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Meus queridos amigos, bom dia! Um magnífico final de semana 

para você e todos os seus familiares. Neste sábado chegamos a quarta parte, 
do livro “Vida de Jesus”, de Plínio Salgado, publicado pela editora Panorama. 
É uma edição bem antiga, de 1950, com páginas bem amareladas e frágeis, 
que me foi presenteado por papai. Paulatinamente estou compartilhando, 
com vocês, semanalmente, um pedacinho dessa magnífica obra. Singraremos 
pelo 49º Capítulo, intitulado “A PLANÍCIE”. Sigamos ao escrito: 

 

A PLANÍCIE – Parte 1 
 
Os gênios, os heróis e os santos podem ter uma ideia do que isto 

seja: descer à planície. 
 
E é forçoso derivar pelo flanco da montanha. Separar-se das 

altitudes supremas. Volver aos vales, às várzeas, onde há lírios perfumados e 
terra podre de charcos. 

 
Conformar-se com a horizontalidade dos planos, depois de 

inebriar-se na extrema vertical da inspiração e do êxtase. Descer do 
isolamento e do silêncio para os convívios numerosos, a dispersão confusa. 
Abandonar as visões de conjunto e fechar-se nos ângulos estreitos das visões 
unilaterais. 

 
A planície é o “quotidiano”, a sucessão de pequenos acidentes: o 

arbusto encobrindo a perspectiva; a pedra no meio do caminho; a pergunta no 
meio da palavra. A pequena dor e a pequena alegria; a perfídia sutil, o ódio 
surdo, o amor cego. 
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Os homens estão na planície. É preciso ir a eles. É preciso 

suportá-los. 
 
Será no meio dos homens que os santos, os heróis e os gênios 

compreenderão melhor os píncaros da solidão. Porque há estranhas vozes na 
planície. Penetrando o sentido dessas vozes, o Espírito Imortal atingirá as 
culminâncias daquela serenidade onde cantam as harmonias taciturnas e vibra 
a linguagem das estrelas. 

 
Ninguém será digno de escalar a montanha se não conhecer a 

planície. Os que não conhecem a planície não compreenderão a montanha. 
 
As lágrimas estão cá embaixo. Os regatos abandonam os flancos 

da serra e procuram os vales. As chuvas escorrem dos contrafortes e alagam 
as várzeas. É por isso que as searas resplandecem nos prados e as flores têm 
mais perfume nas grotas mais escuras. 

 
Há fermentações nauseantes nas charnecas, onde, à noite, 

avulta o coro dos batráquios. A palha das ceifas apodrece nos campos úmidos 
e pardacentos. Decompõem-se, ao largo, os cadáveres dos animais, e os 
corvos giram em torno deles. Zumbem as moscas sobre os monturos. Na terra 
fofa e gordurosa, fervem os vermes. E, entretanto, renascem belezas nesse 
espetáculo de podridão: as flores desabrocham, quando chega a Primavera; os 
agricultores cantam atrás da charruas; as árvores estendem os frutos na ponta 
dos galhos, como doces mãos maternais; a lagarta transforma-se em 
borboleta; e, picando os ovos, em milhares de ninhos pipilam novas legiões de 
cantores alados. 

 
É verdade que, também, nas mãos agressivas dos cactos e nos 

braços retorcidos dos espinheiros, brotam acúleos e, como um exército cruel, 
as aloínas e bromélias afiam os gumes das espadas verdes; e os lobos e chacais 
uivam nas longas noites; e as víboras armam botes por detrás das silvas. Mas 
tudo isso é a planície complexa, aparentemente banal e realmente grandiosa. 

 
Tudo o que o píncaro apresenta de individualismo, a planície tem 

de coletivismo. 
 
Ela é o “convívio”. 
 
É, ainda, a “ideia” falando pela boca do “fato”. 
 
Os fatos sucedem-se, enredam-se, multiplicam-se. O solilóquio é 

impossível. 
 
O subjetivo entrança-se com o objetivo, o abstrato concretiza-

se, o pensamento é ação. O ângulo visual estreita-se no terra-a-terra das 
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ocorrências imediatas. A atenção focaliza o pormenor. O pormenor é sempre 
uma síntese, um pequeno mundo exprimindo o Universo. 

 
Cada atitude, cada gesto, diante da circunstância mais trivial, 

tem uma significação grandiosa na sua instantaneidade, como a do grão de 
trigo que vai ser espiga, ou do ovo que vai ser pássaro. 

 
Um olhar contém uma biografia. Um sorriso, ou uma lágrima, 

exprime poemas desconhecidos e dramas ignorados. Cada fato guarda, nos 
sombrios recessos, os limbos larvares de novos episódios, como a semente 
traz, no seio minúsculo, a figura geométrica da árvore e a sucessão numerosa 
das imagens que irão sair de outras sementes. 

 
A planície dos homens! Os santos, os gênios, os heróis fogem dela 

e voltam atraídos por ela. Porque só aquele que tiver penetrado no drama do 
“humano”, na comédia de todos os dias, nas pequenezas de todas as horas, 
será digno de elevar-se e de compreender, no desdobramento dos panoramas, 
que se descortinam do alto, a sinfonia de todas as aspirações que se 
multiplicam, lá embaixo, em carne, em sangue, em lágrimas, em vibração de 
desejos e esperanças. 

É preciso amar os homens. E amá-los é fazer-se pequenino para 
que eles cresçam; é fazer-se atento para que eles falem; é fazer-se igual para 
que eles não temam. É preocupar-se com as preocupações deles; dar 
importância às ninharias a que estão sujeitos; partir com simplicidade o pão, 
de que eles se alimentam, e, com eles, comê-los, para que ninguém se sinta 
diminuído na sua triste condição. 

 
Os que foram heróis como Parsifal, ou gênios como Beethoven, 

ou santos como Francisco, devem ter compreendido, ainda que vagamente, a 
transição do Tabor para as planuras do Esdrelão... 

 
Da plenitude da expressão divina, Jesus desce à contingência da 

expressão humana. 
 
A luz celeste apagou-se no cimo da montanha. Fechou-se, ao 

mesmo tempo, na nuvem brilhante e no recesso misterioso da dupla natureza 
do Cristo. 

 
Pedro, Tiago e João foram proibidos de falar sobre o que tinham 

visto. Trancaram-se também, nas suas almas, o testemunho perturbador. 
 
É com pesar que os três discípulos derivam pela estrada em 

caracol, até à vargem. 
 
Bem desejariam, como disse Pedro, ficar lá em cima, erguendo 

três tendas, esquecidos da sua condição humana (“Como é bom estar aqui, 
Senhor!”) Porém Jesus quer e precisa marchar para os homens. 
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Na próxima semana continuamos. 

 


