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a morte e a imortalidade em « O Verbo & o Logos » 
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Resumo: O discurso de posse de Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras é ainda um texto pouco 
estudado. Enigmático e especular, nele vive a arte rosiana de falar de si mesmo falando de um outro. As 
pessoas citadas em sua fala, e especialmente o modo por que morreram, poderiam guardar senhas para 
um mistério ainda maior? No mais, o fato de se tornar um imortal no momento de ocupar uma cadeira 
na Academia justificaria o medo que Rosa tinha de morrer? 
Palavras-chave : João Guimarães Rosa, « Discurso de Posse », Academia Brasileira de Letras, Morte. 

 

Quanta glória pressinto em meu futuro ! 

Que aurora de porvir e que manhã ! 

Eu perdera chorando essas coroas 

 Se eu morresse amanhã ! 

(Álvares de Azevedo. « Se Eu Morresse Amanhã ») 

 

"O Verbo e o Logos", o discurso inaugural da Academia Brasileira de Letras, foi a 

última aparição pública de Guimarães Rosa, três dias antes da sua morte, em 19 de 

novembro de 1967. Ele havia sido eleito quatro anos antes para a cadeira número dois, 

mas adiou o dia da cerimônia de posse, porque ele disse ter medo de não suportar o 

peso das emoções. Apesar da sua importância simbólica, o "Discurso" é quase 

totalmente ignorado pelo aparato crítico do autor, tão abundante em comparação com 

o resto da sua obra. 

Rosa havia postulado sua candidatura duas vezes antes de entrar finalmente 

para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Na primeira vez, em 1956, o glorioso ano de 

publicação do Corpo de Baile, em janeiro, e Grande Sertão: Veredas, em maio, desejava 

apresentar sua candidatura, em março, para concorrer à cadeira número 34, mas foi 

aconselhado a não fazê-lo em favor de Raymundo Magalhães Júnior, que ganhou a 9 de 

agosto; a segunda vez, no segundo semestre de 1957, após a morte de José Lins do Rego 

em setembro, ele se candidatou para ocupar a cadeira de número 25. No entanto, o 

resultado de 23 de janeiro de 1958 concedeu o posto a Afonso Arinos de Melo Franco, 

que teve 27 votos contra apenas 10 para Rosa. Seria apenas cinco anos depois que ele 

se apresentaria novamente, desta vez para preencher o lugar de seu colega de 
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Itamaraty, João Neves da Fontoura, que ocupara a cadeira de número 2 e que havia 

falecido em 31 de março de 1963 (COSTA, 2006). 

Guilherme Figueiredo, amigo de Rosa, no início de seu livro de 1964 intitulado As 

Excelências ou Como Entrar para Academia, faz uma pergunta: "Por que queremos 

entrar na Academia?", e na resposta referiu-se à famosa mosca azul, da poesia do 

presidente [fundador] da ABL, Machado de Assis: 

 
Era uma mosca azul, asas de ouro e granada, 
Filha da China ou do Indostão,  
Que entre as folhas brotou de uma rosa encarnada,  
Em certa noite de verão (ASSIS, 1962, p. 161-162). 
 

A partir de então, a mosca azul tornou-se o próprio emblema do Orgulho. É 

bastante curioso que Figueiredo, apoiado por seus amigos para concorrer a um lugar na 

ABL, tenha sido advertido por Jorge Amado: 

 
- A primeira vaga é do Guimarães Rosa, o que é justo. 
Também achei justo. [responde Figueiredo] 
- A segunda é sua.  
Também achei justo.  
Quando morreu João Neves, o maior amigo de Guimarães Rosa na Academia, 
achei justíssimo tudo e deitei declaração de que a tal vaga não me 
candidataria, em homenagem ao autor de Grande Sertão: Veredas. Era 
homenagem e ao mesmo tempo gesto para espantar moscas azuis dos 
outros.1 (FIGUEIREDO, 1964, p. 9) 
 

Foi somente em 1966, três anos depois de sua eleição, que ele decidiu escolher 

uma data para a cerimônia de posse: apenas no final do ano seguinte, em novembro 

1967. No dia da posse, de acordo com os convidados, Rosa estava extremamente 

preocupado, e começou seu discurso mencionando o nome de sua cidade natal, 

Cordisburgo, sua cidade-coração, que apareceria várias vezes em seu discurso. A crítica 

brasileira Walnice Galvão (2002, p. 15) discorre sobre este assunto: 

 
Nascendo em Cordisburgo, dizia-se originário do coração de Minas Gerais, até 
pelo topônimo. Em consonância, embora deplorasse a substituição do nome 
anterior de Vista Alegre pelo novo, mais pretensioso, este deu-lhe azo para 
tecer volutas linguísticas em torno do “burgo do coração”, como fez ao tomar 
posse na Academia Brasileira de Letras. 
 

                                                           
1 Em nossa opinião, a "mosca azul" a que se refere Figueiredo pertenceria a Rosa, que acabara de escrever 
a história "Os Chapéus Transeuntes", cujo tema é a Soberba. 
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Adicionemos a essas precisões uma espécie de nota mental, uma vez que não 

podemos dizer mais que isso: ele insiste na palavra "coração" ao longo de seu discurso, 

e em dado momento se pergunta, "senha ou casualidade?” (ROSA, 2008, p. 566).2 E 

então ele fala de "minúcias" que são "como a vida se faz", "tutameias peripécias" que 

ocorrem em certas ocasiões, como a cerimônia de posse, estas são coisas "tão avulsas", 

que "só no futuro iriam assentar nexo" (ROSA, 2008, p. 566). Finalmente, ele morre de 

parada cardíaca. Seria puro acaso? 

Seu discurso se abre com um elogio de Cordisburgo, o que lhe permite evocar 

noções de geografia e, então, apresentar o escritor e diplomata João Neves da Fontoura, 

a pessoa que ocupou a cadeira antes dele e de quem ele era secretário. Ele explica que 

Fontoura chamava-lhe de 'Cordisburgo'. Quando ele fala sobre João Fontoura, a pessoa 

a quem ele presta homenagem (e sua cidade natal), ele sabe que é provável que ele fale 

de si mesmo e ele o admite ("Não para a seus ombros aprontar minha biografia"): 

 
Para tanto, terei de à-pauta citar-me. Embora. No que refiro, sub refiro-me. 
Não para a seus ombros aprontar minha biografia, isto é, retocar minha 
caricatura. Não eu, mas mim. Inábil redutor, secundarum partium, comparsa, 
mera pessoa de alusão, e há de haver que necessária. O espelho não porfia 
brilhar nem ser; mas, por de-fim, para usação, bem tem de relustrar-se. Direi. 
(ROSA, 2008, p. 558-559) 

 

Esta passagem merece ser citada porque, em nossa opinião, toda vez que ele 

menciona alguém, ele faz isso para falar de si mesmo: esta estratégia é explícita quando 

ele diz "No que refiro, sub refiro-me", isto é, que ele está sempre sob todas as 

referências que dá. Ele não consegue se reduzir (inábil redutor), recolher-se em seu 

discurso, onde deveria ser não um “eu”, mas “mim”, ele que, como o pronome oblíquo, 

teria a função apenas de objeto indireto . 

Outro fato que não deve ser negligenciado é a escolha de chamar João Fontoura 

de “xará” (ROSA, 2008 p. 555), uma palavra usada no Brasil para designar aquele que 

tem o mesmo nome que si mesmo. Desta forma, ele cria outro parentesco pela 

semelhança dos primeiros nomes. A penúltima frase deste trecho, em que o espelho é 

discutido, pode ser entendida como um exercício "retroelogioso" que ele se 

compromete a fazer em seu discurso. O espelho não busca brilhar ou ser, diz ele, então 

                                                           
2 Todas as citações do Discurso foram retiradas da 3ª edição do livro Relembramentos, de Vilma 
Guimarães Rosa (2008), de acordo com a indicação bibliográfica do final do artigo 
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o espelho é João Neves da Fontoura, a quem ele presta tributo. Neste exercício, reabilita 

a imagem de João Neves da Fontoura na ocasião em que ele mesmo, Guimarães Rosa, 

é consagrado imortal, então o dia em que ele brilha é uma oportunidade de redesenhar 

sua imagem, daí essa caricatura alusiva do início do parágrafo. 

Assim, podemos justificar a importância não só de analisar quem são os 

personagens no discurso, mas também de ver como JGR fala sobre eles e especialmente 

sobre sua morte. Além disso, isso nos permitirá entender como Rosa se vê e quer ser 

visto, no momento em que se torna um imortal. 

 

O espelho entre João Neves da Fontoura e João Guimarães Rosa 

 

Tradicionalmente, o início de um discurso na Academia deve ser dedicado à 

memória da pessoa que ocupou a cadeira anteriormente. Assim, Rosa começa por 

elogiar o antecessor e esclarecer o vínculo entre os dois homens - amizade e laços 

profissionais, com base no respeito e admiração. Mais uma vez, deve-se lembrar que 

quando ele elogia João Neves da Fontoura, ele se autoelogia. Ele fala sobre a primeira 

vez que fora à Academia 30 anos antes para receber um prêmio [pelo livro de poesias 

Magma, inédito até 1997]. Naquela época, conheceu João Neves da Fontoura, que havia 

previsto que um dia Rosa seria, ele também, membro da Academia, "mas, mais tarde 

..." (ROSA, 2008, p. 566) . 

Ele elogia a pessoa de João Neves da Fontoura, a quem apresenta como «Íntegro, 

falava com uma autoridade; a de quem sabe ser vedor puro e por vezes pasmo da 

própria e movida grandeza » (ROSA, 2008, p. 565). Então, destacando as qualidades de 

grande orador de JNF, ele acrescenta «Alma exercida, disse. E coração. Coração, é 

indispensável; todos sentimos [o] porquê» (ROSA, 2008, p. 565). Ora, nesta passagem, 

a repetição da palavra "coração" é óbvia, então, poderíamos dizer que o núcleo dessas 

duas frases, o coração, aproxima Neves da Fontoura de Guimarães Rosa? Esta é uma 

característica notável de Neves da Fontoura e é encontrada no nome de Cordisburgo. E 

então o seu espanto por sua própria grandeza, que é reconhecida no momento em que 

leva o nome de imortal, mesmo que isso já tenha sido previsto pelo seu antecessor? 

Quanto aos talentos literários da JNF, ele elogia seu livro de memórias, e este 

elogio do outro também pode significar um elogio de si mesmo: "Fez livro grande e 
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importante. Tirando-o de cadernos, maços de documentos, tanto quanto de tutano da 

memória, mesma, objetiva e afetiva, recuo montante. Mais de sua arte para rever e 

aviventar, forte honestíssima" (ROSA, 2008, p. 581). Este grande livro, da maneira como 

foi descrito, não seria seu próprio Grande Sertão: Veredas? Podemos associar essas 

frases facilmente como uma crítica de seu próprio livro. Ele acrescenta: “Vem franquear, 

a quantos, um fundo de consciência, o centro de sua personalidade. Ele mesmo – 

transretratado. Direi, escreveu-o para o Juízo Final, como todo livro deveria ser escrito.” 

(ROSA, 2008, p. 582). Ora, aparece, nessas palavras, uma crença no feito literário: cada 

livro deve ser escrito para o Juízo Final. João Guimarães Rosa reiterou a idéia de que se 

deveria escrever para o Infinito (GAMA, 2013, p. 122), controlar tudo de forma científica, 

não se deixar contaminar por um idioma direto e fácil, mas pelo contrário, escrever com 

um novo idioma, que resistiria ao tempo e, portanto, um idioma capaz de enfrentar o 

Juízo Final. 

Deve-se enfatizar não só esse fato, mas também que o livro deve tocar o núcleo 

da personalidade do autor, ele próprio transretratado - podemos ver uma sugestão de 

Rosa sobre seu próprio trabalho? Ele disse, por exemplo, que Grande Sertão: Veredas 

era uma autobiografia irracional: “a vida deve fazer justiça à obra e a obra à vida. Grande 

Sertão é uma autobiografia irracional” (GAMA, 2013, p. 122).3 

 

João Guimarães Rosa diante de outros espelhos 

 

A fim de não monopolizar o estudo na figura de Fontoura, mesmo que tal análise 

também seja rica, propomos rever as outras pessoas mencionadas durante o discurso. 

Por exemplo, ele se refere ao ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas, a quem dedica 

"interesse, sincero, pela imensa e imedida individualidade de Vargas" (ROSA, 2008, p. 

575), e que aparece nomeado em seu discurso em seis (!) ocasiões (MARINHO, 2012, p. 

187). Mais uma vez, ele dá importância à singular, imensa e incomensurável 

individualidade deste último. Os outros, ao seu redor, não concordam com sua opinião 

"- 'Enigma nenhum, [Vargas era] apenas um fatalista de sorte...' - encurtava João Neves" 

                                                           
3 Qual poderia ser o significado dessa famosa afirmação de Rosa de que Grande Sertão: Veredas seria sua 
"autobiografia irracional", se lembrarmos do fato de que o romance trata de um amor homossexual não 
realizado? 



6 
 

(ROSA, 2008, p. 575), acrescentando que Neves Fontoura "Fazia pouco da minha 

admiração-e-simpatia por Vargas" (ROSA, 2008, p. 576). Vargas é [tradicionalmente] 

considerado o pai do populismo, e ele escreveu a famosa frase na carta em que anunciou 

seu suicídio: 

 
Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei contra a espoliação do povo. Tenho 
lutado de peito aberto [de tout mon coeur]. O ódio, as infâmias, a calúnia não 
abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha 
morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da 
eternidade e saio da vida para entrar na História.4 

 

Na mesma linha, ele cita outro presidente brasileiro, Arthur Bernardes, que 

deixou uma nota em que deu sua opinião sobre seu fim heroico e sua devoção vital à 

pátria: 

Tem-se então, imediato, avançando dos grandes fundos, outra extraordinária 
personalidade, Arthur da Silva Bernardes, que faleceu súbito, em meio à lida 
lúcida, mas deixando, como por toque de preconhecimento, num derradeiro 
bilhete: « O fim do homem é Deus, para o qual devemos, preferentemente, 
viver. Eu, porém, vivi mais para a Pátria, esquecendo-me d’Ele » – pedindo 
ainda aos amigos, correligionários, e aos de boa-vontade, que com orações o 
ajudassem a resgatar aquela falta. (ROSA, 2008, p. 583) 

 

Não é trivial que JGR tenha escolhido dois presidentes, figuras do mais alto nível 

de poder, um que sucumbiu após uma morte súbita por infarto do miocárdio, o outro 

que optou por morrer por suicídio disparando uma bala no coração5, duas pessoas que 

viveram para sua pátria, algo muito maior do que eles. A Pátria, a Literatura, são dois 

conceitos que vão além dos meros mortais e são construídos pelos grandes nomes da 

história. Ele está celebrando na figura dos dois presidentes a imagem da imortalidade 

através do legado da história? 

João Guimarães Rosa cita, de passagem, Adelmar Tavares (ROSA, 2008, p. 565), 

poeta e jurista, morto em 1963, e que escreveu "Do Homicídio Eutanásico ou Suplicado". 

Esta é uma coleção de dados que merecem mais estudos. No entanto, consideramos 

também interessante referirmo-nos ao autor romântico Álvares de Azevedo, patrono da 

cadeira número 2 da ABL e de quem alguns versos do poema “Pedro Ivo” aparecem no 

                                                           
4 Carta que o presidente Getúlio Vargas dirigiu a seu povo antes de se suicidar. O sublinhado é nosso. 
5 « [A]pontou cuidadosamente a arma contra o coração e apertou o gatilho » (SKIDMORE, 1982, p. 179) 
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discurso de JGR6. Em primeiro lugar, por que ter escolhido este poema político, "uma 

canção de indignação e protesto" (CAMILO, 2011, p. 97) e não os poemas intimistas mais 

populares de Álvares de Azevedo? Poderíamos dizer que seria uma resposta, neste 

momento-chave de sua vida, para aqueles que o criticaram por suas posições sempre 

apolíticas? 

Álvares de Azevedo é considerado o introdutor do pacto Fáustico na literatura 

brasileira - e este pacto está claramente representado no romance Grande Sertão: 

Veredas.7 Para adicionar alguns elementos de comparação, mencionemos que Carlos 

Heitor Cony (2002), durante as celebrações dos 150 anos da morte de Álvares de 

Azevedo, comparou o poema "Um Cadáver de Poeta" com a morte de Diadorim8; a cena 

em que Solfieri, em Noite na Taverna, tem "relações com o que supunha ser um 

cadáver" de uma mulher (SECCHIN, 1996, p. 176) também é bem conhecida, em um livro 

no qual, dentre todas as “perversões” (sic), o amor homossexual está ausente, com 

                                                           
6 Este poema é composto de quatorze sétimas (os seis primeiros versos de cada estrofe sendo 
decassílabos, o último um hexassílabo). Guimarães Rosa cita apenas cinco versos, e fora de ordem: 
“‘Sonhava nesta geração bastarda 
Glórias... e liberdade! 
..................  
o gênio das pelejas parecia’ 
ÁLVARES DE AZEVEDO, no ‘Pedro Ivo’. Mas, de quem, então: 
‘A fronte envolta em folha de loureiro 
Não a escondamos não!’”. (ROSA, 2008, p. 561) 
A estrofe original do poema é: “A fronte envolta em folhas de loureiro / Não a escondemos não!... Era um 
guerreiro! / Despiu por uma ideia a sua espada! / Alma cheia de fogo e mocidade, / Que ante a fúria dos 
reis não se acobarda, / Sonhava nesta geração bastarda / Glórias... e liberdade!” (AZEVEDO, 2000, p. 398-
399) 
(Assinalemos, a título de curiosidade, que Rosa escreve “escondamos”, e o poema original diz 
“escondemos”.) 
7 “Foi Álvares de Azevedo o introdutor do drama fáustico em nossa literatura [com a peça Macário], o 
mesmo drama fáustico que mais tarde se perpetuaria por aqui com o brilhante Grande Sertão: Veredas.” 
(LABRES, 2002, p. 168). No entanto, cf.: “em nenhum momento da peça [Macário] veremos um pacto se 
concretizar, ainda que haja sugestões do diabo nesse sentido.” (INNOCÊNCIO, 2007, p. 122). “Assim como 
Mefistófeles demove Fausto da ideia do suicídio [no Fausto, de Goethe], [em Macário] Satã resgatará 
Macário da iminência da morte auto-inflingida, após um desmaio providencial.” (INNOCÊNCIO, 2007, p. 
155). 
8 Além disso, Afonso Arinos, no discurso que se segue ao de Guimarães Rosa, afirma que a morte de 
Diadorim simboliza "uma espécie de expressão mais alta da humanidade". Diadorim vive como um 
homem e, uma vez morto, é transfigurado em uma mulher, tal morte apaga os limites dos gêneros e 
expressa "solidariedade para toda a humanidade", de acordo com Arinos. Austregésilo de Athayde, o 
acadêmico que fará o "Discurso de despedida" a Guimarães Rosa, alguns dias depois de seu passamento, 
sugere que sua morte é tão unificadora da humanidade quanto a de Diadorim, explicando que o escritor 
era um profeta: "profeta do mundo que desentranha”. 
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exceção da passagem na qual a personagem de Ângela "traveste-se de homem" 

(SECCHIN, 1996, p. 178).9 

Outra coisa a notar é que, como um bom romântico, Álvares de Azevedo também 

previu a sua própria morte. Ele disse que em todos os anos morreu alguém no quinto 

ano da escola de Direito. Ele disse que o ano de 1852 seria seu ano, e ele estava certo 

(BUENO, 2003, p. 57). Aliás, é interessante notar que Álvares de Azevedo forjou sua 

própria morte, organizou seu funeral com seus amigos, incluindo Bernardo Guimarães, 

que conta essa história, usada como pretexto para coletar dinheiro (MAGALHÃES, 1926, 

p. 29). Assim como Rosa, segundo seu amigo Paulo Dantas: “Certa vez, ao entrar no 

Itamarati, pregou-me um susto tremendo. Fingiu-se de morto, deitado, enorme no sofá, 

vestido de preto, com os braços cruzados.” (DANTAS, 1975, p. 42) 

Rosa, de acordo com Marcelo Marinho (2012, p. 189), « por meio de declarações 

criteriosamente esparzidas na ‘selva oscura’ do universo das letras », « cria um enredo 

autobiográfico por meio do qual », « tal como ocorre a seu personagem Riobaldo », 

« seria plausível pensar num fortuito pacto faustiano concluído pelo autor, com vistas 

ao alcance da inspiração e da consagração literária. O objeto do eventual pacto seria a 

eleição para a ABL ou a conquista do prêmio Nobel ». 

 

A imortalidade da morte 

 

É impressionante notar o número de vezes que, ao longo do discurso, a morte se 

torna presente. No coração da morte está a condição oximórica da imortalidade. O 

discurso é escrito para marcar o dia concreto quando Rosa finalmente se torna um 

imortal das Letras. «Imortal é o que é do sofrido e espírito; tudo, abaixo daí, é póstumo.» 

(ROSA, 2008, p. 583). É claramente uma oposição entre imortal e póstumo. Ele quer se 

tornar um imortal. Seu desejo de Fortleben [“pervivência”, segundo a tradução de 

Haroldo de Campos], conceito benjaminiano usado para falar sobre a tradução, expressa 

seu desejo: a sobrevivência (como a de uma obra pela sua tradução). Isso sugere, como 

Walter Benjamin explicou (2001, p. 187-195), a morte do original, em um processo de 

                                                           
9 Sobre o cadáver de Diadorim, Márcia Tiburi afirma que "O romance de Rosa, em que pese sua merecida 
absoluta genialidade, dá ganho de causa à tradição da literatura como discurso biopolítico do patriarcado 
cuja desmistificação é tarefa urgente da crítica feminista." (TIBURI, 2013, p. 206). 
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maturidade que acaba:10 « Tenho tanta confiança de que minha obra vai crescer com o 

tempo que sua divulgação não me preocupa » (BLOCH, 1963). 

Assim, a entrada de Rosa na Academia, isto é, seu passo em direção à 

imortalidade, a de uma vida que se resume nas Letras, é a única maneira de cumprir o 

pacto fáustico de vida depois da morte. Nesta fase de sobrevivência, ele assume uma 

vida em um tempo diferente e de uma maneira diferente. E é nesse sentido que 

podemos conectar o Fortleben benjaminiano ao Devir deleuziano (DELEUZE e GUATTARI, 

1975), outro filósofo que cometeu suicídio: 

 
"Devir" significa que os dados mais familiares da vida mudaram seu sentido, 
ou que não mantemos as mesmas relações com os elementos habituais de 
nossa existência: o todo é repetido de forma diferente. (ZOURABICHVILI, 
1997, p.1) 

 

Tendo em conta o conceito de "Devir" e o "Fortleben" de Benjamin, podemos 

entender que é desde a sua entrada na imortalidade que o todo constituído por ele e 

por seu trabalho pode se reproduzir de outra forma. Ele devém em definitivo como parte 

da obra que ele mesmo criou; sua morte seria a apoteose de um processo que foi 

constantemente controlado pelo autor. 

E, além disso, a presença de Fortleben pode ser vista, finalmente, na seguinte 

passagem: « Deferidos, entretanto, à simpatia dos vivos. Vós.» (ROSA, 2008, p. 584). 

Temos duas frases, pontuadas por dois pontos finais. A primeira, agradecendo a 

simpatia daqueles que estão vivos; depois, aparece o ponto final que constituirá a frase 

mais curta do discurso: “Vós”. Ora, falar dos vivos, e então usar um pronome como 

apelativo, “Vós”, nos permite imaginar que o autor se coloca além da fronteira 

separando os mortos dos vivos. Assim, a escolha de terminar o texto, lembrando a morte 

de seu antecessor e dirigindo-se ao público como se somente estes estivessem vivos, 

nos faz pensar que ele declara que ele se junta mais do que figurativamente a João 

                                                           
10 Abramos um parêntese: Joaquim Nabuco, em seu discurso inaugural na Academia, em 1897, disse que 
as academias precisavam de antiguidade e, então, para tornar-se verdadeiramente imortal, era necessário 
esperar pela terceira ou quarta geração. Portanto, desde o início, o Fortleben é essencial para os imortais 
da academia, como a única maneira de sobreviver. 
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Neves da Fontoura, Álvares de Azevedo e Coelho Neto: "tenho-os comigo", em oposição 

a "vós"11, os vivos12. 

Isto está em consonância com o discurso da morte voluntária proferida por 

Zaratustra e que será usado para fechar este artigo: 

 
« Muitos morrem tarde demais, e alguns morrem cedo demais. Ainda parece 
estranho o ensinamento : ‘Morre no tempo certo !’ / Morre no tempo certo : 
assim ensina Zaratustra. […] Eu vos faço o louvor da minha morte, a morte 
voluntária, que vem a mim porque eu quero. […] E todo aquele que deseja a 
glória tem que despedir-se a tempo da honra e exercer a difícil arte de, no 
tempo certo, – ir-se embora. » 
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