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                            EU FILHO MORREU ONTEM – durante três 

dias e três noites, lutei com a morte por essa pequena e delicada 

existência. Fiquei sentada junto ao seu leito por quarenta horas 

seguidas, enquanto a gripe epidêmica fazia tremer seu corpo 

fraco, queimando de febre. Apliquei compressas frias em sua 

testa ardente, segurei suas mãozinhas inquietas dia e noite. Na 

terceira noite, desabei. Meus olhos já não podiam mais e se 

fecharam sem que eu me desse conta. Durante três ou quatro 

horas dormi sobre a cadeira dura, e foi então que a morte o 

levou. Ali está ele agora, o pobre e adorado menino, em sua 

caminha estreita, do mesmo modo como estava no momento de 

sua morte; fecharam-lhe os olhos, apenas, seus olhos escuros 

e inteligentes; cruzaram-lhe as mãos sobre a camisa branca, e 

quatro velas queimam altas nos quatro cantos da cama. Não 

ouso olhar, não ouso me mover, pois quando as velas 

bruxuleiam sombras percorrem seu rosto e seus lábios 

fechados. É como se as suas feições se animassem, e eu seria 

capaz de acreditar que ele não está morto, que despertaria e me 

diria com sua voz límpida algo pleno de ternura infantil. Mas ele 

está morto, sei disso, e não quero voltar a olhar, para não ter 
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esperanças de novo e me desapontar mais uma vez. Sei disso, 

sei disso, meu filho morreu ontem – agora só tenho a você no 

mundo, só a você, que não sabe nada a meu respeito, que 

enquanto isso se diverte com as coisas e as pessoas, sem 

suspeitar de nada. Só a você, que nunca me conheceu e que eu 

sempre amei.  

Peguei a quinta vela e a trouxe para esta mesa sobre a 

qual lhe escrevo. Pois não posso ficar sozinha com meu filho 

morto sem gritar com toda minha alma, e a quem haveria de me 

dirigir nesta hora cruel senão a você, que sempre foi e continua 

sendo tudo para mim! Talvez eu não consiga me exprimir com 

clareza, talvez você não me entenda – minha cabeça está tão 

pesada, lateja, meus braços e minhas pernas doem tanto. Acho 

que estou com febre. Talvez já seja a gripe, que bate agora de 

porta em porta, e seria até melhor assim, pois eu partiria com 

meu filho e não precisaria pôr um fim aos meus dias. Às vezes 

uma sombra passa diante dos meus olhos; talvez eu não consiga 

escrever esta carta até o fim – mas hei de reunir todas as minhas 

forças para pelo menos uma vez lhe falar; a você, meu amor, 

você que nunca me reconheceu. 

É somente a você que desejo falar; somente a você 

desejo, pela primeira vez, dizer tudo. Há de conhecer toda a 
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minha vida, que sempre foi sua, mas da qual nunca tomou 

conhecimento. Só saberá meu segredo, contudo, quando eu 

estiver morta, quando não houver mais necessidade de que me 

responda, quando isto que faz meus braços e minhas pernas 

tremerem de frio e calor ao mesmo tempo tiver enfim me levado. 

Se por acaso eu sobreviver, rasgarei esta carta e continuarei em 

silêncio, como antes. Mas se a tem nas mãos saberá que é uma 

morta quem lhe conta sua vida, uma vida que pertenceu a você, 

da primeira à última hora. Não tema as minhas palavras; uma 

morta já não deseja nada, não roga amor, compaixão nem 

consolo. Só lhe peço isto: que acredite em tudo que lhe será 

revelado pela dor que sinto e que busca refúgio em você. 

Acredite em tudo o que digo, é só o que lhe peço: não se mente 

na hora da morte de seu único filho.  

Quero lhe revelar a minha vida inteira, esta vida que 

começou, na verdade, no dia em que o conheci. Antes disso, 

não passava de confusão e transtorno, algo em que minha 

memória nunca mais voltou a mergulhar, uma espécie de porão 

onde a poeira e as teias de aranha recobrem objetos e pessoas, 

dando-lhes contornos vagos e dos quais meu coração já não 

sabe. Quando você chegou, eu tinha treze anos e morava no 

mesmo prédio onde você mora hoje, no mesmo prédio onde 

você tem agora nas mãos esta carta, meu último suspiro; morava 
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no mesmo andar, no apartamento em frente ao seu. Você 

decerto não se lembra de nós, a pobre viúva de um contador (ela 

andava sempre de luto) e a menina magra e ainda mal formada 

que eu era – vivíamos isoladas e como que perdidas em nossa 

mediocridade pequeno-burguesa. Você talvez nunca tenha 

ficado sabendo o nosso nome, pois não havia nenhuma placa 

em nossa porta, e ninguém vinha nos ver, ninguém perguntava 

por nós. Já faz tanto tempo, quinze, dezesseis anos; não, você 

decerto não se lembra mais, meu amor, mas eu, ah, eu me 

lembro apaixonadamente dos menores detalhes. Ainda me 

lembro como se fosse hoje do dia – não, da hora em que ouvi 

falar de você pela primeira vez, em que o vi pela primeira vez; e 

como poderia ser diferente se foi então que o mundo se abriu 

para mim? Permita-me, amor, que lhe conte tudo, tudo, desde o 

início; não se canse, eu lhe peço, de ouvir sobre mim por quinze 

minutos – eu que não cansei de amá-lo durante toda uma vida.  

Antes de você mudar para nossa casa, sua porta abrigava 

pessoas detestáveis, vis e briguentas. Mesmo pobres como 

eram, o que mais odiavam era a penúria dos vizinhos, a nossa, 

pois nada queríamos ter em comum com sua vida degenerada 

de pobres sem dignidade. O homem era um beberrão e batia na 

mulher; acordávamos com frequência no meio da noite com o 

barulho de cadeiras tombando e de pratos estilhaçados. Certa 
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vez, ela se precipitou escada abaixo, ensanguentada de tanto 

apanhar e com os cabelos desgrenhados, e atrás dela o bêbado 

gritava a ponto de os outros vizinhos saírem de seus 

apartamentos e ameaçarem chamar a polícia. Minha mãe tinha 

evitado desde o início qualquer relação com eles e me proibia 

de falar com seus filhos, que não perdiam uma oportunidade de 

se vingar de mim. Quando me encontravam na rua, perseguiam-

me com palavras imundas, e uma vez atiraram bolas de neve 

tão duras que meu rosto chegou a sangrar. O prédio inteiro 

odiava essa gente, e quando certo dia algo aconteceu – acho 

que o homem foi preso por roubo – e eles tiveram que ir embora 

com suas tralhas, o alívio foi geral. Durante alguns dias o aviso 

de “aluga-se” ficou pendurado na porta do prédio, depois foi 

retirado, e logo ficamos sabendo através do zelador que um 

escritor, um cavalheiro sozinho e tranquilo, havia alugado o 

apartamento. Foi quando ouvi pela primeira vez seu nome ser 

pronunciado.  

Ao cabo de alguns dias vieram pintores, estucadores, 

decoradores e estofadores, a fim de colocar em bom estado o 

apartamento depois que seus ocupantes imundos tinham 

partido. Só o que se ouvia eram marteladas, batidas, ruídos de 

limpeza e raspagem, mas minha mãe se alegrava com isso, e 

dizia que por fim as sórdidas cenas domésticas tinham 
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terminado. Quanto a você, não cheguei a vê-lo durante o tempo 

que durou a mudança: todo o trabalho era supervisionado pelo 

seu criado, esse criado tão elegante, miúdo, grisalho e sério, que 

a tudo dirigia do alto com uma atitude tranquila e objetiva. Ele 

nos impressionava muito, em primeiro lugar porque em nosso 

prédio de subúrbio um criado tão bem-apessoado era novidade 

absoluta, e em segundo lugar porque ele era extremamente 

cortês com todos, sem contudo se envolver em conversas com 

os serviçais como se fossem camaradas. Desde o primeiro dia 

tratou minha mãe com o respeito reservado a uma dama, e 

mesmo comigo, que não passava de uma menina, ele era afável 

e polido. Quando pronunciava o seu nome, era com uma certa 

reverência, com um respeito excepcional – via-se logo que era 

mais ligado a você do que os empregados normalmente são aos 

seus patrões. E como eu o adorava por isso, o bom e velho 

Johann, ainda que o invejasse por estar sempre perto de você e 

servi-lo.  

Conto-lhe tudo isso, amor, todas essas pequenas coisas, 

quase ridículas, para que compreenda como você conseguiu 

desde o início adquirir autoridade sobre a menina apreensiva e 

tímida que eu era. Antes mesmo que entrasse na minha vida, 

havia ao seu redor uma espécie de halo, uma aura de riqueza, 

de singularidade e mistério – todos no pequeno prédio de 
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subúrbio (os que levam uma vida limitada sempre têm 

curiosidade pelas novidades que se passam diante de sua porta) 

esperavam com impaciência a sua chegada. E como essa 

curiosidade que você despertava em mim cresceu quando certa 

tarde, ao voltar da escola, vi o caminhão de mudança diante de 

casa! A maior parte dos móveis, os mais pesados, já havia sido 

levada para cima, agora era a vez dos objetos menores. Fiquei 

parada na porta, afim de poder admirar tudo, pois os seus 

móveis e objetos eram para mim tão diferentes; nunca tinha visto 

coisa assim. Havia ídolos hindus, esculturas italianas, quadros 

enormes e deslumbrantes, e então para encerrar vieram os 

livros, tantos e tão bonitos que eu nunca poderia ter imaginado 

algo semelhante. Empilhavam-nos diante da porta, e o criado 

apanhava-os um a um e lhes tirava a poeira cuidadosamente 

com um espanador. Eu circundava a pilha, curiosa; o criado não 

me mandou embora, mas também não me encorajou, de modo 

que não ousei tocar em nenhum livro. Mas teria adorado apalpar 

o couro macio de alguns deles. Só o que fiz foi lançar um olhar 

tímido aos títulos: eram em francês, inglês e alguns em línguas 

que eu não entendia. Teria podido passar horas a contemplá-

los, mas então minha mãe me chamou.  

Por toda a noite fui forçada a pensar em você, antes 

mesmo de conhecê-lo. Eu só tinha uns poucos livros baratos, 
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encapados com cartolina velha, que adorava acima de tudo e 

que relia repetidas vezes. Desde então fiquei obcecada em 

saber como seria o homem que possuía e lera tantos e tão belos 

livros, que conhecia todas essas línguas, que era ao mesmo 

tempo tão rico e tão erudito. Uma espécie de respeito 

sobrenatural se unia, para mim, à ideia de tantos livros. Eu 

procurava imaginar a sua fisionomia: via-o como um homem 

idoso, de óculos, com uma longa barba branca, parecido com 

nosso professor de geografia, só que mais gentil, bonito e afável 

– não sei por que eu já tinha então tanta certeza de que você 

devia ser bonito, embora o imaginasse como um velho. Naquela 

noite, e ainda sem conhecê-lo, sonhei com você pela primeira 

vez.  

No dia seguinte você se mudou, mas embora eu espiasse 

não consegui vê-lo – o que só fez atiçar minha curiosidade. Por 

fim, no terceiro dia, eu o vi, e como foi profunda minha surpresa 

ao constatar que você era tão diferente de tudo o que eu havia 

imaginado, sem nenhuma semelhança com a imagem infantil de 

Deus Pai que eu criara. Eu fantasiara um bondoso velhinho de 

óculos, e então você surgiu – você, tal como é ainda hoje, 

imutável, por quem os anos passam lentamente! Você usava um 

belo terno esporte marrom-claro e subia a escada com passo 

ágil e juvenil, dois degraus de cada vez. Levava na mão o 
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chapéu, e foi assim que vi, com indescritível surpresa, seu rosto 

claro e cheio de vida, e seus cabelos de jovem: cheguei a vacilar 

de surpresa ao ver como você era novo, bonito, esbelto e 

elegante. E não é estranho: nesse primeiro segundo eu senti 

com grande clareza o que todos sentem, tão singularmente, 

quase com espanto – que há dois homens em você, um jovem 

ardente e despreocupado, amante dos esportes e da aventura, 

e ao mesmo tempo, em sua arte, um homem de implacável 

seriedade, diligente, muito culto e refinado. Senti instintivamente 

o que todos adivinham ao conhecê-lo: que você leva uma vida 

dupla, uma vida que tem uma face clara e voltada para o mundo, 

enquanto a outra, mergulhada na sombra, só você mesmo a 

conhece – essa dualidade profunda, o segredo da sua 

existência, a menina de treze anos que eu era pressentiu ao 

primeiro olhar, magicamente fascinada.  

Compreende, amor, que maravilha, que sedutor enigma 

você era para mim, uma criança?! Um homem que todos 

veneravam porque escrevia livros, porque era célebre no mundo 

dos grandes, descobri-lo de repente nos traços de um jovem de 

25 anos, elegante, e com uma alegria de menino! Preciso lhe 

dizer ainda que desse dia em diante, em nosso prédio, em meu 

universo pobre de criança, nada mais me interessava além de 

você, e que, com toda a teimosia e toda a obcecada tenacidade 
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de uma garota de treze anos, eu me voltava para a sua vida, 

para a sua existência. Eu o observava, observava os seus 

hábitos, observava as pessoas que vinham à sua casa, e tudo 

isso, em vez de diminuir a curiosidade que você me inspirava, 

só fazia aumentá-la, pois a total ambiguidade do seu ser se 

exprimia com perfeição na diversidade dessas visitas. 

Chegavam jovens, camaradas seus, com os quais você ria e 

parecia se divertir muito, estudantes de aparência modesta, e 

também mulheres que vinham de automóvel, e uma vez o diretor 

da Ópera, o grande maestro que eu até então só tinha visto de 

longe no tablado, cheia de reverência – e depois também 

jovenzinhas que ainda faziam o curso de secretariado e se 

esgueiravam constrangidas pela porta; em suma, muitas 

mulheres. Isso não significava, para mim, nada em particular, 

nem mesmo na manhã em que, ao ir para a escola, vi sair de 

sua casa uma mulher coberta com um véu – eu tinha só treze 

anos, e a curiosidade apaixonada com a qual o espiava e 

observava não sabia, sendo eu uma criança, já ser amor.  

Mas eu me lembro bem, meu amor, do dia e da hora em 

que me apaixonei por você, completamente e para sempre. Eu 

tinha ido passear com uma colega de classe, e estávamos 

conversando em frente à porta. Chegou um automóvel, parou, e 

você saltou do estribo com o seu jeito impaciente e elástico que 
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até hoje me encanta e se dirigiu à porta. Não sei que força 

inconsciente me fez querer abrir a porta para você, e assim fiquei 

no seu caminho; por pouco não demos um encontrão. Você me 

fitou com esse olhar cálido, doce e envolvente que era como 

uma carícia, sorriu para mim – sim, não posso dizer de outro 

modo: você me sorriu com ternura e disse, com uma voz doce e 

quase confidencial: “Muito obrigado, senhorita.” 

Isso foi tudo, amor, mas a partir desse segundo, desde que 

senti sobre mim esse olhar doce e terno, passei a ser 

inteiramente sua. Dei-me conta pouco mais tarde de que esse 

olhar que abraça, esse olhar que atrai como um ímã, que ao 

mesmo tempo envolve e despe, esse olhar do sedutor nato, você 

o dirige a cada mulher que passa por perto, a cada vendedora 

que o atende em uma loja, a cada criada que lhe abre a porta; 

dei-me conta de que em você esse olhar não tem nada de 

consciente, que ele é destituído de vontade ou inclinação, mas 

que a sua ternura para com as mulheres confere a ele 

inconscientemente um ar doce e cálido, quando se dirige a elas. 

Eu, contudo, uma menina de treze anos, não suspeitava disso: 

estava como mergulhada em fogo. Acreditei que essa ternura se 

dirigia a mim, só a mim, e esse único segundo bastou para 

despertar a mulher na adolescente que eu era, e essa mulher 

passou a ser para sempre sua.  
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“Quem é esse?”, perguntou minha amiga. Não tive 

condições de lhe responder de imediato. Era impossível para 

mim pronunciar seu nome. Desde esse primeiro e único 

segundo, ele se tornara sagrado, era meu segredo. “Ah, é um 

senhor que mora aqui no prédio”, balbuciei em seguida 

desajeitadamente. “Mas por que você ficou tão vermelha quando 

ele olhou para você?”, ironizou minha amiga com toda a 

crueldade de uma menina curiosa. E justamente porque senti 

que o seu escárnio tocava em meu segredo, o sangue me subiu 

à face com intensidade maior. O incômodo fez com que eu 

reagisse de modo grosseiro. “Sua idiota!”, exclamei 

descontrolada; queria estrangulá-la. Mas ela se pôs a rir ainda 

mais, e de um modo mais zombeteiro, que fez com que me 

subissem aos olhos lágrimas de raiva impotente. Deixei-a 

parada ali e subi correndo.  

Eu o amei desde então. Sei que as mulheres disseram 

com frequência essa palavra a você, seu menino mimado. Mas 

acredite em mim, ninguém o amou tanto – como uma escrava, 

como um cão – e com tanta devoção como o ser que eu era e 

que para você continuei sendo, pois nada na Terra se 

assemelha ao amor secreto de uma menina que vive nas 

sombras, esse amor tão desinteressado, tão humilde e tão 

submisso que jamais poderá ser igualado ao amor feito de 
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desejo, inconscientemente exigente, de uma mulher adulta. 

Somente as crianças solitárias podem guardar para si toda sua 

paixão: os outros dispersam seu sentimento no convívio social e 

o embotam em confidências; já ouviram falar muito do amor, já 

leram muito a respeito e sabem que se trata de um destino 

comum. Tratam-no como se fosse um brinquedo, vangloriam-se 

dele, feito os meninos com seu primeiro cigarro. Quanto a mim, 

porém, eu não tinha ninguém a quem fazer confidências, não 

tinha ninguém para me instruir e me advertir, era inexperiente e 

ignorante: precipitei-me no meu destino como para dentro de um 

abismo. No centro de tudo o que em mim crescia e 

desabrochava estava você, estavam os sonhos que eu tinha 

com você, como se fosse alguém familiar: fazia tempo que meu 

pai tinha morrido; minha mãe era uma estranha, com sua eterna 

tristeza, esmagada por suas preocupações de viúva que só 

contava com sua pensão para viver; as colegas de escola, já 

meio pervertidas, me repugnavam por brincar de modo 

inconsequente com aquilo que para mim era a paixão suprema 

– assim, tudo aquilo que nas outras garotas da minha idade era 

compartilhado e dividido, em mim se avolumava, concentrado e 

impaciente, e se voltava em sua direção. Você era, para mim – 

como direi? Todas as comparações são insatisfatórias -, você 

era simplesmente tudo, toda minha vida. Nada existia se não 

estivesse relacionado a você, nada em minha existência fazia 
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sentido se não estivesse ligado a você. Minha vida inteira se 

transformou por sua causa. Até então indiferente e medíocre na 

escola, logo me tornei a primeira da turma. Lia muitos e muitos 

livros, até tarde da noite, porque sabia que você amava os livros. 

Comecei, para surpresa da minha mãe, a me dedicar ao estudo 

do piano com uma persistência quase obstinada, porque achava 

que você gostava de música. Consertei minhas roupas, para que 

ficassem apresentáveis aos seus olhos, e a ideia de que meu 

velho avental escolar (tratava-se de um vestido caseiro 

reformado da minha mãe) tivesse um remendo quadrado do lado 

esquerdo para mim odiosa. Eu temia que você reparasse nele e 

me desprezasse, e por isso segurava sempre minha pasta junto 

ao peito enquanto subia correndo a escada. Mas era pura tolice: 

você nunca, ou quase nunca, voltou a olhar para mim.  

E ainda assim eu não fazia outra coisa o dia inteiro além 

de esperar por você e observá-lo em segredo. Em nossa porta 

havia um pequeno olho de latão, e através da abertura redonda 

era possível ver o que se passava à sua porta. Essa abertura – 

não, não ria, amor; nem mesmo hoje eu me envergonho das 

horas que passei ali! – era para mim o olho com o qual eu 

explorava o mundo. Ali, no vestíbulo gelado, temendo que minha 

mãe suspeitasse de algo, durante meses e anos, um livro nas 

mãos, eu ficava sentada tardes inteiras a espiar você, retesada 
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como a corda de um instrumento e igualmente vibrante quando 

sua presença a fazia soar. Eu estava sempre perto de você, 

sempre à espera e em movimento, mas você não tinha mais 

consciência disso do que da tensão da mola no relógio em seu 

bolso, contando no escuro as horas para você, acompanhando 

seus passos com um palpitar inaudível e merecendo apenas 

uma vez em milhões de segundos um olhar apressado seu. Eu 

sabia tudo a seu respeito, conhecia todos os seus hábitos, cada 

uma das suas gravatas, cada um dos seus ternos; logo já 

reconhecia e distinguia cada um dos seus visitantes, que dividi 

em duas categorias: aqueles com os quais simpatizava, aqueles 

com os quais antipatizava. Dos treze aos dezesseis anos, 

dediquei cada hora da minha vida a você. Ah, que loucuras não 

cometi! Beijei a maçaneta da porta que sua mão havia tocado, 

roubei uma ponta de charuto que você jogou fora antes de entrar 

e que passou a ser sagrada para mim, pois seus lábios tinham 

encostado nela. Centenas de vezes desci até a rua à noite, sob 

um pretexto qualquer, para ver que cômodo do seu apartamento 

estava iluminado e assim sentir de forma mais concreta sua 

presença, sua invisível presença. E durante as semanas em que 

você saía em viagem – meu coração parava de bater, 

apavorado, quando eu via o bom Johann descer com sua maleta 

amarela -, durante essas semanas minha vida ficava morta e 

sem sentido. Eu andava de um lado para outro taciturna, 
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entediada e irritada, tomando cuidado para que minha mãe não 

percebesse o desespero nos meus olhos vermelhos de tanto 

chorar.  

Sei que estou contando aqui exaltações grotescas e 

loucuras pueris. Deveria me envergonhar delas, mas não me 

envergonho, pois em nenhum outro momento o meu amor por 

você foi mais puro e apaixonado do que no tempo desses 

excessos infantis. Eu poderia lhe falar durante horas, durante 

dias inteiros, sobre como vivia, então, com você – que no entanto 

mal conhecia meu rosto, pois todas as vezes que eu o 

encontrava na escada e não havia como evitá-lo eu passava às 

pressas, a cabeça baixa, com medo dos seus olhos ardentes, 

como alguém que vai correndo se atirar dentro d’água para não 

se queimar. Eu poderia lhe falar durante horas, durante dias 

inteiros, desses anos que você esqueceu já faz muito tempo. 

Poderia desenrolar todo o calendário da sua vida, mas não 

quero aborrecê-lo, não quero atormentá-lo. Quero apenas lhe 

revelar ainda o acontecimento mais belo da minha infância, e lhe 

peço que não zombe de sua insignificância, pois para mim, que 

era uma menina, foi como o infinito. Deve ter sido um domingo. 

Você estava viajando, e seu criado arrastava de volta pela porta 

aberta do apartamento os pesados tapetes que tinha acabado 

de bater. O bom homem executava a tarefa com dificuldade, e 
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num excesso de audácia fui lhe perguntar se não poderia ajudá-

lo. Ele ficou surpreso, mas me deixou ajudar, e foi assim que vi 

– ah! gostaria de poder lhe dizer com que respeitosa e pia 

adoração! – o interior de seu apartamento, seu universo, a 

escrivaninha à qual você se sentava para escrever e sobre a 

qual havia um punhado de flores num vaso de cristal azul. Seus 

móveis, seus quadros, seus livros. Foi apenas um olhar furtivo 

sobre a sua vida, pois o fiel Johann teria decerto proibido um 

exame atento, mas sorvi com esse rápido olhar toda aquela 

atmosfera, que nutriu os sonhos infinitos que você habitava em 

meu sono e em minha vigília.  

Esse breve minuto foi o mais feliz da minha infância. Eu 

quis contá-lo para que você, que não me conhece, comece por 

fim a compreender como uma vida inteira se passou 

dependendo da sua. Quis contá-lo, assim como aquela outra 

hora, terrível, que infelizmente foi vizinha da primeira. Por sua 

causa eu havia – e já lhe disse isso – esquecido tudo, não me 

preocupava com minha mãe ou com quem quer que fosse. Não 

notei que um senhor de certa idade, um comerciante de 

Innsbruck, que era parente distante da minha mãe por 

casamento, vinha vê-la com frequência e de bom grado se 

demorava. Ao contrário, eu só tinha motivos para me alegrar 

com isso, pois ele às vezes levava mamãe ao teatro, e assim eu 
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podia ficar sozinha, pensar em você e observá-lo, o que era 

minha mais elevada felicidade – minha única felicidade. Um dia, 

minha mãe me chamou ao seu quarto com certa formalidade, 

dizendo que precisava conversar seriamente comigo. 

Empalideci, e meu coração disparou: estaria ela suspeitando de 

algo? Teria adivinhado? Meu primeiro pensamento foi você, o 

segredo através do qual eu me ligava ao mundo. Mas minha mãe 

estava ela própria constrangida. Beijou-me – o que jamais fazia 

– com carinho, uma vez, duas, puxou-me para perto de si no 

sofá e começou a me contar, hesitante e tímida, que seu parente 

– tratava-se de um viúvo – a havia pedido em casamento e que 

ela estava decidida, sobretudo por minha causa, a aceitar. O 

sangue, quente, voltou-me ao coração: um só pensamento 

surgiu, um pensamento dirigido a você. “Mas continuamos 

morando aqui?”, mal consegui balbuciar. “Não, vamos nos 

mudar para Innsbruck, onde Ferdinand tem uma bela villa.” 

Depois disso, não ouvi mais coisa alguma. Minha vista 

escureceu. Mais tarde fiquei sabendo que desmaiei; escutei 

minha mãe contar em voz baixa ao meu futuro padrasto, que 

aguardava atrás da porta, que eu havia de repente recuado com 

as mãos estendidas e desabado como se fosse de chumbo. O 

que se passou nos dias seguintes e como eu, uma criança 

impotente, resisti à vontade superior deles, não terei condições 

de lhe contar: o simples fato de pensar no assunto faz minha 
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mão tremer, enquanto lhe escrevo. Como não podia revelar meu 

verdadeiro segredo, minha resistência parecia ser motivada 

apenas pela teimosia, pela maldade e pelo despeito. Ninguém 

me dizia mais coisa alguma, e tudo se passava pelas minhas 

costas. Aproveitavam as horas em que eu estava na escola para 

preparar a mudança: quando eu voltava para casa, notava dia 

após dia o desaparecimento de mais um objeto, retirado ou 

vendido. Desse modo, vi o apartamento se desfazer peça por 

peça, e assim também minha vida; certo dia, quando voltei para 

casa na hora do almoço, os responsáveis pelo transporte dos 

móveis tinham vindo e levado tudo. Nos cômodos vazios 

encontravam-se as malas já prontas, bem como duas camas de 

campanha para minha mãe e para mim: dormiríamos ali por mais 

uma noite ainda, a última, e no dia seguinte partiríamos para 

Innsbruck. 

Nesse último dia senti, com súbita determinação, que não 

poderia viver longe de você. Não existia salvação além de você. 

Eu jamais poderia dizer como me ocorreu essa ideia e se eu de 

fato conseguia pensar com clareza nesses momentos de 

desespero, mas de repente – minha mãe havia saído – levantei-

me e, vestida como estava, com minhas roupas de colegial, fui 

vê-lo. Não, é incorreto dizê-lo desse modo: foi, antes, uma força 

magnética que me empurrou na direção da sua porta, as pernas 
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rígidas e as articulações trêmulas. Como disse, não sabia 

exatamente o que queria: jogar-me aos seus pés e lhe implorar 

que me recebesse como criada, como escrava, e temo que você 

venha a sorrir diante desse fanatismo inocente de uma jovem de 

quinze anos; mas não haveria de sorrir, amor, se soubesse em 

que estado eu me encontrava então, ali fora, no corredor gelado, 

rígida de medo e no entanto empurrada adiante por uma força 

extraordinária. E como arranquei, por assim dizer, meu braço 

trêmulo do meu corpo, e – foi uma luta que durou a eternidade 

de alguns segundos atrozes – meu dedo apertou o botão da 

campainha. Ainda hoje ressoa em meus ouvidos esse barulho 

estridente, e depois o silêncio que se seguiu, enquanto meu 

coração aguardava imóvel, meu sangue congelado nas veias, e 

eu só esperava que você viesse.  

Mas você não veio. Ninguém veio. Você havia saído 

naquela tarde, sem dúvida, e Johann também estava fora, a 

serviço. Titubeante, com o ruído morto da campainha latejando 

em meus ouvidos, voltei ao apartamento destruído e vazio e me 

atirei, esgotada, sobre uma manta, como se aqueles quatro 

passos tivessem sido uma caminhada de horas sobre a neve 

alta. Mas sob esse esgotamento queimava ainda a resolução 

sempre ardente de vê-lo e de lhe falar antes que me 

arrancassem dali. Não havia ali, juro, nenhuma intenção carnal. 
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Eu era ainda ignorante, justamente por não pensar em mais 

nada além de você: só queria vê-lo, uma vez mais, e a você me 

agarrar. Durante toda a noite, durante toda a longa e terrível 

noite, esperei por você, amor. Assim que minha mãe foi para a 

cama e adormeceu, eu me esgueirei até o vestíbulo, atenta ao 

momento em que você voltasse para casa. Esperei a noite toda, 

e era uma noite gelada de janeiro. Eu estava cansada, meus 

braços e minhas pernas doíam, não havia mais uma cadeira 

onde me sentar: então me deitei sobre o chão frio, onde passava 

a corrente de ar da porta. Fiquei estendida ali, gelada, o corpo 

moído, vestida com uma roupa leve pois não havia levado uma 

coberta, não queria me aquecer com medo de adormecer e não 

ouvi-lo chegar. Eu sentia muita dor; apertava os pés um contra 

o outro convulsivamente, meus braços tremiam; o tempo todo 

era obrigada a me levantar, tamanho o frio que fazia naquela 

escuridão atroz. Mas eu esperava, esperava, eu esperava por 

você como pelo meu destino.  

Por fim – deviam ser duas ou três horas da manhã – ouvi 

a porta da rua se abrir, lá embaixo, e em seguida passos subindo 

a escada. De súbito o frio havia me abandonado. Um vivo calor 

tomou conta de mim e eu abri com delicadeza a porta, para 

correr até você e me jogar aos seus pés. Ah! Não sei o que teria 

feito, criança tola que era. Os passos se aproximaram, o lume 
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de uma vela serpenteou na escada. Eu segurava trêmula a 

maçaneta da porta: era mesmo você quem chegava assim?  

Sim, era você, amor, mas não estava sozinho. Ouvi um 

riso suave e alegre, o farfalhar de um vestido de seda e a sua 

voz falando baixo. Você voltava para casa com uma mulher... 

Como pude sobreviver a essa noite, não sei. No dia 

seguinte, às oito horas, levaram-me para Innsbruck; eu não tinha 

mais forças para resistir. 

MEU FILHO MORREU ontem à noite – daqui em diante estarei 

só novamente, se de fato continuar a viver. Amanhã virão 

homens desconhecidos, grosseiros, vestidos de negro, e trarão 

um caixão, onde hão de deitar meu pobre e único filho. Talvez 

venham também amigos trazendo grinaldas, mas de que adianta 

pôr flores sobre um caixão? Eles hão de me consolar, hão de me 

dizer muitas palavras – palavras, palavras; que ajuda poderão 

me trazer? Eis-me só mais uma vez, sei disso. E não há nada 

mais terrível do que estar só entre as pessoas. Dei-me conta 

disso durante aqueles dois anos intermináveis, dos dezesseis 

aos dezoito, em Innsbruck, onde vivi como prisioneira, como 

pária, no seio da minha família. Meu padrasto, um homem muito 

calmo e de poucas palavras, era bom para mim. Minha mãe 

atendia a todos os meus desejos, como que para reparar sua 
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consciência pesada. Vários jovens me rondavam ansiosos, mas 

eu os repelia a todos com apaixonada obstinação. Não queria 

viver feliz e contente longe de você, mergulhava num universo 

sombrio feito de solidão e de tormentos que impunha a mim 

mesma. Os belos vestidos novos que compravam para mim, eu 

não os usava. Recusava-me a ir aos concertos ou ao teatro, ou 

a participar de passeios em alegres grupos. Mal saía de casa: 

você acredita, amor, que nessa cidadezinha onde vivi durante 

dois anos eu não conheço dez ruas? Eu estava de luto, e queria 

estar de luto. Sentia-me embriagada com cada privação que 

acrescentava à privação de vê-lo. E sobretudo não queria que 

me distraíssem da minha paixão, que era viver em você apenas. 

Ficava sentada em casa sozinha durante horas, durante dias, 

sem fazer nada além de pensar em você, sem cessar, 

lembrando-me das pequenas recordações suas que eu tinha, 

cada encontro e cada espera, recriando esses breves episódios 

como no teatro. E foi por ter evocado cada segundo de meu 

passado inúmeras vezes que minha infância ficou gravada a 

fogo em minha memória, foi por isso que ainda hoje cada minuto 

daqueles anos revive em mim com tanto calor e emoção como 

se tivesse percorrido ontem mesmo meu sangue.  

Vivia somente em você então. Comprava todos os seus 

livros; quando seu nome saía no jornal, era para mim dia de 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
ZWEIG, Stefan - Carta de Uma Desconhecida. 2019. 73 páginas. 

25 

festa. Você acredita que sei de cor cada linha dos seus livros, 

tantas foram as vezes que os reli? Se durante a noite me 

despertassem do sono e pronunciassem diante de mim uma 

linha solta dos seus livros, eu poderia ainda hoje, depois de treze 

anos, completá-la, como num sonho: cada palavra sua era para 

mim um evangelho e uma oração. O mundo inteiro só existia na 

medida em que tivesse alguma relação com você: eu 

acompanhava os concertos e as estreias nos jornais de Viena 

só para me perguntar quais deles poderiam lhe interessar, e 

quando a noite chegava, acompanhava-o de longe, dizendo a 

mim mesma: agora ele entra na sala, agora ele se senta. Sonhei 

isso mil vezes, porque o havia visto uma vez, apenas uma vez, 

num concerto.  

Mas por que contar-lhe tudo isso, esse fanatismo furioso 

desencadeado contra mim mesma, o fanatismo tão tragicamente 

desesperado de uma criança abandonada? Por que contar a 

alguém que nunca suspeitou de nada disso, que nunca soube 

de nada? E no entanto era eu ainda uma criança? Fiz dezessete 

anos, depois dezoito – os jovens começaram a olhar para mim 

e só conseguiam me exasperar com isso. Pois o amor, ou 

mesmo apenas um jogo imaginário com o amor, envolvendo 

qualquer um que não fosse você era para mim tão inconcebível 

e tão estranho que a mera tentação já teria parecido um crime. 
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Minha paixão por você permanecia a mesma, só que ela se 

transformava com meu corpo: com meus sentidos agora mais 

despertos, a paixão se tornava mais ardente, concreta, feminina. 

E aquilo de que a criança não tinha consciência, em sua 

determinação ignorante e confusa, a criança que apertara antes 

a campainha da sua porta, esse era agora meu único 

pensamento: entregar-me a você, abandonar-me a você.  

As pessoas ao redor pensavam que eu fosse medrosa e 

me julgavam tímida (eu mantinha meu segredo obstinada). Mas 

formava-se em mim uma determinação férrea. Todos os meus 

pensamentos e esforços se voltavam para um único objetivo: 

regressar a Viena, retornar para perto de você. E consegui impor 

minha vontade, por mais insensata, por mais incompreensível 

que ela fosse aos olhos dos outros. Meu padrasto era rico e me 

tratava como se fosse sua própria filha. Porém, com uma 

obstinação feroz, eu insistia em querer ganhar minha vida eu 

mesma, e consegui por fim voltar a Viena, para a casa de um 

parente, como empregada de uma grande loja de confecção. 

Preciso lhe dizer qual foi o primeiro lugar aonde me 

conduziram meus passos quando, numa noite enevoada de 

outono – enfim! enfim! -, cheguei a Viena? Deixei minha mala na 

estação e me meti num bode – com que lentidão ele parecia 
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avançar! Cada parada me exasperava -, e corri até diante do 

prédio. Suas janelas estavam acesas, meu coração batia com 

força. Foi só então que a cidade começou a viver, a cidade cuja 

balbúrdia até aquele instante me parecera tão estranha e tão 

sem sentido, e foi só então que eu voltei a viver, sabendo que 

você, meu sonho eterno, estava perto de mim. Eu não 

suspeitava de que não estava mais longe do seu pensamento 

quando havia vales, montanhas e rios entre nós do que nesse 

momento em que tudo o que havia entre você e o meu olhar 

brilhante era o fino vidro iluminado da sua janela. Eu olhava lá 

para cima, sempre lá para cima: lá havia luz, era a sua casa, era 

onde estava você, onde estava o meu mundo. Por dois anos eu 

havia sonhado com esse momento, agora me era dado vivê-lo. 

Durante toda a noite, longa, suave e encoberta, fiquei parada 

diante das suas janelas, até as luzes se apagar. Só então me 

recolhi.  

Todas as noites eu voltava. Até as seis horas trabalhava 

na loja, um trabalho árduo e cansativo, mas que eu adorava, pois 

essa agitação me impedia de sentir de modo tão doloroso a 

minha própria. E assim que as portas de ferro se fechavam atrás 

de mim eu corria para o meu adorado destino. Vê-lo uma vez 

que fosse, encontrá-lo uma vez que fosse, esse era meu único 

desejo – poder mais uma vez envolver de longe seu rosto com 
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meu olhar. Ao cabo de uma semana mais ou menos, por fim o 

encontrei, num momento em que menos esperava: enquanto 

observava suas janelas lá em cima, você atravessou a rua. E de 

repente voltei a ser a menina de treze anos, senti o sangue me 

subir ao rosto e involuntariamente, apesar do meu mais íntimo 

desejo de ver seus olhos, baixe o rosto e passei correndo diante 

de você. Depois envergonhei-me dessa fuga de colegial, pois 

agora minha vontade era bem clara: queria encontrá-lo, buscava 

você, queria conhecê-lo depois de todos aqueles penosos anos. 

Queria que você me desse sua atenção, queria que me amasse.  

Durante muito tempo, contudo, você não me notou, ainda 

que todas as noites, mesmo em meio às tempestades de neve 

e sob o vento intenso e cortante de Viena, eu fosse ocupar o 

meu posto na sua rua. Com frequência eu esperava em vão 

durante horas, com frequência você saía finalmente de casa 

acompanhado de visitas. Duas vezes eu o vi também 

acompanhado de mulheres e percebi que eu havia crescido; 

senti o caráter novo e diferente do meu sentimento por você na 

súbita emoção que meu coração experimentava e que me 

rasgava a alma quando via uma mulher estranha entrar no 

prédio, segura, de braços dados com você. Não me surpreendia. 

Já conhecia, desde a infância, suas eternas visitantes, mas 

agora isso me provocava, de súbito, uma espécie de dor física, 
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e algo se tensionava em mim, feito ao mesmo tempo de 

hostilidade e inveja, na presença dessa intimidade carnal 

manifesta com outra mulher. Um dia não me aproximei da sua 

casa, infantilmente orgulhosa como era e como talvez ainda 

seja. Mas como foi terrível para mim essa noite de orgulho e de 

revolta! Na noite seguinte voltei humildemente ao meu posto, 

esperando, esperando, como sempre esperei diante de sua vida, 

que para mim estava sempre cerrada.  

E por fim, certa noite, você reparou em mim. Eu já tinha 

visto você de longe e concentrava toda minha determinação em 

não me desviar do seu caminho. O acaso quis que um carro que 

estava sendo descarregado obstruísse a rua, e você fosse 

obrigado a passar bem perto de onde eu estava. Seu olhar 

distraído pousou involuntariamente em mim, para logo em 

seguida, encontrando a atenção do meu próprio olhar – ah! 

como essa lembrança me aterrorizou! – tornar-se aquele olhar 

que você dedica às mulheres, aquele olhar terno, envolvente e 

ao mesmo tempo penetrante até a carne, esse olhar abrangente 

e conquistador que, pela primeira vez, fez da menina que eu era 

uma mulher e uma amante. Durante um ou dois segundos, esse 

olhar sustentou o meu, que não queria nem podia se desviar dele 

– e então você se foi. Meu coração batia forte: fui, sem querer, 

obrigada a diminuir o passo, e como me virei com uma irresistível 
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curiosidade vi que você tinha parado e me acompanhava com 

os olhos. Pelo modo como você me observava, com uma 

curiosidade interessada, compreendi de imediato: não me havia 

reconhecido.  

Você não me reconheceu – nem naquele dia, nem 

jamais. Jamais. Como eu poderia, amor, descrever-lhe a 

desilusão que experimentei naquele instante? Eu sofria 

pela primeira vez essa dor fatal de não ser reconhecida por 

você, essa dor fatal que me acompanhou a vida inteira e 

com a qual eu morro: continuar sendo uma desconhecida, 

continuar sendo sempre uma desconhecida para você. 

Como poderia descrever-lhe essa desilusão! Pois, veja, 

durante aqueles dois anos em Innsbruck, quando pensava 

constantemente em você e não fazia outra coisa além de 

sonhar com o nosso primeiro reencontro quando voltasse 

a Viena, eu havia imaginado, de acordo com meu estado 

de espírito, as situações mais loucas, bem como as mais 

extasiadas. Tudo estava, se posso dizê-lo, sonhado de 

antemão; eu havia imaginado momentos sombrios em que 

você haveria de me rejeitar, em que haveria de me 

desprezar, porque eu era insignificante demais, feia 
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demais, inoportuna demais. Todas as formas possíveis do 

seu desagrado, da sua frieza, da sua indiferença, eu 

imaginei todas elas em visões apaixonadas – mas nem 

mesmo nos momentos mais sombrios, na consciência mais 

profunda de minha insignificância, eu ousara considerar 

aquela eventualidade, a mais terrível de todas: que você 

jamais tivesse notado a minha existência. Hoje 

compreendo – ah, você me fez compreendê-lo! que o rosto 

de uma jovem, de uma mulher, é para um homem 

necessariamente um objeto muito variado; na maior parte 

das vezes não passa de um espelho, onde se reflete ora 

uma paixão, ora uma infantilidade, ora uma lassidão, e se 

apaga tão rápido como se fosse de fato um reflexo; que um 

homem pode sem dificuldade esquecer o rosto de uma 

mulher, ainda mais porque a idade altera as sombras e a 

luz, e as roupas novas o enquadram de modo diferente. As 

resignadas, eis as mulheres que possuem a verdadeira 

ciência da vida. Mas eu, a jovem que eu era então, não 

conseguia compreender que você me houvesse 

esquecido; não sei como, de tanto me ocupar de você 

desmesurada e incessantemente, uma ideia quimérica se 

havia formado em mim – a de que você pensava com 
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frequência em mim e me aguardava; como eu teria podido 

continuar a respirar se tivesse certeza de que não era 

ninguém para você, de que não tinha lugar em sua 

memória? 

 (...) 
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Sr. Fábio, o porteiro disse pelo interfone. Fui até a porta. Antes  

 

 

 

| 

E esse doloroso despertar diante do 

seu olhar, mostrando-me que já nada em 

você me conhecia, que nenhum fio de 

memória unia a sua vida à minha, essa foi 

para mim uma primeira queda na 

realidade, um primeiro pressentimento do 

meu destino. 

 | 
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Você não me reconheceu então. E quando, dois dias 

mais tarde, na ocasião de um novo encontro, seu olhar me 

envolveu com certa familiaridade, tampouco me 

reconheceu como aquela que tanto o amara e em cujo 

coração você despertara a vida, mas simplesmente como 

a bela garota de dezoito anos que dois dias antes, no 

mesmo lugar, cruzara o seu caminho. Fitou-me com uma 

surpresa amável, e um leve sorriso brincou ao redor da sua 

boca. Mais uma vez passou por mim, e mais uma vez 

diminuiu de imediato sua marcha: comecei a tremer, 

exultante, rezando para que falasse comigo. Senti que pela 

primeira vez eu existia para você: também diminuí o passo, 

e não me esquivei. E de súbito senti sua presença às 

minhas costas, mesmo sem me voltar; soube que pela 

primeira vez ouviria sua adorada voz dirigir-se a mim. A 

espera em mim era como uma paralisia, e eu temia ser 

obrigada a me deter, de tão forte que batia o meu coração 

– ali estava você ao meu lado. Dirigiu-se a mim daquele 

seu jeito descontraído e alegre, como se fôssemos amigos 

de longa data – ah, você não tinha a menor ideia de quem 

eu poderia ser, e jamais soube nada a respeito da minha 

vida! -, falou comigo de modo tão encantadoramente 
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natural que até consegui lhe responder. Caminhamos 

juntos ao longo de toda a rua. Depois você me perguntou 

se eu gostaria de ir jantar. Falei que sim. Como teria 

ousado recusar?  

Comemos juntos num pequeno restaurante – você 

sabe onde? Ah, não; para você, aquela noite não foi 

diferente de tantas outras. E quem era eu para você? Uma 

entre centenas, uma aventura numa eterna sucessão de 

aventuras. Ademais, que lembranças minhas você poderia 

guardar? Eu falava muito pouco, pois era uma felicidade 

infinita tê-lo perto de mim e ouvi-lo falar comigo. Não queria 

desperdiçar um só momento com uma pergunta ou com 

palavras tolas. Hei de me lembrar sempre com gratidão 

desses momentos, do modo como você correspondeu ao 

que esperava a minha apaixonada veneração. De como foi 

delicado, gentil e discreto, sem jamais se mostrar 

inoportuno, evitando as carícias apressadas e agindo 

desde o primeiro momento com uma familiaridade segura 

e amigável. Sua atitude parecia digna de tanta confiança 

que você me teria conquistado por completo, não fosse eu 

já sua com toda minha vontade e todo meu ser. Ah, você 
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não sabe o admirável feito que realizou, naquela noite, ao 

não decepcionar cinco anos de expectativa infantil! 

Já estava tarde, e partimos. À porta do restaurante, 

você me perguntou se eu estava com pressa ou se tinha 

tempo. Como eu poderia deixar de lhe dizer que estava à 

sua disposição? Respondi que ainda tinha tempo. Então 

você me perguntou, após uma leve hesitação, se eu não 

gostaria de ir até a sua casa por um momento, para 

conversarmos. “Com prazer”, falei, com toda a naturalidade 

do meu sentimento, e notei de imediato que a rapidez 

dessa aceitação surpreendeu-o, embora eu não soubesse 

dizer se o desconcertava ou alegrava. Hoje compreendo 

essa surpresa; sei que o comum com as mulheres, mesmo 

quando sentem um desejo ardente de se entregar, é negar 

essa inclinação, simular um receio ou uma indignação que 

exige ser aplacada por insistências, mentiras, juramentos 

e promessas. Sei que talvez apenas as profissionais do 

amor, as prostitutas, respondam a convites assim com um 

consentimento tão alegre e completo – ou então as 

mulheres ainda muito jovens, as adolescentes ingênuas. 

Mas no meu caso – como você poderia supor? – isso não 
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passava da vontade expressando a si mesma, o desejo 

ardente e contido ao longo de milhares de dias que se 

manifestava bruscamente. De todo modo: você ficou 

surpreso. Eu havia começado a lhe interessar. Sentia que 

enquanto caminhávamos, conversando, você me 

examinava de lado, como se eu o intrigasse. Seu 

sentimento, sempre tão seguro em termos de psicologia 

humana, pressentia algo extraordinário, adivinhava um 

mistério nessa jovem complacente e bela. A curiosidade 

tinha acordado em você, e notei também, pela forma 

envolvente e sutil de suas perguntas, que queria entender 

esse mistério. Mas eu me esquivava: era preferível parecer 

tola a revelar meu segredo.  

Subimos ao seu apartamento. Peço desculpas, 

amor, se digo que você não tem como compreender o que 

foi para mim essa subida, essa escada, que frenesi, que 

confusão eu experimentava, que felicidade louca, 

torturante e quase mortal me tomava. Ainda agora mal 

posso pensar nesse instante sem que me venham 

lágrimas, e no entanto não me restou nenhuma. Mas 

imagine que cada objeto estava, por assim dizer, 
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impregnado com a minha paixão e representava um 

símbolo da minha infância, do meu desejo: a porta diante 

da qual esperava por você mil vezes, o olho de latão 

através do qual o espreitei com toda minha alma, o 

capacho diante da porta sobre o qual me ajoelhei um dia, 

o rangido da chave, que sempre me fez abandonar, 

sobressaltada, meu posto de escuta. Toda minha infância 

e toda minha paixão tinham ali seu ninho, nesse espaço de 

poucos metros. Ali estava toda minha vida, e eis que uma 

espécie de tempestade se abatia sobre mim, agora que 

tudo se concretizava e que eu e você entrávamos – eu e 

você! – em sua casa, em nosso prédio. Pense – parece 

banal, mas não sei dizer de outro modo – que antes de sua 

porta ficava o mundo real, o maçante mundo cotidiano que 

até então havia sido minha existência, e agora se abria 

diante de mim o reino encantado com o qual as crianças 

sonham, o reino de Aladim. Pense que meus olhos haviam 

fitado ardentemente, mil vezes, essa porta pela qual eu 

agora entrava com passos titubeantes, e você há de sentir 

– sentir, apenas, meu amor, pois jamais saberá de verdade 

– como minha vida se concentrava inteira nesse vertiginoso 

minuto.  
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Passei a noite toda em sua casa. Você não 

suspeitou que nenhum outro homem me havia tocado 

anteriormente, nenhum homem havia tocado ou visto meu 

corpo. Como você poderia supor, amor, já que eu não lhe 

ofereci resistência alguma, já que eu reprimia qualquer 

hesitação ditada pelo pudor, para que você não 

conseguisse adivinhar o segredo do meu amor, que sem 

dúvida o teria assustado – pois para você o amor não 

passa de algo ligeiro, que assume a forma de um jogo, 

destituído de importância? Você teme intervir no destino de 

alguém. Quer se abandonar ao mundo, e não quer nenhum 

sacrifício. Quando lhe digo, amor, que lhe entreguei a 

minha virgindade, eu lhe suplico: não me entenda mal! Não 

o acuso. Você não me seduziu, não mentiu para mim, não 

me enganou – eu é que me lancei em sua direção, 

empurrada pelo meu próprio desejo, eu é que me atirei nos 

seus braços e me precipitei em meu destino. Nunca vou 

acusá-lo, nunca; não, ao contrário, hei de agradecer-lhe 

sempre, pois como essa noite foi intensa e transbordante 

de prazer, como se eu estivesse levitando de felicidade. 

Quando eu abria os olhos no escuro e o sentia ao meu lado, 

surpreendia-me que as estrelas não estivessem logo acima 
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do meu rosto, de tal modo o céu me parecia próximo – não, 

meu amor, jamais me arrependi de nada, jamais, ao me 

lembrar desse momento: enquanto você dormia, enquanto 

eu ouvia o ruído da sua respiração, tocava o seu corpo e 

me sentia tão perto de você, chorei de felicidade, no 

escuro. 

Pela manhã, me apressei para ir embora cedo. 

Tinha que ir para a loja, e além disso não queria estar ali 

quando o criado chegasse: ele não deveria me ver. Você 

me pegou nos braços quando parei, vestida, na sua frente, 

e me fitou por um longo instante. Seria uma lembrança 

distante e obscura que se agitava em você, ou somente o 

fato de que eu lhe parecia bela e feliz, como estava, de 

fato? Então, você me beijou nos lábios. Eu me soltei 

delicadamente para ir embora. “Não quer levar umas 

flores?”, perguntou-me. Respondo que sim. Você pegou 

quatro rosas brancas no vaso de cristal azul sobre a 

escrivaninha (ah, eu conhecia esse vaso daquele único 

olhar furtivo, quando era criança) e me deu. Durante dias 

eu as beijei. 
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Antes de nos despedirmos, marcamos um encontro 

para uma outra noite. Lá estive, e mais uma vez foi 

maravilhoso. Você ainda me deu uma terceira noite. Então 

disse que precisava viajar – ah, como eu detestava essas 

viagens desde a infância! – e prometeu me avisar assim 

que estivesse de volta. Deixei com você um endereço de 

posta-restante, pois não queria lhe dizer meu sobrenome. 

Guardava meu segredo. Mais uma vez você me deu 

algumas rosas no momento da despedida – uma 

despedida. 

Todos os dias, durante dois meses, eu ia 

perguntar... mas não, por que descrever os tormentos 

infernais da espera do desespero? Não o acuso, eu o amo 

tal como você é, ardente e esquecido, devotado e infiel. Eu 

o amo desse modo, exatamente desse modo, como você 

sempre foi e como ainda é. Já fazia tempo que regressara, 

foi o que vi em suas janelas iluminadas; mas não me 

escrevera. Não possuo uma única linha sua, nesta que é a 

minha última hora; uma única linha, eu que lhe doei minha 

vida. Esperei, esperei como uma aflita. Mas você não me 

chamou, não me escreveu uma linha... uma única linha... 
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MEU FILHO MORREU ONTEM – era também o seu 

filho. Era também o seu filho, amor, o filho de uma dessas 

três noites, eu lhe juro, e não se mente à sombra da morte. 

Era o nosso filho, eu lhe juro, pois nenhum homem me 

tocou desde o momento em que me entreguei a você até 

aquele outro momento em que meu ventre se contorceu 

para dar à luz. Eu me tornara sagrada aos meus próprios 

olhos através do seu toque: como teria podido dividir meu 

corpo entre você, que havia sido tudo para mim, e outros, 

que mal roçavam a minha vida? Era o nosso filho, querido, 

o filho do meu amor lúcido e da sua ternura descuidada, 

extravagante e quase inconsciente, nosso filho, nosso 

único filho. Mas você agora indaga – talvez com medo, 

talvez apenas surpreso -, você indaga, meu amor, por que, 

durante todos esses longos anos, escondi a existência 

dessa criança, e por que lhe falo de nosso filho somente 

agora que ele se encontra deitado ali, dormindo na 

escuridão, dormindo para sempre, prestes a ir embora e 

nunca mais voltar, nunca mais! Como eu teria podido 

contar tudo? Você jamais teria acreditado em mim, que era 

uma estranha, disposta a lhe conceder três noites com 

excessiva facilidade, que se entregara sem resistência, e 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
ZWEIG, Stefan - Carta de Uma Desconhecida. 2019. 73 páginas. 

43 

até mesmo com ardor. Você jamais teria acreditado que a 

mulher anônima encontrada furtivamente se mantivera fiel 

a você, você que era infiel – e tampouco teria reconhecido 

sem desconfiança essa criança como sua! Jamais teria 

podido, mesmo se as minhas palavras lhe parecessem 

dignas de crédito, afastar a suspeita de que eu tentava lhe 

atribuir, a você que era rico, a paternidade de uma criança 

estranha. Teria suspeitado de mim, uma sombra 

permaneceria entre nós, a sombra fugaz e tímida da 

desconfiança. Isso eu não queria. E além do mais eu o 

conheço; conheço-o melhor do que você mesmo, e sabia 

que teria sido um sofrimento para alguém que, em termos 

de amor, apreciava a despreocupação, a leveza e o jogo, 

ver-se de súbito pai de uma criança, ter de súbito a 

responsabilidade sobre o seu destino. Você, que só 

consegue respirar em liberdade, teria sentido uma espécie 

de vínculo comigo. E haveria de me detestar – sim, sei 

disso, você haveria de me detestar contra sua própria 

vontade e de modo inconsciente – por esse elo. Talvez 

apenas durante algumas horas ou durante alguns fugazes 

minutos, mas haveria de me considerar um fardo e de me 

detestar – e, no meu orgulho, eu queria que pensasse em 
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mim para sempre sem a menor apreensão. Preferia 

assumir a responsabilidade de tudo a me tornar um fardo 

para você; ser a única, entre todas as suas mulheres, em 

que você pensaria com amor e com gratidão. Mas a 

verdade é que você jamais pensou em mim. Você me 

esqueceu. 

Eu não o acuso, meu amor não, não o acuso. 

Perdoe-me se por vezes uma gota de amargor escorre da 

minha pena, perdoe-me – meu filho, nosso filho, jaz sob a 

chama bruxuleante das velas; voltei meu punho cerrado 

para Deus, chamando-o de criminoso. Meus sentidos estão 

embotados e confusos. Perdoe-me esta lamentação, 

perdoe-me! Sei que no fundo de seu coração você é bom 

e solícito, e que concede ajuda a quem pede, que a 

concede até mesmo a quem lhe é o mais estranho. Mas a 

sua bondade é tão peculiar. É uma bondade franqueada a 

todos, e qualquer um pode ser valer dela fartamente. É 

grande, infinitamente grande, a sua bondade, mas – 

perdoe-me dizê-lo – ela é indolente. Pede para ser 

assediada, quer que alguém se aposse dela. A ajuda, você 

a concede quando a requisitam, quando a imploram; você 
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a concede por puder, por fraqueza, e não por prazer. 

Permita que eu lhe fale com sinceridade: seu amor não se 

dirige, preferencialmente, aos necessitados e aflitos, mas 

sim aos seus irmãos na felicidade. E os homens como 

você, mesmo os melhores entre eles, é difícil fazer-lhes um 

pedido. Um dia, quando eu ainda era criança, vi pelo olho 

de latão da porta você dar uma esmola a um mendigo que 

havia tocado sua campainha. Você deu a esmola 

furtivamente, e ela foi bastante grande, antes mesmo que 

ele houvesse pedido, mas a entregou com certa inquietude, 

com certa pressa que revelava seu desejo de vê-lo ir 

embora o quanto antes. Era como se estivesse com medo 

de fita-los nos olhos. Nunca esqueci esse seu modo de dar, 

esse modo inquieto, tímido, como medo de ouvir um 

agradecimento. Foi por isso que nunca me dirigi a você. 

Sem dúvida, sei disso, você me teria ajudado, mesmo sem 

saber com certeza se o filho era mesmo seu. Você me teria 

consolado, dado dinheiro, muito dinheiro, mas sempre com 

o desejo impaciente e secreto de se distanciar das coisas 

desagradáveis. Acredito mesmo que você teria me 

convencido a me livrar do bebê antes do fim da gravidez. E 

isso era o que eu mais temia – pois o que eu não faria se 
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você me pedisse, como poderia negar-lhe algo! Mas essa 

criança era tudo para mim, vinha de você, era você de 

novo; não o ser alegre e despreocupado que você era e 

que eu não podia ter, mas você para sempre – era o que 

eu pensava – pertencendo a mim, aprisionado no meu 

corpo, unido à minha vida. Por fim eu o possuía, podia 

senti-lo em minhas veias, vivo, crescendo, me havia sido 

dado alimentá-lo, amamentá-lo, cobri-lo de carícias e de 

beijos quando minha alma queimava de desejo. Veja, 

querido, por que fiquei tão feliz quando soube que 

carregava um filho seu, por que não lhe disse nada: agora 

você já não podia mais escapar de mim. 

É verdade, amor, que não houve apenas esses 

meses de felicidade como eu havia antegozado em meus 

pensamentos. Houve também meses tomados pelo horror, 

atormentados, cheios de desgosto diante da baixeza dos 

homens. As coisas não foram fáceis. Durante os últimos 

meses de gravidez, eu não pude mais ir trabalhar na loja, 

com medo de chamar a atenção dos meus parentes que 

assim haveriam de avisar meus pais. Não queria pedir 

dinheiro à minha mãe – vivi, portanto, até o momento do 
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parto, da venda de algumas joias que possuía. Uma 

semana antes, uma lavadeira roubou as últimas coroas que 

eu tinha no armário, de modo que tive de ira para a casa 

de parto. Foi ali, nesse lugar onde só as muito pobres, 

esquecidas e marginalizadas se refugiam na hora da 

necessidade, ali, no meio da miséria mais repulsiva, que o 

bebê, que o seu filho, veio ao mundo. Era terrível, esse 

lugar. Tudo era estranho, estranho, estranho, nós nos 

olhávamos como estranhas, nós que estávamos ali 

solitárias e mutuamente tomadas pelo ódio, lançadas pela 

miséria e pelo sofrimento naquela sala de ar viciado, 

cheirando a clorofórmio e sangue, repleta de gritos e 

gemidos. Tudo o que a pobreza precisa suportar em termos 

de humilhações, de ultrajes morais e físicos, eu sofri: a 

promiscuidade de prostitutas e doentes que faziam do 

nosso destino comum uma infâmia comum; o cinismo dos 

jovens médicos, que, com um sorriso de ironia, levantavam 

o lençol e apalpavam o corpo da mulher indefesa, sob o 

falso pretexto da preocupação científica; a cupidez das 

enfermeiras – ah, ali o pudor humano é crucificado com 

palavras e açoitado com olhares. A placa com o seu nome 

é tudo o que resta de você, pois o que se encontra ali, 
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deitado na cama, é apenas um pedaço de carne trêmula, 

apalpado pelos curiosos, um objeto de exibição e de estudo 

– ah, elas não sabem, as mulheres que dão à luz filhos de 

seus maridos, em sua própria casa, cobertas de cuidados, 

o que é colocar no mundo um bebê quando se está 

sozinha, sem proteção e como que sobre uma mesa de 

experimentos científicos! Ainda hoje, quando encontro num 

livro a palavra “inferno”, penso de imediato e contra a 

minha vontade na sala em que, em meio ao mau cheiro, 

aos gemidos, aos risos e aos gritos sangrentos, tanto sofri; 

penso naquele vergonhoso abatedouro. 

Perdoe-me, perdoe-me se lhe conto tudo isso. Mas 

é só desta vez que falo disso, e nunca mais, nunca mais. 

Durante onze anos não disse uma palavra a respeito, e em 

breve terei me calado para sempre: eu precisava gritar uma 

vez ao menos, precisava gritar o que me custou esse filho, 

que era a minha felicidade e que agora jaz ali, inerte. Eu já 

as esquecera, essas horas; já as esquecera há muito, no 

sorriso e na voz da criança, na minha felicidade. Mas agora 

que ele morreu minha dor voltou a viver, e eu precisava 

trazer alívio à minha alma gritando meu tormento uma vez, 
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somente esta vez. Mas não é você que acuso, e sim Deus, 

apenas Deus, que fez esse tormento ser sem sentido. Não 

é você que acuso, isso eu lhe juro, e jamais, em minha 

cólera, voltei-me contra você. Mesmo no momento em que 

meu corpo se contorcia no parto, mesmo enquanto ele 

queimava de vergonha sob o olhar invasivo dos 

estudantes, mesmo no instante em que a dor rasgou minha 

alma, jamais o acusei diante de Deus; tampouco senti 

qualquer arrependimento das noites que passei com você, 

ou censurei meu amor por você. Sempre o amei, sempre 

abençoei o momento em que o encontrei. E se tivesse que 

passar de novo pelo inferno dessas horas de sofrimento e 

soubesse o que me esperava, eu faria tudo de novo, meu 

amor, uma vez mais, mil vezes mais! 

NOSSO FILHO MORREU ONTEM – você não 

chegou a conhecê-lo. Jamais, nem mesmo num breve 

encontro ao acaso, o seu olhar roçou esse pequeno ser em 

flor, nascido do seu. Escondi-me de você durante muito 

tempo, depois que tive esse filho; meu desejo ardente por 

você havia se tornado menos doloroso, e cheguei a 

acreditar que o amava com menos paixão. Pelo menos 
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meu amor já não me fazia sofrer tanto desde que ele me 

fora dado. Eu não queria me dividir entre você e ele, então 

não me entreguei a você, que era feliz e vivia sem mim, 

mas a essa criança que precisava de mim, a quem eu tinha 

de alimentar, que eu podia tomar nos braços e cobrir de 

beijos. Eu parecia livre da perturbação que você causara à 

minha alma, salva do meu destino infeliz, resgatada, enfim, 

por esse outro você, que era no entanto verdadeiramente 

meu – só poucas vezes, pouquíssimas vezes, minha 

paixão ainda se conduzia submissa até diante do seu 

prédio. Apenas um gesto eu me permitia: no seu 

aniversário eu lhe enviava um buquê de rosas brancas, 

iguais às que você me havia oferecido depois da nossa 

primeira noite de amor. Em algum momento ao longo 

desses dez, desses onze anos, você se perguntou quem 

as enviava? Será que se lembrou, talvez, daquela a quem 

havia oferecido, um dia, rosas semelhantes? Ignoro-o, e 

jamais saberei qual a sua resposta. Oferecê-las em 

segredo e uma vez por ano ver florescer a lembrança 

desse momento – isso era suficiente para mim. 
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Você jamais o conheceu, nosso pobre filho – hoje 

lamento tê-lo ocultado desse modo, pois você o teria 

amado. Mas não chegou a conhecê-lo, o pobre menino, 

jamais o viu sorrir quando ele erguia de leve as pálpebras 

e aqueles olhos pretos e inteligentes – como os seus – 

lançavam sua luz clara e alegre sobre mim, sobre o mundo 

inteiro. Ah, ele era tão cheio de vida, tão adorável: toda a 

graça que há em você se repetia nele, sua imaginação ágil 

e alerta se notava nele também. Ele era capaz de se divertir 

brincando com um objeto durante horas a fio, do modo 

como você brinca com a vida, e depois sentar-se 

compenetrado diante de seus livros, as sobrancelhas 

erguidas. Cada vez ele se tornava mais parecido com você; 

nele já começava a se apresentar visivelmente essa 

alternância entre a seriedade e as brincadeiras que havia 

em você, e quanto mais parecido ele ficava com o pai, mais 

eu o amava. Ele aprendia com facilidade e tagarelava em 

francês; seus cadernos eram os mais organizados da 

turma; e como ele ficava elegante com sua roupa de veludo 

preto ou o paletó branco de marinheiro. Em toda parte 

aonde ia, era sempre o mais elegante; na praia em Grado, 

quando eu passava com ele, as mulheres paravam e lhe 
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acariciavam os longos cabelos louros; em Semmering, 

quando ele andava de trenó, as pessoas se voltavam para 

ele com admiração. Era tão bonito, tão delicado, tão meigo: 

quando, no ano passado, foi para o internato da Academia 

Teresiana, usava seu uniforme e levava sua pequena 

espada como se fosse um pajem do século XVIII – agora, 

ele está deitado ali vestindo apenas sua camisa de baixo, 

o pobrezinho, os lábios exangues e as mãos unidas. 

Mas talvez você queira saber como pude criar o 

menino com tanto luxo, como pude lhe oferecer essa vida 

alegre e esfuziante reservada aos ricos? Querido, eu lhe 

falo do fundo da escuridão; não tenho vergonha, vou lhe 

dizer, mas não se assuste, amor – eu me vendi. Não me 

tornei exatamente o que chamam de mulher da vida, uma 

prostituta, mas me vendi. Tive amigos ricos, amantes ricos: 

primeiro fui eu quem os procurou depois eles passaram a 

me procurar, pois eu era – você chegou a reparar? – muito 

bonita. Todos os homens a quem me entreguei se 

afeiçoaram a mim todos se mostraram agradecidos, todos 

ficaram ligados a mim, todos me amaram – todos exceto 

você, exceto você, meu amor! 
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Será que você me despreza agora que lhe revelei 

que me vendi? Não, eu sei, você não me despreza, eu sei; 

compreende tudo e também compreenderá que se agi 

desse modo foi unicamente por você, pelo seu outro eu, 

pelo seu filho. Naquele quarto na casa de parto, eu tocara 

nos horrores da pobreza. Sabia que neste mundo o pobre 

é sempre a vítima, o oprimido, o humilhado, e não queria 

de modo algum que seu filho, seu belo e radiante filho, 

crescesse entre a escória, no contato grosseiro com a 

gente da rua, no ar pestilento dos quartos dos fundos. Sua 

boca delicada não deveria conhecer a linguagem da 

sarjeta, nem seu corpo, de um branco imaculado, as 

roupas bolorentas e ásperas dos pobres – seu filho deveria 

ter tudo, todas as riquezas, todas as comodidades da 

Terra. Era preciso que ele ascendesse até onde você 

estava, até as esferas onde sua vida acontecia. 

Foi por isso, somente por isso, meu amor, que me 

vendi. Não foi um sacrifício para mim, pois o que 

normalmente chamam de honra ou infâmia não existia aos 

meus olhos: você, o único a quem eu pertencia, não me 

amava, então pouco me importava o que era feito do meu 
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corpo. As carícias dos homens e até mesmo sua mais 

profunda paixão não tocavam meu coração, embora eu 

tivesse estima por alguns deles e seu amor não 

correspondido merecesse minha compaixão, por me 

recordar o meu próprio destino. Todos os que conheci 

foram bons para mim, todos me mimaram, todos me 

respeitaram. Entre eles, sobretudo um conde idoso e viúvo, 

que usou de todas as suas influências para garantir a 

admissão do menino sem pai, seu filho, na Academia 

Teresiana – seu amor por mim era paternal. Três ou quatro 

vezes ele me pediu em casamento – eu seria condessa, 

hoje, senhora de um castelo de conto de fadas no Tirol. 

Seria o fim das minhas preocupações, pois o menino teria 

um pai afetuoso que o adoraria, e eu teria um marido 

atencioso, bom e gentil ao meu lado – mas não aceitei, por 

mais que ele repetisse o pedido com insistência, por mais 

que eu o magoasse com a minha recusa. Talvez tenha sido 

uma loucura, pois se tivesse agido de outro modo eu 

estaria agora vivendo num lugar tranquilo e seguro, e 

comigo estaria meu filho, meu adorado filho. Contudo – por 

que não confessá-lo agora? – eu não queria vínculos com 

mais ninguém, queria permanecer livre para você em todos 
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os momentos. No recanto mais fundo e inconsciente do 

meu coração, ainda vivia um antigo sonho de infância: 

talvez você me procurasse uma vez mais, ainda que por 

uma hora. E pela eventualidade dessa hora rejeitei tudo, 

pois desejava estar pronta a atender ao seu primeiro 

chamado. O que foi a minha vida, desde a infância, senão 

ficar à espera, à espera da sua vontade! 

E essa hora chegou. Mas você não sabe quando. 

Nem desconfia, meu amor! Nem mesmo nesse momento 

você me reconheceu – jamais, jamais, você jamais me 

reconheceu! Eu já o encontrara com frequência, nos 

teatros, nos concertos, no Prater, na rua – todas as vezes 

meu coração saltava dentro do peito, mas você passava 

sem me ver: minha aparência havia mudado, sem dúvida; 

a menina tímida se transformara numa mulher, bonita, 

como diziam, vestindo roupas caras, cercada de 

admiradores. Como você poderia suspeitar em mim a 

presença daquela jovem tímida que havia conhecido na 

penumbra do seu quarto! Às vezes, um dos homens com 

quem eu estava o cumprimentava; você respondia ao 

cumprimento e erguia os olhos em minha direção. Mas seu 
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olhar era estranho, embora cortês. Você me apreciava sem 

me reconhecer e seu olhar era estranho, terrivelmente 

estranho. Certa vez, ainda me lembro, essa incapacidade 

de me reconhecer à qual já estava quase habituada tornou-

se para mim um suplício: eu estava num camarote, na 

Ópera, com um amigo, e você estava sentado no camarote 

vizinho. Na abertura as luzes se apagaram e eu não podia 

mais vê-lo, mas sentia sua respiração tão perto de mim 

como a havia sentido naquela noite, e sobre a divisória 

coberta de veludo que separava nossos camarotes estava 

pousada sua mão, sua mão fina e delicada. Fui tomada 

pelo desejo infinito de me curvar e beijar humildemente 

essa mão estranha e tão amada, cujo toque eu um dia 

conhecera. A música se elevava ao meu redor, e meu 

desejo se tornava cada vez mais ardente. Tive que me 

controlar para resistir à força que atraía violentamente 

meus lábios à sua mão adorada. No final do primeiro ato, 

pedi ao meu amigo que fôssemos embora. Não podia mais 

suportar ter você ali ao meu lado no escuro, ao mesmo 

tempo tão próximo e tão estranho. 
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Mas a hora chegou, a hora chegou mais uma vez, 

uma última vez em meio aos destroços da minha vida. Foi 

no dia seguinte ao seu aniversário, há quase um ano. 

Estranho: eu vinha pensando em você o dia inteiro, pois 

celebrava o seu aniversário sempre como se fosse uma 

festividade. Tinha saído bem cedo e comprado as rosas 

brancas que mandei enviar a você como todos os anos em 

lembrança de um momento que você já havia esquecido. À 

tarde, saí com o menino. Levei-o à confeitaria Demel e, à 

noite, ao teatro. Queria que também ele desde a juventude 

considerasse esse dia de alguma forma como uma 

festividade mística, sem conhecer seu significado real. 

Passei o dia seguinte com um amigo que tinha àquela 

época, um jovem e rico industrial de Brno com quem vivia 

havia dois anos, que me mimava e me idolatrava e que 

desejava se casar comigo. Assim como aos outros, eu 

recusava sem motivo aparente, ainda que ele nos cobrisse 

de presentes, ao menino e a mim, e que ele fosse adorável 

em sua bondade um tanto maçante e servil. Fomos juntos 

a um concerto, onde nos vimos em meio a um grupo alegre; 

jantamos num restaurante na Ringstrasse, e ali, em meio 

aos risos e à conversa, propus terminar a noite dançando, 
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no Tabarin. Em geral, eu considerava quase repulsivo esse 

tipo de lugar, com sua alegria falsa e alcoolizada, essas 

noitadas bêbadas intermináveis, e sempre recusei convites 

semelhantes. Dessa vez, porém – era como se um 

insondável poder mágico tivesse se apoderado de mim e 

me levado inconscientemente a fazer a proposta, que os 

demais aceitaram com animação -, senti esse impulso 

inexplicável, como se lá me aguardasse algo de especial. 

Acostumados a querer me agradar, todos se levantaram de 

imediato. Fomos para o Tabarin, bebemos champanhe, e 

de súbito uma alegria louca tomou conta de mim, uma 

alegria quase dolorosa, como nunca sentira antes. Bebia 

sem parar e entoava as canções tolas junto com os outros, 

sentindo uma vontade quase irresistível de dançar e dar 

gritos de alegria. De repente, porém – parecia que meu 

coração tinha sido tomado por algo gelado ou em brasa –, 

senti um sobressalto: à mesa vizinha, você estava sentado 

com alguns amigos, e seu olhar fixo em mim era de 

admiração e desejo, esse olhar que sempre mexeu tão 

profundamente comigo. Pela primeira vez em dez anos, 

seus olhos se fixavam em mim com toda a força 

inconsciente e apaixonada do seu ser. Estremeci. A taça 
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que eu segurava quase caiu da minha mão. Por sorte meus 

companheiros não notaram minha perturbação: ela se 

perdia na algazarra das gargalhadas e da música. 

Seu olhar se tornava cada vez mais ardente e me 

mergulhava inteira num braseiro. Eu não sabia: você por 

fim me reconhecera, ou me desejava como se eu fosse 

uma outra mulher, uma desconhecida? O sangue me subiu 

à face e eu respondia distraída às perguntas dos meus 

companheiros de mesa: você deve ter notado, sem dúvida, 

o quanto seu olhar me perturbava. Com um gesto da 

cabeça, imperceptível para os outros, pediu que eu saísse 

um instante até o vestíbulo. Em seguida, pagou a conta de 

maneira ostensiva e se despediu de seus amigos, não sem 

antes me indicar mais uma vez sua intenção de me esperar 

lá fora. Eu tremia como se sentisse muito frio, ou como se 

estivesse com febre; não conseguia responder às 

perguntas que os outros me faziam e já não controlava meu 

sangue fervente. Quis o acaso que nesse momento um 

casal de negros começasse uma nova e estranha dança, 

batendo com os saltos dos sapatos e dando gritos agudos. 

Todos olhavam para eles, e aproveitei esse momento. 
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Levantei-me, disse ao meu amigo que voltaria em seguida 

e fui ao seu encontro. 

Lá fora, você esperava por mim no vestíbulo, de pé 

em frente à chapelaria. Seu rosto se iluminou quando me 

viu chegar. Sorrindo, você veio em minha direção, e vi de 

imediato que não me reconhecia, que não reconhecia nem 

a menina nem a jovem de outrora, e que mais uma vez 

estava tentando conquistar uma desconhecida. “Poderia 

me conceder uma hora?”, você me perguntou em tom de 

confidência – percebi, pela segurança do seu tom, que me 

tomava por uma dessas mulheres que se vendem por uma 

noite. “Sim”, falei, o mesmo sim trêmulo e não obstante 

natural e aquiescente dito pela moça que eu era dez anos 

antes numa rua crepuscular. “E quando poderíamos nos 

ver?”, você perguntou. “Quando quiser”, falei – diante de 

você, eu não tinha pudor algum. Você olhou para mim um 

tanto intrigado, com o mesmo espanto feito de curiosidade 

e desconfiança daquela vez, quando a prontidão da minha 

resposta também o surpreendera. “Poderia ser agora?”, 

perguntou um tanto hesitante. “Sim”, eu disse, “vamos.” 

Eu queria pegar o meu casaco na chapelaria. 
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Nesse momento, lembrei que meu casaco estava 

junto com o do meu amigo, e que ele guardara o recibo. 

Voltar para pedi-lo sem uma justificativa não me parecia 

possível; ao mesmo tempo, abrir mão da hora que eu podia 

passar com você, essa hora desejada havia tanto tempo, 

isso eu não queria. Então, não hesitei nem mesmo por um 

segundo: coloquei o xale sobre o vestido e saí para a noite 

enevoada e úmida, sem pensar no meu casaco, sem 

pensar no homem bom e gentil que me sustentava havia 

anos e que eu humilhava diante de seus amigos, deixando-

o assim, eu que era sua amante, ao primeiro assobio de 

um estranho. Ah, eu tinha plena consciência da baixeza, da 

ingratidão e da infâmia que cometia contra um amigo 

sincero; no mais profundo do meu ser, sentia que estava 

agindo de modo ridículo e que, com a minha insensatez, 

ofendia de modo terrível e para sempre um homem tão 

benevolente. Sentia que destruía minha vida – mas o que 

significava para mim a amizade, a minha existência diante 

da impaciência em sentir novamente os seus lábios, em 

ouvi-lo dizer palavras de afeto? Era assim meu amor por 

você, posso dizê-lo agora que tudo terminou. E acredito 

que se estivesse no meu leito de morte e você me 
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chamasse, eu encontraria forças para me levantar e ir até 

você.  

Um carro esperava na entrada, fomos para a sua 

casa. Ouvi de novo sua voz, senti sua terna presença, e foi 

como estar embriagada com a mesma felicidade infantil e 

confusa de outrora. Em que estado de exaltação eu mais 

uma vez subi a escada, pela primeira vez em mais de dez 

anos – não, não, impossível lhe descrever como, em 

poucos segundos, um duplo sentimento confundia em mim 

o passado e o presente, nem como, em meio a tudo isso, 

a tudo isso, só existia você. Pouca coisa mudara em seu 

apartamento; alguns quadros a mais, e mais livros, móveis 

novos aqui e ali, mas tudo me saudava com um ar familiar. 

E sobre a sua escrivaninha estava o vaso com as rosas – 

com as minhas rosas, que eu lhe enviara na véspera, pelo 

seu aniversário e como recordação de uma mulher de 

quem no entanto você não se recordava, que você não 

reconhecia, mesmo ela estando agora perto de você, a 

mão em sua mão, os lábios colados aos seus lábios. Ainda 

assim, alegrou-me ver que você cuidava das minhas rosas: 
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desse modo, um sopro do meu ser, um halo do meu amor 

envolvia você. 

Você me tomou nos braços. Passei, mais uma vez, uma 

noite maravilhosa em sua companhia. Mas mesmo nua você não 

me reconhecia. Abandonei-me feliz às suas experientes 

carícias, e vi que sua paixão não via diferença entre uma amante 

e uma mulher que se vende, que você se entregava por 

completo ao seu desejo, com toda a despreocupação e a 

extravagância que o caracterizam. Você me tratou com tanto 

carinho e gentileza, a mim, uma mulher encontrada numa casa 

noturna; foi tão cortês, tão respeitoso e atencioso, e ao mesmo 

tempo desfrutava de modo tão apaixonado a mulher. Mais uma 

vez me dei conta, ainda embriagada com a antiga felicidade, 

dessa dualidade única do seu ser – a paixão lúcida e intelectual 

em sua sensualidade, que havia arrebatado a menina que eu 

era. Nunca conheci um homem que se abandonasse, nos 

momentos de intimidade, de forma tão absoluta ao instante, com 

tamanha efusão e fervor em sua entrega – claro, para mergulhar 

em seguida num esquecimento infinito e quase desumano. Mas 

eu também esquecia a mim mesma: quem era eu agora, no 

escuro, ao seu lado? A ardente menina de outrora, a mãe do seu 

filho, uma estranha? 

(...)  
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Ah, tudo era tão familiar, tão 

próximo, e ao mesmo tempo tão 

extasiantemente novo, nessa noite 

apaixonada. E eu rezava para que ela não 

tivesse fim. 

 | 
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Mas a manhã chegou, nós nos levantamos tarde e você 

me convidou para tomar o café da manhã. Bebemos juntos o chá 

que um criado invisível havia servido discretamente na sala de 

jantar, e conversamos. Mais uma vez, você me falou com a 

familiaridade franca e cordial que lhe é característica, sem me 

fazer perguntas indiscretas, sem a menor curiosidade acerca de 

quem eu era. Não perguntou meu nome nem meu endereço: 

mais uma vez, para você eu era apenas a aventura, a mulher 

anônima, a hora da paixão que se dissipa na fumaça do 

esquecimento sem deixar traço. Você me contou que ia fazer 

uma longa viagem de dois a três meses ao norte da África, e eu 

tremia em meio à minha felicidade, pois já sentia nos ouvidos o 

martelar destas palavras: passado, passado e esquecido! Eu 

gostaria de cair de joelhos e exclamar: “Leve-me com você, para 

que enfim me reconheça, enfim, depois de tantos anos!” Mas 

diante de você eu era tão tímida, tão covarde, tão servil, tão 

fraca. Só o que consegui dizer foi “Que pena”. Você me fitou com 

um sorriso: “Você lamenta mesmo?” 

Fui tomada por uma ferocidade súbita. Levantei-me e o 

fitei longamente, com firmeza, Então disse: “O homem que eu 

amava também estava sempre viajando.” Fitei-o nos olhos. 

Pensei, trêmula e com todo o corpo tenso: “Agora, agora ele vai 

me reconhecer!” Mas você apenas sorriu e disse, para me 
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consolar: “Sempre há o regresso.” “Sim,” respondi, “sempre há 

o regresso, mas também o esquecimento.”   

Deve ter havido algo de estranho, algo de apaixonado no 

modo como falei. Pois você também se levantou e me fitou com 

surpresa e com muito carinho. Segurou meus ombros: “O que é 

bom não se esquece, eu não vou esquecê-la”, falou, e com isso 

seu olhar mergulhou no fundo do meu ser, como se quisesse 

gravar com firmeza essa imagem. E enquanto eu sentia esse 

olhar penetrante, vasculhando, explorando e absorvendo todo 

meu ser, nesse momento pensei, por fim, por fim o encanto do 

esquecimento vai se romper. Ele vai me reconhecer, ele vai me 

reconhecer! Toda minha alma tremia com esse pensamento.  

Mas você não me reconheceu. Não, você não me 

reconheceu, e em nenhum momento lhe fui mais estranha do 

que nesse segundo – do contrário, não teria feito o que fez 

poucos minutos depois. Você tinha me beijado, me beijado de 

novo apaixonadamente. Precisei ajeitar meu cabelo, que tinha 

se desarrumado, e enquanto estava parada diante do espelho 

vi, através dele – e achei que ia desmaiar de vergonha e de 

horror -, vi que você discretamente colocava algumas notas de 

dinheiro, de muito valor, em meu regalo. Não sei como fiz para 

não chorar, para não lhe dar um tapa nesse instante, eu que o 
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amava desde a infância, eu, a mãe do seu filho – você estava 

me pagando por aquela noite! Uma prostituta do Tabarin, isso é 

que eu era para você, mais nada – você estava me pagando, 

estava me pagando! Não bastava ter me esquecido, também 

tinha que me humilhar. 

Peguei as minhas coisas rapidamente. Queria ir embora, 

ir embora logo. Sofria muito. Fui apanhar meu chapéu, que 

estava sobre a escrivaninha, ao lado do vaso com as rosas 

brancas, as minhas rosas. Nesse momento, um desejo forte, 

irresistível, se apoderou de mim: devia mais uma vez tentar 

despertar a sua memória. “Não quer me dar uma das suas rosas 

brancas?” “Com prazer,” você respondeu, e pegou uma, de 

imediato. “Mas talvez tenha sido uma mulher quem deu estas 

rosas a você, uma mulher que o ama?”, perguntei. “Talvez”, você 

disse. “Não sei. Elas me foram dadas e não sei por quem; é por 

isso que gosto tanto delas.” Fitei-o. “Talvez venham de uma 

mulher que você esqueceu!” 

Você olhou para mim com espanto. Eu o fitava. 

“Reconheça-me, reconheça-me, por fim!”, meu rosto 

exclamava. Mas seus olhos sorriram de modo amigável e 

inconsciente. Você me beijou mais uma vez, mas não me 

reconheceu. 
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Caminhei apressada até a porta, pois sentia as 

lágrimas me subindo aos olhos, e você não devia vê-las. 

No vestíbulo – tão precipitadamente saí – por pouco não 

me choquei com Johann, o seu criado Ele se afastou 

depressa para o lado, com recato, e abriu a porta para que 

eu saísse. E como o fitei, durante esse instante, você está 

me ouvindo?, durante esse único segundo, como fitei o 

velho, lágrimas nos olhos, vi um brilho repentino surgir em 

seu rosto. Nesse segundo, você está me ouvindo?, nesse 

único segundo, seu velho criado me reconheceu, ele que 

não voltara a me ver desde a minha infância. Eu me teria 

posto de joelhos e lhe beijado as mãos por esse 

reconhecimento. Só peguei depressa no regalo as notas 

com que você me havia açoitado e as coloquei em sua 

mão. Ele tremia e me fitava com espanto – nesse segundo, 

ele me compreendeu melhor do que você em sua vida 

inteira. Todas as pessoas me mimaram, todas elas, e se 

mostraram bondosas comigo – só você, só você me 

esqueceu, só você, só você nunca me reconheceu! 
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MEU FILHO, nosso filho, morreu – agora, não tenho mais 

ninguém no mundo, ninguém para amar além de você. Mas 

quem é você para mim, você que nunca me reconhece, 

você que passa por mim como à beira d’água, que pisa em 

mim como sobre uma pedra, que segue sempre em frente 

e me deixa presa da espera eterna? Um dia acreditei tê-lo, 

ter no seu filho esse ser fugidio que você é. Mas era o seu 

filho: durante a noite ele me deixou cruelmente, e partiu 

numa outra viagem. Esqueceu-se de mim e jamais 

retornará. Estou sozinha mais uma vez, mais sozinha do 

que nunca. Já não possuo nada que seja seu – nenhum 

filho, nenhuma palavra, nenhuma linha, nenhuma 

lembrança, e se alguém pronunciar meu nome diante de 

você, ele não terá nenhum significado. Por que não morro 

de uma vez, já que para você estou morta, por que não 

deixar este mundo, já que você me deixou? Não, amor, não 

o acuso, não quero que minhas lamentações perturbem a 

alegria da sua casa. Não tema que eu venha a pressioná-

lo mais uma vez – perdoe-me, eu tinha necessidade de 

gritar com toda minha alma uma vez, neste momento em 

que meu filho jaz morto. Era preciso que eu lhe falasse uma 

vez ao menos – em seguida regresso, muda, à minha 
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escuridão, muda como sempre fui ao seu lado. Mas este 

grito não chegará aos seus ouvidos enquanto eu ainda 

viver – só quando estiver morta é que você receberá este 

meu legado, o legado de uma mulher que o amou mais do 

que todas as outras, uma mulher que se cansou de esperar 

por você, e que você nunca procurou. Talvez, talvez você 

me chame então, e eu lhe serei infiel pela primeira vez; na 

minha morte, não ouvirei o seu chamado: não lhe deixo 

nenhum retrato, nenhuma marca de identidade, do mesmo 

modo como você não me deixou nada; você jamais há de 

me reconhecer, jamais. Esse foi meu destino em vida, que 

o seja também na morte. Não quero procurá-lo em minha 

última hora, e me vou sem que você saiba qual o meu nome 

ou como é o meu rosto. Morro sem arrependimento, pois 

de longe você nada sofre. Se você fosse sofrer com a 

minha morte, eu não poderia morrer. 

Não posso continuar a escrever... minha cabeça está 

tão pesada... meus braços e minhas pernas doem, tenho 

febre... acho que serei obrigada a me deitar, agora. Talvez 

o destino tenha pena de mim pelo menos uma vez, e eu 

não precise ver os homens de preto levarem meu filho... 
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Não posso mais escrever. Adeus, amor, adeus! Eu lhe 

agradeço. Foi bom como foi, apesar de tudo... vou lhe 

agradecer até meu último suspiro. Estou aliviada: falei tudo, 

agora você sabe – não, você apenas imagina o quanto o 

amei, e ainda assim esse amor não lhe cobra nada. Não 

vou fazer falta a você – isso me consola. Nada será 

diferente em sua magnífica e luminosa vida... minha morte 

não terá consequência alguma... isso me consola, amor. 

Mas quem... quem vai, agora, enviar-lhe as rosas 

brancas a cada aniversário? Ah, o vaso há de ficar vazio, o 

pequeno sopro, o leve halo da minha vida, que uma vez por 

ano o envolvia, ele também há de desaparecer! Amor, 

ouça, eu lhe peço... é o primeiro e último pedido que lhe 

faço... em minha memória, a cada aniversário seu – é um 

dia em que as pessoas pensam em si mesmas – compre 

rosas e coloque no vaso. Faça isso, amor, faça isso como 

outras pessoas mandam uma vez ao ano rezar missa por 

uma defunta querida. Não acredito mais em Deus e não 

quero missas, acredito apenas em você, amo apenas você 

e só quero sobreviver em você... ah, só uma vez por ano, 

silenciosamente como sempre vivi ao seu lado... eu lhe 
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peço isso, meu amado... é meu primeiro e último pedido a 

você... eu lhe agradeço... eu o amo, eu o amo... adeus... 

A CARTA CAIU e suas mãos trêmulas. Em seguida, ele 

ficou absorto em seus pensamentos durante um longo tempo. 

Voltava-lhe a lembrança vaga de uma menina da vizinhança e 

de uma jovem, de uma mulher encontrada numa casa noturna, 

mas essa lembrança permanecia vaga e indistinta, como uma 

pedra que reluz e oscila, sem forma, no fundo da água. Em seu 

espírito, sombras avançavam e recuavam, sem formar uma 

imagem nítida. Ele tinha a memória dos sentimentos, mas não 

se lembrava dela. Parecia-lhe ter sonhado todos esses vultos, 

sonhado com frequência e profundamente, mas sonhado 

apenas. Seu olhar caiu então sobre o vaso azul que se 

encontrava sobre a escrivaninha. Estava vazio, pela primeira vez 

em anos, no dia do seu aniversário. Estremeceu, aterrorizado: 

era como se de repente uma porta invisível se tivesse aberto e 

uma corrente de ar gélido, vindo do outro mundo, tivesse 

penetrado na quietude de seu quarto. Sentiu a presença da 

morte, e sentiu a presença de um amor imortal: no fundo de sua 

alma rompeu-se algo, e a ideia dessa amante invisível 

preencheu seus pensamentos incorpórea e apaixonadamente 

como uma música distante. 



CONFRARIA DAS LAGARTIXAS 
ZWEIG, Stefan - Carta de Uma Desconhecida. 2019. 73 páginas. 

73 

  

 

 

 

  

Visite nosso site! 

confrariadaslagartixas.com 

 

e siga-nos nas redes sociais! 

@confrariadaslagartixas 

http://www.confrariadaslagartixas.com/

