
um homem vestido de branco 
anotações de vocação poética sobre um livro de Thomas Merton

Tomei de homem algum é uma ilha  algumas passagens de quase todos os capítulos. Escolhi

aquelas em que o olhar do autor encontro o outro. Pois o momento deste encontro  foi e segue sendo

o fio que de uma a uma a uma tece as páginas de  a ave que voa em mim. Tal como em eu, outro

eutro, não escrevi poemas. Poesia é um outro vôo e está em outros livros1. Dei ao que senti e pensei

quando li a forma de um quase salmo. Melhor ainda, a forma daqueles textos dos livros ancestrais

do Oriente  onde a  palavra  sagrada  é  disposta  em linhas  que  não formam parágrafos  e  que  se

sucedem como troncos de madeira, uns após os outros e que, juntos, formam uma canoa com que se

sai ao alto mar. Afinal, é de palavras que querem ser como barcos  navegando entre ilhas. Barcos

indo e vindo, viajando de uma ilha à outra, e, bem mais do que apenas passando entre elas, barcos

que as tecem enlaçando umas às outras.  

Homem algum é uma ilha é um dos livros mais lidos e conhecidos de Thomas Merton, um

monge cirtenciense  desses  alvamente vestidos  de branco.  Um homem norte-americano de rosto

largo, cujo sorriso amplo estampado na orelha de uma nova edição do livro mais parece o de um

alegre construtor de casas  - ou de barco - o ou de um professor de escola de subúrbio, pai de três

filhos e torcedor de algum time de futebol. 

Acredito que muitas pessoas de gerações anteriores à minha, das gerações de meu tempo e

mesmo, espero,  das de  algum tempo depois,  foram e continuam sendo desafiadas pelas palavras e

pelas imagens que este estranho homem escreveu. 

Thomas Merton viveu quase a vida inteira  dedicado a levar a termo uma difícil experiência

de vocação para um cisterciense como ele, um homem de Deus convocado ao silêncio, à oração e ao

sereno  e  solitário  trabalho  com as  mãos.  Convertido  ao  catolicismo,  Ele  foi  um monge  e,  ao

contrário de quase todos, tornou-se um monge errante. Um viajante a quem até mesmo as terras

distantes do Oriente acabaram sendo costumeiras.  Escreveu muitos livros. Ele foi um dos primeiros

homens  cristãos  do  Ocidente  atual  que  se  lançaram  a  buscar  na  sabedoria  de  religiões  e  de

espiritualidades  do  Oriente  rostos  aparentemente  tão  diversos  de  sua  própria  religião  que  bem

poderiam ser, por isto mesmo,  uma outra face do cristianismo. 

1 Assim como em os nomes, onde cada poema, conciso como em meus arremedos de hai-kais, ou um pouco mais longos,
onde cada poema é o nome e cada nome é uma pessoa vivida e lembrada, lá esta o próprio Thomas Merton, assim: 
completar
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Foi também um primoroso sedutor de pessoas pelo poder da poesia de suas frases. Mas,

mesmo sem abri mão do cuidado da forma do que escrevia, a  dimensão literária dos seus livros

imagino que tenha sido que menos lhe importava. Teria este homem vestido de branco vaidades

semelhantes às nossas,  garimpeiros nas águas fugidias da palavra em busca de frases sonoras e

belas.

Meu sentimento aos ler os seus livros é o de que ele escreveu  para tentar dizer com palavras

sempre muita claras, mas às vezes ásperas demais, não tanto  as suas idéias, as suas teorias a respeito

da Vida, da Pessoa e de Deus. Ele sempre me pareceu um garimpeiro em um outro sentido. Um

buscador de antigos e perenes sentidos perdidos a respeito da aventura da busca da santidade. E uma

santidade em nada compreendida como a vida piegas e piedosamente milagreira com que aqui são

pintadas as dos santos de almanaque. Uma vida que deveria ser só isto: a procura incansável da

presença de Deus na solidão da prece ou no rosto que o  amor revela no rosto da pessoa do outro.

Foi bem isto o que procurei re-dizer com palavras de meu sentimento e do modo como compreendi

– ou penso que compreendi – o que ele queria me dizer.

O título de cada parte equivale ao de um dos capítulos  de  homem algum é uma ilha.

Então podemos começar  com a pequena passagem que inspirou o título e boa parte dos

momentos do livro. E ela é a de um fragmento de um poema:

Homem algum é uma ilha
completa em si mesma:

todo homem é um fragmento do continente,
Uma parte do oceano.

A morte de cada homem me enfraquece
porque sou parte da humanidade;

assim, nunca perguntes por quem o sino dobra:
Ele dobra por ti.

(John Donne, meditação 17)
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homem algum é uma ilha

Não somos menos do que seres e santos de Deus. 

Por isso somos isto: humanos.

No meio do caminho entre os animais com quem compartimos a Vida

e os anjos, com quem partilhamos a esperança

não somos menos do que seres feitos para serem santos:

e santos são aqueles que partilham o amor entre Eles e a Vida

Não habitamos menos do que o espírito do coração de Deus

porque somos os seus filhos e somos a sua perene criação.

Deus não nos criou. Deus está nos criando a cada instante

de sua humana vida sem fim e de nossas divinas vidas sem termo.

Por isso somos santos e estamos também tão distantes da santidade.

Por isso vivemos entre o amor e o medo; entre a partilha do bem e o desamor.

O amor e do desejo do bem são o que aprendemos a ser quando somos nós mesmos

e o medo do outro e o desamor  são o amor e o  bem ainda não aprendidos em nós.

Somos inteiros a  cada momento da vida e somos ainda incompletos por inteiro.

Mulher alguma é uma ilha e homem algum é uma ilha

Nascemos para ser o caminho no mar que vai de uma ilha à outra.

Nascemos para sermos a barca em que se viaja de uma ilha a outra

e assim, realizar em cada pessoa a sua vocação de ser única e sozinha

e  estar, ao mesmo tempo, unida no amor a todas as outras.

E os nossos olhos não nos revelam quem somos

a não ser quando nos vemos refletidos no espelho dos olhos de um Outro

E é nela também que a luz do rosto de Deus se mostra a nós. 

Não é fácil ser, nem é fácil viver e nem é fácil partilhar a Vida.

Viver é sempre “muito perigoso” e conviver às vezes é terrível.

Mas há de ser justamente quando a vida parece mais desesperada

Que algo entre o bicho e o anjo grita em nós: a vida tem sentido!

A Vida tem sentido e viver é a aventura de sair em busca deste sentido

mesmo  quando ele pareça não existir  em parte alguma.

E mesmo quando, encontrado, ele por um momento pareça ser tão absurdo.
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Sentenças sobre a esperança

A esperança é a espera quando é de Deus e não de nós que se espera.

A esperança é o nome da espera, quando Deus vive  dentro dela e nela se revela..

Quando esperamos de nós mesmos, esperamos a espera.

Mas quando esperamos de Deus, com ele ou tendo nele a razão da espera,

então é quando aprendemos a esperar a esperança.

A outra face da espera é o desespero e a outra face da esperança é o abandono.

Quando se tem muito sempre se espera possuir ainda mais, mas

quando se tem o pouco por muito, então se deseja que este pouco 

venha a ser multiplicado como um dom e  não como uma posse.

Quando se quer ser muito, o que se espera é ser sempre mais a mesma coisa.

Mas quando se entrega o ser que se deseja ser nas mãos de Deus,

então aí se vive na a esperança de se vir a ser um alguém um pouco melhor.

Só somos livres quando passamos da espera à esperança,

mesmo quando vivemos por esperar o que podemos tornar realidade

como uma obra de nossas própria mãos e, por isso mesmo, efêmera e ilusória.

Só somos livres de verdade se viajamos da espera em nós à esperança em Deus.

E somente somos ricos quando convertemos em nosso coração

o desejo da posse de ganhos e de bens no desejo das trocas do dom do bem.

Pois os bens que se espera possuir ou alcançar são o que nos possuem,

enquanto o bem da esperança deixada nas mãos dos outros e de Deus

é o que alcançamos possuir como um dom da Graça dentro de nós

e é quando é o Espírito de Deus quem nos habita e nos faz livres.

Pois então é quando chega ao tempo da  viva esperança plena

que é quando não existe nada mais a querer desejar 

a não ser aquilo que se alcançou ser e aquilo  se aprendeu a viver

quando já não se deseja nem mesmo ser mais nada além daquilo 

que deixado nas mãos da esperança, nos vem das mãos de Deus.
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Consciência, liberdade e oração

Tudo o que ao sair de mim volta  exclusivamente a mim

volta contra mim, mesmo quando pareça ser o desejo de um bem

realizado por mim mesmo em meu favor.

Toda a vez em que oro a Deus pensando somente em mim

e suplicando apenas em meu favor, a minha oração é meu pecado

e se Deus não ouvir, é porque eu mesmo não soube ouvir o meu coração

antes de falar a Deus da minha espera e do meu desespero

e não da minha esperança e do meu abandono em suas mãos.

Tudo o que posso pedir a Deus em minha oração

É que a vontade de Deus se cumpra em mim 

tal como ele sabe e deseja - eu não sei - mas deixo que se cumpra

porque me abandonei à esperança que é uma espera de quem não sabe

mas crê na sabedoria do amor daquele de onde provém todo o Bem.

Toda oração de minha consciência e de meu coração

deve começar pelo reconhecimento de que em todo o eu há um nós,

E a toda súplica  feita em meu nome e a meu favor

é uma prece em nome do nós de quem sou parte.

Toda a espera de um bem devotado à minha felicidade

só irá ser tornada a minha esperança, quando estendida ao bem

da comunidade de destino de que sou parte e partilha.

Posso fazer muito pouco por mim mesmo, mesmo que espere fazer muito.

Podemos realizar  bem mais, quando  fazemos  qualquer coisa juntos 

e em nome da esperança de todos nós e entre todas nós.

Deus sabe e, no fundo, nós também, que ninguém de nós

é melhor do que todos nós, do que a comunidade de nós todos.

E Deus só escuta a nossa súplica e nos doa o bem de seu amor

porque sabe que de algum modo tudo o que vem Dele a uma de nós 

acaba por ser de todos e sai da espera egoísta à esperança amorosa. 

Uma coisa é a alegria da posse, outra, a felicidade da partilha.

E uma cosia é a independência de quem vive para si mesmo

e outra é a liberdade de quem se descobre preso no amor do outro.
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Pura intenção

Posso entregar-me inteiramente aos apelos de meu coração.

E isto é bom, porque devo crer nos apelos de meu coração.

Posso seguir inteiramente os caminhos de minha consciência.

E isto também é bom, porque devo acreditar em minha mente

e devo aprender a criar em mim uma consciência confiável.

Posso dedicar-me a cumprir a vontade de minha comunidade de destino.

E isto é bom em uma medida bem maior ainda.

Pois, de que maneira eu posso partilhar o mistério da Vida 

convivendo a Vida em uma comunidade em que não creio

e seguindo os passos do caminho de um Nós em quem não confio?

Amar é não apenas querer o bem de um outro, mas é  crer confiadamente nele.

Crer no Outro, mesmo quando em seu desespero, 

parece  que ele próprio já não acredita em si mesmo.

Mas tudo isto é só o começo e é muito pouco ainda,

pois a origem da confiança em mim mesmo e em todos nós

é o sentimento do abandono do meu desejo nas mãos da  vontade de Deus,

a tal ponto que eu não tenha mais dúvidas sobre o que pensar e o como agir,

pois em cada gesto de um coração entregue ao desejo da vontade de Deus

tudo o que faço reconheço como um gesto de deus através de meus atos. 

Este é o abandono em seu sentido mais pleno

e esta é a esperança  a cada dia realizada em toda a sua plenitude.
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O verbo da cruz

Quando fico de pé com os pés juntos plantados sobre a terra

e quando abro os braços perpendiculares às minhas pernas

meu corpo é como uma cruz. Ele parece uma cruz viva. 

Mas a imagem deste gesto entre o santo e o iogue

depende do que moveu a alma de meu corpo.

Depende dela para ser a postura do iogue ou o gesto do santo.

Se eu permanecer assim sem me mover por minutos e horas

Haverá uma dor crescente e um desconforto.

Eles poderão ser bons para o treinamento do corpo,

e por meio do sofrimento tornado uma ascese

eu posso aprender a ir além de mim mesmo.

Mas isto tudo é ainda um ato de exercício, uma ginástica,

pois somente o sofrimento tornado uma oferta

ao Deus-Homem que  aceitou sofrer  a dor da cruz

em nome do amor pelo nós que habita em mim

o  sofrimento inevitável é também um  gesto de entrega 

e de consagração: e, então, quem sofre acolhe e comunga.

Pois o sofrimento aceito é como a dádiva da viúva pobre

e serve não tanto a salvar uma alma,  um dia,  porque isso é tão pouco,

mas  para fazer sentir  quem sofre a sua  dor, a comunhão com Deus.
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Ascetismo e sacrifício

Se você quer ser santo, aprenda antes a ser  a alma de uma pessoa alegre.

E se deseja praticar o ascetismo, saiba antes sorrir como uma criança

e a dançar com os pássaros e  a cantar com as flores da manhã.

Porque fechar a janela á luz do dia para orar na escuridão do quarto

se o Deus da oração chega com a luz do dia e vive na beleza da Vida?

Pode haver santidade no sofrimento que não se consegue evitar

mas não há nada de bom na busca voluntária do sofrimento em nome do Amor.

Quem se entrega ao Caminho do Bem caminha como quem é feliz. 

Porque é feliz e o saltimbanco alegre é a sua imagem.

Enquanto quem se pune em nome do amor encontra a culpa em lugar do amor.

Quem guia o espírito de quem procura o  silêncio e a solidão

não é o seu próprio espírito, mas o misterioso alento de Deus.

Pois se é Ele quem está nos frutos maduros da busca da solidão e do silêncio

deve ser também  Ele quem está no silêncio das raízes e no amarelo das flores.

E quem procura o silêncio  do mundo e da alma 

em busca apenas de proveito próprio e da perfeição-de-si-mesmo,

quando podia estar  buscando a vontade de um Pai chamado  Deus 

e  o amor do irmão chamado "qualquer  Outro" ,  em tudo o que aprende a  viver,

ainda que levite no corpo, não consegue levantar  o espírito um palmo do chão.

Toda a ascese não é um exercício para si mesmo, mas uma entrega de si mesmo.

E não é o ato de quem foge dos outros para ser melhor do que os outros,

mas é o gesto amoroso de quem se retira para voltar um pouco mais atento

à comunhão com os outros e a partilha da vida entre os irmãos.
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ser  e  agir

Quem me sacia a sede é a  água e não o leito entre as margens do rio,

mesmo que a água passe e o leito permaneça.

Quem me aquece é o fogo da fogueira e não a fumaça,

mesmo que o fogo esteja na terra e a fumaça suba aos céus.

O mar é infinito, mas é o barco quem me leva e é o vento quem navega o barco.

E eu só vejo o vento invisível nas velas infladas e na viagem do barco,

 E eu só sei do vento no girar das pás do moinho,

e o pão que eu como da farinha moída na mó é o mesmo vento

que não vejo passar e mover as folhas, e nem o moinho ou o Espírito de Deus.

Quem eu sou está no que sou de água, de fogo, de barco e de vento.

Está na realidade ora oculta, ora passageira de quem eu sou no meu interior

e não no que eu faço e mesmo no que eu crio entre o operário e o artista.

O espelho que reflete aos meus olhos os meus olhos

me devolve  a fugaz imagem material de meu corpo, ainda que ele brilhe.

Mas eu sou, dentro dos olhos e invisível a eles, o espírito que me faz ver

e que me leva a sentir o que vejo e  a pensar sobre o que eu sinto.

O que eu faço a  cada instante é o leito do rio que abriga e guia a água.

O que eu crio e partilho com os seres com quem comparto o Dom da Vida  

é a água que corre entre as margens de mim mesmo.

Mas o que eu sou e não conheço ainda  

é a fonte invisível de onde a água brota.

Sou o leito e sou a água e a fonte.

Mas o que é o leito sem a  água e  quem é a água sem a fonte?

E de onde vem a fonte de onde brota a água em mim?
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vocação

Somos únicos e  somos irrepetíveis, apesar da ameaça dos clones.

Cada um de nós existe enlaçado ao todo da Vida e dos Outros,

mas é único e nunca se assemelha a outra pessoa, mesmo um irmão gêmeo.

Não somos únicos por causa do rosto ou da equação do corpo

e nem somos únicos porque pulsa em nós um coração original 

ou porque pensamos com uma mente e uma consciência

de quem nem mesmo nós conhecemos todos os segredos.

(E até nos segredos que desconhecemos e são nossos, somos únicos).

Sou também único porque somente a mim é destinada uma vocação.

Mais do que o rosto e o corpo, ele é minha e só eu posso  vivê-la.

Há um Reino de Deus e há um Mundo de Paz e de Felicidade a construir.

Não vivo a minha vocação quando sacrifico o que sonho ser 

em nome do contra mim mesmo acho que devo ser, viver  e fazer,

pois nem Deus nem o meu coração fariam a mim tal convite.

Pois se a minha vocação era a de um trapezista de circo

e eu me tornei um próspero empresário, fui um bom empresário

mas no trapezista que nunca fui esqueci uma voz de chamado.

A vocação é uma resposta “sim” a um chamado único.

Se eu disse “sim” e dei ao que resolvi ser a escolha de meu amor,

então essa  e nenhuma outra foi a minha vocação, 

mesmo que alguém venha dizer que eu deveria dar a volta-ao-mundo

quando o desejo do chamado que escuto dentro de mim

é o de dar apenas uma volta no meu bairro. 

Pois um bairro bem viajado é do tamanho do mundo.
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A  medida da caridade

Como o amor, a caridade é inesgotável

E a Caridade é o rosto de mulher do Amor.

Meus bens, meu nome, meus talentos

Tudo o que possuo recebi de outros: 

de Deus, minha Mãe e de meu Pai, de meus amigos, e  dos meus Desconhecidos.

Por isso tudo o que eu digo: “é meu”, é antes um dom de Outros

Veio deles, é devido a eles, é deles e a eles deve retornar.

Esta é a medida da lei da caridade: nada meu é meu

e tudo o que há e por um momento cai sob a minha guarda

só tem um valor quando passa do círculo da posse e da propriedade

ao circuito da dádiva e do dom.

Só possuo aquilo que estou disposto a perder,

e só é verdadeiramente meu o que não tenho:

a começar por mim mesmo, pelos minutos de  meu tempo 

e pela vida que me foi dada  para eu  aprender a vivê-la como quem é tão livre

que sabe que nem de sua vida é  um dono, mas um viajante.

11



Sinceridade

O Mahatma Gandhi, sobre quem Thomas Merton

escreveu páginas de uma rara e amorosa 

falava assim: “para mim, dizer que Deus é a Verdade

ou que a Verdade é Deus, é a mesma coisa”.

Misericórdia

Se eu pudesse entregar sem tréguas a minha vida

ao abandono do amor de Deus

eu aprenderia a sentir em cada pulsar do coração

a presença de sua misericórdia.

Deus não me ama à distância: ele cuida de mim a cada passo,

mesmo quando alguns passos são tropeços

e outros  são dados na beira de um abismo.

Deus vela por mim como um pai ao lado da cama do filho de dois meses.

Se eu pudesse sentir sem tréguas a misericórdia de Deus

em cada um dos dias de meus passos

eu me abandonaria à minha própria misericórdia.

Todas as coisas, tudo o que existe, cada ser, cada ave,

cada árvore, cada velho maltrapilho no meio da multidão

haveria de ser  uma pessoa a quem eu devo um amor

tão presente como o deu um pai à beira da cama de  um filho de dois meses.
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Recolhimento

Há um momento em que eu faço tudo o que tenho que fazer.

Há um momento em que eu cumpro tudo o que tenho a cumprir.

Há um momento em que eu partilho tudo o que devo partilhar.

Mas há um momento em que eu não faço nada do que devo fazer.

E então é quando eu me recolho ao redor de quem eu  sou

e ouvindo a voz silenciosa de um eu que nada diz,

e nada pede, e nada espera, e nada realiza, e não age e não espera

e não ser no deixar-se abandonado ao que acontece

quando se deixa de esperar que qualquer coisa aconteça, 

eu começo a aprender a descobrir a silenciosa

e sonora presença de um Deus dentro de  mim.
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O Espírito sopra onde quer

Esta gente tropeira 

e atrapalhada

Pensa que Deus 

se escuta num tropel.

Pensa que Deus nos fala

num rumor.

Ontem eu ouvi, 

ele passou por mim

no vagar de uma brisa 

que não movia um capim

e nem uma flor.
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a solidão interior

Uma vez,  me lembro bem, era no Rio de Janeiro,  onde nasci.  Eu vinha no

Bonde 10 – Gávea, a caminho de meu colégio na Praia de Botafogo. Vinha com

um  amigo  de  rua,  de  bonde  e  de  colégio.  Vínhamos  conversando  nesses

momentos “antes da escola” que só não são mais felizes do que os momentos

“depois da escola”. 

Em um ponto de bonde adiante entraram dois homens. Vinham juntos, entraram

juntos e se sentaram juntos, um lado do outro.

Viajaram adiante de nós, no banco da frente, e vieram toda a  viagem sem se

falarem coisa alguma. Tinham – dava bem pra se ver – um carinhoso olhar um

para o outro. Mas nada não diziam um ao outro, a viagem toda.

Quando saltamos, meu amigo de rua, de bonde e de colégio, falador como eu,

mas mais atento à alma dos outros do que eu, me disse assim: 

“aqueles dois deviam ser muito amigos um do outro. Pois só dois amigos que

se querem muito são capazes de viajar tanto tempo lado a lado sem dizerem

nada um pro outro”.
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O silêncio

Thomas Merton começa este último capítulo do Homem algum é uma Ilha, assim:

A chuva cessa, e o canto puro de um pássaro anuncia de repente, a diferença entre o
céu e o inferno.

Lembrando o quanto ele foi sempre amoroso com as tradições espirituais e religiosas do Oriente, eu

quero terminar este nosso ritual ao redor de seus pensamentos com um pequeno conto da tradição

budista zen do Japão. Ele é assim:

 Apenas uma vez ao ano um velho mestre sábio recebia em seu mosteiro os seus
discípulos, esparramados por todo o Japão. E uma vez ao ano ele lhes dizia o que
tinha na mente e no coração.
Houve uma vez que todos já estavam reunidos no local do encontro com o Mestre,
sentados em almofadas de pano e em esteiras, à espera do que o velho sábio teria a
dizer.
Então ele entrou na sala do mosteiro. Trazia uns papéis que iria mostrar ou ler.
Saudou a todos, sentou em sua esteira e ia abrindo um primeiro  rolo de escritos e de
desenhos, quando lá fora um passarinho cantou.
Ele  ouviu  atento  até  o  final.  Então  reuniu  de  novo  os  seus  papéis,  levantou-se,
saudou como quem se despede os seus discípulos e disse: 

“Tudo o que eu tinha para dizer a vocês acaba de ser dito”.
E foi embora.

despedida

Pronto, podemos terminar. Podemos terminar este nosso pequeno ritual com uma leitura do mestre

Eckart

Eu sou. Isso significa, inicialmente, que Deus é seu Ser-Ele,
que só Deus é, porque todas as coisas são em Deus e por Ele.
Fora dEle e sem Ele, nada é em verdade, todas as criaturas
são relativas e puro nada em relação a Deus,pois só Deus é,
em verdade. E,  assim, a expressão “Eu Sou” designa o Ser-
Ele (Isticheit) da verdade divina, porque é o testemunho de um
Ele É. É a prova de que só Ele É... “Eu Sou” quer dizer que
não existe a separação entre Deus e todas as coisas, porque
Deus está em todas as coisas; Ele lhes é mais íntimo do que
elas são com elas mesmas.

                                Do  Mestre Eckart, tomado nas páginas 
                                                   104 e 105 do livro O Absurdo e a Graça, 
                                                   de Jean-Yves Leloup. 
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