestes a minha dôr



1788

[94/89] [a] - [b] I: 75 [c] 365 [d] 128 [e] 564 

A loucura chamada afirmar



1789

[94/89v] [a] - [b] I: 75 [c] 365 [d] 128 [e] 564 
Cont. de [94/89]



1790

[94/93] [a] - [b] I: 76 [c] 346 [d] 74 [e] -  

As cousas sonhadas só teem lado de cá



1791

[94/93v] [a] - [b] I: 76 [c] - [d] - [e] -  

Sou uma roseira



1792

[94/94] [a] - [b] I: 77 [c] - [d] - [e] - 

Vede... sou uma roseira



1793

[94/95] [a] - [b] I: 77 [c] - [d] 88 [e] 565 

Fallo abysmos. Alastro-me em sombra



1794

[94/96] [a] - [b] I: 77 [c] - [d] - [e] 566 

Ouro de mim, sonhei-me come poeira



1795

[94/98] [a] - [b] I: 227 [c] 237 [d] 521 [e] -  

Notas para uma Regra de Vida



1796

[94/99] [a] - [b] I: 82 [c] - [d] 89 [e] 567 
e as algas como molhados cabellos



1797

[94/100] [a] - [b] I: 82 [c] 186 [d] 178 [e] 568  

Prouverá aos deuses, meu coração triste



1798

[105/1v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 186 [e] -

Cada vez que, no giro das estações 



1799

[112/9] [a] - [b] I: - [c] - [d] 231 [e] p. 735  

Apologia dos Tyranos



1800

[1141/75] [a] - [b] I: 157 [c] GT, p.428 [d] 152 [e] 78  

Carta



1801

[1141/75v] [a] - [b] I: 157 [c] GT, p.428 [d] 152 [e] 78  

Cont. de [1141/75r]



1802

[1141/77v] [a] - [b] I: - [c] 246 [d] 436 [e] 569  

Considerar todas as coisas que nos acontecem



1803

[1141/77v] [a] - [b] I: - [c] 246 [d] 436 [e] 569  

Considerar todas as coisas que nos acontecem

[133B/10] [a] - [b] I: 191 [c] 372 [d] 83 [e] 9  

Apotheose do Absurdo



1804

[133B/39] [a] - [b] I: - [c] 276 [d] 252 [e] 570  

Uma opinião é uma grosseria



1805

[133B/61] [a] - [b] I: - [c] 288 [d] 244 [e] 571 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d] [133B/67, 61] , Em [e] [133B/61, 63 e 64]

[133B/61v] [a] - [b] I: - [c] 288 [d] 244 [e] 571 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d] [133B/67, 61], Em [e] [133B/61, 63 e 64]



1806

[133B/62] [a] - [b] I: - [c] - [d] 245 [e] 572 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/66, 65, 62]
Em [e]: [133B/66, 62, 65]

[133B/62v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 245 [e] 572 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/66, 65, 62]
Em [e]: [133B/66, 62, 65]



1807

[133B/63] [a] - [b] I: - [c] - [d] 244 [e] 571 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/63, 64, 63], Em [e] [133B/61, 63 e 64]

[133B/63v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 244 [e] 571 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/63, 64, 63] , Em [e] [133B/61, 63 e 64]



1808

[133B/64] [a] - [b] I: - [c] - [d] 244 [e] 571 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/63, 64, 63] , Em [e] [133B/61, 63 e 64]

[133B/64v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 244 [e] 571 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/63, 64, 63]
Em [e] [133B/61, 63 e 64]



1809

[133B/65] [a] - [b] I: - [c] - [d] 245 [e] 572 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/66, 65, 62]
Em [e]: [133B/66, 62, 65]

[133B/65v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 245 [e] 572 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/66, 65, 62]
Em [e]: [133B/66, 62, 65]



1810

[133B/66] [a] - [b] I: - [c] - [d] 245 [e] 572 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/66, 65, 62] , Em [e]: [133B/66, 62, 65]

[133B/66v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 245 [e] 572 
Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d]: [133B/66, 65, 62]
Em [e]: [133B/66, 62, 65]



1811

[133B/67] [a] - [b] I: - [c] 288 [d] 244 [e] 573
[c] a partir da 8.a edição (2009).

Materiais:  
Faz parte dum conjunto de apontamentos [133B/61-67]
Em [c]: [133B/67, 61, 63, 64, 66, 62, 65], a partir da 8.a edição (2009). 
Em [d] [133B/67, 61]
Em [e]: [133B/67]



1812

[133C/56] [a] - [b] I: - [c] - [d] 112 [e] - 

Tratado de Moral Pantheista



1813

[133C/59] [a] - [b] I: - [c] 402 [d] 187 [e] p. 1040  

Poder reincarnar numa pedra



1814

[133C/82] [a] - [b] I: - [c] - [d] 217 [e] - 

É sempre um prazer



1815

[133C/84] [a] - [b] I: - [c] - [d] 516 [e] -  

Toda a actividade practica



1816

[133C/85] [a] - [b] I: - [c] - [d] 123 [e] -  

O unico homem feliz é o que não toma nada a serio

[133C/86] [a] - [b] I: - [c] - [d] 539 [e] -  

Tenho dó dos pobres



1817

[133C/87] [a] - [b] I: - [c] - [d] 531 [e] - 

Ha homens que fazem historia



1818

[133D/23] [a] - [b] I: - [c] - [d] 531 [e] - 

Sou a sombra de mim mesmo



1819

[133D/31] [a] - [b] I: - [c] - [d] 519 [e] - 

O forte ou se adapta as coisas



1820

[133D/32] [a] - [b] I: - [c] - [d] 538 [e] - 

Não é a angustia abstracta



1821

[133D/37] [a] - [b] II: 42 [c] - [d] 378 [e] - 

É nisto mesmo de as considerar irreaes



1822

[133D/38] [a] - [b] II: 128 [c] - [d] 464 [e] - 

Contava as mortes que tivera na familia



1823

[133D/38v] [a] - [b] II: 128 [c] - [d] 464 [e] -  
Cont. de [133D/38]



1824

[133D/38a] [a] - [b] II: 128 [c] - [d] 464 [e] -  
Cont. de [133D/38]



1825

[133D/38a v] [a] - [b] II: 128 [c] - [d] 464 [e] -  
Cont. de [133D/38]



1826

[133D/39] [a] - [b] II: 143 [c] - [d] 546 [e] -  

o grande Shakespeare que é toda a gente



1827

[133D/39a] [a] - [b] II: 143 [c] - [d] 546 [e] - 
Cont. de [133D/39]



1828

[133D/45] [a] - [b] I: - [c] - [d] 231 [e] - 

Tive sempre, confesso, uma grande symphonia



1829

[133D/46v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 208 [e] - 

O futuro pertencerá aquelles



1830

[133D/66] [a] - [b] I: 237 [c] - [d] 374 [e] - 

“Ainda que me mate, confiarei nelle”



1831

[133E/3] [a] - [b] I: - [c] 212 [d] - [e] 575
[c] A partir da 8a. edição (2009)

No que somos e no que queremos



1832

[133E/41] [a] - [b] I: - [c] - [d] 519 [e] - 

Querem todos reformar



1833

[133F/2] [a] - [b] I: - [c] - [d] 110 [e] - 

Visto que todo o homem superior



1834

[133F/6] [a] - [b] I: - [c] - [d] 532 [e] - 

Não me causará admiração



1835

[133F/72] [a] - [b] I: - [c] - [d] 261 [e] - 

Isto está tudo decadente



1836

[133F/73] [a] - [b] I: - [c] - [d] 261 [e] - 

Vivemos da memoria, que é a imaginação



1837

[133F/74] [a] - [b] I: 244 [c] - [d] 442 [e] -  

Só quem nunca pensou



1838

[133F/75] [a] - [b] I: - [c] - [d] 442 [e] - 

Outra cousa que offusca a visão



1839

[133F/76] [a] - [b] I: - [c] - [d] 442 [e] - 

Que milagre ou



1840

[133F/79] [a] - [b] I: 229 [c] 104 [d] 535 [e] -  

Nenhuma idéa brilhante (intelligente)



1841

[133F/83] [a] - [b] I: - [c] - [d] 449 [e] - 

Sê quem és 



1842

[133F/85] [a] - [b] I: 231 [c] - [d] 183 [e] - 

Para cada philosopho



1843

[133F/87] [a] - [b] I: 232 [c] 2121 [d] 184 [e] -  
Materiais:  
Ter opiniões é estar vendido

[133F/88] [a] - [b] I: - [c] - [d] 337 [e] -
Fala-se muito em método  

1 até a 7.a edição (2007)



1844

[133F/89] [a] - [b] I: 186 [c] - [d] - [e] - 

Assim como, por amor a Patria



1845

[133F/94] [a] - [b] II: 104 [c] - [d] 224 [e] - 

Em toda a philosophia humana



1846

[133F/95] [a] - [b] II: 88 [c] 89 [d] 112 [e] -  

A unica attitude digna de um homem superior é o pursuit tenaz de uma actividade que se reconhece inutil.



1847

[133F/96] [a] - [b] I: 158 [c] - [d] 236 [e] - 

Dispenso-me de existir



1848

[133F/98] [a] - [b] I: 242 [c] - [d] - [e] - 

Quando discuto a existencia das cousas



1849

[133F/99] [a] - [b] I: 261 [c] - [d] 204 [e] -

O gosto varía com as epochas  



1850

[133H/8] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -  
Trecho publicado exclusivamente na edição de Relógio d’Água (1997), p. 138 

Rio entre sonhos 



1851

[133H/10] [a] - [b] I: - [c] - [d] 207 [e] -  

Purismo Hygienico



1852

[133H/11] [a] - [b] I: - [c] - [d] 214 [e] -  

Nas sociedades actuaes a guerra

(Imagem não incluida)

Nas sociedades actuais a guerra é uma doença, um ataque de loucura, se assim quiserem dizer. é uma regressão 
repentina (digamo-lo assim) ao que era, em épocas primitivas, um estado.



1853

[133H/12] [a] - [b] II: 156 [c] - [d] 335 [e] -  

Os sentimentos depressivos 



1854

[133I/26] [a] - [b] I: - [c] - [d] 179 [e] -

Porque não será a Patria



1855

[133I/83] [a] - [b] I: - [c] - [d] 206 [e] - 

O homem é um egoismo mitigado



1856

[133I/85] [a] - [b] I: - [c] - [d] 206 [e] - 

O homem é um animal



1857

[133J/1] [a] - [b] I: - [c] - [d] 532 [e] - 

A interpretação dos symbolos tem uma geographia.



1858

[133J/6] [a] - [b] I: 206 [c] - [d] 379 [e] - 

Os sonhos são como a tradução



1859

[133J/8] [a] - [b] I: - [c] - [d] 164 [e] - 

Porque não havera typos



1860

[133J/32] [a] - [b] I: - [c] - [d] 174 [e] - 

Os espiritus altamente analyticos



1861

[133J/38] [a] - [b] I: - [c] - [d] 536 [e] - 

O que ha de bom ou mau



1862

[133L/30] [a] - [b] I: - [c] - [d] 532 [e] - 

O phantasma do passado



1863

[133L/37] [a] - [b] I: - [c] - [d] 207 [e] -1 

No que ha de differente no querer

1 Falta na tábua de concordância de [e] *



1864

[133L/39] [a] - [b] II: 142 [c] - [d] 151 [e] -

Carta
Nunca tive dinheiro  



1865

[134A/30] [a] - [b] I: - [c] - [d] 452 [e] - 
Facsimile ainda por receber 

Se houvéssemos de buscar



1866

[134A/33] [a] - [b] I: - [c] - [d] 464 [e] - 
Facsimile ainda por receber

O momento tem por vezes genio



1867

[138/61] [a] - [b] I: - [c] AP 5 [d] 161 [e] 576  

Trazei vós o pallio de ouro e morte



1868

[138/61v] [a] - [b] I: - [c] AP 5 [d] 161 [e] 576  
Cont. de [138/61]



1869

[138/64] [a] - [b] I: - [c] - [d] 536 [e] - 

Nem ha maior cansaço



1870

[138/80] [a] - [b] I: - [c] - [d] 237 [e] - 

1. Não tenhas opiniões firmes



1871

[138/87] [a] - [b] I: 214 [c] 239 [d] 240 [e] 578  

Cansamo-nos de tudo



1872

[138/88] [a] - [b] I: 215 [c] - [d] 289 [e] - 

Se consideramos a vida



1873

[138/89] [a] - [b] I: - [c] - [d] 407 [e] -  

Se eu vir aquella arvore como toda a gente a vê



1874

[138/91v] [a] - [b] I: - [c] - [d] 112 [e] -  

Trez cousas tem o homem superior

 

[138/91] [a] - [b] I: - [c] - [d] 112 [e] - 



1875

[138/100] [a] - [b] I: - [c] - [d] 157 [e] - 

Morte
palavra de Deus, verdade de vida!



1876

[138A/10] [a] - [b] I: 262 [c] 392 [d] 251 [e] 579

O povo é bom typo.  



1877

[138A/11] [a] - [b] I: 232 [c] - [d] 207 [e] 580  

Uma interpretação ironica da vida



1878

[138A/15] [a] - [b] I: 228 [c] - [d] 107 [e] 581  
Entre a vida theorica



1879

[138A/16] [a] - [b] I: - [c] - [d] 232 [e] - 

O meu ideal



1880

[138A/19] [a] - [b] I: 244 [c] - [d] 187 [e] -

Conto
O homem que na avenida  fugia das folhas e dos papéis



1881

[138A/19v] [a] - [b] I: 244 [c] - [d] 187 [e] -
Cont. de [138A/19]



1882

[138A/20] [a] - [b] I: 245 [c] - [d] 188 [e] 582  

Uma pedra é mais interessant que um operario.



1883

[138A/20v] [a] - [b] I: 245 [c] - [d] 188 [e] 582   
Cont. de [138A/20r]



1884

[138A/21] [a] - [b] I: 245 [c] - [d] 108 [e] 583  

Agir é intervenir



1885

[138A/25] [a] - [b] I: 263 [c] - [d] 203 [e] - 

São tão inferiores as creaturas que se dedicam a um ideal



1886

[138A/26] [a] - [b] I: 241 [c] - [d] 123 [e] - 

Os americanos tractam tudo a brincar



1887

[138A/27] [a] - [b] I: - [c] - [d] 176 [e] AG, p. 796  

A estalagem da razão



1888

[138A/35] [a] - [b] I: 227 [c] - [d] 531 [e] - 

Grande homem é o que impõe



1889

[138A/38] [a] - [b] I: 230 [c] - [d] 178 [e] - 

Reagir é agir contra



1890

[138A/39] [a] - [b] I: 230 [c] - [d] 178 [e] - 
Cont. de [138A/38]



1891

[138A/40] [a] - [b] I: - [c] - [d] 181 [e] - 

A vida faz de nós sempre aquillo



1892

[138A/41] [a] - [b] I: 161 [c] 401 [d] 181 [e] 584  

Criei para mim, fausto de um oppobrio



1893

[138A/41v] [a] - [b] I: 161 [c] 401 [d] 181 [e] 584  
 
Cont. de [138A/41r]



1894

[138A/44] [a] - [b] I: 186 [c] - [d] 233 [e] - 

Hymno
Os que morrem pela Patria



1895

[138A/50] [a] - [b] I: 142 [c] - [d] 239 [e] - 

René sceptico
A felicidade está na indifferença



1896

[138A/58a] [a] - [b] I: - [c] - [d] 206 [e] - 

A humanidade não consiste só em animaes fallantes



1897

[138A/58] [a] - [b] I: - [c] - [d] 536 [e] - 

Quand ha fé, quando ha regras



1898

[138A/59] [a] - [b] I: - [c] - [d] 536 [e] - 

A mocidade é estupida e cruel



1899

[138A/59a] [a] - [b] I: - [c] - [d] 536 [e] - 

A literatura é fallar de falta de fé. 



1900

[138A/64] [a] - [b] I: 242 [c] - [d] 179 [e] - 

Para o sonhador integral



1901

[144P/51] [a] - [b] I: 181 [c] - [d] 74 [e] -

Poentes de estola e ritual feito
  



1902

[144D2/19] [a] - [b] I: - [c] 324 [d] 97 [e] -  

Saber não ter illusões



1903

[144D2/123] [a] - [b] I: - [c] 2881 [d] 169 [e] 585  

... Que tragedia não accreditar

1 Até a 7.a ed.



1904

[144D2/137v] [a] - [b] I: - [c] 229 [d] 106 [e] 586

Ler é sonhar pela mão de outrem  



1905

[Revista Ler] [a] - [b] I: - [c] 372 [d] - [e] 468  
Trecho publicado pela primeira vez na Revista Ler. Livros & Leitores, n. 78, Março de 2009, p. 45-46. Falta o 
original no espólio de Fernando Pessoa à guarda da BNP. 

Todo o pensamento 



1906

[Edição Presença] [a] - [b] I: 212 [c] - [d] 89 [e] -  
Publicado pela primeira vez no Livro do Dessassossego, edição Presença (1990). Até a data, a cota deste frag-
mento permaneceu desconhecido. Reproduz-se aqui o texto publicado em [b].

Eu quereria achar

Eu quereria achar a música íntima e recôndita das fontes, das árvores, do (...) e de tal modo que os despertasse de 
si próprios e os (...) acabasse para o pasmo de terem sido até aí só aparências.



1907

[Edição Relógio d’Água] [a] - [b] I: - [c] - [d] 95 [e] -  
Publicado pela primeira vez no Livro do Dessassossego, edição Relógio d’Água (2008). Até a data, a 
cota deste fragmento permaneceu desconhecido. Reproduz-se aqui o texto publicado em [d].

Habito a sombra e o sol morreu comigo.



1908

[Edição Relógio d’Água] [a] - [b] I: - [c] - [d] 114 [e] -  
Publicado pela primeira vez no Livro do Dessassossego, edição Relógio d’Água (2008). Até a data, a 
cota deste fragmento permaneceu desconhecido. Reproduz-se aqui o texto publicado em [d].

 Os místicos, os esotéricos, e outra gente assim, têm sido sempre, notavelmente, falhas de luci-
dez, de grandeza intelectual, e de espírito compreensivo e claro. Lúcifer — o que traz a luz — é o mesmo 
símbolo da negação: a lucidez é a negação. Adoremos a Satanás na sua obra, a Matéria.
 O Raciocínio é antidivino por natureza. Por isso devemos amar e cultivar o Raciocínio.



1909

[Edição Relógio d’Água] [a] - [b] I: - [c] - [d] 222 [e] -  
Publicado pela primeira vez no Livro do Dessassossego, edição Relógio d’Água (2008). Até a data, a 
cota deste fragmento permaneceu desconhecido. Reproduz-se aqui o texto publicado em [d].

 Toda a metafísica é apenas uma estética; toda a arte assenta sobre uma metafísica.



1910

[Edição Relógio d’Água] [a] - [b] I: - [c] - [d] 434 [e] -  
Publicado pela primeira vez no Livro do Dessassossego, edição Relógio d’Água (2008). Até a data, a 
cota deste fragmento permaneceu desconhecido. Reproduz-se aqui o texto publicado em [d].

Escrevo o que os outros pensam, porque eles não o sabem dizer. Não sou sincero por seriedade artística.



1911

[Edição Relógio d’Água] [a] - [b] I: - [c] - [d] 586 [e] -  
Publicado pela primeira vez no Livro do Dessassossego, edição Relógio d’Água (2008). Até a data, a 
cota deste fragmento permaneceu desconhecido. Reproduz-se aqui o texto publicado em [d].

 Diana não é a Lua, é  a ideia de Lua, o luar que demora. 



1912



1913

V
Outros Materiais (B)

Textos inventariados dentro do núcleo 
(env. I a V), mas atribuíveis a projetos 
diferentes do Livro do Desassossego



1914

[1/7] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -

Este texto, embora encontrado no núcleo dos textos do L.do D., pertence ao projecto ‘A educação do Estóico’, 
publicado em Pessoa, Fernando. Barão de Teive - A educação do Estóico. Edição: Richard Zenith. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 1999, p. 30-31. E em: Pessoa, Fernando. A educação do stoico. Edição crítica de Fernando 
Pessoa, volume IX. Edição de Jerónimo Pizarro. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, p. 43-44.



1915

[1/8] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] - 
Cont. de [1/7]



1916

[1/9]  [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -

Cont. de [1/8]

 



1917

[1/10]  [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -

Este texto, embora encontrado no núcleo dos textos do L.do D., pertence ao projecto ‘A educação do Estóico’, 
publicado em: Pessoa, Fernando. Barão de Teive - A educação do Estóico. Edição: Richard Zenith. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 1999, p. 29-30. E em: Pessoa, Fernando. A educação do stoico. Edição crítica de Fernando 
Pessoa, volume IX. Edição de Jerónimo Pizarro. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, p. 47-48.



1918

[1/11] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -

Este texto, embora encontrado no núcleo dos textos do L.do D., pertence ao projecto ‘A educação do Estóico’, 
publicado em: Pessoa, Fernando. Barão de Teive - A educação do Estóico. Edição: Richard Zenith. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 1999, p.24. E em: Pessoa, Fernando. A educação do stoico. Edição crítica de Fernando Pessoa, 
volume IX. Edição de Jerónimo Pizarro. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, p.40.



1919

[4/71] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -  

Provavelmente apontamento para um ensaio sobre Camões

Transcrição:

 Pouca gente, relativamente, tem notado que o grande poeta Luiz de Camões, antes de ser o grande 
poeta L. de C. já era o g. p. L. de C. 
 Traduzindo isto para normal, fica isto com que gueremos dizer 



1920

[5/11] [a] - [b] I: - [c] - [d] - [e] -

Este texto, embora encontrado no núcleo dos textos do L.do D., pertence ao projecto ‘A educação do Estóico’, 
publicado em: Pessoa, Fernando. Barão de Teive - A educação do Estóico. Edição: Richard Zenith. Lisboa: 
Assírio & Alvim, 1999, p.28. E em: Pessoa, Fernando. A educação do stoico. Edição crítica de Fernando Pessoa, 
volume IX. Edição de Jerónimo Pizarro. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007, p.47.



1921

[5/18] [a] 284 [b] I: - [c] - [d] - [e] -

Texto que pertence ao teatro estático ‘A morte do Príncipe’; foi erroneamente incluído na edição [a] e retirado 
das edições subsequentes. 



1922

[5/20] [a] 287 [b] I: 104 [c] - [d] 201 [e] -

Texto que pertence ao teatro estático ‘Diálogo no jardim do palácio’; foi erroneamente incluído nas edições [a], [b] 
e [d].



1923

[5/21] [a] 287 [b] I: 104 [c] - [d] 201 [e] -

Cont. de [5/20]



1924

[5/21v] [a] 287 [b] I: 104 [c] - [d] 201 [e] -

Cont. de [5/21r]



1925

[5/22] [a] 287 [b] I: 104 [c] - [d] 201 [e] -

Cont. de [5/21]








