
Elogio da preguiça 

 

Saint-Germain-des-Près foi para mim, durante os dois anos que vivi em Paris, o meu bairro 

artúrico (como a rua imaginada e percorrida por Rimbaud que, no final do seu trajecto, dava 

para o fim do mundo: "só pode ser o fim do mundo se avançarmos"), onde se concentrava 

toda uma mitografia que levei comigo, sedimentada nos lugares imaginados da minha atracção 

parisiense. Neste bairro, que naquele tempo me foi oferecido como um pequeno território 

secreto, tracei com passos repetidos uma cartografia pessoal feita de ruas estreitas, passagens 

cobertas, pequenas livrarias, galerias de arte, estúdios de cinema, cafés, um mercado de rua, 

pequenos jardins… 

Era ainda o tempo em que, por exemplo, ao virar de uma esquina, podíamos encontrar os 

filhos do mundo que sonharam viver em Paris. Nesse tempo, era possível, invariavelmente 

depois 14h 30, hora a que fechavam as agências de emprego, cruzarmo-nos com Albert 

Cossery, o escritor egípcio que nos anos quarenta aqui desembarcara com pouco dinheiro e 

tendo como única bagagem uma selecção de contos, Os homens esquecidos de Deus, que 

Henry Miller acabava de publicar nos Estados Unidos e que o editor Edmond Charlot pretendia 

publicar em França. Não trazia outra ambição que não fosse a de escrever um livro de oito em 

oito anos, à média de uma frase por semana. 

Na rua de Seine, que começa perpendicular à rua de Saint Sulpice e desce até ao quai 

Malaquais, no quarto 58 do hotel La Louisiane cujas janelas davam sobre uma mercearia - 

frequentado na época por Gréco, Sartre, Beauvoir, Mouloudji… -, escolheu Cossery o seu único 

lugar de escrita, o espelho perfeito de alguém que apenas pretendeu gozar a vida, o reflexo de 

uma obra que elegeu o dandismo indolente como processo de reflexão permanente, povoada 

por mendigos filósofos, ladrões magníficos e preguiçosos impenitentes. Como Gohar, Gala ou 

Ossama, as suas personagens rebeldes que cultivam a pobreza para não ter nada a perder, 

Cossery baniu da sua existência os bens mundanos e elegeu a preguiça como arte de vida e 

instrumento de resistência contra a vanidade dos seus contemporâneos: «Se eu tivesse 

guardado tudo o que me ofereceram, seria milionário. Quando Giacometti me dava um 

quadro, ele sabia que eu o venderia no dia seguinte. Isso permitia-me viver durante algum 

tempo». 

Porque um quarto de hotel não é uma casa, só ali, sem casa nem carro a atestar a sua 

presença sobre a terra – apenas alguns livros de Dostoievski, Nietzsche, Stendhal, Baudelaire, 

Rimbaud, Thomas Mann… - Cossery se sentia livre, praticando a indolência e a meditação que 

os seus livros celebram. «Não se trata, pois, de preguiça. É tempo de reflexão. E quanto mais 

preguiçoso fores, mais tempo tens para reflectir. E é por isso que, no Oriente, isso se designa 

por filosofia oriental… A maior parte das pessoas tem tempo. Quanto mais se desce para sul, 

mais encontramos profetas, magos, pessoas que reflectiram sobre o mundo». E foi aí, nesse 

pequeno quarto de hotel na rua de Seine, que Cossery, iluminado pela gaia ciência de 

Nietzsche, escreveu com toda a ternura do mundo sobre as misérias insondáveis das vielas do 

Cairo, nos anos quarenta, cinquenta. Embora nunca mais tenha regressado ao Egipto – «O 

Egipto nunca me deixou» -reinventou-o mais verdadeiro que o verdadeiro, com os seus 

mendigos e altivos, desesperadamente pobres, preguiçosos e indolentes. 

 



Terá sido em Paris que, talvez, me tenha cruzado um dia com este elegante profeta da 

contemplação, transportado dos cafés árabes do Cairo, onde a vida corria livremente, 

temperada com um pouco de haxixe. Claro que nos meus dias de Paris, Saint Germain já não 

era o que fora nos anos brasa de Cossery, embora a brasserie Lipp e todos os outros locais 

frequentados por Cossery ainda lá estivessem. Mas estava menos Cossery e, sobretudo, já não 

estavam os seus amigos, Camus, Genet, Louis Guillouxx, Mastroianni, Ferreri. Imaginei-o aí 

instalado com a sua corte, em frente dos azulejos do pai de Paul Fargue. Ou, no outro lado do 

boulevard, no Café de Flore. Ou sentado numa cadeira no Jardim do Luxembourg, observando 

a única coisa de que a sua língua viperina não poderia dizer mal, as árvores: «Eu não gosto do 

campo. Não posso dizer mal das árvores». Mas foi no Café de Flore, onde o procurei algumas 

vezes e por ironia nunca o encontrei que melhor o imaginei. 

Nos anos oitenta, o Flore já tinha sido colonizado por uma fauna de turistas literatos 

nostálgicos que perscrutavam ansiosamente a mesa onde Sartre escreveu A náusea ou o canto 

onde Roland Barthes se refugiava a ler o Le Monde. Poucos procuravam a sombra de Cossery 

cuja existência ignoravam, e muito menos o seu estatuto de escritor deslocado, marcado pela 

heráldica do desapego e da indolência, e tão fora da gesticulação literária e mundana. Mas a 

mim, fascinava-me imaginar, no meio da clientela extravagante alheia ao literário, a figura 

aristocrática de Cossery contemplando a rua através da esplanada envidraçada do café, talvez 

meditando sobre o seu último livro que publicaria em 1999, As cores da infâmia, em que 

continuaria a denunciar implacavelmente «a face ignóbil e grotesca dos poderosos da terra», o 

que levou Henry Miller a afirmar que a sua obra era «uma surpresa total. É o género de livros 

que precedem as revoluções e engendra a revolução, se é que as palavras possuem algum 

poder». 

Para mim que, recentemente, li quase de seguida alguns dos livros de Cossery [Mendigos e 

altivos, Mandriões do vale fértil, A violência e o escárnio, Uma conjura de saltimbancos, Os 

homens esquecidos de Deus, Uma ambição no deserto, As cores da infâmia, todos editados 

pela Antígona], as suas palavras sobre a gesta dos anti-heróis das ruas do Cairo, continuam a 

sinalizar as paragens do meu itinerário de leitura. Isto porque, tal como Ahmed Safra, o 

condutor de eléctricos de A casa da morte certa, que só se detinha nas paragens que lhe 

apetecia, também eu só me detenho em livros embebidos na tinta da vida e, por isso, capazes 

de agitar o pensamento. 


