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21
Quando se é muito jovem, não se julga bem; quan do ve-

lho  demais, tam pou co.

Se não se pensa nisso sufi cien te men te, se se pensa 

 demais, a gente se obs ti na e se fixa.

Se se con si de ra a obra ime dia ta men te após tê-la 

feito, ainda se tem muita pre ven ção; se muito tempo 

 depois, (não) se con se gue mais  entrar nela.

Assim acon te ce com os qua dros vis tos de muito 

lon ge ou de muito perto. E só exis te um ponto indi vi sí vel 

que é o ver da dei ro lugar.

Os  outros ficam perto  demais ou longe  demais, alto 

 demais ou baixo  demais. A pers pec ti va indi ca esse ponto 

na arte da pin tu ra, mas na ver da de e na moral quem o 

indi ca rá?

Quando se lê depres sa 
 demais ou deva gar  demais, 
não se enten de nada.
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36
Quem não vê a vai da de do mundo é ele pró prio bem vão. 

Assim, quem não a vê, exce to nos  jovens que estão to-

dos no meio do baru lho, na diver são e no pen sa men to 

do futu ro.

Mas tirai-lhes a diver são, vós os  vereis secar de té-

dio. Passam a sen tir então o seu nada sem o conhe cer, 

por que é ter muita infe li ci da de estar numa tris te za insu-

por tá vel, logo que se fica redu zi do a con tem plar a si mes-

mo sem disso se divertir.

41
Quando se lê depres sa  demais ou deva gar  demais, não se 

enten de nada.

24
Condição do homem.

Inconstância, tédio, inquie ta ção.

31
Nas cida des por onde se passa, não se tem a preo cu pa ção 

de ser esti ma do. Mas, quan do nelas se deve ficar algum 

tempo, tem-se essa preo cu pa ção. Quanto tempo é pre ci-

so? Um tempo pro por cio nal à nossa vida vã e frá gil.



O pas sa do e o pre sen te são os 

nos sos meios; só o futu ro é o 

nosso fim. Assim não vive mos 

nunca, mas es pe ra mos viver 

e, sem pre nos dis pon do a ser 

felizes, é ine vi tá vel que nunca 

o seja mos.
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56
Somos tão infe li zes que não pode mos encon trar pra zer 

numa coisa a não ser com a con di ção de nos zan gar se ela 

não dá certo, o que pode acon te cer e acon te ce com mil 

coi sas a toda hora. Quem tives se encon tra do o se gre do de 

se ale grar com o bem sem se zan gar com o mal con trá rio 

teria encon tra do o ponto. É o movi men to per pé tuo.

47
Nunca fica mos no tempo pre sen te. Lembramos o pas sa

do; ante ci pa mos o futu ro como lento  demais para che

gar, como para apres sar o seu curso, ou nos lem bra mos 

do pas sa do para fazêlo parar como dema sia do rápi do,  

tão impru den tes que erra mos por tem pos que não são 

nos  sos e não pen sa mos no único que nos per ten ce, e tão 

levia nos que pen sa mos naque les que nada são e esca pa

mos, sem refle tir, do único que sub sis te. É que, em geral, 

o pre sen te nos fere. Escondemolo de nos sas vis tas por que 

nos afli ge e, se ele nos é agra dá vel, lamen ta mos que nos 

esca pe. Buscamos mantêlo median te o futu ro e pen sa mos 

em dis por as coi sas que não estão em nosso poder por um 

tempo ao qual não temos a menor cer te za de che gar mos.

Examine cada um os seus pen sa men tos. Vai encon

trálos a todos ocu pa dos com o pas sa do ou com o futu ro. 

Quase não pen sa mos no pre sen te, e se nele pen sa mos é 

somen te para nele bus car a luz para dis po rmos do fu tu

ro. O pre sen te nunca é o nosso fim. 

O pas sa do e o pre sen te são os nos sos meios; só o 

futu ro é o nosso fim. Assim não vive mos nunca, mas es pe

ra mos viver e, sem pre nos dis pon do a ser feli zes, é ine vi tá

vel que nunca o seja mos.
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72 
É neces sá rio conhe cerse a si mesmo. Ainda quan do isso 

não ser vis se para encon trar a ver da de, pelo menos ser ve 

para  regrar a pró pria vida, e nada há de mais justo.

70
Se nossa con di ção fosse ver da dei ra men te feliz, não se ria 

neces sá rio desviarmos dela nossos pensamentos.




