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Minha querida Thérèse, já que não permite que a trate por senhora,
venho comunicar-lhe um acontecimento importante no mundo das artes,
como diria o nosso amigo Bernard. Olhe! Até rimei; mas o que não tem
rima nem razão é o que lhe vou contar. Imagine que, ontem, depois de
a ter entediado com a minha visita, encontrei em casa um lorde inglês…
Talvez não fosse exactamente um lorde; mas era, de certeza, um inglês,
que me perguntou, no seu dialecto:
— É pintor?
— Yes, meu senhor.
— É capaz de pintar rostos?
— Yes, meu senhor.
— E as mãos?
— Yes, meu senhor, e também pinto os pés.
— Bom!
— Muito bons!
— Pois bem: quer fazer-me um retrato?
— Um retrato seu?
— Porque não?
O porque não foi dito com tanta bonomia, que deixei de pensar que
me encontrava diante de um um imbecil, até porque aquele filho de Albion é um homem magnífico. Tem a cabeça de Antínoo sobre os ombros
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de… sobre os ombros de um inglês; é um tipo grego da melhor época
sobre o busto vestido e engravatado com todas as singularidades de um
espécime da fashion britânica.
— Por Deus! — disse-lhe. — O senhor é um magnífico modelo,
não há dúvida; gostaria de esboçá-lo, para meu deleite; mas não posso
fazer o seu retrato.
— Porquê?
— Não sou pintor de retratos.
— Ah!… Então, em França, é necessário tirar uma licença para cada
uma das especializações das artes?
— Nada disso; simplesmente o público proíbe-nos de acumular.
Quer saber, com segurança, o que deve exigir de nós, sobretudo quando
somos novos, e se eu, que sou bastante novo, tivesse a infelicidade de
fazer um bom retrato do senhor, teria muita dificuldade em triunfar na
minha próxima exposição com outras coisas além do retrato; se fizesse
um retrato medíocre, impedir-me-iam de pintar outros; decretariam que
não possuo as qualidades requeridas, e que tinha sido presunçoso em
arriscar-me.
Entretive o meu inglês com muitos outros disparates a que a poupo,
e que o fizeram abrir muito os olhos, desatando depois a rir, e percebi
claramente que a minha argumentação lhe inspirava o mais profundo
desprezo pela França, senão mesmo por este seu servidor.
— Resumindo — disse-me —, o senhor não gosta de retrato.
1
— Toma-me por um Welche? Diga antes: não ouso ainda experimentar o retrato, e nem sei como tentar porque, das duas uma: ou é
uma especialidade, não admitindo outras, ou a perfeição, e, por assim
dizer, o coroar de um talento. Alguns pintores incapazes de compor
o quer que seja copiam fiel e agradavelmente o modelo vivo. Esses
têm o êxito assegurado, mesmo que não consigam apresentar o modelo no seu aspecto mais favorável nem saibam vesti-lo com elegância,
por muito que sigam a moda; mas quando se é um pobre pintor de
histórias, muito aprendiz e muito contestado, como eu tenho a honra
de ser, não se pode lutar contra os do mesmo ofício. Confesso-lhe
que nunca estudei conscienciosamente as pregas de uma sobrecasaca,
ou as características particulares de uma fisionomia. Sou um infeliz
inventor de atitudes, de tipos e de expressões. E preciso que tudo
isso obedeça ao meu tema, à minha ideia, ao meu sonho, se quiser. Se
deixasse que eu o vestisse à minha maneira, e o colocasse numa com1

Welche ou Velche é o nome desdenhoso que os alemães dão ao que é estrangeiro; por extensão,
designa os ignorantes ou os grosseiros. (N. da T.)
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posição imaginada por mim… É claro, não valeria nada, nem seria o
senhor. Não seria um retrato para oferecer à sua amante… e muito
menos à sua mulher legítima. Nem uma nem outra o reconheceriam.
Portanto não me pergunte agora o que faria eu um dia se, por acaso, me tornasse um Rubens ou um Ticiano, porque então eu saberia
permanecer poeta e criador, abraçando sem esforço e sem medo a potente e majestosa realidade. Infelizmente, não é provável que eu me
torne mais do que um doido ou uma besta. Leia as críticas de certos
senhores, nos jornais, e ficará informado sobre mim.
Como é evidente, Thérèse, não disse ao inglês nem uma palavra do
que neste momento escrevo: compomos sempre as coisas, quando nos
imaginamos a falar; mas de tudo o que lhe disse para me desculpar por
não saber fazer o retrato, só se aproveitaram as seguintes palavras: «Por
que diabo não se dirige à menina Jacques?»
Ele soltou três «Oh!», pediu a sua morada, e foi-se embora sem
qualquer comentário, deixando-me muito confuso e muito irritado por
não ter podido acabar a dissertação àcerca do retrato; enfim, minha boa
Thérèse, se esse belo animal inglês for hoje a sua casa, como suponho que
irá, e lhe contar o que acabo de lhe escrever, isto é, tudo o que não lhe
disse, a respeito dos fazedores e dos grandes mestres, que pensará
a menina do seu ingrato amigo? Que ele a coloca entre os primeiros, e
que a julga incapaz de ir além de retratos muito bonitos, desses que agradam a toda a gente! Ah, querida amiga, se escutasse tudo o que disse de
si depois de ele ter partido!… Sabe, sabe-o bem que, para mim, a Thérèse
não é a menina Jacques que faz esses retratos perfeitinhos, muito em
voga, mas um homem superior disfarçado de mulher e que, sem nunca
ter passado pela academia, adivinha e sabe fazer adivinhar um corpo
e uma alma num busto, à maneira dos grandes escultores da Antiguidade e dos grandes mestres da Renascença. Calo-me; a menina não gosta
que lhe digamos o que pensamos de si. Parece tomar essas palavras como
lisonjas. A Thérèse é muito orgulhosa!
Hoje estou muito melancólico, nem sei porquê. Comi mal, de
manhã… Nunca comi tão mal, senão desde que tenho uma cozinheira. E nem se consegue obter bom tabaco. A gerência envenena-nos.
E, depois, tenho umas botas novas, que me apertam… E, depois, chove… E depois, e depois, que sei eu? Desde há algum tempo, os dias são
longos como dias sem pão, não acha? Não, não acha, claro. Desconhece
o mal-estar, o prazer que entedia, o tédio que embriaga, o mal sem
nome de que lhe falei uma destas tardes, nesse pequenino salão lilás
onde desejava estar agora, porque hoje é um dia horrível para pintar,
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e, não podendo pintar, sentiria prazer em importuná-la com a minha
conversa.
Não a verei hoje, portanto! A menina tem aí uma família insuportável que a rouba aos seus melhores amigos! Serei por conseguinte
obrigado a fazer alguma grossa asneira!… Eis a consequência da sua
bondade por mim, minha grande e querida camarada. É porque me torno tão idiota e inútil quando não a vejo que preciso absolutamente de
me aturdir, mesmo arriscando escandalizá-la. Mas pode ficar tranquila,
não lhe contarei o resto do meu dia.
Seu amigo e servidor,
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Laurent.
11 de Maio de 183…
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Em primeiro lugar, meu querido Laurent, peço-lhe, se acaso me
tem alguma amizade, que não faça tantos disparates prejudiciais à sua
saúde. Pode fazer todos os outros. Se me pedisse que citasse um, ficaria
muito embaraçada; no capítulo disparates, são raros os que não nos
prejudicam. Gostaria de saber o que entende por disparates. Se se refere a essas intermináveis ceias de que há dias me falava, creio que elas
o matam, e entristeço-me. Para quê, Deus meu, tentar destruir assim,
de coração alegre, uma vida tão preciosa e bela? Mas você não quer
sermões: limito-me a rezar.
Quanto ao seu inglês, que é um americano, acabo de o ver, e já que
não o verei a si nem hoje nem talvez amanhã, com grande pena minha,
tenho de lhe dizer que fez mal em esquivar-se a fazer o retrato. Ter-lhe-ia oferecido uns belos olhos, e os olhos de um americano como Dick
Palmer valem muitas notas de banco de que você necessita, precisamente
para não fazer disparates, como esse de jogar, na esperança de um acaso
da fortuna que jamais surge às pessoas imaginativas, porque as pessoas
imaginativas jogam muito mal e perdem sempre, e depois suplicam
à imaginação um processo de pagar as dívidas, ofício ao qual essa princesa não se adequa, e a que só se verga incendiando o pobre corpo em
que habita.
Acha-me demasiado pragmática, não é verdade? Pouco importa. De
resto, se olharmos a questão com maior distância, todas as razões que
apresentou ao americano e a mim valem o mesmo que nada. É possível,
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ou mesmo certo, que você não soubesse pintar o retrato, se esse retrato tivesse de ser feito nas condições do sucesso burguês; mas o senhor Palmer
não exigia que assim fosse. Tomou-o por um merceeiro, e enganou-se.
Trata-se de um homem com sentido crítico e com gosto, que sabe do
que fala, e que se entusiasmou consigo. Veja se o recebi bem! Ele veio ter
comigo como último recurso, percebi-o claramente, e fiquei-lhe grata por
isso. Assim, consolei-o prometendo-lhe que faria todos os possíveis para
o convencer a fazer-lhe o retrato. Falaremos, pois, deste assunto depois
de amanhã, porque marquei um encontro à tarde com o dito Palmer, de
modo a que ele me ajude a ganhar a sua própria causa, e a conseguir de si
uma promessa.
Deste modo, meu querido Laurent, conforme-se o melhor que puder por não me ver durante dois dias. Não lhe será difícil, dado que
conhece bons conversadores e está na sociedade galante como peixe na
água. Quanto a mim, não passo de uma velha moralista que o estima
muito, e que lhe pede encarecidamente que não se deite tarde todas as
noites, e que o aconselha a evitar excessos e abusos. Você não tem esse
direito: o génio obriga.
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Minha querida Thérèse, parto dentro de duas horas para um passeio
ao campo, em companhia do conde S… e do príncipe D… Asseguram-me de que haverá juventude e beleza. Prometo-lhe e juro-lhe não fazer disparates nem beber champanhe… sem me censurar amargamente! Que quer? Eu teria preferido deambular pelo seu grande atelier, e
divagar no seu pequeno salão lilás; mas, nesse seu retiro com os seus
trinta e seis primos da província, certamente nem sequer sentirá a minha
falta depois de amanhã: escutará a deliciosa música do sotaque anglo-americano durante toda a tarde. Com que então, esse bom senhor Palmer chama-se Dick? Suponho que Dick seja o diminuitivo de Richard!
Suponho, porque, em matéria de línguas, não vou além do francês.
Não falemos mais do retrato. É mil vezes demasiado maternal, minha boa Thérèse, pensar nos meus interesses em detrimento dos seus.
Embora tenha uma excelente clientela, sei que a sua generosidade a impede de ser rica, pelo que essas notas de banco ficarão muito melhor nas
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suas mãos do que nas minhas. Empregá-las-á a fazer as pessoas felizes,
enquanto que eu as poria numa mesa de jogo, como bem diz.
Aliás, nunca estive tão longe de ser pintor. São precisas duas qualidades que a Thérèse possui: a reflexão e a inspiração; nunca terei
a primeira, e já tive a segunda. Estou prostrado como se uma velha
louca me tivesse arrastado através dos campos, na magra garupa do
seu cavalo do Apocalipse. Vejo bem o que me falta; a despeito da sua
opinião, não vivi ainda o suficiente, e parto, por uns três ou sete dias,
com a Senhora Realidade, transfigurada em várias ninfas do corpo
de ballet da Ópera. Ao regressar, conto ser o mais perfeito homem da
sociedade, ou seja, o mais desencantado e o mais sensato.
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O seu amigo,

36 |

george

sand

Laurent.

es

I
f

aç
õ

T

©

Si

bi
la

Pu
b

lic

hérèse compreendeu de imediato o despeito e o ciúme
que haviam ditado aquela carta. «Porém», pensava, «ele
não está apaixonado por mim. Oh! Não, nunca amará
ninguém e muito menos a mim».
Relendo e sonhando, Thérèse receava mentir a si própria
ao procurar convencer-se de que, junto dela, Laurent não correria qualquer perigo. «Mas o quê? Que perigo?», interrogava-se,
«Sofrer por um capricho insatisfeito? Sofre-se muito por um
capricho? Não sei. Nunca os tive!»
O relógio marcava as cinco horas da tarde. Guardando a carta numa bolsinha, Thérèse pediu o chapéu à criada,
concedeu-lhe uma licença de vinte e quatro horas, e subiu para
um fiacre, depois de ter feito várias recomendações à sua velha e fiel Catherine. Duas horas mais tarde, voltou com uma
mulher magra, um pouco curvada, e com o rosto tão completamente oculto sob um véu que o cocheiro não conseguiu vê-lo. Encerrou-se numa sala com esta personagem misteriosa,
e Catherine serviu-lhes uma refeição suculenta. Thérèse cuidava da sua companheira, que mal comia, concentrada como
estava em contemplá-la, embebida num êxtase embriagador.
Por seu lado, Laurent dispunha-se a partir para o anunciado passeio; mas, quando o príncipe D… o foi buscar na sua
carruagem, esquivou-se, pretextando um assunto imprevisto
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que o reteria ainda por duas horas em Paris, e disse-lhe que iria
ter à casa de campo ao fim da tarde.
Laurent nada tinha a tratar. Vestiu-se com uma pressa
febril. Penteou-se com um cuidado particular. Depois, arremessou a casaca sobre uma cadeira, e meteu os dedos pelos caracóis
demasiado simétricos do cabelo, sem cuidar de saber a figura em
que ficava. Pôs-se a passear através do atelier, ora a passos rápidos, ora lentamente. Quando o príncipe D… partiu, fazendo-lhe prometer dez vezes que se apressaria a juntar-se-lhe, correu
à escada para lhe pedir que o esperasse, porque renunciara a
todos os afazeres e resolvera partir; mas nada fez e foi para o
quarto, lançando-se sobre a cama.
«Porque me impede de ir a casa dela durante dois dias?
Passa-se ali qualquer coisa! E quando nos encontrarmos, daqui
a três dias, será na presença de um inglês ou americano que não
conheço! Mas ela conhece-o certamente, a esse Pulmer que trata
pelo diminutivo! Por que raio veio então ele pedir-me a morada
dela? Para me enganar? Mas por que razão fingiria ele comigo?
Não sou o amante de Thérèse nem tenho qualquer direito sobre ela!
O amante de Thérèse! Nunca o serei. Deus me livre!
Uma mulher que tem mais cinco anos do que eu, ou talvez mais!
Quem sabe a idade de uma mulher, e precisamente desta, de que
ninguém sabe nada? Um passado tão misterioso deve encobrir
um disparate enorme, talvez uma vergonha bem calafetada. Será
ela uma puritana, uma devota ou uma filósofa? Fala de tudo
com uma imparcialidade, ou uma tolerância, ou um desprendimento… Sabe alguém aquilo em que ela crê ou não crê, o que
ela quer, o que ela ama, e até mesmo se é capaz de amar?»
Mercourt , um jovem crítico amigo de Laurent, foi a
casa dele.
— Sei — disse Mercourt — que estás de partida para
Montmorency. Por isso, entro e saio já. Venho só pedir-te a morada da menina Jacques.
Laurent sobressaltou-se.
— E que diabo queres tu da menina Jacques? — respondeu-lhe, fingindo procurar um papel para enrolar um cigarro:
2

2

Este nome evoca o de Eugène de Mirecourt (1812-1880), autor de uma série de biografias
carregadas de boatos, calúnias e comentários venenosos. George Sand fora em 1854 uma das
suas vítimas, designadamente a propósito de Musset. O mesmo Mirecourt escrevera em 1840
a George Sand delirantes declarações de amor e de fidelidade literária. (N. da T.)
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— Eu? Nada… ou melhor, sim! Gostaria de a conhecer,
porque só a conheço de vista e de reputação. É para uma pessoa
que quer fazer-se retratar que peço a morada dela.
— Conheces então de vista a menina Jacques?
— Pudera! Célebre como é, quem não a conhece? Ela
foi criada para a celebridade!
— Achas?
— Sim! E tu?
— Eu? Não faço ideia. Gosto muito dela, não tenho
competência para avaliar isso.
— Gostas muito dela?
— Sim, como já te disse; e é uma prova de que não lhe
faço a corte.
— Encontram-se muitas vezes?
— Algumas.
— Então és um amigo dela… a sério?
— Sim, acho que sim; de que te ris?
— Não te acredito; aos vinte e quatro anos, não se é
amigo a sério de uma mulher… jovem e bela!
— Baahh! Não é tão jovem nem tão bela como dizes. É
boa camarada, nada desagradável à vista, e pronto. Pertence a
um tipo de que não gosto e sou obrigado a perdoar-lhe que seja
loura. Só gosto das louras na pintura.
— Ela não é tão loura como isso! Tem uns olhos de um
negro doce, um cabelo que não é louro nem castanho, e que ela
arranja admiravelmente. Tem um ar de esfinge amável.
— Essa definição é bonita, mas… tu gostas das mulheres
grandes, já percebi.
— Ela não é assim tão grande; tem pés e mãos pequenos.
É uma autêntica mulher! Olhei bem para ela, porque estou
apaixonado por ela.
— Apaixonado! Que ideia, a tua!
— Se ela não te agrada enquanto mulher, que te importa
isso?
— Meu caro, ainda que ela me agradasse, dir-te-ia a
mesma coisa. Nesse caso, esforçar-me-ia por ser melhor com
ela do que sou; mas nunca ficaria apaixonado, é um estado que
não me ocorre, pelo que nunca seria ciumento. Tenta a tua sorte,
se quiseres.
— Eu? Sim, se tiver oportunidade; mas não tenho temela
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po para a procurar, e no fundo sou como tu, Laurent, perfeitamente adaptado à paciência, dado que estou numa idade e num
mundo em que o prazer não falta… Mas, já que falamos dessa
mulher e que a conheces, diz-me… é pura curiosidade da minha
parte, confesso-te, se ela é viúva ou…
— Ou quê?
— Queria dizer: se é viúva de um amante ou de um marido.
— Não faço ideia.
— Não é possível!
— Palavra de honra! Nunca lho perguntei. É-me indiferente!
— Mas sabes o que se diz por aí?
— Não, não quero saber. Que se diz?
— Vê-se bem que te importas, afinal! Diz-se que foi
casada com um homem rico e titular.
— Casada…
— O mais casada possível, diante do senhor Presidente
da Câmara e do padre.
— Que disparate! Se assim fosse, ela usaria o seu nome
e título.
— Precisamente! Há ali um mistério. Quando tiver tempo, hei-de tentar descobrir. Segundo se diz, não possui amante
conhecido, embora viva em grande liberdade. De resto, deves
saber isso, não?
— Não sei nada a esse respeito. Imaginas que passo a vida
a observar ou a interrogar mulheres? Não sou um vadio como
tu! A vida parece-me demasiado curta para viver e trabalhar.
— Quanto a viver… não digo que não. Parece-me que
vives até em excesso. Quanto a trabalhar… dizem que não
trabalhas o suficiente. Vejamos: mostra-me o que tens feito.
Deixa-me ver!
— Não, não tenho aqui nada, não tenho aqui nada começado.
— Mesmo assim: aquela cabeça… Com mil diabos, é
belíssima! Deixa-me vê-la, ou destrato-te no meu próximo salon.
— És bem capaz disso!
— Sim, se o mereceres: mas esta cabeça é soberba, verdadeiramente admirável. Quem é?
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