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Notas ao poema «Como eu não possuo»
de Mário de Sá-Carneiro

por

Deolinda Rodrigues Cabrera Machado


INTRODUÇÃO

Mário de Sá-Carneiro, nascido na década de 90 há cem anos atras, é um dos poetas mais significativos do modernismo em Portugal. A sua obra reflecte um modo de estar e de sentir repercutido numa insatisfação constante. A sua busca, a sua procura radica num desejo estético pela sublimação do eu.
Ele estava convencido de ser uma pessoa excepcional, uma espécie de príncipe. Os príncipes tudo possuem, tudo alcançam. Ele, porém, tendo em si a essência da realeza, nada conseguia possuir, porque, sendo superior ao sensível, era para si impossível tocar-lhe.
É propósito nosso neste estudo, partindo do poema «Como eu não possuo», determo-nos numa tal problemática. Dividimos o estudo em três partes. Na primeira situaremos o poema no contexto do livro «Dispersão».
Na segunda, faremos uma analise a três níveis: estrutura fónico-rítmica, estrutura morfológica, e análise imagética e simbólica. Na terceira e última parte, poremos em relação dialógica o mesmo poema com a novela A Confissão de Lúcio.

I. O poema «Como eu não possuo» no contexto do livro Dispersão

O livro de poemas «Dispersão» foi organizado por Mário de Sá-Carneiro. A ordem que o poeta deu ao seu livro não é uma ordenação cronológica. Há uma estrutura unitária e coerente. O primeiro poema tem por título «Partida» e o último «A queda». Esta estrutura remete- nos para uma viagem, uma espécie de itinerário. É uma viagem na vertical, há uma ascensão. Sobe-se progressivamente a partir do primeiro poema: «É subir, é subir além dos céus»; «É partir sem temor contra a montanha»; e mais adiante: «Sombra, vertigem, ascensão – Altura!».
O ápice da ascensão está no poema «Estátua Falsa»: «Estátua falsa ainda erguida ao ar...», a queda ainda não começou. Contudo, esta estátua não é algo grandioso, e uma estatua falsa. Os poemas «Quase» e «Como eu não possuo» são o planalto onde se chega. Este planalto é um momento de paragem, de consciencialização e de reflexão. Uma reflexão de carácter metafísico: «– Ai a dor de ser-quase, dor sem fim... –».
A queda dá-se de um ponto chamado «Além-Tédio». Começa aí a precipitação, o despenhar-se. Quanto mais alto se sobe maior é a queda. Esta é uma viagem em que o espírito do poeta vai subindo até chegar a um planalto, havendo depois uma precipitação abrupta. Por isso, «Vencer as vezes e o mesmo que tombar». É uma viagem da alma, da psique, uma psicagogia: «A minh’alma nostálgica de além».
A estrutura global do livro obedece à trajectória de Ícaro, que desejava alcançar o sol com asas de cera. Quanto mais subia, mais as asas se derretiam e ele foi precipitado in periculosas undas.
No dizer de François Castex, a obra de Sá-Carneiro encontra-se dominada pela dispersão: «Le poète assiste, impuissant, à la désintégration de son moi, désintégration provoquée par l’impossibilité d’entrer en la relation avec les autres et le monde». E continua: «certains poèmes gardent beaucoup de chaleur humaine, même si l’en y sent une douleur profonde; d’autres encore laissent entrevoir l’effort surhumain du poète pour fraîchir l’abîme qui le sépare d’un absolu invisible mais désiré, «QUASE» est la meilleure illustration de cette tentative pour dépasser les limites de la condition humaine, pour parvenir além»  CASTEX, François, «Le Poème ‘7’ de Mário de Sá-Carneiro» in Nova Renascença, 1981-82, p.253..
É a busca do ideal inacessível, o mundo de sonhos onde o poeta se sente bem: «Um pouco mais de sol eu era brasa. / Um pouco mais de azul – eu era além»; «E o grande sonha despertado em bruma, / O grande sonha – ó dor! – quase vivido...». «Dispersão» e «Além-Tédio» são poemas significativos da tristeza, exprimem o tédio endurecido e a dor «de ser-quase» que o faz ter saudades da morte.
A propósito dos poemas de Dispersão, François Castex, apresenta ainda algumas considerações importantes, corroboradas por nos. O poeta não se integra no mundo, o que lhe causa por vezes um sofrimento de morte. Sá-Carneiro será destruído pela sua poesia e em provei- to dela. O dualismo de Sá-Carneiro revela-se também através da oposição, antítese, na definição de si mesmo, na impossibilidade de reconciliação entre o poeta e o mundo, entre a alma e o corpo. «Não sou amigo de ninguém. Pra o ser / – Forçoso me era antes possuir / Quem eu estimasse – ou homem ou mulher, / E não logro nunca possuir». Eis a confissão de Ricardo a Lúcio explicitada no poema «Como eu não possuo». Ricardo confessa ainda: «estes desejos materiais (...) não julgue que os sinto na minha carne; sinto-os na minha alma». Está aqui bem nítida essa impossibilidade de reconciliação entre a alma e o corpo. Daí François Castex concluir que «esta dicotomia integral conduzirá fatalmente à dispersão»  Idem, introdução às «Cartas inéditas de Mário de Sá-Carneiro», Colóquio/Letras, nº7, Maio de 1972, p. 41..
Maria Leonor Machado de Sousa diz-nos que em Mário de Sá-Carneiro «tudo é brumoso, difuso, velado, tosco, nevoento, tudo é tarde, crepúsculo, poente, fim de dia, noite, sombras, trevas, numa palavra mistério. Os próprios títulos indicam uma atmosfera nebulosa, mal definida: Intersonho, Vontade de dormir, Dispersão, Quase, Alem- Tédio»  SOUSA, Maria Leonor Machado de, «Uma leitura das poesias de Mário de Sá-Carneiro», Auf. z. Port. Kult., vol. 14, 1976/77, p.131..
O primeiro poema de Dispersão, intitulado «Partida», «exprime o supra-eu do poeta, o seu ideal, a promessa de grandeza e do génio que se sente em si»  QUADROS, António, introdução à Obra Poética de Mário de Sá-Carneiro, Mem Martins Europa-América, s.d., p. 42.. Já neste poema Sá-Carneiro toma consciência da dicotomia dispersiva do seu ser. Temos no poema: «Ao triunfo maior, avante pois! / O meu destino e outro – é alto e é raro. / Unicamente custa muito caro: / A tristeza de nunca sermos dois».
No livro Dispersão ainda se notam ressaibos de expressão simbolista. Contudo, é já um livro moderno pela atenção que da ao existencial. Verificamos ao longo do livro o desespero do poeta causado pela dicotomia de não conseguir alcançar o celeste, o divino, o feérico ou o ideal. Assim, a sua alma está «nostálgica de além». Patente está também o desespero de não se adaptar à vida, «porque um domingo é família, / É bem-estar, é singeleza,! E os que olham a beleza / Não têm bem-estar nem família».
A busca e a dispersão de si mesmo são a linha de conduta de todo o livro. O poeta, num desabafo desesperante, diz: «Perdi-me dentro de mim / Porque eu era labirinto, / E hoje, quando me sinto, / E com saudades de mim», A dor de não ser quase e o desejo de equilíbrio também estão presentes, assim como o narcisismo enternecido que por fim se transformara em desprezo e o levará a dizer: «O pobre moço das ânsias... / Tu, sim, tu eras alguém! / E foi por isso também / Que te abismaste nas ânsias».
Na essência da sua poesia surge a busca do seu ideal de poeta, a renuncia que dele exige. Tudo constitui um mundo de dúvidas, de ânsias, de angustias. A poesia de Mano de Sá-Carneiro nasce madura, na plena posse dos seus recursos. Não se encontra evolução no sentido de progresso. Surgirão novas formas, mudará o tom, intensificar-se-á a dramaticidade, brotarão novos temas, mas o essencial – em matéria e forma – já aparece no primeiro poema «Partida». Tentaremos demonstrar isso no nosso estudo, partindo, na segunda parte, do poema «Como eu não possuo».
Cleonice Berardinelli considera que há nos poemas de «Dispersão» «a revelação das múltiplas faces, arestas e vértices da sua personalidade: o anseio de fuga, a busca ideal da beleza, o delírio das cores, a acuidade sensorial., a certeza de ser grande e por isso mesmo, só»  BERARDINELLI, Cleonice, «Apresentação» em Mário de Sá-Carneiro – Poesia, Rio de Janeiro, Livraria Agir Editora, 1958, pp. 4 a 15.. Os vocábulos que mais empregará nas obras seguintes já são peculiares em Dispersão, alguns deles de herança simbolista: oiro, cristal, esfinge, auréola, labirinto, quimera, bruma, timbre, além, beleza, alma, cor, mistério e a colocação inusitada do pronome antes do verbo, como por exemplo em «Me triunfo».
Na sua realidade, na sua existência material a vida não significa nada para o poeta: «A vida, a natureza / Que são para o artista? Coisa alguma». Passa por ela «na ânsia de a ultrapassar», de passar além da vida e de si mesmo. Na «ânsia de ter alguma coisa», busca-se, perde-se, sem nunca se encontrar. Na sequência dos poemas de Dispersão desenrola-se essa sua via crucis, iniciada em «Partida», terminada em «A queda».
É (em «Inter-sonho», «Álcool», «Vontade de dormir») o recurso ao sonho, ao delírio, ou ao sono que o mergulham em sons, cores, perfumes e imagens caleidoscópicas, tirando-lhe por momentos a lucidez. E (em Dispersão), a perda de si dentro de si, porque é labirinto, porque não sente a sua realidade, porque perdeu a morte e a vida. E ( em «Estátua falsa», «Quase», «Como eu não possuo») a consciência da sua incapacidade de ser e de ter, o sentir-se talhado para um destino «alto e raro», sem, entretanto, o poder atingir. É (em «Rodopio») o desfile vertiginoso das imagens mais incoerentes, para acabar na «Queda» final  Cfr. Ibidem..
Como para nenhum poeta, para Sá-Carneiro a sua obra e a sua vida. Ele é a sua obra e vive para ela. Sá-Carneiro é um Narciso que se considera feio. Em Dispersão sente-se uma prevalência obsessiva do eu. Um dos topoi românticos a ele intrínsecos, e, segundo Luís Mourão, o egocentrismo, que se liga «à certeza de um destino pessoal invulgar, de que lhe estão reservadas as tarefas que outrora se atribuíam aos deuses. (...) Sá-Carneiro tem também certeza desse destino excepcional»  MOURÃO, Luís, «Mário de Sá-Carneiro ou o epílogo do romantismo», Cadernos de Literatura, nº18, Outubro de 1984, pág.32..
Sá-Carneiro voltou-se para o ego, tudo apostando «na quimera da sue própria grandeza e realeza. Foi como um Narciso, adorando-se e contemplando-se voluptuosamente»  QUADROS, António, op. cit., p.51.. Daí ele afirmar no poema «Álcool»: «É só de mim que eu ando delirando».

II. O poema «Como eu não possuo»

1) Estrutura fónico-rítmica

Estroficamente, o poema é constituído por nove quadras com quatro versos cada uma, O poeta dividiu-o em duas partes por asteriscos, pertencendo à primeira cinco quadras e à segunda as restantes, dando uma sensação de quebra, corte.
Quanto a rima, quatro quadras têm rima cruzada e cinco rima emparelhada e interpolada. Todos os versos são polirrimos e a rima e, em geral feminina, com acento na penúltima sílaba. Não há uma rigidez clássica quanto à riqueza rítmica. Normalmente, palavras da mesma classe gramatical rimam entre si, tal como possuem/diluem e agonizante/aglutinante. Há um caso em que a mesma lexia rima consigo própria. É na estrofe quatro: possuir/ possuir.
A nível métrico, os versos são decassílabos, quase todos heróicos, com acento na sexta e décima sílabas. Há um pequeno numero com acentuação muito irregular. Desta estrutura estrófica, rimática e métrica se conclui o apego ainda consistente em Mário de Sá-Carneiro às formas clássicas renovadas pelos românticos e simbolistas. A tentativa futurista do poeta está em «Manucure», uma influência visível da «Ode Triunfal» e «Ode Marítima» de Fernando Pessoa. É aí que ele experimenta o versilibrismo, os versos brancos, as anáforas insistentes, as interjeições e os recursos tipográficos da época.
As aliterações em «Como eu não possuo» são abundantes. Aparecem em sibilante: «sem saber fixar-me»; «só para mim as ânsias se diluem»; «Dos espasmos golfados»; «São êxtases de cor». Em consoantes nasais: «Mas a minha alma»; «estimasse ou homem ou mulher». Em dental: «Tão ágil, tão agreste»; «êxtases doirados». São uma tentativa para dar a totalidade das sensações insinuadas. Reportemo-nos a esta em vibrante e descubramos a percepção onomatopaica: «corpo arfando transbordada». São onomatopeias certas conjunções de palavras a cair na metáfora: «Aquilo que estrebucho»; «eu fremiria»; «Bebê-la em espasmos»; «sexo aglutinante».
Algumas repetições dão um ar vivo ao poema e certa intensidade à ideia que o poeta deseja incutir-nos. Aparecem duas anáforas: «Falta-me (...) / Falta-me» e «Se fosse (...) / Se fosse». E uma diácope: «Tão ágil, tão agreste, tão de amor».
A maior parte das rimas e em sons fechados: todo/lodo, afundo/ mundo, amor/cor, ruo/possuo. O que é bastante pertinente, se pensarmos que a composição «Corno eu não possuo», no contexto de «Dispersão», está no ápice da subida da viagem da alma. Dá a impressão que o eu se susterá por muito tempo no auge, se é que chegou ao auge. A frase «na minha dor me afundo» transparece isso mesmo.

2) Estrutura morfológica

Da análise verbal podemos tirar as conclusões seguintes.
Em todo o poema prevalece a primeira pessoa do singular, eu: olho, quero, posso, sou, serei, vejo-me. O que denota o chamado egocentrismo encarnado na figura de Narciso, tal como atras referimos como marca característica na sua obra.
Acerca dos tempos verbais, prevalece o presente do indicativo: perco-me, falta-me, desejo, estrebucho, enlaço, me afundo, me ruo. O presente dá grande vivacidade à composição e contrapõe-se a um passado impossível: «como eu quisera», «se a tivera um dia», «se fosse» e «possuir quem eu estimasse».
Aparece muitas vezes o modo infinitivo no sentido de desejo: «quero sentir», «posso encontrar-me», «quisera emaranhá-la», «bebê-la». O gerúndio também é frequente: arfando, vencendo, sentindo, sendo. Dá uma impressão de arrastamento do desastre próximo do eu.
O condicional aparece quatro vezes, sempre ria primeira pessoa do singular: fremiria, teria, vibraria e teria novamente. Remete para a ideia de um desejo de posse num futuro irreal. É o chamado caso potencial nas línguas clássicas. Pensa-se em algo realizável no futuro, mas de que não se espera a sua consecução autêntica.
É relevante falar também da repetição dos versos «possuir» e «afundar». «Possuir» é repetido quatro vezes e denota um desejo absurdo de posse. O verbo «afundar» aparece duas, induzindo para a ruína ou a queda próxima do eu.
A adjectivação, apesar de reduzida, se compararmos, por exemplo, com Cesário Verde, espelha bem a complexidade da alma poética de Mário de Sá-Carneiro. A cada substantivo corresponde, em geral, um atributo: «espasmos golfados», «desejo errado», «carne estilizada», «êxtases dourados», «seios transtornados», «sexo aglutinante». O adjectivo «dourado» insere-se na imagética do oiro, de que falaremos mais tarde. O adjectivo «estilizada» relaciona-se com a estética. A carne estilizada daquela «que ali vai na rua» pode identificar-se com a Arte, de quem o poeta e um adulador: a arte é a sua própria vida. Em «espasmos golfados», «êxtases dourados» e «selos transtornados» há uma transferência de significação. Os êxtases não são dourados nem os seios se transtornam. Desenvolve-se nestas formas de adjectivação uma espécie de hipálage a cair na personificação ou prosopopeia.
O advérbio de modo «ruivamente» pode considerar-se também um atributo de «espasmos». Este advérbio remete para o oiro e toda a sua problemática. Na alusão à «que vai na rua», o poeta introduz a partícula de realce, própria das comparações, aliada aos adjectivos; «Tão ágil, tão agreste», sem no entanto a comparar com ninguém.
A substantivação revela-se rica e variada. O desejo de intimidade e familiaridade está expresso em palavras como afecto, sorriso, abraço, amigo. O desejo de posse em carne, desejo, corpo, sexo, selos, amor, êxtases, espasmos, egoísmo. O drama interior do poeta manifesta se em castrado, emigrado, dor, céu, unção e lodo, estes com um sentido marcadamente antitético.

3) Imagética e simbologia

A cor da poesia de Mário de Sá-Carneiro tem um significado sui generis. Reflecte uma poesia de tipo expressionista. As cores estão unidas em justaposição. Não há cores líquidas nem «raios de laranja destilados» como em Cesário Verde. As cores de Sá-Carneiro são cores cruas, postas em frente umas das outras. Passa-se do verde para o vermelho sem haver uma cor intermédia. É uma técnica pictórica de tipo cubista. Lemos no poema «Além-Tédio»: «A própria maravilha tinha cor». E no poema «A queda»: «Alteio-me na cor à força de quebranto». A cor em Sá-Carneiro traduz um indício de totalidade. É um prenúncio da afectividade, está ligada à ternura, à carícia, é algo que alenta a amar. A cor por excelência é a cor de ouro. Simboliza a grande obra. Aparece duas vezes no poema «Como eu possuo»: «êxtases da cor que eu fremiria» e «espasmos de harmonia e cor», ambas com um sentido metafórico.
O ouro e considerado o mais precioso dos metais. E um metal perfeito, tem o carácter do fogo, do sol e da realeza. Em Sá-Carneiro e um tema quase obsessivo: «Indícios de oiro», «fios de ouro», «disco de ouro», «chuva de ouro», «arco de ouro», «ouro falso», «luas d’oiro», «pedaço d’ouro», «êxtases dourados», o ouro e símbolo do conhecimento e da imortalidade. Na China, por exemplo, preparavam-se as drogas da longevidade à base desse metal precioso. O ouro é uma materialização do espiritual e do estético por um lado; e uma degradação do imortal no mortal por outro, quando exaltação impura dos desejos. O ouro tem esta dualidade: e centro de calor, dádiva, fonte de luz e conhecimento; e é símbolo de perversidade, ambição desmedida e falsidade. Em Mário de Sá-Carneiro tem também estas duas facetas. Em «Como eu não possuo» os «êxtases dourados» soam a falso, pois o poeta não chega a alcançá-los.
O céu implica a ascensão. O poeta subiu até ao planalto, mas não conseguira alcançar o céu. Falta-lhe «egoísmo». O céu é uma manifestação da transcendência, da perenidade e do sagrado. A transcendência divina revela-se na inacessibilidade, no infinito e na força do céu, fonte de chuva., e de calor. A palavra céu emprega-se para significar o absoluto das aspirações do homem; e o lugar possível de uma perfeição total  Cfr. CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain, Diotionnaire des Symboles, Robert Laffont / Jupiter, Paris 1982, pp.248 a 252.. O desejo de céu em Mário de Sá-Carneiro é o desejo da plenitude. É um símbolo permanente na sua obra: «Céu em Fogo», toda a composição «Quase» e alusões múlltiplas em muitos poemas. Como sinónimo de céu, o poeta emprega as vezes «além»: «minh’alma nostálgica de além».
A palavra «alma»é também frequente, principalmente no livro «Dispersão».: «minh’alma nostálgica», «A morte da minha alma», «Desceu-me n’alma o crepúsculo», «Momentos de alma que desbaratei», «alma esqueci da», «Castrado de alma», esta no poema por nos em analise. A alma evoca um poder invisível. Para Jung, e o arquétipo da parte feminina com que e constituído o inconsciente do homem. Jung chama-lhe anima. Sá-Carneiro sente-se um «templo prestes a ruir sem deus» porque a alma que possuía perdera-a. À semelhança de Fausto, vive «morto», condenado à impotência de chegar ao infinito e ao transcendente. A única forma de alcançar a plenitude é pela alma, a força da vida. Ele, porém, por mais que tente, cairá irremediavelmente. «Castrado de alma», afunda-se cada vez mais na sua dor.
Sobre o verbo «afundar», já noutro contexto a ele nos referimos. Está semanticamente ligado ao verbo «ruir» e a «destroço». O poeta como Ícaro, rodopiou e caiu, «ficando esmagado sobre» si. Ícaro é o símbolo das ambições desmesuradas do espírito. O poeta também desejara voar, subir até além. Não se susteve, faltou-lhe «um golpe de asa» e tombou.

III. O poema «Como eu não possuo» e A Confissão de Lúcio

Como referimos anteriormente, em «Quase», um dos poemas mais cara característicos de Sá-Carneiro, encontramos uma reflexão de carácter metafísico, onde o poeta explícita a dor de ser quase. E uma experiência metacategorial, uma autodefinição no horizonte da supra-categoria. O eu reverte para a categoria da psique, a categoria psicológica da relação do eu com o outro. No poema, o poeta diz: «Tudo encetei, nada possuí». É uma reflexão sobre a psique, explanada em «Como eu não possuo». Aí, a dor de ser quase está agora numa definição do eu, numa procura da unidade, da familiaridade, intimidade e desejo de posse. Deparamo-nos com o horizonte de tipo fenomenológico, o horizonte imediato da relação humana.
Na novela A Confissão de Lúcio, Ricardo diz que não pode ser amigo de ninguém. Isso é parafraseado no poema «Como eu não possuo». Nas suas novelas, o autor, «pondo os heróis a falar, e sempre ele quem fala; e de si. (...) Nos seus poemas encontram-se as confidências de Ricardo»  RÉGIO, José, «O fantástico na obra de Mário de Sá-Carneiro», Ensaios de Interpretação Crítica, Porto, Brasília Editora, 1980, p. 223.. Muitos dos seus versos não são mais do que frases das suas novelas.
Uma noite, no Pavilhão de Armenonville, Ricardo resolve desnudar a maior estranheza do seu espírito, a maior da sua vida: «Deteve- se um instante, e de súbito, em outro tom: – É isto só: – disse Não posso ser amigo de ninguém... Não proteste... Eu não sou seu amigo. Nunca soube ter afectos (já lhe contei), apenas ternuras. A amizade máxima, para mim, traduzir-se-ia unicamente pela maior ternura. E uma ternura traz sempre consigo um desejo caricioso: um desejo de beijar... de estreitar... Enfim: de possuir. (...) Para ser amigo de alguém (visto que em mim a ternura equivale à amizade) forçoso me se ria antes possuir quem eu estimasse, ou homem ou mulher»  SÁ-CARNEIRO, Mário de, A Confissão de Lúcio, Europa-América, Mem Martins, s.d., p. 89.. Mas Ricardo tem ainda uma coisa a acrescentar ao que já revelara ao «Estes desejos materiais (ainda não lhe disse tudo) não julgue que es sinto na minha carne; sinto-os na minha alma. Só com a minha alma poderia matar as minhas ânsias enternecidas. Só com a minha alma eu lograria possuir as criaturas que adivinho estimar – e assim, satisfazer, isto é, retribuir sentindo as minhas amizades»  Ibidem, p. 90..
Talvez por isso o poeta se sinta um «castrado de alma». Não se trata de uma castração física, e uma castração do espírito, embora o corpo também se ressinta dessa castração, principalmente em A Confissão de Lúcio. Pressente-se a irredutibilidade do desejo que não é capaz de ser reduzido, havendo uma ânsia sempre para além.
Dieter Woll diz que há uma diferença entre esta novela e o poema: «A problemática central da novela, A Confissão de Lúcio, consiste numa aspiração baldada não do contacto humano, mas a posse. Nos versos finais de «Como eu não possuo» expõe-se o caso de uma sensibilidade que sé de daria por satisfeita na posse, se essa chegasse a uma identidade com o objecto desejado – o que não é a preocupação principal de Ricardo de Loureiro»  WOLL, Dieter, «Decifrando A Confissão de Lúcio», Revista da Faculdade de Letras, Lisboa, II série, nºl3, 1971, p. 428..
Ambas as situações, expostas no poema e na novela, são causadoras em Ricardo e simultaneamente no poeta de uma dor profunda. Se podemos ler no poema que «Tarde a tarde na minha dor me afundo», do mesmo modo ouvimos Ricardo de Loureiro a dizer que «Ah!, a minha dor e enorme. Todos podem ter amizades, que são o amparo de uma vida, a "razão" de uma existência inteira – amizades que nos dedicam; amizades que, sinceramente, nós retribuímos. Enquanto que eu, por mais que me esforce, nunca poderei retribuir nenhum afecto.(...) Para mim cerrou-se um mundo de alma. Há qualquer coisa que eu vejo, e não posso abranger; qualquer coisa que eu palpa, e não posso sentir... Sou um desgraçado... um grande desgraçado»  SÁ-CARNEIRO, Mário de, A Confissão de Lúcio, op. cit., p. 89..
Não poderíamos ter deixado de notar o paralelismo que existe entre o poema «Corno eu não possuo» e a novela A Confissão de Lúcio, dado que entre eles há coincidências que vão até à própria forma linguística. Ambos se completam, ambos são faceta da mesma complexidade de alma.


CONCLUSÃO

Mário de Sá-Carneiro partiu além. Não soube, «pobre menino ide- ai», adaptar-se a vida: inadaptado, acabou por destruí-la matando-se. Foi a impossibilidade de equilíbrio emocional que o conduziu ao suicídio. Perante o fracasso do homem, o artista floresceu em Beleza e frutificou.
A sua obra, aquilo que realmente ele chegou a possuir, ficou e ainda vive. Mário de Sá-Carneiro não foi «quase», pois conseguira, alcançara. A «queda» não foi para o esquecimento, mas para o infindável que um grande espírito artístico merece. Ele revive pelos olhos de nós, leitores, que o lemos e o reflectimos.
Sá-Carneiro «queria a glória», «vencer ou sucumbir». Venceu sucumbindo e permanece.
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