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O HOMEM DA CASA DO LAGO
Eduardo Bueno[1]
HENRY DAVID THOREAU foi uma nuvem de calças.
Nascido em Concord, Massachusetts, na costa leste dos Estados Unidos, em julho de 1817, pairou
acima e ao largo de seus compatriotas e contemporâneos. Lançou-se a tais altitudes – e em
eventuais platitudes – disposto não apenas a ver o mundo de cima mas a experimentar um universo
próprio e idiossincrático. Muitas vezes assomou-se leve, habilitado a flutuar em céu azul, como se
parte da paisagem que tanto amou. Noutras, revelou-se capaz de projetar sombras, quando não raios
e trovões, vertendo aguaceiros incômodos sobre sua vila e seu país. Tratou de despejá-los na forma
de discurso torrencial: uma prosa caudalosa que – caso tivesse sido realmente lida – haveria de ter o
efeito de uma enchente na planície onde labutavam “em calado desespero” os homens de sua região
e sua época.
Thoreau foi único, solitário e inimitável.
Mas Henry David Thoreau foi também um chato de galochas – até porque de fato as calçava. Não
era perfeito, e muito menos aperfeiçoável. Misantropo, misógino, radical e irredutível, parecia
cultivar a inconveniência como virtude. Mais do que mero exercício de retórica, afrontar o senso
comum sempre lhe pareceu emérita prática cotidiana. Thoreau manteve o dedo em riste – acusatório
e descortês. E tratou de metê-lo nas feridas vivas de uma nação que ainda não havia forjado
plenamente a própria identidade. Identidade que, embora por vias transversas, Thoreau ajudaria a
construir. Thoreau foi desprezado e ofendido, mas isso não lhe doeu tanto quanto nas ocasiões –
aliás, mais frequentes – em que pregou ao deserto.
Thoreau era um caminhante, mas nunca foi pedestre.
Para Thoreau estava tudo na cara. E Thoreau foi um cara de pau. Seu semblante despertou surpresa
e susto naqueles que o contemplaram. Com feições como que talhadas a machado no cerne de
madeira nobre e dura, Thoreau tinha, muito apropriadamente, a face de um fauno. O nariz adunco,
os olhos miúdos, o cenho franzido, os lábios finos como navalha emolduravam as maçãs salientes
de um rosto que fazia lembrar o de um totem indígena. Thoreau era uma esfinge – e, por não
saberem decifrá-lo, alguns homens de seu tempo quiseram devorá-lo. Mas Thoreau era osso duro de
roer.
Nem todo mundo ia com a cara de Thoreau. Para o grande Robert Louis Stevenson, por exemplo,
sua “face aguda, penetrante e com um narigão emitia certos sinais das limitações de sua mente e de
seu caráter”. Até entre os que nutriam simpatia por ele, como Nathaniel Hawthorne, o rosto e as
maneiras de Thoreau provocavam estranhamento. Conforme o autor de A letra escarlate, Thoreau
era “feio como o pecado, com o nariz comprido, a boca transversal e os modos desajeitados, quase
rústicos, apesar de corteses”.
Com o passar dos anos a fachada de Thoreau foi se transfigurando e, como o próprio estado de
espírito, parece ter se suavizado. Uma foto clássica, tomada em 1861, um ano antes de sua morte,
aos 44 anos, exibe olhos translúcidos, quase aquosos, adornados por sobrancelhas grossas e
arqueadas, em harmonia com a testa larga e a basta barba de profeta. Um seu discípulo, Daniel
Ricketson, recordou “a gentileza, humanidade e sabedoria” estampada naqueles “olhos azuis
profundos”, e, embora o admirador não tenha mencionado a evidente melancolia expressa no
retrato, não se pode dizer que exagerasse.
A voz de Thoreau também causou comoção. Não apenas o que ele dizia, mas os sons que emitia
ecoavam tonitruantes, quase estrondosos, nos ouvidos e nas mentes de seus interlocutores, mesmo
depois que a tuberculose se instalou para lhe corroer os pulmões. Testemunhos presenciais o
atestam: “Suas palavras soavam tão distintas e verdadeiras ao ouvido quanto as de um emérito
cantor”, anotou o pastor Robert Collyer. “Ele hesitava por breves instantes à espera da palavra

exata, ou então aguardava com paciência comovedora até vencer seu problema pulmonar, mas,
quando enfim proferia a sentença, ela ressoava perfeita e concêntrica.”
Para que sua voz literária também se projetasse, Thoreau precisou de doses ainda maiores de
paciência. Mas enfim encontrou a modulação correta ao publicar Walden ou A vida nos bosques,
clássico que o leitor ora tem em mãos. Como em suas conversações recheadas de reticências, o tom
autoral não lhe surgiu espontaneamente, senão que após muito esforço e alguns alarmes falsos.
Ainda assim, sua linguagem nunca primou pelo requinte literário nem pela clareza de estilo. Walden
é um livro anguloso e em várias passagens prolixo. Repleto de citações e aforismos, remete a gregos
e latinos e vai referindo contistas chineses ou poetas persas um tanto obscuros, em meio a
frequentes recaídas paroquiais e rasgos doutrinários.
Thoreau era, com efeito, um pregador, propondo a religião de um homem só, soando como o arauto
do individualismo intransigente e da liberdade pessoal quase refratária. E se era um tribuno, fez de
sua cabana em Walden a tribuna de onde, em certos momentos, parece insinuar que estava apto e
era impoluto, austero e estoico o bastante para julgar o resto da humanidade.
E, no entanto, tal é a sinceridade da voz que ressoa nestas páginas, tal sua singularidade e pureza
virtualmente virginal que, com o passar dos anos, Thoreau acabou se impondo no panteão dos
heróis rebeldes, dos desbravadores da mente, dos anunciadores de um novo tempo – tempo que, se
não se concretizou, não foi capaz de fazer com que o discurso de Thoreau perdesse (pelo contrário,
só reforçou) sua disposição utópica e indômita.
Thoreau não era uma ilha – nenhum homem é, já houve quem tenha dito. Apesar da aura de ermitão
que viria a adquirir, Thoreau foi mais gregário do que a sua obra deixa transparecer. Um dos
capítulos de Walden, muito apropriadamente chamado “Visitas”, já revela que ele não viveu em
completo isolamento, como, em alguns momentos, dá a entender. Mas Thoreau nunca foi
companhia exatamente agradável, e sua teimosia só era compreendida e aceita por aqueles que,
como o mentor e padrinho literário Ralph Waldo Emerson, desde o início a perceberam em toda a
sua ousada pretensão.
Thoreau era um bicho do mato. O historiador James Kendall Hosmer o descreveu “parado no
umbral de sua casa, com o cabelo desgrenhado como se estivesse adornado com pinhas e musgos, e
as roupas puídas e em desalinho exibindo os traços de suas andanças pelas matas e pântanos”.
Thoreau se sentia deslocado na cidade (embora sua Concord natal tivesse pouco mais de dois mil
habitantes), na universidade (apesar de ter se formado em Harvard), nos saraus, na paróquia. Isolado
em sua cabana de Walden, subverteu até o dito americano segundo o qual “three is a crowd” (“três é
uma multidão”): para ele, um era bom, dois já era demais...
Thoreau talvez sonhasse ser o nobre selvagem. Ele “nunca se formou em nenhuma profissão”,
relatou Emerson. “(...) nunca se casou; vivia sozinho; nunca ia à igreja; nunca votou; recusou-se a
pagar um imposto ao Estado; não comia carne, não tomava vinho, nunca usou tabaco; embora
estudasse a Natureza, não utilizava armas nem armadilhas. Quando lhe perguntavam à mesa qual
prato preferia, ele respondia: ‘O que estiver mais perto’.” Tais e tantas “superioridades negativas”
levaram Stevenson a concluir que Thoreau “se apresentava tão distante da humanidade que é difícil
saber se devemos chamá-lo de semideus ou de semi-homem”.
Thoreau era o peixe fora d’água que, às margens do lago Walden, submeteu-se a uma metamorfose.
Só que, em vez de virar barata, um belo dia acordou transformado em pato – ou em algo
semelhante, já que sua ave favorita, a mobelha, de fato se parece com um. Dona de uma “risada
demoníaca (...) talvez o som mais selvagem jamais ouvido por aqui”, aquela ave solitária o atraía, e
ele se identificava com ela.
No outono, estação predileta do autor, o animal aparecia para “trocar as penas e se banhar no lago”.
Ao descrever tal período, Thoreau reflete: “Nossa estação de muda, como a das aves, deve ser um
momento de crise em nossa vida. A mobelha, durante a muda, se retira para um lago solitário.
Assim também a cobra solta sua casca e a lagarta, seu casulo (...)”.

Embora Thoreau tenha se recolhido à floresta disposto a se libertar da “epiderme ou falsa pele, que
não faz parte de nossa vida”, não se pode deixar de notar que, em inglês, a ave se denomina loon – e
loon também significa “maluco” ou, mais propriamente, “lunático”. Thoreau, num rasgo insuspeito
de humor, parece, assim, inclinado a debochar de si mesmo e ironizar seus detratores – se não a
escarnecer dos futuros seguidores de seu evangelho peculiar.
É como se ele adivinhasse que, um século e meio mais tarde, Walden iria se transformar de tal
forma na bíblia do movimento preservacionista – bem como no manual da desobediência civil e no
livro de cabeceira dos rebeldes cheios de causas – que, conforme observou John Updike, a obra
“corre o risco de se tornar tão citada e tão pouco compreendida quanto a própria Bíblia”.
Com efeito, em tempos de discurso ecológico lustroso mas vazio – de supostas preocupações com
“desenvolvimento sustentável” anunciadas por conglomerados que, enquanto puderam, destruíram
tudo a seu redor; de comerciais de veículos “ecológicos” 4 x 4 patrolando dunas e riachos; de
aventuras na natureza programadas para executivos estressados em busca de um novo “modelo de
gestão”, de ecovilas, eco sports e eco resorts; em tempos de roupas esportivas trajadas por turistas,
mesmo que estejam apenas subindo a torre Eiffel de elevador ou voando em jatinhos para alguma
ruína maia –, Thoreau haveria de odiar, e trataria de afrontar, a maioria dos que se dizem seus
admiradores.
Thoreau era sua própria bússola – e jamais perdeu o norte. Mesmo após a morte, parece manter não
apenas o rumo, mas o controle sobre seu legado. Isso porque a voz que ele fez soar em Walden não
foi abafada pela cacofonia publicitária das palavras ocas.
Foi no dia 4 de julho de 1845 que Henry David Thoreau caminhou pelas ruas de sua pequena
Concord e seguiu em direção ao oeste, rumo ao lago Walden, onde construíra, com as próprias mãos
e em terreno que pertencia a Emerson, a diminuta cabana de seis metros quadrados. Por todos os
Estados Unidos celebrava-se o dia em que o país tinha se libertado da Inglaterra. Não há de ter sido
à toa que Thoreau elegeu a data para a mudança: ele estava declarando a própria independência.
Tinha 28 anos e, embora houvesse estudado em Harvard, não tinha ocupação fixa: fazia apenas
bicos e lápis na pequena fábrica da família. O que ele buscava, o dinheiro e os ofícios não podiam
comprar. Àqueles que espalhavam que ele não tinha profissão nem trabalho, Thoreau dizia ser
“supervisor das tempestades”, das “trilhas nas florestas” e pastor de “animais desgarrados”.
Thoreau não era um joão-ninguém. Mas era quase. Não por ser um despossuído, mas porque, apesar
de contemporâneo e quase vizinho de Herman Melville, Nathaniel Hawthorne, Walt Whitman,
Edgar Allan Poe, Henry Longfellow e Emily Dickinson, só lhe foi dado compartilhar com eles a
mesma época, a mesma região do país e a mesma labuta de escritor. Afinal, embora viesse a tomar
parte no movimento batizado de Transcendentalismo – também chamado, e talvez mais
apropriadamente, de “Renascimento Americano” –, Thoreau nunca foi de “frequentar” e, com
exceção de Emerson e do poeta (e seu futuro biógrafo) W. Ellery Channing, nenhum dos citados o
levava a sério.
Pelo menos não até que Walden fosse descoberto.
Ao colocar em Walden o subtítulo quase romântico de A vida nos bosques, Thoreau parece convidar
o leitor para o mergulho em uma aventura. Como se o livro fosse uma espécie de Robinson Crusoé
passado não numa ilha, mas num lago de degelo. Mas quem apanha a obra em busca de ação e
fábula depara com uma série de sermões, quando não com uma espécie de dissertação de mestrado
imersa em moralismo. E, no entanto, para além da retórica ríspida e da acidez monocromática de
uma prosa eventualmente empolada, o lado “aventuresco” de Walden também se impõe. Mas, muito
mais do que isso, o livro é um guia para uma viagem interior. Porque, mesmo quando imerge em
alegorias e parábolas, Thoreau se mantém firme, vigoroso e evocativo, impondo seu discurso
lúcido, acurado e tantas vezes profético.
Thoreau foi uma espécie de Júlio Verne que, em vez de descrever as maravilhas do futuro, anteviu
os desatinos de um modelo desenvolvimentista que nunca quis levar em conta a preservação da

natureza. Previu o advento de um consumismo viciante e vicioso; viu os tempos em que a
privacidade deixaria de ser um recurso natural renovável para se tornar bem descartável; ouviu os
gritos surdos da maioria silenciosa. E preferiu se retirar para trocar as penas.
Junto aos patos; longe dos lunáticos.
Mesmo assim, e com todo seu apreço pela solidão, Henry David Thoreau continua, 150 anos
depois, nos convidando para nos unirmos a ele na minúscula cabana às margens de Walden.
Para fazê-lo, basta mergulhar nas páginas que se seguem.
Porto Alegre
Inverno de 2010
Walden
ou A vida nos bosques
Não pretendo escrever uma ode à melancolia, e sim trombetear vigorosamente como um galo ao
amanhecer, no alto de seu poleiro, quando menos para despertar meus vizinhos.

ECONOMIA
QUANDO ESCREVI AS PÁGINAS seguintes, ou melhor, o principal delas, eu vivia sozinho na mata, a um
quilômetro e meio de qualquer vizinho, numa casa que eu mesmo tinha construído à margem do
Lago Walden, em Concord, Massachusetts, e ganhava minha vida apenas com o trabalho de minhas
mãos. Vivi lá dois anos e dois meses. Hoje em dia sou de novo um hóspede da vida civilizada.
Eu não imporia tanto meus assuntos à atenção de meus leitores se meus concidadãos não tivessem
feito indagações muito particulares sobre minhas condições de vida, que alguns diriam
impertinentes, embora não me pareçam nada impertinentes, e sim, dadas as circunstâncias, muito
naturais e pertinentes. Uns perguntaram o que eu comia; se não me sentia solitário; se não tinha
medo, e coisas assim. Outros ficaram curiosos para saber quanto de minha renda eu destinava a fins
de caridade; e alguns, com famílias grandes, quantas crianças pobres eu sustentava. Portanto pedirei
àqueles meus leitores que não têm nenhum interesse particular em mim que me perdoem se, neste
livro, tento responder a algumas dessas perguntas. A maioria dos livros omite o eu ou a primeira
pessoa; aqui ele será mantido; em relação ao egocentrismo, esta é a principal diferença. Geralmente
não lembramos que, afinal, é sempre a primeira pessoa que está falando. Eu não falaria tanto sobre
mim mesmo se existisse alguma outra pessoa que eu conhecesse tão bem. Infelizmente estou
restrito a este tema devido à minha experiência limitada. Além disso, de minha parte, espero de todo
escritor, do primeiro ao último, um relato simples e sincero de sua vida, e não apenas o que ele
ouviu da vida de outros homens; o mesmo tipo de relato que ele enviaria de uma terra distante a
seus parentes; pois, se viveu com sinceridade, deve ter sido numa terra distante de mim. Talvez
estas páginas se destinem mais especialmente a estudantes pobres. Quanto aos meus outros leitores,
aceitarão as partes que se aplicam a eles. Confio que ninguém haverá de forçar as costuras ao vestir
um casaco, pois pode ser de utilidade a quem nele couber.
Eu gostaria de dizer alguma coisa, não tanto sobre os chineses ou os habitantes das ilhas Sandwich,
e sim sobre vocês que estão lendo estas páginas e que devem viver na Nova Inglaterra; alguma
coisa sobre a condição de vocês, em especial a condição externa ou as circunstâncias neste mundo,
nesta cidade, ou seja, se é necessário que ela seja tão ruim como é, ou se não pode ser melhorada.
Andei muito por Concord; e por todo lugar, nas lojas, nos escritórios, nos campos, os habitantes me
pareciam estar cumprindo penitência de mil surpreendentes maneiras. O que ouvi falar dos
brâmanes sentados entre quatro fogos e olhando diretamente o sol; ou pendurados de cabeça para
baixo sobre labaredas; ou fitando os céus com a cabeça voltada para o alto “até que se torna
impossível retomar a posição natural, e não lhes passa nada pela garganta torcida exceto líquidos”;

ou passando o resto de seus dias acorrentados ao pé de uma árvore; ou medindo com o corpo, como
uma lagarta, a extensão de vastos impérios; ou de pé numa perna só no alto de uma coluna – nem
essas formas de penitência voluntária conseguem ser mais incríveis e espantosas do que as cenas
que presencio todos os dias. Os doze trabalhos de Hércules não passavam de brincadeira de criança
em comparação aos trabalhos de meus vizinhos; pois os de Hércules eram apenas doze, e chegaram
ao fim; mas nunca vi esses homens matarem ou capturarem nenhum monstro ou terminarem
trabalho algum. Eles não têm nenhum amigo Iolau que queime com ferro em brasa a raiz da cabeça
da Hidra e, quando esmagam uma, logo surgem duas.
Vejo rapazes de minha cidade cujo infortúnio foi ter herdado sítios, casas, celeiros, gado e
implementos agrícolas; pois é mais fácil comprar essas coisas do que se desfazer delas. Melhor se
tivessem nascido no pasto ao ar livre e fossem amamentados por uma loba, pois então poderiam
enxergar com visão mais clara o campo que foram chamados a trabalhar. Quem fez deles servos do
solo? Por que teriam de comer seus sessenta acres, se o homem está condenado a comer apenas seu
quinhão de terra? Por que teriam de começar a cavar o próprio túmulo desde que nascem? Precisam
viver o tempo de vida de um homem, empurrando todas essas coisas em frente e seguindo como
podem. Quantas pobres almas imortais encontrei quase esmagadas e sufocadas sob suas cargas,
arrastando-se pela estrada da vida, empurrando um celeiro de trezentos metros quadrados, sem
nunca conseguir limpar seus estábulos de Áugias, e mais cem acres de terra, feno, lavoura, pasto e
madeira! Quem não recebe dote, quem não se debate com a herança desses encargos desnecessários,
julga trabalho suficiente dominar e cultivar uns poucos decímetros cúbicos de carne.
Mas os homens trabalham sob engano. O que o homem tem de melhor logo se mistura à terra para
se transformar em adubo. Por um destino ilusório, geralmente chamado de necessidade, eles se
dedicam, como diz um velho livro, a acumular tesouros que serão roídos pelas traças e pela
ferrugem e roubados pelos ladrões. É uma vida de tolo, como vão descobrir quando chegarem ao
final dela, ou talvez antes. Diz-se que Deucalião e Pirra criaram a humanidade atirando pedras atrás
de si:
Inde genus durum sumus, experiensque laborum,
Et documenta damus qua simus origine nati.
“Por isso somos dura espécie, experiente na labuta,
E damos prova da origem de onde nascemos.”
Ou, como dizem as rimas sonoras de Raleigh:
“From thence our kind hard-hearted is, enduring pain and care,
Approving that our bodies of a stony nature are.”
“Por isso é nossa espécie empedernida, sofrendo dor e aflição,
Provando que nossos corpos de pétrea natureza são.”
Tudo isso por causa de uma obediência cega a um oráculo incerto, atirando as pedras por sobre os
ombros, sem ver onde elas caíam.
A maioria dos homens, mesmo neste país relativamente livre, por mera ignorância e erro, vivem tão
ocupados com as falsas preocupações e as lides desnecessariamente pesadas da vida que não
conseguem colher seus frutos mais delicados. Os dedos, pelo excesso de trabalho, ficam demasiado
trôpegos, trêmulos demais para isso. Na verdade, quem trabalha não tem tempo livre para uma
autêntica integridade dia a dia; não pode se permitir manter as relações mais viris com os homens;
seu trabalho seria depreciado no mercado. Não tem tempo de ser nada além de uma máquina. Como
lembrará sua ignorância – o que é indispensável para crescer – quem precisa usar seu conhecimento
com tanta frequência? Antes de julgá-lo, devíamos de vez em quando lhe dar roupa e comida de
graça e revigorá-lo com nossos tônicos. As mais finas qualidades de nossa natureza, como a pele

aveludada dos frutos, só podem ser preservadas com o mais delicado manuseio. E no entanto não
usamos desses cuidados, nem conosco, nem com os outros.
Como todos sabemos, alguns de vocês são pobres, acham a vida muito dura, às vezes nem têm por
onde respirar, como se diz. Tenho certeza de que alguns leitores não podem pagar todas as refeições
que comem, nem a roupa e os sapatos que logo vão se gastar ou já estão nas últimas, e que
chegaram até esta página roubando ou tirando tempo de outra coisa, furtando uma hora aos
credores. É muito evidente a vida mesquinha e furtiva de muitos de vocês, pois minha visão se
aguçou com a experiência; sempre com as contas no limite, tentando dar início a alguma coisa,
tentando dar fim às dívidas, atoleiro muito antigo, que os latinos chamavam de aes alienum, o cobre
alheio, pois algumas de suas moedas eram feitas de cobre; e assim vivendo, e assim morrendo, e
sendo enterrados por causa desse cobre alheio; sempre prometendo pagar, prometendo pagar,
amanhã, e morrendo hoje, endividados; tentando conseguir favores, arranjar clientes, de mil
maneiras, exceto crimes que deem cadeia; mentindo, bajulando, agradando, contraindo-se numa
casca de civilidade ou expandindo-se numa atmosfera de tênue e vaporosa generosidade, para
convencer o vizinho que lhes deixe fazer seus sapatos, ou o chapéu, ou o casaco, ou o frete, ou lhe
importar produtos; adoecendo para economizar alguma coisa para uma futura doença, alguma coisa
para guardar num baú velho, ou num pé de meia escondido entre os vãos de massa da parede ou, em
mais segurança, entre os tijolos do prédio de um banco; não importa onde, não importa se muito ou
pouco.
Às vezes eu me admiro como podemos ser tão, digamos, frívolos em nos ocupar com a forma de
cativeiro – grave, é certo, mas um tanto estrangeira – chamada Escravidão Negra, enquanto existem
tantos senhores sutis e ardilosos que escravizam o Norte e o Sul. Já é ruim ter um capataz do sul;
pior é ter um do norte; mas o pior mesmo é quando você é seu próprio feitor. E falam na divindade
do homem! Olhem o carroceiro na estrada, indo para o mercado de dia ou de noite; agita-se alguma
divindade dentro dele? Seu supremo dever: dar palha e água a seus cavalos! O que é para ele o
próprio destino em comparação ao lucro da carga? Pois afinal não é o carroceiro do Senhor
Fazendeiro Cria-Alvoroço? Quão divino, quão imortal ele é? Vejam como se encolhe e se esgueira,
como passa o dia todo vagamente assustado, não por ser imortal ou divino, e sim escravo e
prisioneiro de sua opinião sobre si mesmo, uma fama que lhe vem pelos próprios atos. A opinião
pública é um fraco tirano comparada à nossa opinião sobre nós mesmos. O que um homem pensa de
si, é isso o que determina ou, melhor, indica seu destino. A libertação pessoal mesmo nas Índias
Ocidentais da fantasia e da imaginação – qual Wilberforce estará lá para implantá-la? Pensem
também nas senhoras da terra bordando almofadas para o assento da privada como defesa contra o
último dia, para não trair um interesse demasiado vivo por seus próprios destinos! Como se fosse
possível matar o tempo sem ofender a eternidade.
A grande maioria dos homens leva uma vida de calado desespero. O que se chama resignação é
desespero confirmado. Da cidade desesperada você vai para o campo desesperado, e tem de se
consolar com a coragem das martas e dos ratos almiscarados. Um desespero estereotipado, mas
inconsciente, se esconde mesmo sob os chamados jogos e prazeres da humanidade. Não há diversão
neles, pois esta vem depois da obrigação. Mas uma característica da sabedoria é não fazer coisas
desesperadas.
Quando consideramos qual é, para usar as palavras do catecismo, a principal finalidade do homem,
e quais são as verdadeiras necessidades e meios de vida, parece evidente que os homens escolheram
deliberadamente o modo usual de viver porque o preferiram a qualquer outro. No entanto eles
acreditam honestamente que não tinham outra escolha. Mas as naturezas alertas e saudáveis
lembram que o sol nasceu claro. Nunca é tarde demais para abandonar nossos preconceitos. Não se
pode confiar às cegas em nenhuma maneira de pensar ou de agir, por mais antiga que seja. O que
hoje todo mundo repete ou aceita em silêncio como verdade amanhã pode se revelar falso, mera
bruma de opinião que alguns tomam por uma nuvem de chuva que fertilizaria seus campos. O que
os velhos dizem que vocês não podem fazer, vocês experimentam e descobrem que podem. Aos
velhos o que é dos velhos, aos novos o que é dos novos. A gente de outrora talvez não soubesse

como renovar o combustível e manter o fogo aceso; a gente de hoje põe um pouco de lenha seca
numa caldeira, e sai rodopiando ao redor do globo à velocidade dos pássaros, de uma maneira que
mata os velhos, como diz a expressão. A idade não é melhor, e sequer tão boa mestra quanto a
juventude, pois mais perdeu do que ganhou. Até duvido que o mais sábio dos homens tenha
realmente aprendido algo de valor absoluto na vida. Na prática, os velhos não têm nenhum conselho
muito importante para dar aos jovens; a experiência deles foi tão parcial e suas vidas foram, por
razões particulares, fracassos tão miseráveis quanto eles mesmos devem saber; mas pode ser que
lhes tenha restado alguma fé que desminta essa experiência, e agora seriam apenas não tão jovens
quanto antes. Faz uns trinta anos que vivo neste planeta, e ainda estou para ouvir a primeira sílaba
de um conselho valioso ou mesmo sincero por parte dos mais velhos. Nunca me disseram nada e
provavelmente nem podem me dizer coisa alguma de muito proveito. Eis aqui a vida, uma
experiência em grande medida inédita para mim; mas não me adianta que não seja mais inédita para
eles. Se ganhei alguma experiência que julgo valiosa, tenho certeza de que meus Mentores não
comentaram nada a respeito dela.
Um agricultor me diz: “Você não pode viver só de vegetais, pois eles não fornecem nada para os
ossos”; e assim ele dedica religiosamente uma parte do dia a suprir seu sistema com a matéria-prima
dos ossos; e, enquanto fala, vai andando atrás de seus bois que, com ossos feitos de vegetais, vão
avançando e puxando aos trancos o homem e o peso do arado, passando por cima de qualquer
obstáculo. Algumas coisas são realmente necessidades vitais em alguns círculos, os mais doentes e
desamparados; em outros, elas não passam de meros luxos; em outros ainda, elas são totalmente
desconhecidas.
A alguns parece que todo o terreno da vida humana já foi trilhado pelos antepassados, os vales e as
montanhas, e a tudo já se deu provimento. Segundo Evelyn, “o sábio Salomão prescreveu regras até
para a distância entre as árvores; e os pretores romanos decidiram quantas vezes pode-se entrar na
terra do vizinho para colher as bolotas de carvalho ali caídas sem ser uma invasão, e qual a
proporção que pertence ao vizinho”. Hipócrates chegou a deixar instruções sobre a maneira de
cortar as unhas, a saber, acompanhando a ponta dos dedos, nem mais curtas, nem mais longas. Sem
dúvida, o próprio tédio e ennui que presumem ter esgotado toda a variedade e as alegrias da vida
são tão velhos quanto Adão. Mas as capacidades do homem jamais foram medidas; e tampouco
devemos julgar do que ele é capaz tomando como base qualquer precedente, pois o que se tentou até
hoje é muito pouco. Sejam quais forem tuas falhas até agora, “não te aflijas, meu filho, pois quem te
atribuirá o que deixaste de fazer?”.
Podemos fazer mil experiências simples com nossas vidas; por exemplo, o mesmo sol que
amadurece meus pés de feijão ilumina ao mesmo tempo um sistema de planetas como o nosso. Se
eu tivesse me lembrado disso, teria evitado alguns erros. Não foi sob esta luz que carpi os feijões.
Quão maravilhosos os triângulos cujos ápices são estrelas! Quão distantes e diferentes os seres nas
várias mansões do universo que contemplam a mesma estrela neste mesmo momento! A natureza e
a vida humana são tão variadas quanto nossas várias constituições. Quem saberá dizer qual é a
perspectiva que a vida oferece a outrem? Pode existir milagre maior do que nos perpassarmos com
o olhar por um instante? Em uma hora viveríamos em todas as eras do mundo – em todos os
mundos das eras. História, Poesia, Mitologia! – não sei de nenhuma leitura da experiência alheia
mais surpreendente e instrutiva do que esta.
A maioria das coisas que meus próximos dizem ser boas, acredito do fundo da alma que são ruins,
e, se me arrependo de algo, muito provavelmente é de meu bom comportamento. Que demônio me
possuiu para que eu me comportasse tão bem? Podes dizer a coisa mais sábia que quiseres, ó velho
– tu com teus setenta anos de vida, não sem uma certa honra –, ouço uma voz irresistível dizendo
para eu me afastar de tudo isso. Uma geração abandona os empreendimentos da outra como navios
encalhados.
Acho que, em geral, poderíamos confiar muito mais do que confiamos. Todo esse cuidado que
temos conosco, poderíamos renunciar a boa parte dele e dedicá-lo honestamente a outra coisa. A

natureza está adaptada tanto à nossa força quanto à nossa fraqueza. A tensão e ansiedade constante
de alguns é uma forma de doença quase incurável. Gostamos de exagerar a importância de qualquer
trabalho que fazemos; e, no entanto, quantas coisas não fomos nós que fizemos! ou: o que
acontecerá se adoecermos? Como somos vigilantes! decididos a não viver com fé, se pudermos
evitar; o dia todo alertas, à noite rezamos nossas orações de má vontade e nos entregamos a
incertezas. Tão cabalmente e tão sinceramente somos compelidos a viver, reverenciando nossa vida
e negando a possibilidade de mudança. Esta é a única maneira que existe, dizemos nós; mas as
maneiras são tantas quantos são os raios que partem de um centro. Toda mudança é um milagre a
contemplar; mas esse milagre está ocorrendo a cada instante. Confúcio disse: “Saber que sabemos o
que sabemos, e que não sabemos o que não sabemos, esta é a verdadeira sabedoria”. Quando um
único homem converte um fato da imaginação num fato de seu entendimento, prevejo eu que, com
o tempo, todos os homens fundarão suas vidas sobre essa base.
Consideremos por um momento a que se refere grande parte da ansiedade e da preocupação que
mencionei, e até que ponto precisamos nos preocupar ou, pelo menos, nos precaver. Seria instrutivo
levar uma vida rústica e primitiva, mesmo em plena civilização aparente, ao menos para saber quais
são as coisas mais necessárias à vida e quais os métodos usados para obtê-las; ou, então, examinar
os velhos livros dos comerciantes, para ver o que os homens mais costumavam comprar nas lojas, o
que armazenavam, ou seja, quais eram as coisas mais necessárias e mais necessitadas. Pois os
avanços dos tempos pouca influência tiveram sobre as leis essenciais da existência humana, visto
que nossos esqueletos provavelmente continuam iguais aos de nossos ancestrais.
Pela expressão coisa necessária à vida entendo aquilo que, entre tudo o que o homem obtém com
seu esforço, desde o começo foi, ou pelo prolongado uso se tornou, tão importante para a vida
humana que nunca ou raramente alguém chega, seja por selvageria, pobreza ou filosofia, a tentar
viver sem ela. Neste sentido, para muitas criaturas só existe uma coisa necessária à vida, o
Alimento. Para o bisão das pradarias, são alguns centímetros de capim saboroso e água para beber,
afora quando ele vai procurar o Abrigo da mata ou a sombra da montanha. Nenhum animal exige
qualquer coisa além de Alimento e Abrigo. As coisas necessárias à vida humana em nosso clima
podem ser classificadas de maneira razoavelmente precisa sob as várias rubricas de Alimento,
Abrigo, Roupa e Combustível; pois apenas quando dispomos delas é que estamos preparados para
enfrentar os verdadeiros problemas da vida com liberdade e alguma perspectiva de êxito. O homem
inventou casas, mas também inventou roupas e alimentos cozidos; e foi da descoberta acidental do
calor do fogo e seu consequente uso, de início um luxo, que possivelmente nasceu a atual
necessidade de se sentar perto dele. Vemos que os gatos e os cachorros também adquirem essa
segunda natureza. Com Abrigo e Roupa adequada conservamos legitimamente nosso calor interno;
mas não será correto dizer que foi com um excesso deles, ou de Combustível, isto é, com um calor
externo maior do que o nosso interno, que propriamente se iniciou o cozimento? Darwin, o
naturalista, falando dos habitantes da Terra do Fogo, conta que seu grupo, bem agasalhado e sentado
perto de uma fogueira, ainda se sentia enfriorado, enquanto os selvagens nus, mais ao longe,
estavam, para a grande surpresa dele, “escorrendo de suor ao enfrentar aquele calor tão tórrido”.
Assim, pelo que nos dizem, o habitante da Nova Holanda anda nu impunemente, ao passo que o
europeu tirita de frio em suas roupas. Será impossível juntar a resistência desses selvagens à
intelectualidade do homem civilizado? Segundo Liebig, o corpo do homem é uma fornalha, e o
alimento é o combustível que mantém a combustão interna nos pulmões. No frio comemos mais, no
calor comemos menos. O calor animal é o resultado de uma combustão lenta, e a doença e a morte
sobrevêm quando ela é rápida demais; por falta de combustível ou por algum defeito na ventilação,
o fogo se apaga. É claro que não se pode confundir o calor vital com o fogo; é apenas uma analogia.
Da lista acima, portanto, parece que a expressão vida animal é quase sinônimo da expressão calor
animal; pois, embora o Alimento possa ser visto como o Combustível que mantém o fogo aceso
dentro de nós – e o Combustível serve apenas para preparar esse Alimento ou para aquecer mais
nossos corpos por acréscimo externo –, o Abrigo e a Roupa também servem apenas para manter o
calor assim gerado e absorvido.

Gracias por visitar este Libro Electrónico
Puedes leer la versión completa de este libro electrónico en diferentes
formatos:
 HTML(Gratis / Disponible a todos los usuarios)
 PDF / TXT(Disponible a miembros V.I.P. Los miembros con una
membresía básica pueden acceder hasta 5 libros electrónicos en
formato PDF/TXT durante el mes.)
 Epub y Mobipocket (Exclusivos para miembros V.I.P.)
Para descargar este libro completo, tan solo seleccione el formato deseado,
abajo:

