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visão
 ao artista genial, Hermann Bahr

Enquanto enrolo mecanicamente um novo cigarro e os granizos mar-
rons pontilham com suavidade o mata-borrão amarelado da pasta de 
papéis, começo a achar improvável estar desperto. E enquanto a brisa 
úmida e quente do anoitecer entra pela janela aberta ao meu lado for-
mando extraordinárias nuvenzinhas de fumaça e as carrega do reino 
do abajur de cúpula verde para o escuro opaco, convenço-me de que já 
estou sonhando.

Eis que a situação fica muito grave, pois tal ideia solta os cabrestos 
da fantasia. Misteriosamente o encosto da cadeira estala atrás de mim 
e um arrepio tão súbito quanto açodado eletriza todos os meus nervos. 
Perturba meu estudo profundo das bizarras letras de fumaça que va-
gueiam ao redor e sobre as quais estava quase decidido a escrever um 
compêndio.

Mas agora o sossego foi para os diabos. Agitação alucinante de to-
dos os sentidos. Febril, nervosa, maluca. Cada som, um berro. E o es-
quecido aflora mesclado em meio à confusão. Aquilo outrora gravado 
estranhamente na visão se renova; junto, o sentir de antes.

Que interessante perceber que meu olhar se expande, ávido, ao fo-
calizar o ponto no escuro! Aquele lugar onde a silhueta tênue se reforça 
mais e mais. Como ele a suga; na realidade, apenas a imagina, mas é 
feliz mesmo assim. E absorve-a cada vez mais. Quer dizer, se entrega 
cada vez mais; se completa cada vez mais; se enfeitiça cada vez mais… 
cada… vez… mais.

Então ela está presente, totalmente nítida, igual a antes, a imagem, a 
obra de arte do acaso. Emergida do olvidado, recriada, formada, pinta-
da pela fantasia, a artista maravilhosamente talentosa.
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Grande, não: pequena. Na verdade não está inteira, mas apesar 
disso é completa como outrora. Desfocada para todos os lados infini-
tamente no escuro. Um universo. Um mundo — luz e profundo sen-
timento vibram. Mas nenhum som. Nada do ruído alegre do ambiente 
penetra ali. Por certo não do ambiente de hoje, mas do passado.

Bem embaixo o damasco ofusca; folhas e flores se entrelaçam, vol-
teiam e se cruzam em todas as direções. Um cálice de cristal transpa-
rente calcado sobre elas, cheio até a metade de ouro pálido, destaca-se. 
Uma mão pousa distraída nessa direção. Os dedos estão soltos ao redor 
do pé do cálice. O anel fosco de prata abraça um deles. Em cima, um 
rubi verte sangue.

Depois da delicada articulação, um crescendo de formas a modelar 
o braço desvanece no todo. Doce enigma. A mão de menina descansa, 
sonhadora e imóvel. A vida pulsa apenas onde uma veia azul-clara ser-
penteia macia sobre o branco fosco; a paixão palpita lenta e intensa. E 
ao perceber meu olhar, torna-se mais e mais rápida, mais e mais selva-
gem, até se transformar num tremor suplicante: solte… 

Mas meu olhar se fixa como antes, pesado e de cruel lascívia. Per-
manece sobre a mão, na batalha trépida com o amor, a vitória do amor 
pulsa… como antes… como antes.

Uma pérola se solta lentamente do fundo do cálice e emerge. Ao 
chegar no campo de luz do rubi, inflama-se num vermelho-sangue e 
súbito se extingue na superfície. E tudo se vai, não obstante o esforço 
do olhar em retraçar os contornos suaves.

Então evapora; dissipada no escuro. Inspiro fundo — fundo, pois 
percebo que me esquecera disso. Como antes também… 

Enquanto me reclino, cansado, a dor fisga. Mas agora sei com a 
mesma certeza de antes: você me amava, sim… … E é por isso que 
agora posso chorar.
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caída

Estávamos novamente juntos, apenas nós.
Dessa vez, o baixinho Meysenberg fazia as vezes de anfitrião. Jantar 

no seu ateliê era muito agradável.
Tratava-se de um espaço curioso, decorado em estilo único: gênio 

excêntrico do artista. Vasos etruscos e japoneses, leques e punhais es-
panhóis, sombrinhas chinesas e mandolinas italianas, conchas africanas 
e pequenas estátuas antigas, badulaques rococós coloridos e madonas 
de cera, antigas gravuras de cobre e trabalhos do pincel de Meysen-
berg — tudo isso encontrava-se naquele lugar sobre mesas, prateleiras, 
consoles e nas paredes, que assim como o piso estavam forradas por 
grossos tapetes orientais e desbotadas sedas bordadas, dispostos numa 
combinação gritante, parecendo apontar com o dedo para si mesmos.

Nós quatro — quer dizer, o pequeno e ágil Meysenberg, de cachos 
castanhos; Laube, o economista jovem, loiro, idealista, que em qualquer 
lugar discorria sobre a tremenda legitimidade da emancipação feminina; 
o dr. Selten e eu —, nós quatro então tínhamos nos agrupado no centro 
do ateliê, ocupando todos os tipos de assentos possíveis ao redor da pe-
sada mesa de mármore e fazia pouco degustávamos o cardápio exemplar 
que o genial anfitrião havia montado para nós. Talvez mais ainda o vi-
nho. Meysenberg mais uma vez havia investido um bocado.

O doutor estava acomodado numa poltrona entalhada à moda anti-
ga, da qual caçoava continuamente com modos ferinos. Ele era o irôni-
co do grupo. Todos os seus gestos desdenhosos denotavam experiência 
e desprezo pelo mundo. Era o mais velho dos quatro. Talvez por volta 
dos trinta. Também era o mais “vivido”.

— Libertino! — disse Meysenberg —, mas ele é divertido.
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De fato era possível notar um tanto do “libertino” no doutor. Seus 
olhos tinham certo brilho difuso, e o cabelo preto, curto, permitia en-
trever uma pequena clareira no redemoinho. O rosto, que terminava 
numa barba pontuda, estava investido — do nariz até os cantos da 
boca — de alguns traços sarcásticos, que por vezes chegavam a lhe 
emprestar uma soberba amarga.

Na hora do roquefort, estávamos de novo em meio às “conversas 
profundas”. Selten as chamava assim, com o sarcasmo depreciativo de 
um homem que, como ele dizia, “há muito tinha como única filosofia 
desfrutar desta vida, encenada de maneira pouco cuidadosa pelo dire-
tor em questão lá do alto, de maneira totalmente acrítica e inescrupulo-
sa, para depois dar de ombros e perguntar: vale a pena?”.

Mas Laube, que por rodeios habilidosos havia chegado com sucesso 
em seu elemento, estava de novo fora de si e gesticulava desesperado de 
sua funda cadeira estofada.

— É isso! É isso! A vergonhosa posição social do sexo femini-
no — ele nunca dizia “mulher”, mas sempre “sexo feminino”, porque 
soava mais próximo das ciências naturais — está enraizada nos pre-
conceitos, nos preconceitos idiotas da sociedade!

— Saúde! — falou Selten com muita suavidade, compassivo, entor-
nando uma taça de vinho tinto.

Para o jovem essa foi a gota d’água.
— Ah, você! Ah, você! — ele se exasperou. — Seu velho cínico! 

Não dá para conversar com você! Mas vocês — desafiador, voltou-se 
a Meysenberg e a mim —, vocês têm de me dar razão! Sim ou não?!

Meysenberg descascava uma laranja.
— Meio a meio, com certeza! — ele falou com convicção.
— Continue — encorajei o interlocutor. Era mesmo preciso que 

soltasse mais uma vez o verbo, senão não sossegaria.
— Nos preconceitos bobos e da torpe injustiça da sociedade, digo. 

Todos os detalhes, oh, Deus, isso é ridículo! A criação de ginásios para 
meninas e empregar o sexo feminino como telegrafistas ou coisa que 
o valha é significativo. Mas no todo, no todo! Que ideias! No que se 
refere ao erótico, ao sexual, que crueldade bronca!

— Bem — disse o doutor totalmente aliviado, afastando seu guar-
danapo —, agora pelo menos a coisa começa a ficar divertida.

Laube não se dignou a dirigir-lhe o olhar.
— Vejam — ele continuou enfático, acenando com um grande 

bombom da sobremesa, que em seguida meteu na boca com um gesto 
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solene —, vejam, quando duas pessoas se amam e ele desencaminha a 
moça, ele continua sendo um homem honrado como antes, dizem até 
que foi arrojado… que sujeito execrável. Mas a pessoa do sexo feminino 
é a perdida, a pária da sociedade, a proscrita, a decaída. Sim, a de-ca-í-
-da! Onde está a sustentação moral dessa noção?! O homem não decaiu 
exatamente da mesma forma? Será que ele não agiu de maneira mais de-
sonrosa do que o sexo feminino?!… Ora, falem! Digam alguma coisa!

Meysenberg, pensativo, acompanhava a fumaça de seu cigarro com 
o olhar.

— Na verdade, você tem razão — falou, complacente.
O triunfo tomava conta de todo o rosto de Laube.
— Tenho? Tenho? — passou a repetir. — Onde está a justificativa 

moral para esse julgamento?
Olhei para o dr. Selten. Estava calado. Enquanto fazia uma bolinha 

de pão com ambas as mãos, fitava para baixo em silêncio e sua expres-
são era amarga.

— Vamos nos levantar — falou em seguida, sereno. — Quero lhes 
contar uma história.

Empurramos a mesa de refeições para o lado e nos acomodamos 
confortavelmente bem no fundo, num canto decorado de maneira 
aconchegante com tapetes e poltroninhas acolchoadas. Um lustre baixo 
preenchia o ambiente com sua luz difusa, azulada. Logo uma camada 
de fumaça de cigarros, que ondeava devagar, acumulou-se sob o teto.

— Vamos, diga logo — disse Meysenberg enquanto enchia quatro 
copinhos com seu bénédictine.

— Sim, quero lhes contar a história, pois tocamos no assunto — 
disse o doutor —, e já na forma acabada de uma novela. Vocês sabem 
que há tempos me ocupei disso.

Eu não conseguia distinguir bem seu rosto. Ele estava sentado na 
poltrona, recostado, uma perna cruzada sobre a outra, as mãos nos bol-
sos laterais de seu paletó, olhando calmamente para o lustre azul.

— O herói da minha história — começou depois de um tempo — 
havia terminado o colégio na sua pequena cidade natal no norte da Ale-
manha. Aos dezenove ou vinte anos, ingressou na universidade de P., 
uma cidade de porte médio, quase grande, no sul do país.

Era o perfeito “bom moço”. Ninguém conseguia ficar bravo com ele. 
Divertido e boa-praça, conciliador, era benquisto por todos os colegas. 
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Tratava-se de um rapaz bonito, magro, de traços suaves, vivazes olhos 
castanhos e lábios delicadamente arqueados, sobre os quais a primeira 
barba começava a despontar. Quando flanava pelas ruas, o chapéu claro 
redondo sobre os cachos pretos, as mãos nos bolsos da calça, olhando 
curioso para os lados, as garotas lhe lançavam olhares apaixonados.

Ao mesmo tempo, era inocente — puro de corpo e de alma. À se-
melhança do conde Tilly,* podia afirmar que nunca havia perdido uma 
batalha nem tocado nenhuma mulher. No primeiro caso, porque ain-
da não tivera oportunidade, e no segundo, porque também não tivera 
oportunidade.

Mal tinham se passado catorze dias em P. quando se apaixonou, o 
que é evidente. Não por uma garçonete, como o usual, mas por uma jo-
vem atriz, uma certa srta. Weltner, que fazia papéis de ingênua amante 
no Teatro Goethe.

Como diz tão bem o poeta, com o licor da juventude na carne abs-
têmia, verás Helena em toda fêmea;** mas a moça era mesmo bonita. 
Corpo delicado, pueril, cabelo loiro-escuro, olhos azul-acinzentados, 
piedosos e divertidos, narizinho delicado, doce boca inocente e queixo 
macio, arredondado.

Primeiro se apaixonou pelo rosto dela, depois pelas mãos, depois 
pelos braços que viu desnudos numa peça ambientada na Antiguidade, 
e certo dia amou-a por inteiro. Também sua alma, que ainda não co-
nhecia.

Seu amor custou-lhe uma dinheirama. Ao menos a cada duas noites 
ocupava um lugar na plateia baixa do Teatro Goethe. Toda hora tinha 
de escrever à mamãe pedindo por dinheiro, maquinando as desculpas 
mais rocambolescas. Mas mentia por causa dela. Portanto, estava des-
culpado de tudo.

Quando soube que a amava, a primeira coisa que fez foram poemas. 
A conhecida “lírica plácida” alemã.

Assim muitas vezes ficava até tarde da noite metido entre seus li-
vros. Apenas o pequeno despertador sobre sua cômoda tiquetaqueava 
de maneira uniforme, e do lado de fora vez ou outra ecoavam passos 
solitários. Bem no alto do peito, onde começa o pescoço, havia se ins-
talado uma dor leve, morna, fluida, que muitas vezes queria subir e 

* Johann Tserclaes, conde de Tilly (1559-1632). Marechal de campo na Guerra dos Trinta Anos. [To-
das as notas são da tradução, exceto quando indicado de outro modo.]
** Palavras de Mefisto ao final da cena “A cozinha da bruxa”. Johann W. Von Goethe, Fausto. 1a parte. 
Trad. de Jenny Klabin Segall. São Paulo: Ed. 34, 2004.  
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brotar dos olhos pesados. Mas como se envergonhava de chorar de ver-
dade, chorava apenas palavras sobre o paciente papel.

Em versos macios e sonoridades melancólicas, cantava para si como 
ela era doce e encantadora e como estava tão doente e cansado, e falava 
do grande desassossego em sua alma que levava ao vazio, longe, longe, 
onde uma doce felicidade dormitava debaixo de rosas e violetas, mas 
estava acorrentado… 

Era ridículo, sem dúvida. Qualquer um desataria a rir. Afinal, as pa-
lavras eram tão idiotas, tão desvalidas e vazias. Mas ele a amava! Amava!

Claro, logo depois da autoconfissão vinha a vergonha. Pois tratava-
-se de um amor tão miserável, humilhante, que seu desejo era apenas o 
de beijar em silêncio os pezinhos dela, moça tão encantadora, ou a mão 
branca, e depois morrer. Na boca, nem ousava pensar.

Ao acordar de noite, certa vez, imaginou-a deitada ali, a amada ca-
beça no travesseiro branco, a doce boca ligeiramente aberta, e as mãos, 
essas mãos indescritíveis com as veias azul-claras, cruzadas sobre a co-
berta. De súbito ele se virou, apertou o rosto contra o travesseiro e cho-
rou por longo tempo na escuridão.

Assim o ápice fora alcançado. Tinha chegado ao ponto de não con-
seguir mais compor poemas nem comer. Evitava os conhecidos, quase 
não saía e cultivava olheiras escuras e fundas. Entretanto, não traba-
lhava mais e também não queria mais ler. Queria apenas continuar co-
chilando, cansado, diante do retrato dela que comprara havia muito, 
afogado em lágrimas e amor.

Uma noite estava junto do amigo Rölling, seu antigo conhecido 
da escola e um estudante de medicina como ele, mas de semestre mais 
avançado, tomando um agradável copo de cerveja no canto de um bar 
qualquer.

Resoluto, Rölling de repente colocou sua caneca na mesa.
— Então, baixinho: me diga o que está acontecendo com você.
— Comigo?
Mas acabou cedendo e se abriu, falando dela e de si.
Rölling balançou a cabeça enfastiado.
— É grave, baixinho. Nada a fazer. Você não é o primeiro. Total-

mente inacessível. Ela viveu até agora com a mãe. Que já morreu faz um 
tempo, mas mesmo assim… nadinha a fazer. Moça terrivelmente decente.

— Você acha que eu… 
— Ora, eu achei que você quisesse… 
— Ora, Rölling!
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— Ah… tudo bem. Perdão, agora estou começando a entender. 
Não imaginei que a coisa fosse tão sentimental. Então mande-lhe um 
buquê com um cartão casto e respeitoso, suplique por uma permissão 
por escrito para poder visitá-la e expressar de viva voz sua admiração.

Ele ficou completamente pálido e o corpo todo tremia.
— Mas… mas não dá!
— Por que não? Por quarenta centavos, qualquer mensageiro faz 

o serviço.
Ele tremia ainda mais.
— Deus do céu, se fosse possível!
— Onde é que ela mora mesmo?
— Eu… não sei.
— Nem isso você sabe? Garçom. O livro de endereços.
Rölling achou o lugar sem demora.
— Viu só? Até então ela vivia num mundo superior, agora mora 

na Heustraße 6a, terceiro andar; veja, está escrito aqui: Irma Weltner, 
integrante do Teatro Goethe… Ei, aliás, é uma região muito barata. A 
virtude é recompensada dessa maneira.

— Por favor, Rölling…!
— Tudo bem. Então faça você. Talvez você, o fleumático, possa 

beijar-lhe a mão! Dessa vez, use o dinheiro do ingresso para o buquê.
— Deus, que me importa o vil dinheiro!
— Como é bom perder a cabeça! — Rölling declamou.
Na manhã seguinte, uma comovente carta ingênua mais um buquê 

maravilhoso foram despachados até a Heustraße. Ah, se ele recebesse 
uma resposta, qualquer resposta! Beijaria as linhas, exultante!

De tanto abrir e fechar, depois de oito dias a portinhola da caixa do 
correio da entrada do prédio estava quebrada. A zeladora ralhou.

Suas olheiras estavam ainda mais fundas; sua aparência era real-
mente lastimável. Quando se olhava no espelho, levava um belo susto; 
e depois chorava de autocomiseração.

— Ei, baixinho — disse Rölling certo dia, muito decidido —, desse 
jeito não dá para continuar. Você está decaindo cada vez mais. Alguma 
coisa tem de ser feita. Simples: amanhã você vai visitá-la.

Ele arregalou os olhos enfermiços.
— Simples… visitá-la… 
— Sim.
— Ah, não é possível; ela não me deu permissão.
— Aquela escrevinhação foi mesmo idiota. Deveríamos ter ima-
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ginado de pronto que ela não deixaria um desconhecido fazer avanços 
por escrito. Você a-pe-nas precisa visitá-la. Afinal, se ao menos ela lhe 
desejar um bom-dia, esse estará ganho. E você não é exatamente um 
monstro. Ela não vai enxotá-lo assim sem mais. Amanhã você vai.

Ele tonteou de vez.
— Não vou conseguir — falou em voz baixa.
— Então ajudá-lo é impossível! — Rölling ficou irritado. — Então 

você tem de dar um jeito de superar a situação sozinho!
Dias de batalhas difíceis estavam por vir, enquanto do lado de fora 

o inverno entrava em um último combate com maio.
Certa manhã, porém, ao se levantar de um sono profundo depois de 

tê-la visto em sonho, abriu a janela e era primavera.
O céu estava claro — de um azul absolutamente luminoso, como 

num sorriso suave, e o ar recendia a uma especiaria muito doce.
Ele sentia, cheirava, degustava, via e ouvia a primavera. Todos os 

sentidos eram primaveris. E a larga faixa de sol, que cobria a casa na 
frente, parecia fluir até seu coração em ondulações suaves, trazendo 
claridade e força.

E, em silêncio, ele beijou o retrato dela, vestiu uma camisa limpa 
e seu terno bom, raspou os tocos de barba no queixo e foi até a Heus-
traße.

Uma calma curiosa havia tomado conta dele e isso quase o atemo-
rizou. Entretanto, ela se manteve. Uma calma de sonho, como se não 
fosse ele quem subisse as escadas e estivesse então diante da porta, len-
do a placa: Irma Weltner.

De repente, porém, perpassou-lhe a ideia de que aquilo era uma 
loucura e que ele não era bem-vindo ali; de que tinha de dar meia-volta 
rapidamente, antes que alguém o visse.

Mas foi como se esse último gemido de sua timidez tivesse sacudido 
para longe o demente estado de antes, para em seguida uma vigorosa 
confiança, inabalável, gaiata, tomar conta de seu ânimo. Se até então 
estivera como que pressionado, sob uma pesada necessidade, como por 
hipnose passou a agir por livre vontade, determinado, exultante.

Afinal, era primavera!
O sino ressoou metalicamente pelo lugar. Uma mocinha apareceu 

e abriu.
— A senhorita se encontra em casa? — perguntou, alegre.
— Em casa… sim… mas quem devo… 
— Aqui.

201104_th mann_miolo_contos_graf.indd   17 04/11/20   15:47


