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Son coeur esr 1111 /urh .wspendu;
Sirôr qu'on /e rou che i/ résonne. l

De Béranger

Durante um dia inteiro de outono, esc uro, sombrio.
silencioso, em que as nuvens pairavam. baixas e opressoras, nos céus, passava eu, a cavalo, sozinho. por uma
região singularmente monótona - e, quando as sombras
da noite se este ndiam, finalmen te me encontrei diante da
melancólica Casa de Ushcr. Não sei como foi - mas, ao
primeiro ol ha r lançado à construção, uma sensação de
insuportável tristeza me invadi u o espírito. Digo insuportável, pois aquele sentimento não era atenuado por essa
emoção meio agradável, meio poética, com que o nosso
espírito recebe, em geral, mesmo as imagens naturais mais
severas da desolação e do terrível. Contemplei a cena que
tin ha diante de mim - a simples casa, a simples paisagem
ca racterística da propriedade, os frios muros, as janelas
que se assemelhavam a olhos vazios, algu mas fil eiras de
ca rriças e uns tantos troncos apodrecidos - com uma completa depressão de alma, que não posso comparar, ap ropriadamente. a nenhum a ou tra se nsação te rre na, exceto
co m a que sente, ao despe rtar. o viciado em ópio, com a
amarga volta à vida cotidiana, com a atroz descida do véu.
Era uma sensação de algu ma coisa gelada. um abatimento.
um aperto no coração, uma a ridez irremediável de pensamento que nenhum estímulo da imaginação pode ria eleva r
ao sublime. Que e ra aquilo - detive-me a pensar - .
que era aquilo que tanto me e ne rvava, ao conte mplar a
Casa de Usher'? E ra um mistério de todo insolúvel; não
1
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podia lutar contra as sombrias visões que se amontoavam
sobre mim enquanto pensava naquilo. Fui obrigado a recorrer à conclusão insatisfatória de que existem, sem a menor
dúvida, combinações de objetos naturais muito simples que
têm o poder de afetar-nos desse modo, embora a análise
desse poder se baseie em considerações que ficam além de
nossa apreensão. Era possível, refleti, que um arranjo simplesmente diferente de particularidades da cena, dos detalhes do quadro, fosse o bastante para modificar, ou talvez,
para aniquilar aquela impressão dolorosa. Agindo de acordo com essa idéia, dirigi meu cavalo até a margem escarpada do negro e sombrio lago, que estendia o seu tranqüilo
brilho junto à casa, e fitei, mas com um estremecimento
ainda mais vivo do que antes, as imagens reconstituídas e
invertidas dos carriças cinzentos, dos troncos fantasmagóricos e das janelas que se assemelhavam a olhos vazios.
Não obstante, propunha-me permanecer algumas semanas naquela lôbrega mansão. Seu proprietário, Roderick
Usher, tinha sido um de meus joviais companheiros de infância; mas haviam transcorrido muitos anos desde o nosso
último encontro. Uma carta, porém, me chegara recentemente às mãos, quando me encontrava numa parte distante
do país, uma carta dele, cuja natureza, bastante urgente,
não admitia senão uma resposta pessoal. A letra revelava
evidente agitação nervosa. O autor da carta falava de uma
enfermidade física aguda, de um transtorno mental que o
oprimia, e de um desejo ardente de ver-me, como a seu
melhor e, efet.iva!D~nte, seu ú?ico amigo pessoal, julgando
encontrar, na JOVIalidade de mmha companhia, algum alívio
para o seu mal. Foi a sua maneira de dizer tudo isso, e
muito mais - a maneira suplicante pela qual me abria o
seu coração - , o que não me permitiu qualquer hesitação
e, por conseguinte, obedeci incontinenti ao que, ainda assim, me parecia um convite muito estranho.
Embora, quando meninos, houvéssemos sido companheiros bastante chegados, eu, na realidade, pouco sabia de
meu amigo. Sua reserva fora sempre excessiva e habitual.
Sabia, contudo, que sua família, muito antiga, se distingui8

ra. desd e tempos imemo ri ais, po r um a pec uliar se nsibilidade de temperam ento, revelada, através dos séc ulos, cm
mui tas o bras de arte de exaltada inspiração c manifes tada.
havia muito, em repetidos atos de est upend a mas recatada caridade, bem como po r uma apaixo nada devoção às
d ificuldades. talvez mais do que às belezas facilmente reconhecíveis c ortodoxas da ciência musical. Ti ve também
notícias do fato, bastante notável. de que do tronco da
estirpe dos Ushcr. por mais antigo c glori oso que fosse .
não surgira nunca, cm te mpo algum, qu alq ue r ramo durado uro : cm o utras palavras, ~a bi a qu e a fa mília se perpetu a ra sempre cm li nha dircta, salvo insignificantes c pass ageiras cxceções. Semelhante d eficiência - pensava cu . enquanto repassava cm minha imaginação a pe rfe ita concordância existente entre o ca rütcr daquelas premissas c a índvle atribu ída i'tqucla ge nte. c enquanto refletia so bre a possíve l influ ência que um de se us ra mos pode ria te r exe rcido.
du ra nte a lo nga passagem dos séculos. sobre o outro -, c: ra
aqu ela deficiência de linhage m colateral. ta lvez. c a conseqüente c d ircta transmiss üo de pai para filho. d o patrimônio c do nome. o ljliC ha via. por fim . identificad o a
ambos, aca bando po r unir o título original da propriedad e
à arcaica c cqu ívm:a dcno minaçüu de "Casa d e Us hcr". deno minação qlll: parecia incl uir. nn espírito do~ que a uo;avam. tan t1) a família como a mansüo.
J á d isse q ue o úni co dcitu de minha cxpe ri l: ncia um
ta nto pueril - a de fitar. embai xo. u lago - foi to rn ar
ainda mai~ profunda aquela primeira impress üo. 1üo pode
huvc r dú vida de que a consciência do rúpido aum ent o lk
minha supcrs tiçüo - pois. por ljUe não defini-l a assim' 1 se rviu principalmen te para acentuar aquela sensaçüo. T al
é. como sei desd e hú mui to. a lei pa radox al de todo~ o~
sentiment os baseado~ no terror. E tal vet fosse pnr es~a
única razão que. ao ergu er novam ente o~ ol h o~ para a
cusa, afastando-os da imagem rdl etida no lago, surgiu
cm meu espírito uma es tranha vis;io realmente t:'HI
cstranha c ridícula. que apenas a menciono JXIra u e m o n ~
trar a vi va força uas sensaçôes que me oprimiam . Minh a
imaginaçüo trubalhara tanto, que mo.: pa r~'C i a have r r~·al

mente, em torno da mansão e suas adjacências, uma atmosfe ra peculiar, que nada tinha em comum com o ar dos
céus, mas que emanava das árvores apodrecidas, das paredes cinzentas e do lago silencioso - um vapor pestilento
e místico, opaco, pesado, mal discernível, cor de chumbo.
Afastando de meu espírito o que não podia ser senão
um sonho, examinei mais atentamente o aspecto real da
casa. Sua característica principal parecia ser a d e uma excessiva antigüidade. A descoloração causada pelos séculos
tinha sido grande. Minúsculos cogumelos estendiam-se por
todo o exterior, pendendo, em emaranhada e fina tessitura,
dos beirais. Mas nada disso implicava qualquer estrago ext raordinário. Nenhuma parte da alvenaria desmoronara, c
parecia haver uma violenta contribuição entre aquela ainda
perfeita adaptação das partes e o estado das pedras d esgastadas. Aquilo me lembrava muito a enganadora integridade das estruturas de madeira apodrecidas, durante longos anos, em alguma abóbada esquecida, sem contato com
o sopro do ar exterior. Afora essa indicação de ostensiva
decadência, a casa não apresentava sinal algum de instabilidade. Talvez o olhar de um observador meticuloso puJ esse. ter descoberto uma fenda mal perceptível, que, estendendo-se d esde o telhado da fachada, descia em ziguezague
até perder-se nas águas sombrias do lago.
Observando essas coisas, atravessei, a cavalo, um curto
caminho que conduzia à casa. Um lacaio tomou o meu
cavalo e penetrei pelo arco gótico do vestíbulo. Um mordomo, de passos furtivos, conduziu-me, em silêncio, através de muitos corredores escuros e intrincados, ao gabinete de trabalho d e seu amo. Muitas d as coisas que encontrei em meu caminho contribuíram, não sei por quê, para
acentuar as vagas sensações a que já me referi. Os objetos
que me rodeavam - os entalhes dos tetos, as sombrias
tapeçarias das paredes, a negrura de ébano dos assoalhas e
os fantasmagóricos troféus de armas que tilintavam à minha
passagem -eram, para mim, coisas muito conhecidas, com
as quais estava familiarizado desde a infância, e, embora
não hesitasse em recon hecê-las como tais, fiquei surpreso
ante as visões insólitas que aquelas imagens ordinárias des10

pen avam cm minha im agi~1~ção. N~ ~1 a das. escadas! de parei com um médico da famllia. Sua fiSionomia, pensei, revelava um misto de astúcia c perplexidade. Saudou-me, um
tan!o perturbado, e passou. O mordomo, então, ab riu uma
porta c conduziu-me à presença de s~u amo. .
O aposento cm que me encont rei era mUlto amplo e
alto. As janelas, compridas, estreitas e ogivais, achavamse a tal distância do negro assoalho de carvalho, que se tornavam inteiramente inacessíveis por dentro. Fracos raios
de luz avermelhada atravessava m as vidraças guarnecidas
de gelosia, tornando suficientemente claros os principais
objetos al i existentes. O olhar, ~o ~ntanto, esfo rçava-se em
vão para alcançar os cantos maiS distantes do ap~sento, ou
os recessos do teto abobadado e trabalhado a cmzel. Escuras tapeçarias cobri am as paredes. O mobili~ri o ~eral
era excessivo, incômodo, antigo e estragado. MUitos hvros
c instrumentos musicais jaziam espalhados em t~rno, mas
não consegui am dar vitalidade alguma ao ambiente. Eu
sentia que respirava uma .at:nosfera de tr~steza .. Um ar de
severa, profunda e irremiSSIVel melancolta pairava sobre
t udo, envolvia tudo.
À minha en trada, Ushe r levantou-se do sofá em que estava estendido por completo, e me saudou c?m c~lo~o~a
vivacidade, na qual havia - conforme pensei a pnncipio
- exagerada cordialidade, o obrigado esforço de um homem da sociedade ennuyée 1• Contudo, bastou-me lançar um
olhar ao seu rosto para que me convencesse de sua perfeita
sinceridade. Sentamo-nos c, durante alguns momentos, enquanto ele permaneceu calado, olhei-o c~m lll.n sentimento
misto de piedade e pavor. Seguram:nte, Ja~ats homem algum sofrera tão terrível t ransformaçao, em t~~ ~urto es pa7o
de tempo, como Roderick Usher! Era-me ?tftctl per~uadn:
me de que a identidade do homem abatido qu~ tmha. a
minha fre nte era a mesma da de meu companheiro de 111fância. Contudo, o caráter de sua fisionomia fora sempre
notável. Tez cadavérica olhos grandes, transparentes, luminosos sem comparação:' lábios um tanto finos c muito páli1

Enrediada. (N. do T.)
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dos, mas de linhas incomparavelmente belas; nariz de delicado tipo hebraico, mas de narinas largas, incomuns c m
se melh an te fo r ma; queixo finamente modelado, a revelar,
cm sua fa lt a de proeminênci a, a usê ncia de energia moral ;
cabelos que le mbravam a maciez e a suavidade de um a
teia de aranha. Todos esses traços a li ados a um desenvolvimento frontal excessivo compunh am, em conjun to, uma fisionomia que não se esquecia com facilidade. E, naquel e
momento, no si mples fato de se achar acentu ado o carátc r predom inante daquelas feições, e na ex pressão que
mostravam, notava-se tal mudança, que e u duvidava do
homem com quem falava. A pa lidez espect ra l da pe le c ·o
brilho agora ext raord iná rio dos olhos me s urpreendi am sobremaneira, chegando, mesmo, a aterrar-me. Além disso.
deixara crescer, sem nenhum cuidado, os cabelos sedosos,
c, como aquela contextu ra de teia de aranh a mais flutuava
do que caía sobre o rosto, não me era possível, mesmo com
esforço, relacionar a s ua expressão arabesca com qualquer
td éia de simples humanidade.
Chocou-me logo certa incoerênci a - certa contradição
- nas maneiras de meu am igo. Não tardei e m verifica r
que aq uil o procedia de pequenos c in úteis esfo rços no sentido de vencer uma perturbação habitual - uma excessiva
agitação nervosa. Eu estava preparado para qualquer coisa
desse gênero, não só devido à sua carta, c às lembranças
de alguns de seus traços infantis, bem como pelas conclusões deduzidas de sua peculiar conformação física c de
seu temperamento. Seus atos eram, alternada mente, ora
vivos, ora soturnos. Sua voz variava rapidame nte de tom .
passando de uma trêmula indecisão (q uan do seu ardor parecia cair cm completa inação) a essa espécie de concisão
enérgica. a essa enu nci ação abrupta, pesada, lenta - uma
enunciação oca - . a essa maneira de falar gutural, plúmbea. equilibrada c perfeitamente modulada, que se pode
observar no bêbado perdido ou no incorrigível fumante de
ópio. duran te os períodos de sua mais intensa agi tação.
Foi assim. pois. que ele falou do objeto de minha visita.
de seu vivo desejo de ver-me e do alívio que esperava quL·
L'll lhl' proporcionasse. Referiu-se. du rantl' bastantl' tempo,
12

~obre o que pensava acerca da natureza de sua enfe rmid ade. Era, disse, um mal constitucional de família, para o
LJUal não tinha esperança de e ncont rar reméd io; uma_ s.implcs afecção nervosa. acrescentou logo, que, sem duvtda.
não tardaria a passar. Man ifestava-se numa variação d e
sensações nada naturais. A lgumas, enqu anto ele as pormenorizava, me inte ressa ram c confundiram, embora talvez
os termos e mpregados c a maneira geral da narração influísse m bastante para isso. Sofria muito de uma agudeza mó rbida dos sentidos: suportava so mente os alimentos mais
triviais; não podia usar senão roupas de d eter min ados tecidos; o aroma de todas as flores o o primia ; a luz, por mais
fraca que fosse, torturava-lhe os olhos - e a pe nas algun s
sons peculia res, os dos instrum entos de corda, não lhe causavam horror.
Vi que e ra escravo forçado de uma espécie anômala de
te rror.
- Morrerei - disse-me - , devo morrer desta deplorável loucura. Assim, ass im, e não de o utra maneira, é
como devo morre r. Aterram-me os aconteci me ntos futuro~.
não por si própri os, mas pelos seus -res ultados. Tremo ao
pensar mesmo no mais tri via l incidente, pelo e fe ito que
possa ter sobre esta intoleráve l agitação de min ha alma.
Não receio, efetivamente, o pe rigo, cxceto em seu efeito
absoluto: o terror. Neste estado de excitação. . . nesta lamentável condi ção. . . sinto que chegará logo o momento
em que deverei abandonar, ao mesmo t.empo, a vida c a
razão, em alguma luta com o horre ndo fantasma: o medo.
Também tome i conhecimen to, a inte rva los, por insinuações interrompidas e ambíguas, de outra particularidade
singular de sua cond ição mental. Estava acor rentado por
certas impressões supersticiosas relativas ~~ mansão c m que
vivia, de onde, durante muitos anos, não ousara sair ...
relativas a uma influência c uja suposta força era por ele
expressa em termos demasiado sombrios para serem aq ui
repetidos, uma influência que algum as peculiaridades existe ntes na simples forma c matéria de sua mansão solarenga
conseguiram, à custa de longo sofrimento - dizia ele - ,
exercer sobre o seu espírito um e feito que o físico das
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paredes e das torres cinzentas, bem como do escuro lago
em que tudo se refletia, acabara por fazer pesar sobre o
moral de sua existência.
Admitia, porém, embora com hesitação, que grande parte da peculiar tristeza que o afligia podia ser atribuída a
uma origem mais natural e muito mais palpável; à sua severa e contínua enfermidade ... à morte e à decomposição
evidentemente próxima. . . de uma irmã ternamente amada, sua única companheira durante longos anos, e sua
última e única parenta sobre a terra.
- Sua morte - disse ele, com uma amargura que jamais poderei esquecer - fará de mim (o desesperançado,
o fraco) o último representante da antiga raça dos Usher.
Enquanto falava, Lady Madeline (pois assim se chamava
ela) passou, lentamente, pela parte mais distante do aposento e, sem ter notado minha presença, desapareceu . Olhei-a
tomado de profundo assombro, não destituído de terror e, no entanto, percebi que me era impossível explicar tais
sentimentos. Uma sensação de estupor me oprimia, enquanto meus olhos seguiam seus passos que se afastavam.
Quando, por fim, uma porta se fechou atrás dela, meu
olhar procurou, instintiva e ansiosamente, o rosto de seu
irmão - mas ele havia afundado o rosto nas mãos, e só
pude observar que uma palidez muito maior que a habitual se estendera pelos dedos descarnados, através dos
quais gotejavam lágrimas ardentes.
A enfermidade de Lady Madeline desafiara durante
longo tempo a ciência de seus médicos. Uma apatia constante, um esgotamento gradual de sua pessoa, bem como
freqüentes mas passageiros ataques em parte epilépticos,
eram o singular diagnóstico. Até então, ela suportara com
firmeza a pressão de sua doença, sem que se dispusesse a
recolher-se ao leito; mas, ao cair da tarde da minha chegada à casa, sucumbira (como seu irmão me disse, à noite,
com inexprimível agitação) ao poder prostrador do mal, e
soube que o olhar que dirigi à sua pessoa seria, provavelmente, o último: que aquela dama, pelo menos enquanto
vivesse, já não seria mais vista.
Por espaço de vários dias consecutivos, seu nome não
14

foi mencionado nem por Usher, nem por mim, e, durante
esse período, esforcei-me vivamente por aliviar a melancolia do meu amigo. Pintávamos e líamos juntos, ou, então,
eu escutava, como num sonho, suas vibrantes improvisações à guitarra. E assim, à medida que uma intimidade
cada vez maior me permitia penetrar, sem certas reservas,
no recesso de seu espírito, mais amargamente percebia a
inutilidade de qualquer tentativa no sentido de alegrar um
espírito cujo negrume, como se f0sse uma qualidade positiva e inerente, se esparzia por todos os objetos do mundo físico e moral, numa irradiação incessante de tristeza.
Conservarei sempre a lembrança das muitas horas solenes que passei só em companhia do dono da Casa de Usher.
Contudo, não me seria possível tentar dar uma idéia do
caráter exato dos estudos, ou das ocupações, em que ele
me envolveu, ou aos quais me conduziu. Uma idealidade
exacerbada, descontrolada, lançava sobre todas as coisas
uma luz sulfúrea. Suas longas improvisações fúnebres ressoavam sempre em meus ouvidos. Entre outras coisas, lembro-me penosamente de certa perversão singular, amplifi~Jlda, da ária impetuosa da última valsa de Von Weber.
Quanto às pinturas a que se entregava a sua incansável
fantasia - e que se transformavam, traço a traço, em
qualquer coisa de vago que me fazia estremecer com maior
emoção, pois eu estremecia sem saber por que - , quanto
a essas pinturas (tão vívidas, que suas imagens ainda se
acham presentes em meu espírito), eu em vão procuraria
extrair delas a mínima parte que pudesse estar contida no
âmbito das simples palavras escritas. Pela extrema simplicidade e nudez de seus desenhos, ele detinha e subjugava
a atenção. Se é que algum mortal jamais pintou uma idéia,
esse mortal foi Roderick Usher. Para mim, ao menos nas
circunstâncias que então me cercavam, surgia, das puras
abstrações que o hipocondríaco conseguia lançar em suas
telas, um terror intenso e intolerável, cuja sombra não senti
jamais na contemplação dos devaneios, sem dúvida reful gentes, mas demasiado concretos, de Fuseli.
Uma das concepções fantasmagóricas de meu amigo, em
que o es pírito de abstração não participava de maneira tão
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rígida, pode ser esboçada, embora debilmente, com palavras. Um pequeno quadro representava o interior de uma
abóbada ou túnel imensamente longo e retangular, de muros baixos, lisos, brancos e sem interrupção ou adornos.
Certos pontos acessórios do desenho serviam bem para
dar a idéia de que aquela escavação se achava a grande
profundidade, sob a superfície da terra. Não se via nenhuma saída ao longo de sua vasta extensão, nem se observava
qualquer archote ou outra fonte de luz artificial ; não obstante, uma onda de raios intensos inundava tudo, banhando
o seu interior de um esplendor lívido e inadequado.
1á me referi à condição mórbida de seu nervo auditivo,
que lhe tornava toda música intolerável, exceto a de certos instrumentos de corda. Eram, talvez, os limites estreitos a que ele se limitava ao tocar guitarra que haviam
dado, em grande parte, aquele caráter fantástico às suas
execuções. Mas, quanto à férvida facilidade de suas improvisações, era coisa que não se podia explicar desse modo. Tinham de ser, e o eram, tanto nas notas como nas
palavras de suas loucas fantasias (pois ele, não raro, se
acompanhava por meio de improvisações verbais), resultado de intenso recolhimento e concentração mentais, a que
me referi como sendo observáveis somente em momentos
da mais alta excitação artificial. Lembro-me bem das palavras de uma dessas rapsódias. Isso me impressionou tanto
mais fortemente quanto me pareceu perceber, pela primeira vez, plena consciência, por parte de Usher, do desmoronamento de sua sublime razão no trono em que se achava.
Os versos, intitulados O palácio assombrado, eram, pouco
mais ou menos, embora não ao pé da letra, os seguintes:
I

No mais verde de nossos vales,
habitado por anjos bons,
antigamente um belo e imponente palácio
- um palácio radiante - se erguia.
Nos domínios do rei Pensamento,
Já se achava ele!
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Jamais um serafim espalmou a asa
sobre um edifício só metade tão belo.
II
Estandartes amarelos, gloriosos, dourados,
sobre o seu telhado ondulavam, flutuavam.
(Isso, tudo isso, aconteceu há muito,
muitíssimo tempo.)
E em cada brisa suave que soprava,
naqueles doces dias,
ao longo dos muros pálidos e empenachados,
se elevava um aroma alado.
III

Caminhantes que passavam por esse vale feliz
viam, através de duas janelas iluminadas,
espíri tos que se moviam musicalmente
ao som de um alaúde bem afinado,
cm torno de um trono onde, sentado,
(Porfirogênito!)
com majestade digna de sua glória,
apa recia o senhor do reino.
IV
E toda refulgente de pérolas e rubis
era a linda porta do palácio,
através da qual passava, passava ~ pa~sava,
a refulgir sem cessar,
uma turba de ecos cuja grata missão
era apenas cantar,
com vozes de inexcedível beleza,
o talento e o saber de seu rei.

v
Mas seres maus, trajados de luto.
assaltaram o alto trono do monarca;
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(ah, lamentemo-nos, visto que nunca mais a alvorada
despontará sobre ele, o desolado!)
e, em torno de sua mansão, a glória,
que, rubra, florescia,
não passa, agora, de uma história quase esquecida
dos velhos tempos já sepultados.
VI

E agora os caminhantes, nesse vale,
através das janelas de luz avermelhada, vêem
grandes vultos que se movem fantasticamente
ao som de desafinada melodia;
enquanto isso, qual rio rápido e medonho,
através da porta descorada,
odiosa turba se precipita sem cessar,
rindo - mas sem sorrir nunca mais.
Lembro-me muito bem de que as sugestões suscitadas
por essa balada nos conduziram a uma série de pensamentos em que se tornou manifesta uma opinião de Usher a que
me refiro não apenas devido à sua novidade (pois outros
homens 1 também assim pensaram), mas devido à tenacidade
com que ele a mantinha. Essa opinião, em sua forma geral,
dizia respeito à sensibilidade de todos os seres vegetais.
Mas, em sua desordenada imaginação, a idéia assumira um
caráter ainda mais ousado, e invadia, sob certas condições, o reino das coisas inorgânicas. Faltam-me palavras para exprimir toda a extensão ou todo o fervor de seu abandono a essa convicção. Tal crença, porém, se relaciona
(como já o insinuei) às pedras cinzentas da mansão de seus
antepassados. As condições da sensibilidade estavam aí
cumpridas - pensava ele - no método de colocação de
tais pedras ... na ordem do seu arranjo, bem como na dos
numerosos fungos que as cobriam e das árvores doentias
que se erguiam em redor - mas, sobretudo, na imutabilidade daquela disposição e em seu desdobramento nas águas
Watson, Dr. Percival, Spal/anzani e, em particular, o bispo de
Landaff. Ver Chemical Essays, vol. V. (Nota de Edgar Al/an Poe.)
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imóveis do lago. A prova - a prova daquela sensibilidade
- estava - dizia ele (e eu me sobressaltei ao ouvir tal
coisa) - na gradual mas evidente condensação, por cima
das águas e em redor dos muros, de uma atmosfera que lhes
era própria. O resultado era discernível - acrescentou na silenciosa mas importuna e terrível influência que, durante séculos, moldou os destinos de sua família, e que fizera dele aquilo que eu via - aquilo que ele era.
Nossos livros - os livros que durante anos haviam
constituído uma parte não pequena da vida mental do inválido - estavam, como se pode bem imaginar, em perfeito acordo com aquele caráter fantasmal. Estudamos, cuidadosamente, obras como Velvert et Chartreuse, de Gresset; o Belphegor, de Maquiavel; O céu e o inferno, de
Swedenborg; A viagem subterrânea de Nicolau Klimm,
de Holberg; a Quiromancia, de Robert Flud, Jean D'
Indaginé e De la Chambre; a Viagem pelo espaço azul,
de Tieck, e A cidade do sol, de Campanella. Um de seus
volumes prediletos era a pequena edição in-octavo do Directorium inquisitorum, do dominicano Eymeric de Gironne - e havia passagens, em Pomponius Mela, sobre os
antigos egipanos e sátiros africanos, diante das quais Usher
sonhava durante horas inteiras. Sua principal delícia, no
entanto, ele a encontrava na leitura atenta de um raro e
curioso livro gótico inquarto - o manual de uma igreja esquecida - intitulado Vigiliae mortuorum secundum
chorum ecclesiae maguntinae.
Não pude deixar de pensar no estranho ritual desse livro
e em sua estranha influência sobre o hipocondríaco, quando, uma ·noite, tendo sido informado, abruptamente, de
que Lady M~deline já não existia, ele m~ ma~ifestou a
intenção de ~bnservar ? corpo, durante qmnze dtas (~ntes
de seu sepultamento fmal), numa das numerosas cnptas
situadas no interior das paredes principais do edifício. A
razão profana, porém, atribuída a esse singular procedimento, era uma dessas coisas que eu não tinha liberdade
de discutir. O irmão fora levado a essa resolução (segundo
me disse) devido ao caráter incomum da doença da morta
e a uma certa curiosidade importuna e indiscreta por parte
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de seus médicos, bem como à localização distante e exposta do jazigo da família. Confesso que, ao lembrar-me da
fisionomia sinistra do homem com que deparei na escada,
no dia de minha chegada à casa, não senti nenhum desejo
de me opor a uma coisa que me parecia, ~final de contas,
apenas uma precaução inofensiva, mas, de modo algum,
insólita.
A pedido de Usher, ajudei-o pessoalmente nos preparativos daquele sepultamento temporário. Pusemos o corpo no
ataúde e, nós dois, sozinhos, o colocamos no lugar de seu
repouso. A cripta em que o deixamos (e que estivera fechada durante tanto tempo que os nossos archotes, semiapagados naquela atmosfera sufocante, não nos permitiam
quase nenhuma investigação) era pequena, úmida e vedava
inteiramente a entrada de qualquer claridade. Achava-se
situada, a grande profundidade, exatamente na parte da
casa que ficava embaixo de meus aposentos. Ao que parecia, fora utilizada, nos remotos tempos feudais, como
masmorra e, em épocas posteriores, como depósito de pólvora ou qualquer outra substância altamente inflamável,
pois uma parte de seu assoalho e todo o interior de uma
longa abóbada, que atravessamos para chegar até lá, eram
cuidadosamente revestidos de cobre. A porta, de ferro
maciço, tinha sido também igualmente protegida. Seu
imenso peso fazia com que produzisse um som agudo e
áspero, ao mover-se em seus gonzos.
Após depositar o nosso lúgubre fardo sobre uns suportes,
naquela região de horror, abrimos um pouco a tampa do
ataúde, que não estava ainda parafusada, e contemplamos
o rosto da morta. Chamou-me a atenção, antes de mais
nada, a extraordinária semelhança existente entre irmão e
irmã, e Usher, adivinhando, talvez, os meus pensamentos,
murmurou algumas palavras, pelas quais fiquei sabendo que
a morta e ele eram gêmeos, e que sempre existira entre
ambos certa simpatia de natureza quase inexplicável. Nossos olhares, porém, permaneceram pouco tempo fixos sobre
a morta, pois não podíamos olhá-la sem experimentar
certo terror. A enfermidade que levara Lady Madeline ao
túmulo em plena juventude deixara, como ocorre comu-
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mente em todas as doenças de caráter estritamente cataJéptico, a ironia de uma ligeira coloração sobre o seio e o
rosto e, nos lábios, esse sorriso equivocamente parado, que
é tão terrível na morte. Recolocamos e parafusamos a
tampa do ataúde em seu lugar e, depois de fechar a porta
de ferro, voltamos de novo, com dificuldade, aos nossos
aposentos na parte superior da casa, os quais não eram
menos tristes.
Então, decorridos alguns dias de amargo pesar, verificou-se uma transformação visível nos sintomas da enfermidade mental de meu amigo. Suas maneiras habituais
haviam desaparecido. Suas ocupações ordinárias foram
negligenciadas ou esquecidas. Andava de um aposento para
outro com passos apressados, desiguais e sem finalidade.
A palidez de seu rosto adquirira, se possível, um tom mais
cadavérico - mas a luminosidade de seus olhos se dissipara por completo. Não se ouvia mais, no tom de sua
voz, certa aspereza ocasional, como acontecia antes, e um
trêmulo balbucio, como de extremo terror, caracterizava
agora, habitualmente, as suas frases. Havia momentos,
contudo, em que eu pensava que seu espírito, incessantemente agitado, se achava em luta com algum segredo
opressor, que ele não tinha coragem de divulgar. Outras
vezes, era obrigado a atribuir tudo aquilo a meras e inexplicáveis fantasias produzidas pela loucura, pois o via a
olhar para o vazio durante horas seguidas, numa atitude
da mais profunda atenção, como se escutasse algum som
imaginário. Não era de estranhar que sua condição me
aterrorizasse. . . que me contagiasse. Sentia que se iam
arrastando sobre mim, de modo lento, mas certo, as violentas influências de suas fantásticas, impressionantes superstições.
Foi, particularmente, uma noite, no sétimo ou oitavo dia
depois de termos àepositado o corpo de Lady Madeline na
masmorra, que experimentei toda a força de tais sentimentos. O sono não queria aproximar-se de meu leito,
enquanto passavam e repassavam as horas . Lutei por
afastar, por meio do raciocínio, o nervosismo que se apoderara de mim. Procurei convencer-me de que muito, senão
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tudo, do que sentia era devido à infl uência perturbadora
do sombrio mobiliário do aposento - das negras e esfrangalhadas cortinas que, agitadas pelo sopro de uma temJ::CStade que se iniciava, oscilavam de um lado para outro
nas paredes e farfalhavam inquietas em torno dos adornos
do leito. Mas meus esforços foram em vão. Irreprimível
tremor invadiu, pouco a pouco, o meu espírito - e, no
fim, pousou sobre o meu coração um verdadeiro pesadelo
de sobressaltos sem causa. Afastando-o com esforço, arquejante, ergui-me sobre os travesseiros e, lançando um olhar
perscrutador pela intensa escuridão do quarto, ouvi - não
sei como, exceto que alguma coisa instintiva me aguçou o
espírito - certos ruídos vagos e indefinidos, que vinham,
através das pausas da tormenta, não sei de onde. Dominado por intensa sensação de terror, inexplicável mas,
não obstante, insuportável, vesti-me às pressas (pois sentia
yue não poderia mais dormir aquela noite) e procurei
livrar-me, andando de um lado para outro pelo quarto,
uo lamentável estado em que me encontrava.
Tinha dado apenas umas voltas pelo quarto, quando uns
passos leves, numa escada próxima, me atraíram a atenção.
Reconheci logo os passos de Usher. Decorrido um momento, bateu de leve em minha porta e entrou, carregando
um castiçal. Seu rosto era, como sempre, de uma palidez
cadavérica ; mas havia, ainda, uma espécie de louca hilarid ade em seus olhos e, em toda a sua pessoa, uma histeria evidentemente contida. Seu aspecto me aterrorizou mas qualquer coisa era preferível à solidão por mim suportada durante tanto tempo, e acolhi sua presença quase como
um alívio.
- Então você ainda não viu isso? - disse ele abruptamente, depois de haver-me fitado alguns momentos em silêncio. - Então você não viu? Mas espere! Você verá!
Enquanto assim fal ava, resguardando com a mão a luz
do castiçal, aproximou-se de uma das janelas e escancaroua para a tempestade.
A impetuosa fúria das rajadas quase nos ergueu uo solo.
Era, realmente, uma noite tempestuosa, mas de uma beleza
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severa, espantosamente singular em seu terror e em sua beleza . Um redemoinho, ao que parecia, concentrara toda a
sua força nas imediações, pois se operavam freqüentes c
violentas alterações na direção do vento, e a excessiva densidade das nuvens (tão baixas que pareciam pesar sobre
os torreões da casa) não nos impedia de observar a viva
velocidade com que se aproximavam umas das outras, vindas de todos os pontos, sem que se perdessem na distância.
Digo que nem a sua excessiva densidade impedia que percebêssemos tal fato e, contudo, não vislumbrávamos nem
a lua nem as estrelas, como tampouco havia lampejo algum
de relâmpagos . Mas, sob a superfície das imensas massas
de agitado vapor, bem como sobre todos os objetos terrenos que nos cercavam, resplandecia uma claridade sobrenatural , uma emanação gasosa que pairava sobre a casa
e a envolvia numa mortalha luminosa e bem visível.
- Você não deve ... você não contemplará isto! - disse, trêmulo, a Usher, e o levei, com suave violência, da janela para uma cadeira. - Essas aparições, que o transtornam, não passam de fenômenos elétricos nada extraordinários. . . ou pode ser que tenham sua origem terrível nos
miasmas fétidos do lago. Fechemos esta janela. O ar está
gelado e é perigoso para a sua saúde. Aqui está um de seus
romances preferidos. Vou lê-lo para você ... e, assim, passaremos juntos esta noite terrível.
O volume antigo que apanhei era o Mad Trist, de Sir
Launcelot Canning; mas eu dissera que era um dos livros
favoritos de Usher mais em tom de triste gracejo do que a
sério, pois, na verdade, com a sua rude e pobre prolixidade, pouco atrativo poderia oferecer à elevada e espiritual
idealidade de meu amigo. Era, no entanto, o único livro que
eu tinha imediatamente à mão - e entreguei-me à vaga
esperança de que a excitação que então agitava o hipocondríaco talvez pudesse encontrar alívio (pois a história das
desordens mentais está cheia de semelhantes anomalias) até
mesmo no exagero das loucuras que eu iria ler. A julgar
pela atitude de intenso e ardente interesse com que escutava, ou parecia escutar, as frases da narrativa, eu bem poderia ter-me congratulado pelo êxito de meu intento.

,

...
?__

Cheguei ao trecho bastante conhecido da história em que
Ethelred, o herói do Trist, tendo tentado em vão entrar pacifica mente na morada do ermitão, resolve lá entrar à força.
Aqui, como se recordará, as palavras da narrativa são as
seguintes:
"E Ethelred, que tinha por natureza um coração valente,
1.! que agora se sentia, além disso, muito forte, devido an
efeito do vinho que bebera, não esperou mais tempo para
falar com o ermitão, que tinha, realmente, o â nimo propenso ii obstinação e à malícia, c, sentindo a chuva cair-lhe
sobre os ombros, e te mendo que se desencadeasse a tormenta , levanto u sua maça c, com repetidos golpes , abriu então
um ca minho através das tábuas da porta, fazendo uso de
se us guan tes; depois, puxando com eles vigorosamente as
tábuas, fez com que tudo estalasse e se partisse em pedaços, de tal modo que o ruído da madeira, seco e oco, ecoou
por toda a floresta··.
Ao te rminar de ler essa frase. estremeci c, po r um mome nto, fiz um a pausa. pois me parecera (e mbora logo concluísse que minha excitada imaginação me havia enganado) que, de uma parte muito distante da mansão, chegava indistintamente aos meus o uvidos um ruído que, pela
s ua cxata semelhança, dir-se-ia um eco (mas sufocado c
s urdo, ce rtame nte) dos próprios es talidos e es tragos descritos, d e manei ra tão minuciosa, por Sir Launcelot. Era,
sem dúvida alguma, apenas a coincidência que me atraíra
a atenção, visto que, c m me io do bate r incessa nte dos caixilhos das jane las c dos ruídos que se misturavam ü tempestade ainda crescente, aque le barulho nada tinha, por
certo, que me pudesse interessar ou perturbar. Continuei ,
pois, a história:
" Mas o bom campeão Ethe lrcd , franqueando e ntão a
po rta, fi cou dolorosamente perplexo c irado, ao não e ncontrar sina l algum do malicioso ermitão, mas sim, e m luga r del e, um dragão de aparê ncia escam ada c pro digiosa ,
com líng ua de fogo, que montava guarda a nte um palácio
de ouro, com assoa lhas de prata; c sobre a parede havia
um escudo brilha nte, no qual se lia a seguin te legenda :
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A que/e que uqui entwr, vencedor será:
A que/e que nwte o dwgiw, o escudo ganlwrâ.
"E E thclrcd ergue u a sua maça c desfe riu um golpe na
cabeça do dragão. qu e caiu diante de le. c aalo u o seu hálito pestilento. com um grito tão estride nte. ás pe ro c medonho. que E thclrcd teve de tapar os ouvidos com as mãos.
pa ra s uportar <~qucle tre mendo barulho. tão forte como jama is ouvira antes".
A qui. fi z de novo um a pausa súbita. agora com uma sensação de violento assombro. pois não havi a dúvidél de qu e.
..:ssa vez. ouvira (embora m ~: fosse im possível dizer de que
dir~:ção aljuilo vinha) um ruído fraco c apare nteme nte distante. mas áspero. prolongado. singu l a rment~: agudo e dis:-.onantc - a eo ntrapart c cxata do grito sobrena tural lançado pdo dragão. tal como o romancis ta o descrevera c e u
imaginara.
Oprimido. como por certo ..:u cstava. diante daquela segu nd a c extraordinária coincidência. por mil se nsações contraditórim•. entr..: as quais predominavam um assombro c
um pavor extremos. co nse rvei. não obstante. suficiente pre~..:nça de espírito para te r o c uida do de não exc itar, com
LjLmlqu cr ohscrvaçào. a sc nsihilidadc nervosa de meu compa nheiro. De modo a lgum não tinha ce rteza de que e le tiv..:s~..: notado os ruíd os cm qu cstàl), ~:mbora. certamente.
uma est ranh a a lteração se houvesse vc rifi L·ado. nos últimos
minu to~. c m sua atitude. Se ntado. a princípio. à minha
frent e. fize ra, aos po u co~. girar a cadeira, de modo a ficar
~~: ntado co m o rosto voltado para a porta do aposento.
...\~si m. não me era possível ver s~:não uma parte de sua fi~ionom ia. e m bora percebesse que seus lábios tremi am como
~..: ~:stivcsscm murmurando palavras inaudíveis. A cabeça
caíra-lhe sobre o pe ito - mas, não obstante, sabia que não
es tava ado rm ec ido. pois o olho que eu entrevia do perfil
permanecia aberto e fixo. Além disso, o movime nto de se u
corpo contradizia ta l idéia, visto que se balançava, de um
lado para ou tro, com suave, mas constante e uniforme oscilação. Tendo notado, rapidamente, tudo isso, prossegui o
relato de Sir Lau ncelo t, que continuava assim:
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"E então, o campeão, tendo escapado da terrível fúria do
l.lragão, c lembrando-se do escudo de bronze e de que o
encantamento que sobre ele pesava estava desfeito, afastou
os destroços de seu caminho e avançou, corajosamente.
pelo pavimento de prata do castelo, na direção do escudo
que estava preso à parede, o qual, na verdade, não esperou
que ele chegasse até perto, caindo-lhe aos pés, sobre o assoalho de prata, com violento e terrível ruído''.
Mal estas últimas sílabas foram pronunciadas - e como
se, na realidade, um pesado escudo de bronze houvesse caído, naquele momento, sobre um assoalho de prata-, ouvi
o eco claro, profundo, metálico e estridente, embora, aparentemente, abafado. Inteiramente excitado, pus-me de pé
de um salto; mas o movimento oscilante e compassado de
Usher continuou, imperturbáveL Seus olhos achavam-se fixos diante de si, e sua fisionomia se contraía numa rigidez
pétrea. Mas, ao colocar a mão em seu ombro, um estremecimento percorreu-lhe todo o corpo, um sorriso imperceptível
tremeu em seus lábios e vi que falava num sussurro apagado, rápido, como se não tivesse consciência da minha
presença. Inclinando-me sobre ele, pude, afinal, compreender o significado horrendo de suas palavras:
- Não ouve, agora? Sim, eu o ouço, e ouvi antes. Durante muito, muito tempo, muitos minutos, muitas horas,
muitos dias, tenho ouvido. . . Mas não me atrevia - oh,
miserável infeliz que sou ! - não me atrevia. . . não me
atrevia a falar! Nós a colocamos viva em sua tumba! Não
lhe disse que os meus sentidos estão aguçados? Digo-lhe,
agora, que ouvi os seus primeiros e quase imperceptíveis
movimentos dentro do ataúde. Ouvi-os, há muitos, muitos
dias . . . mas não ousava. . . não ousava falar! E agora ...
esta noite ... Ethelred - ah, ah, ah! - , o arrombamento
da porta do ermitão, o grito de morte do dragão e o estrondo do escudo ... diga-se antes, o destroçar de seu ataúde, o ranger dos gonzos de ferro de sua prisão e a sua luta
dentro da cripta revestida de cobre! Oh, para onde fugirei? Não estará ela logo aqui? Não estará ela correndo ao
meu encontro, para censurar-me pela minha precipitação?
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Não ouvi os seus passos na escada? Não percebo o bater
horrível de seu coração? Louco!
Nesse momento, ergueu-se de um salto, proferindo estridentemente as sílabas, como se, naquele esforço, a alma se
lhe exalasse do peito:
- Louco! Digo-lhe que ela está agora atrás da porta!
No mesmo instante, como se a energia sobre-humana de
suas palavras houvesse adquirido a força de um encantamento, as enormes e antigas folhas da porta que ele indicava entreabriram, lentamente, as suas pesadas mandíbulas de
ébano. Aquilo era obra de uma rajada de vento, mas, no
marco daquela porta, surgiu alta e amortalhada, a figura de
Lady Madeline de Usher. Suas alvas vestes estavam manchadas de sangue, e havia sinais de violenta luta em toda
a sua pálida figura. Durante um momento, permaneceu,
trêmula e vacilante, sobre o umbral; depois, com um grito
abafado e queixoso, caiu pesadamente sobre o irmão e, em
sua violenta e, agora, final agonia, o arrastou para o chão
já cadáver, vítima dos terrores que havia previsto.
Fugi, aterrorizado, daqueles aposentos e daquela mansão. A tempestade se desencadeava ainda com toda a sua
fúria, quando atravessei o velho caminho. Súbito, uma luz
intensa se projetou diante de mim, e voltei-me para ver de
onde provinha uma claridade tão estranha - pois somente a imensa mansão e suas sombras se achavam para trás.
A irradiação provinda da lua cheia, de um vermelho cor
de sangue, já baixa no horizonte, brilhava agora através daquela fenda antes mal perceptível, a que já me referi, e
que se estendia, em ziguezague, desde o telhado do edifício até sua base. Enquanto a olhava, a fenda alargou-se rapidamente - soprou violenta rajada de vento, em redemoinho - e o disco inteiro do satélite irrompeu de repente
à minha vista. Meu cérebro se transtornou quando vi as pesadas paredes se desmoronarem, partidas ao meio; ouviuse longo e tumultuoso estrondo, como o reboar de mil cataratas - e o lago fétido e profundo, a meus pés, se fechou,
tétrica e silenciosamente, sobre os restos da Casa de Usher.
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O BARRIL DE AMONTILLADO

Suportei o melhor que pude as injúrias de Fortunato ;
mas, quando ousou insultar-me, jurei vingança. Vós, que
tão bem conheceis a natureza de meu caráter, não havereis
de supor, no entanto, que eu tenha proferido qualquer
ameaça. No fim , eu seria vingado. Este era um ponto definitivamente assentado - mas a própria decisão com que
eu assim decidira excluía qualquer idéia de perigo. Não devia apenas castigar, mas castigar impunement e. Urna injúria
permanece irreparada, quando o castigo alcança aquele que
se vinga. Permanece, igualmente, sem reparação, quando o
vingador deixa de fazer com que aquele que o ofendeu
compreenda que é ele quem se vinga.
f: preciso que se saiba que, nem por meio de palavras,
nem de qualquer ato, dei a Fortunato motivo para que duvidasse de minha boa vontade. Continuei, corno de costu me, a sorrir em sua presença, e ele não percebia que o meu
sorriso, agora, tinha corno origem a idéia da sua imolação.
Esse tal Fortunato tinha um ponto fraco, embora, sob
outros aspectos, fosse um homem digno de ser res peitado t',
até mesmo, temido. Vangloriava -se sempre de ser entendido
em vinhos. Poucos italianos possuem verdadeiro talento
para isso. Na maioria das vezes, seu entusiasmo se adapta àquilo que a ocasião e a oportunidad e exigem, tendo em
vista enganar os milionários ingleses e austríacos. Em pintura e pedras preciosas, Fortunato, corno todos os seus compatriotas, era um intrujão; mas, com respeito a vinhos antigos, era sincero. Sob este aspecto, não havia grande diferença entre nós - pois que eu também era hábil conhecedor de vinhos italianos, comprando-os sempre em grande
quantidade, sempre que podia.
Urna tarde, quase ao anoitecer, em plena loucura do carnaval, encontrei o meu amigo. Acolheu-me com excessiva
cordialidade , pois que havia bebido muito. Usava um traje
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de truão, muito justo e listrado, tendo à cabeça um chapéu cônico, guarnecido de guizos. Fiquei tão contente de
encontrá-lo, que julguei que jamais estreitaria a sua mão
como naquele momento.
- Meu caro Fortunato - disse-lhe eu - , foi uma sorte
encontrá-lo. Mas, que bom aspecto tem você hoje! Recebi
um barril como sendo de Amontillado, mas tenho minhas
dúvidas.
- Como? - disse ele. - Amontillado? Um barril? 111)possível! E em pleno carnaval!
- Tenho minhas dúvidas - repeti - e seria tolo que
o pagasse como sendo de Amontillado antes de consultálo sobre o assunto. Não conseguia encontrá-lo em parte alguma, e receava perder um bom negócio.
- Amontillado!
Tenho minhas dúvid&s.
Amontillado!
E preciso efetuar o pagamento.
Amontillado!
Mas, como você está ocupado, irei à procura de Luchesi. Se existe alguém que conheça o assunto, esse alguém
é ele. Ele me dirá ...
- Luchesi é incapaz de distinguir entre um Amontillado e um Xerez.
- Não obstante, há alguns imbecis que acham que o
paladar de Luchesi pode competir com o seu.
- Vamos, vamos embora.
- Para onde?
- Para as suas adegas.
- Não, meu amigo. Não quero abusar de sua bondade.
Penso que você deve ter algum compromisso. Luchesi ...
- Não tenho compromisso algum. Vamos.
·
- Não, meu amigo. Embora você não tenha compromisso algum, vejo que está com muito frio. E as adegas são
insuportavelmente úmidas. Estão recobertas de salitre.
- Apesar de tudo, vamos. Não importa o frio. Amontillado! Você foi enganado. Quanto a Luchesi, não sabe
distinguir entre Xerez e Amontillado.
Assim falando, Fortunato tomou-me pelo braço. Pus
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uma máscara de seda negra e, envolvendo-me bem em meu

roquelaire, deixei-me conduzir ao meu palazzo.
Não havia nenhum criado em casa, pois que todos haviam saído para celebrar o carnaval. Eu lhes dissera que
não regressaria antes da manhã seguinte, e lhes dera ordens estritas para que não arredassem pé da casa. Essas
ordens eram suficientes, eu bem o sabia, para assegurar o
seu desaparecimento imediato, tão logo eu lhes voltasse as
costas.
Tomei duas velas de seus candelabros e, dando uma a
Fortunato, conduzi-o, curvado, através de uma seqüência
de compartimentos, à passagem abobadada que levava à
adega. Chegamos, por fim, aos últimos degraus e detivemonos sobre o solo úmido das catacumbas dos Montresor.
O andar de meu amigo era vacilante e os guizos de seu
gorro retiniam a cada um de seus passos.
- E o barril? - perguntou.
- Está mais adiante - respondi. - Mas observe as
brancas teias de aranha que brilham nas paredes dessas
cavernas.
Voltou-se para mim e olhou-me com suas nubladas
pupilas, que destilavam as lágrimas da embriaguez.
- Salitre? - perguntou, por fim.
- Salitre - respondi. - Há quanto tempo você tem
essa tosse?
Meu pobre amigo pôs-se a tossir sem cessar e, durante
muitos minutos, não lhe foi possível responder.
-Não é nada- disse afinal.
-Vamos- disse-lhe com decisão . -Vamos voltar.
Sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado,
amado; você é feliz, como eu também o era. Você é um
homem cuja falta será sentida. Quanto a mim, não importa. Vamos embora. Você ficará doente, e não quero arcar
com essa responsabilidade. Além disso, posso procurar
Luchesi ...
- Basta - exclamou ele. - Esta tosse não tem importância; não me matará. Não morrerei por causa de uma
simples tosse.
É verdade, é verdade - respondi. - E eu, de fato,
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não tenho intenção alguma de alarmá-lo sem motivo. Mas
você deve tomar precauções. Um gole deste Medoc nos
defenderá da umidade.
E, dizendo isto, parti o gargalo de uma garrafa que se
achava numa longa fila de muitas outras iguais, sobre o
chão úmido.
- Beba - disse, oferecendo-lhe o vinho.
Levou a garrafa aos lábios, olhando-me de soslaio. Fez
uma pausa e saudou-me com familiaridade, enquanto seus
guizos soavam.
- Bebo - disse ele - à saúde dos que repousam
enterrados, em torno de nós.
- E eu para que você tenha vida longa.
Tomou-me de novo o braço e prosseguimos.
- Estas cavernas - disse-me - são extensas.
- Os Montresor - respondi - formavam uma família grande e numerosa.
- Esqueci qual o seu brasão.
- Um grande pé de ouro, em campo azul. O pé esmaga
uma serpente ameaçadora, cujas presas se acham cravadas
no salto.
E a divisa?
-

Nemo me impune lacessit.

- Muito bem!- exclamou.
O vinho brilhava em seus olhos e os guizos retmiam.
Minha própria imaginação se animou, devido ao Medo::.
Através de paredes de ossos empilhados, entremeados de
barris e tonéis, penetramos nos recintos mais profundos das
catacumbas. Detive-me de novo e, essa vez, me atrevi a
segurar Fortunato pelo braço, acima do cotovelo.
- O salitre! - exclamei.- Veja como aumenta. Prende-se, como musgo, nas abóbadas. Estamos sob o leito do
rio. As gotas de umidade filtram-se por entre os ossos.
Vamos. Voltemos, antes que seja tarde demais. Sua
tosse ...
- Não é nada- respondeu ele. - Prossigamos. Ma~.
antes, tomemos outro gole do Medoc.
Parti o gargalo de uma garrafa de vinho De Grâvc c dei-a
a Fortunato. E le a esvaziou de um trago. Seus olhos cinti-
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!aram com brilho ardente. Pôs-se a rir e .atirou a garrafa
para o ar, com gesticulaçã? que nã? compreendi. .
Olhei-o, surpreso. RepetiU o movimento, um movimento
grotesco.
- Você não compreende? - perguntou.
Não, não compreendo - respondi.
Então é porque você não pertence à irmandade.
Como?
Não pertence à maçonaria.
Sim, sim. Pertenço.
Você? Impossível! Um maçam?
Um maçam- respondi.
Prove-o - disse ele.
- Eis aqui - respondi, tirando de ~ebaixo das dobras
de meu roquelaire uma colher de pedreiro.
- Você está gracejando! -exclamou recuando alguns
passos. - Mas prossigamos: vamos ao Amontillado. .
- Está bem - disse eu, guardando outra vez a ferramenta debaixo da capa e oferecendo-lhe o braço.
Apoiou-se pesadamente em. mim. Continuamos ~osso
caminho em busca do Amontillado. Passamos atraves de
uma séri~ de baixas abóbadas, descemos, avançamos ainda,
tornamos a descer e chegamos, afinal, a uma profunda
cripta, cujo ar, rarefeito, fazia com que nossas velas bruxuleassem, ao invés de arder normalmente.
Na extremidade mais distante da cripta aparecia uma
outra, menos espaçosa. Despojos human?s empil_havam~se
ao longo de seus muros, até o alto das abobadas, a maneira
das grandes catacumbas de Paris. Três dos lados dessa
cripta eram ainda adornados dessa maneira. Do quarto, _os
ossos haviam sido retirados e jaziam espalhados pelo chao.
formando num dos cantos, um monte de certa altura.
Dentro d~ parede, que, com a remoção dos ossos, ficara
exposta, via-se ai nda outra cripta ou recinto interio r, ~e
uns quatro pés 1 de profundi.dade, trê~ de largur~ e seis
ou sete de altura. Não parecia haver Sido constrUida para
qualquer uso determinado, mas constituir apenas um inter1

Pé: medida inp/esa equivalente a 30,48 centímetros. (N. do E.)
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valo entre os dois enormes pilares que sustinham a cúpula
das catacumbas, tendo por fundo uma das paredes circundantes de sólido granito.
Foi em vão que Fortunato, erguendo sua vela bruxuleante, procurou divisar a profundidade daquele recinto.
A luz, fraca, não nos permitia ver o fundo.
- Continue - disse-lhe eu. - O Amontillado está aí
dentro. Quanto a Luchesi ...
É um ignorante - interrompeu o meu amigo, enquanto avançava com passo vacilante, seguido imediatamente por mim.
Num momento, chegou ao fundo do nicho e, vendo o
caminho interrompido pela rocha, deteve-se, estupidamente
perplexo. Um momento após, eu já o havia acorrentado ao
granito, pois que, em sua superfície, havia duas argolas de
ferro, separadas uma da outra, horizontalmente, por um
es paço de cerca de dois pés. De uma delas pendia uma
corrente; da outra, um cadeado. Lançar a corrente em
torno de sua cintura, para prendê-lo, foi coisa de segundos.
Ele estava demasiado atônito para oferecer qualquer resistência. R etirando a chave, recuei alguns passos.
- Passe a mão pela parede - disse-lhe eu. - Nà()
poderá deixar de sentir o salitre. Está, com efeito, muiro
úmida. Permita-me, ainda uma vez, que lhe implore para
volta r. Não? Então, positivamente, tenho de deixá-lo. Mas,
primeiro, devo prestar-lhe todos os pequenos obséquios ao
meu alcance.
- O Amontillado! - exclamou o meu amigo, qu..:
ainda não se refizera de seu assombro.
- :É verdade - respondi - , o Amontillado.
E, dizendo essas palavras, pus-me a traba lhar entre "
pilha de ossos a que já me referi. Jogando-os para o lado,
deparei logo com urna certa quantidade de pedras de construção e argamassa. Com este material e com a ajuda <.k
minha colher de pedreiro, comecei ativamente a tapar a
entrada do nicho.
Mal assentara a primeira fil eira de minha obra de pedreiro, quando descobri que a embriaguez de Fortunato
havia, em grande parte, se dissipado. O primeiro indíci o
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que tive disso foi um lamentoso grito, vindo do fundo do
nicho. Não era o grito de um homem embriagado. Depois,
houve um longo e obstinado silêncio. Coloquei a segunda,
a terceira e a quarta fileiras. Ouvi, então, as furiosas sacudidas da corrente. O ruído prolongo u-se por alguns minutos,
durante os quais, para deleitar-me com ele, interrompi o
meu trabalho e sentei-me sobre os ossos. Quando, por fim ,
o ruído cessou, apanhei de novo a colher de pedreiro e
acabei de colocar, sem interrupção, a quinta, a sexta e a
sétima fileiras. A parede me chegava, agora, até a altura
do peito. Fiz uma nova pausa e, segurando a vela por cima
da obra que havia executado, dirigi a fraca luz sobre a
figura que se achava no interior.
Uma sucessão de gritos altos e agudos irrompeu, de
repente, da garganta do vulto acorrentado, e pareceu impelir-me violentamente para trás. Durante breve instante,
hesitei. . . tremi. Saquei de minha espada e pus-me a
desferir golpes no interior do nicho; mas um momento de
reflexão bastou para tranqüilizar-me. Coloquei a mão sobre
a parede maciça da catacumba e senti-me satisfeito. Tornei
a aproximar-me da parede e respondi aos gritos daquele
que clamava. Repeti-os, acompanhei-os e os venci em
volume e em força. Fiz isso, e o que gritava acabou por
silenciar.
Já era meia-noite, a minha tarefa chegava ao fim. Completara a oitava, a nona e a décima fileiras. Havia terminado quase toda a décima primeira - e restava apenas
uma pedra a ser colocada e rebocada cm seu lugar. Ergui-a
com grande esforço, pois que pesava muito, e coloquei-a,
em parte, na posição a que se destinava. Mas, então, saiu
do nicho um riso abafado que me pôs os cabelos em pé.
Seguiu-se-lhe uma voz triste, que tive dificuldade em reconhecer como sendo a do nobre Fortunato. A voz dizia:
- Ah! ah! ah! ... eh! eh! eh! ... Esta é uma boa piada ... uma excelente piada! Vamos rir muito no palazzv
por causa disso . . . ah! ah! ah!. . . por causa do nosso
vinho ... ah! ah! ah!
O Amontillado! - disse eu.
- Ah! ah! ah! . . . sim, sim. . . o Amontillado. Mas
37

não está ficando tarde? Não estarão nos esperando no
palácio .. . a Sra. Fortunato e os outros? Vamos embora.
- Sim - respondi - , vamos embora.
- Pelo amor de Deus, Montresor!
- Sim- respondi-, pelo amor de Deus!
Mas esperei em vão qualquer resposta a estas palavras.
Impacientei-me. Gritei, alto:
- Fortunato!
Nenhuma resposta. Tornei a gritar:
- Fortunato!
Ainda agora, nenhuma resposta. Introduzi uma vela pelo
orifício que restava e deixei-a cair dentro do nicho. Chegou
até mim, como resposta, apenas um tilintar de guizos.
Senti o coração opresso, sem dúvida devido à umidade das
catacumbas. Apressei-me para terminar o meu trabalho.
Com esforço, coloquei em seu lugar a última pedra - e
cobri-a com argamassa. De encontro à nova parede, tornei
a erguer a antiga muralha de ossos. Durante meio século,
mortal algum os perturbou. ln pace requiescat!
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O GATO PRETO

Não espero nem peço que se dê crédito à história sumamente extraordinária e, no entanto, bastante doméstica
que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa,
tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se
negam a aceitar. Não obstante, não estou louco e, com
toda a certeza, não sonho. Mas amanhã posso morrer e,
por isso, gostaria, hoje, de aliviar o meu espírito. Meu
propósito imediato é apresentar ao mundo, clara e sucintamente, mas sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Devido a suas conseqüências, tais
acontecimentos me aterrorizaram, torturaram e destruíram.
No entanto, não tentarei esclarecê-los. Em mim, quase não
produziram outra coisa senão horror - mas, em muitas
pessoas, talvez lhes pareçam menos terríveis que grotescos.
Talvez, mais tarde, haja alguma inteligência que reduza
o meu fantasma a algo comum - uma inteligência mais
serena, mais lógica e muito menos excitável do que. a
minha, que perceba, nas circunstâncias a que me refiro
com terror, nada mais do que uma sucessão comum de
causas e efeitos muito naturais.
Desde a infância, tornaram-se patentes a docilidade e o
sentido humano de meu caráter. A ternura de meu coração
era tão evidente, que me tornava alvo dos gracejos dr:
meus companheiros. Gostava, especialmente, de animais, c
meus pais me permitiam possuir grande variedade deles.
Passava com eles quase todo o meu tempo, e jamais me
sentia tão feliz como quando lhes dava de comer ou os
acariciava. Com os anos, aumentou esta peculiaridade de
meu caráter e, quando me tornei adulto, fiz dela uma das
minhas principais fontes de prazer. Aos que já sentiram
afeto por um cão fiel e sagaz, não preciso dar-me ao trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da satisfação
que se pode ter com isso. Há algo, no amor desinteressado,
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e capaz de sacrifícios, de um animal, que toca diretamente
o coração daqueles que tiveram ocasiões freqüentes de
comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade de
um simples homem.
Casei cedo, e tive a sorte de encontrar em minha mulher
disposição semelhante à minha. Notando o meu amor pelos
animais domésticos, não perdia a oportunidade de arranjar
as espécies mais agradáveis de bichos. Tínhamos pássaros,
peixes dourados, um cão, coelhos, um macaquinho e um
gato.
Este último era um animal extraordinariamente grande
e belo, todo negro e de espantosa sagacidade. Ao referir-se
à sua inteligência, minha mulher, que, no íntimo de seu
coração, era um tanto supersticiosa, fazia freqüentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos
são feiticeiras disfarçadas. Não que ela se referisse seriamente a isso: menciono o fato apenas porque aconteceu
lembrar-me disso neste momento.
Pluto - assim se chamava o gato - era o meu preferido, com o qual eu mais me distraía. Só eu o alimentava,
e ele me seguia sempre pela casa. Tinha dificuldade, mesmo, em impedir que me acompanhasse pela rua.
Nossa amizade durou, desse modo, vários anos, durante
os quais não só o meu caráter como o meu temperamento
- enrubesço ao confessá-lo - sofreram, devido ao demônio da intemperança, uma modificação radical para pior.
Tornava-me, dia a dia, mais taciturno, mais irritadiço, mais
indiferente aos sentimentos dos outros. Sofria ao empregar
linguagem desabrida ao dirigir-me à minha mulher. No
fim, cheguei mesmo a tratá-la com violência. Meus animais,
certamente, sentiam a mudança operada em meu caráter.
Não apenas não lhes dava atenção alguma, como, ainda,
os maltratava. Quanto a Pluto, porém, ainda despertava
em mim consideração suficiente que_ me impedia de maltratá-lo, ao passo que não sentia escrúpulo algum em maltratar os coelhos, o macaco e mesmo o cão, quando, por
acaso ou afeto, cruzavam em meu caminho. Meu mal,
porém, ia tomando conta de mim - que outro mal pode
se comparar ao álcool?- e, no fim, até Pluto, que come-
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çava agora a envelhecer e, por conseguinte, se tornara um
tanto rabugento, até mesmo Pluto começou a sentir os
efeitos de meu mau humor.
Certa noite, ao voltar a casa, muito embriagado, de uma
de minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o
gato evitava a minha presença. Apanhei-o, e ele, assustado
ante a minha violência, me feriu a mão, levemente, com os
dentes. Uma fúria demoníaca apoderou-se, instantaneamente, de mim. Já não sabia mais o que estava fazendo.
Dir-se-ia que, súbito, minha alma abandonara o corpo, e
uma perversidade mais do que diabólica, causada pela
genebra, fez vibrar todas as fibras de meu ser. Tirei do
bolso um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pela
garganta e, friamente, arranquei de sua órbita um dos
olhos! Enrubesço, estremeço, abraso-me de vergonha, ao
referir-me, aqui, a essa abominável atrocidade.
Quando, com a chegada da manhã, voltei à razão dissipados já os vapores de minha orgia noturna - -, experimentei, pelo crime que praticara, um sentimento que era
um misto de horror e remorso; mas não passou de um
sentimento superficial e equívoco, pois minha alma permaneceu impassível. Mergulhei novamente em excessos, afogando logo no vinho a lembrança do que acontecera.
Entrementes, o gato se restabeleceu, lentamente. A órbita
do olho perdido apresentava, é certo, um aspecto horrendo,
mas não parecia mais sofrer qualquer dor. Passeava pela
casa como de costume, mas, como bem se poderia esperar,
fugia, tomado de extremo terror, à minha aproximação.
Restava-me ainda o bastante de meu antigo coração para
que, a princípio, sofresse com aquela evidente aversão por
parte de um animal que, antes, me amara tanto. Mas esse
sentimento logo se transformou em irritação. E, então,
como para perder-me final e irremissivelmente, surgiu o
espírito da perversidade. Desse espírito, a filosofia não
toma conhecimento. Não obstante, tão certo como existe
minha alma, creio que a perversidade é um dos impulsos
primitivos do coração humano - uma das faculdades, ou
sentimentos primários, que dirigem o caráter do homem.
Quem não se viu, centenas de vezes, a cometer ações vis ou
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estúpidas, pela única razão de que sabia que não devia
cometê-las? Acaso não sentimos uma inclinação constan te.
mesmo quando estamos no melhor do nosso juízo, para
violar aquilo que é lei, simplesmente porque a co~prcen
demos como tal? Esse espírito de perversidade, dtgo cu,
foi a causa de minha queda final. O vivo c insondável
desejo da alma de atormentar-se a si mesma~ d~ violent.at.·
sua própria natureza, de fazer o mal pelo propno mal, f01
o que me levou a continuar c, afinal, a levar a cabo o su plício que infligira ao inofensivo animal. Uma manhã, a sangue frio, meti-lhe um nó corredio cm torno do pescoço c
enforquei-o no galho de uma árvo re. Fi-lo com os olh~s
cheios de lágrimas, com o coração transbordante do mats
amargo remorso. Enforquei-o porque sabia que ele me
amara, e porque reconhecia que não me dera motivo algum
para que me voltasse contra ele. E nforquei-o porque sabia
que estava cometendo um pecado - um pecado mortal
que comprometia a minha alma imortal, afastando-a, se
é que isso era possível, da misericórdia infinita de um Deus
infinitamente misericordioso c infinitamente terrível.
Na noite do dia em que foi cometida essa açào tão cruel,
fui despertado pelo grito de "fogo!". As cortinas de minha
cama estavam em chamas. Toda a casa ardia. Foi com
grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu
conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens terrenos foram tragados pelo
fogo, e, desde então, me entreguei ao desespero.
Não pretendo estabelecer relação alguma entre causa c
efeito - entre o desastre e a atrocidade por mim cometida.
Mas estou descrevendo uma seqüência de fatos, c não
desejo omitir nenhum dos elos dessa cadeia de acontecimentos. No dia seguinte ao do incêndio, visttei as ruínas.
As paredes, com exceção de uma apenas, tinham desmoronado. Essa única exceção era constituída por um fino
tabique interior, situado no meio da casa, junto ao. qu~l
se achava a cabeceira de minha cama. O reboco havia, ai,
em grande parte, resistido à ação do fogo - coisa que
atribuí ao fato de ter sido ele construído recentemente.
Densa multidão se reunira em torno dessa parede, e muitas
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pessoas examinavam, com particular atenção e minuciosidade, uma parte dela. As palavras "estranho!", "singular!",
bem como outras expressões semelhantes, despertaram-me
a curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravada em
baixo-relevo sobre a superfície branca, a figura de um
gato gigantesco. A imagem era de uma exatidão verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em torno do
pescoço do animal.
Logo que vi tal aparição - pois não poderia considerar
aquilo como sendo outra coisa - , o assombro e terror que
se me apoderaram foram extremos. Mas, finalmente, a
reflexão veio em meu auxilio. O gato, lembrei-me, fora
enforcado num jardim existente junto à casa. Aos gritos
de alarma, o jardim fora imediatamente invadido pela multidão. Alguém deve ter retirado o animal da árvore, lançando-o, através de uma janela aberta, para de~tro d~ meu
quarto. Isso foi feito, provavelmente, com a mtençao de
despertar-me. A queda das outras paredes havia comprimido a vítima de minha crueldade no gesso recentemente
colocado sobre a parede que permanecera de pé. A cal
do muro, com as chamas e o amoníaco desprendido ~a
carcaça, produzira a imagem tal qual eu agora a vta.
Embora isso satisfizesse prontamente minha razão, não
conseguia fazer o mesmo, de maneira completa, com minha
consciência, pois o surpreendente fato que acabo de descrever não deixou de causar-me, apesar de tudo, profunda
impressão. Durante meses, não pude livrar-me do fantas!Jla
do gato e, nesse espaço de tempo, nasc;eu em meu espírito
uma espécie de sentimento que parecia remorso, em?ora
não o fosse. Cheguei, mesmo, a lamentar a perda do arumal
e a procurar, nos sórdidos l~~ares que en;ão. freqüentava,
outro bichano da mesma especte e de aparencta semelhante
.
.
que pudesse substituí-lo.
Uma noite, em que me achava sentado, meiO aturdtdo,
num antro mais do que infame, tive a atenção despertada,
subitamente, por um objeto negro que jazia no alto ?e ,um
dos enormes barris, de genebra ou rum, que constitutam
quase que o único mobiliário do recinto. Fazi~ já alguns
minutos que olhava fixamente o alto do barril, e o que
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então me surpreende u foi não ter visto antes o que havia
sobre o mesmo. Aproxime i-me e toquei-o com a mão.
Era um gato preto, enorme - tão grande quanto Pluto
- e que, sob todos os aspectos, salvo um, se assemelhava
a ele. Pluto não tinha um único pêlo branco em todo o
corpo - e o bichano que ali estava possuía uma mancha
larga e branca, embora de forma indefinida , a cobrir-lhe
quase toda a região do peito.
Ao acariciar-lhe o dorso, ergueu-se imediatam ente, ronronando com força e esfregando-se em minha mão, como ~e
a minha atenção lhe causasse prazer. Era, pois, o animal
que eu procurava. Apressei-me em propor ao dono a sua
aquisição, mas este não manifestou interesse algum pelo
felino. Não o conhecia; jamais o vira antes.
Continuei a acariciá-lo e, quando me dispunha a voltar
para casa, o animal demonstro u disposição de acompanh arme. Permiti que o fizesse - detendo-m e, de vez em quando, no caminho, para acariciá-lo. Ao chegar, sentiu-se
imediatam ente à vontade, como se pertencesse a casa,
tornando-s e, logo, um dos bichanos preferidos de minha
mulher.
De minha parte, passei a sentir logo aversão por ele.
Acontecia, pois, justamente o contrário do que eu esperava. Mas a verdade é que - não sei como nem por quê
- seu evidente amor por mim me desgostava e aborrecia.
Lentament e, tais sentimentos de desgosto e fastio se converteram no mais amargo ódio. Evitava o animal. Uma
sensação de vergonha, bem como a lembrança da crueldade que praticara, impediam- me de maltratá-lo fisicamente.
Durante algumas semanas, não lhe bati nem pratiquei
contra ele qualquer violência; mas, aos poucos - "muito
gradativam ente - , passei a sentir por ele inenarráve l
horror, fugindo, cm silêncio, de sua odiosa presença, como
se fugisse de uma peste.
Sem dúvida, o que aumentou o meu horror pelo animal
foi a descoberta, na manhã do dia seguinte ao que o levei
para casa, que, como Pluto, também havia sido privado de
um dos olhos. Tal circunstân cia, porém, apenas contribuiu
para que minha mulher sentisse por ele maior carinho, pois,
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como já disse, era dotada, em alto grau, dessa ternura d..:
sentimento s que constituíra, em outros tempos, um de meus
traços principais, bem como fo nte de muitos de meus prazeres mais simples e puros.
No entanto, a preferênci a que o animal demonstra va
pela minha pessoa parecia aumentar em razão direta da
aversão que sentia por ele. Seguia-me os passos com uma
pertinácia que dificilmente poderia fazer com que o leitor
compreendesse. Sempre que me sentava, enrodilhav a-se embaixo de minha cadeira, ou me saltava ao colo, cobrindome com suas odiosas carícias. Se me levantava para andar.
metia-se-me entre as pernas e quase me derrubava , ou então, cravando suas longas e afiadas garras em minha roupa,
subia por ela até o meu peito. Nessas ocasiões, embora
tivesse ímpetos de matá-lo de um golpe, abstinha-m e de
fazê-lo devido, em parte, à lembrança de meu crime anterior, mas, sobretudo - apresso-m e a confessá-lo - , pelo
·
pavor extremo que o animal me despertava.
mal físico
de
pavor
um
e
exatament
era
não
Esse pavor
e, contudo, não saberia defini-lo de outra maneira. Quase
me envergonh a confessar - sim, mesmo nesta cela de criminoso - , quase me envergonh a confessar que o terror
e o pânico que o animal me inspirava eram aumentado s
por uma das mais puras fantasias que se possa imaginar.
Minha mulher, mais de uma vez, me chamara a atenção
para o aspecto da mancha branca a que já me referi, e que
constituía a única diferença visível entre aq uele estranho
animal e o outro, que eu enforcara. O leitor, decerto, se
lembrará de que aquele sinal, embora grande, tinha, a
princípio, uma forma bastante indefinida. Mas, lentamente ,
de maneira quase imperceptível - que a minha imaginação, durante muito tempo, lutou por rejeitar como fantasiosa - , adquirira, por fim, uma nitidez rigorosa de contornos. Era, agora, a imagem de um objeto cuja menção
me faz tremer. . . E, sobretudo por isso, eu o encarava
como a um monstro de horror e repugnânc ia, do qual eu,
se tivesse coragem, me teria livrado. Era agora, confesso.
a imagem de uma coisa odiosa, abominável: a imagem da
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forca! Oh, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime.

de agonia e de morte!
Na verdade, naquele momento eu era um miserável um ser que ia além da própria miséria da humanidade. Era
uma besta-fera, cujo irmão fora por mim desdenhosamente
destruído. . . uma besta-fera que se engendrara em mim.
homem feito à imagem do Deus Altíssimo. Oh, grande e
insuportável infortúnio! Ai de mim! Nem de dia, nem de
noite, conheceria jamais a bênção do descanso! Durante
o dia, o animal não me deixava a sós um único momento;
e, à noite, despertava de hora em hora, tomado do indescritível terror de sentir o hálito quente da coisa sobre o
meu rosto, e o seu enorme peso - encarnação de um
pesadelo que não podia afastar de mim - pousado eternamente sobre o meu coração!
Sob a pressão de tais tormentos, sucumbiu o pouco que
restava em mim de bom. Pensamentos maus converteram-se
em· meus únicos companheiros - os mais sombrios e os
mais perversos dos pensamentos. Minha rabugice habitual
se transformou em ódio por todas as coisas e por toda a
humanidade - e, enquanto eu, agora, me entregava cegamente a súbitos, freqüentes e irreprimíveis acessos de cólera, minha mulher - pobre dela! - não se queixava nunca,
convertendo-se na mais paciente e sofredora das vítimas.
Um dia, acompanhou-me, para ajudar-me numa das
tarefas domésticas, até o porão do velho edifício em que
nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato seguiu-nos c,
quase fazendo-me rolar escada abaixo, me exasperou a
ponto de perder o juízo. Apanhando uma machadinha c
esquecendo o terror pueril que até então contivera minha
mão, dirigi ao animal um golpe que teria sido mortal, se
atingisse o alvo. Mas minha mulher segurou-me o braço,
detendo o golpe. Tomado, então, de fúria demoníaca. livrei
o braço do obstáculo que o detinha e cravei-lhe a machadinha no cérebro. Minha mulher caiu morta instantaneamente, sem lançar um gemido.
Realizado o terrível assassínio, procurei, movido por
súbita resolução, esconder o corpo. Sabia que não poderia
retirá-lo da casa, nem de dia nem de noite, sem correr o
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risco de ser visto pelos vizinhos. Ocorreram-me vanos
planos. Pensei, por um instante, em cortar o corpo em
pequenos pedaços e destruí-los por meio do fogo. Resolvi,
depois, cavar uma fossa no chão da adega. Em seguida.
pensei em atirá-lo ao poço do quintal. Mudei de ·idéia e
decidi metê-lo num caixote, como se fosse uma mercadoria, na forma habitual, fazendo com que um carregador
o retirasse da casa. Finalmente, tive uma idéia que me
pareceu muito mais prática: resolvi emparedá-lo na adega,
como faziam os monges da Idade Média com as suas
vítimas.
Aquela adega se prestava muito bem para tal propósito.
As paredes não haviam sido construídas com muito cuidado e, pouco antes, haviam sido cobertas, em toda a sua
extensão, com um reboco que a umidade impedira de
endurecer. Ademais, havia uma saliência numa das paredes,
produzida por alguma chaminé ou lareira, que fora tapada
para que se assemelhasse ao resto da adega. Não duvidei
de que poderia faci lmente retirar os tijolos naquele lugar,
introduzir o corpo e recolocá-los do mesmo modo, sem
que nenhum olhar pudesse descobrir nada que despertasse
suspeita.
E não me enganei em meus cálculos. Por meio de uma
alavanca, desloquei facilmente os tijolos e, tendo depositado
o corpo, com cuidado, de encontro à parede interior,
segurei-o nessa posição, até poder recolocar, sem grande
esforço, os tijolos em seu lugar, tal como estavam anteriormente. Arranjei cimento, cal e areia e, com toda a
precaução possível, preparei uma argamassa que não se
podia distinguir da anterior, cobrindo com ela, escrupulosamente, a nova parede. Ao terminar, senti-me satisfeito.
pois tudo correra bem. A parede não apresentava o menor
sinal de ter sido rebocada. Limpei o chão com o maior
cuidado c, la nçando o olhar em torno, disse, de mim para
comigo: "Pelo menos aqui, o meu trabalho não foi em vão".
O passo seguinte foi procurar o animal que havia sido a
causa de tão grande desgraça, pois resolvera. finalmente.
matá-lo. Se, naquele momento, tivesse podido encontrá-lo.
não haveria dúvida quanto à sua sorte: mas parece que o

esperto animal se alarmara ante a violência de minha
cólera, e procurava não aparecer diante de mim enquanto
me encontrasse naquele estado de espírito. Impossível descrever ou imaginar o profundo e abençoado alívio que me
causaya a ausência de tão detestável felino. Não apareceu
tambem durante a noite - e, assim, pela primeira vez,
desde sua entrada em casa, consegui dormir tranqüila c
profundamente. Sim, dormi mesmo com o peso daquele
assassm10 sobre a minha alma.
Transcorreram o segundo e o terceiro dia - e o meu
algoz ~ão apareceu. Pude respirar, novamente, como homem hvre. O monstro, aterrorizado fugira para sempre de
casa. Não tornaria a vê-lo! Minha felicidade era infinita!
A culpa de minha tenebrosa ação pouco me inquietava.
Foram feitas algumas investigações, mas respondi prontamente a todas as perguntas. Procedeu-se, também a uma
vistoria em minha casa, mas, naturalmente, nada p~dia ser
descoberto. Eu considerava já como coisa certa a minha
felicidade futura.
No q~arto dia após o assassinato, uma caravana policial
cheg~u, m~spe:adamente, a casa, e realizou, de novo, rigorosa .t?v~stlga.çao. Seguro, no entanto, de que ninguém descobnna Jamats o lugar em que eu ocultara o cadáver, não
experimentei a menor perturbação. Os policiais pediram-me
que os acompanhasse em sua busca. Não deixaram de
es9uadrinhar um canto sequer da casa. Por fim, pela tercetra ou quarta vez, desceram novamente ao porão. Não
me alterei o mínimo que fosse. Meu coração batia calmamente, como o de um inocente. Andei por todo o porão,
de ~onta a ponta. Com os braços cruzados sobre o peito,
cammhava, calmamente, de um lado para outro. A polícia
~~t~va inteiram~nte satisfeita e preparava-se para sair. O
JUbtlo que me mundava o coração era forte demais para
que pudesse contê-lo. Ardia de desejo de dizer uma palavra, uma única palavra, à guisa de triunfo, e também para
tornar duplamente evidente a minha inocência.
disse, por fim , quando os policiais já
~ Senhores subtam a escada - , é para mim motivo de grande satisfação haver desfeito qualquer suspeita. Desejo a todos os
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senhores ótima saúde e um pouco mais de cortesia. Diga-se
de passagem, senhores, que esta é uma casa muito bem
construída. . . (Quase não sabi-a o que dizia, em meu insopitável desejo de falar com naturalidade.) Poderia, mesmo,
dizer que é uma casa excelentemente construída. Estas
paredes - os senhores já se vão? - , estas paredes são de
grande solidez.
Nessa altura, movido por pura e frenética fanfarronada ,
bati com força, com a bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede atrás da qual se achava o corpo
da esposa de meu coração.
Que Deus me guarde e livre das garras de Satanás! Mal
o eco das batidas mergulhou no silêncio, uma voz me respondeu do fundo da tumba, primeiro com um choro
entrecortado e abafado, como os soluços de uma criança;
depois, de repente, com um grito prolongado, estridente,
contínuo, completamente anormal e inumano. Um uivo,
um grito agudo, metade de horror, metade de triunfo,
como somente poderia ter surgido do inferno, da garganta
dos condenados, em sua agonia, e dos demônios exultantes
com a sua condenação.
Quanto aos meus pensamentos, é loucura falar. Sentindo-me desfalecer, cambaleei até à parede oposta. Durante
um instante, o grupo de policiais deteve-se na escada, imobilizado pelo terror. Decorrido um momento, doze braços
vigorosos atacaram a parede, que caiu por terra. O cadáver, já em adiantado estado de decomposição, e coberto
de sangue coagulado, apareceu, ereto, aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha dilatada
e o único olho chamejante, achava-se pousado o animal
odioso, cuja astúcia me levou ao assassínio e cuja voz
reveladora me entregava ao carrasco. Eu havia emparedado
o monstro dentro da tumba!
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BERENICE

Dicebanr mihi .wdales, .1i sepulchrum amicae visitarem, curas meas
a/iquantulum /ore levaras.'
Ebn Zaiat

O infortúnio é múltiplo. A infelicidade, sobre a terra,
multiforme. Dominando, como o arco-íris, o amplo horizonte, seus matizes são tão variados como os desse arco e.
também, nítidos, embora intimamente unidos entre si. Dominando o vasto horizonte como o arco-íris! Como é que
pude obter da beleza um tipo de fealdade? Como pude
conseguir, do pacto de paz, um símile de tristeza? Mas.
como na ética, o mal é uma conseqüência do bem e, assim,
na realidade, da alegria nasce a tristeza. Ou a lembrança
da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as agonias
yue são têm a sua origem nos êxtases que poderiam ter
1·ido.
Meu nome de batismo é Egeu; o de minha família não
mencionarei. No entanto, não há, em minha terra natal,
torreões mais ilustres do que os da sombria e vetusta casa
em que nasci. Nossa linhagem foi chamada de raça de
visionários; e, em muitos particulares notáveis - no caráter da mansão familiar, nos afrescos que adornam o salão
principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nos cinzelados de
alguns pilares da sala de armas, mas muito especialmente
na galeria de quadros antigos, no estilo da biblioteca e,
de modo todo particular, na natureza do conteúdo dessa
biblioteca - , há provas mais do que suficientes para justificar essa crença.
As lembranças de meus primeiros anos acham-se ligadas
a essa sala e a esses volumes, dos quais nada mais direi.
' Diziam-me os amigos que, se eu visitasse o túmulo da amiga,
minhas preocupações seriam suavizadas. (N. do E .)
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Aqui morreu minha mãe. Aqui nasci. Mas é simplesmente
ocioso dizer que não vivi antes. . . que a alma não tem
nenhuma existência anterior. Vós o negais? Não discutamos sobre isso. Estando eu próprio convencido, não procuro convencer. Há, no entanto, uma lembrança de formas
aéreas, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais,
embora tristes; uma lembrança que não quer apagar-se;
~~a le~brança como uma sombra, vaga, variável, indeftm?a, mc~r~~ - e, como uma sombra também, me vejo
na tmposstbthdade de desfazer-me dela enquanto existir a
luz de minha razão.
Foi n~sse aposento que nasci. Despertando, assim, da
longa nmte que parecia ser - mas não era - o nada, e
vendo-me, de repente, nas verdadeiras regiões de um país
de fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios
do pensamento e da erudição monásticos, não é estranho
que ~lhasse tudo com olhos surpresos e ardentes, que
esbanJasse a minha infância debruçado sobre livros e dissipasse a minha juventude em sonhos; mas o estranho é
que, com o passar dos anos, eu me encontrava ainda, em
~lena maturidade, na mansão de meus pais; o maravilhoso
e esse estancamento que caiu sobre as fontes de minha
vida, maravilhosa a total inversão operada na natureza de
meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo
afetavam-me como visões, apenas como visões, enquanto
que as idéias loucas da terra dos sonhos se tornavam, por
sua vez, não o material de minha vida cotidiana mas,
realmente, minha inteira e única existência.
'
_Berenice e eu éramos primos, e crescemos juntos cm
mmha casa paterna. No entanto, como crescemos diferentes! _Eu, pobre de saúde, mergulhado em tristeza; ela, ágil.
gracwsa, transbordante de energia. Para ela, o vagar pelas
colinas; para mim, os estudos do claustro. Eu. a viver
encerrado em meu próprio coração, entregue, de corpo
e alma, às mais intensas e penosas meditações; ela, a vagar
despreocupada pela vida, sem pensar nas sombras de seu
caminho ou no vôo silencioso das horas negras, com asas
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de corvo. Berenice! Grito o seu nome - Berenice! - e,
das ruínas cinzentas da memória, surgem mil lembranças
tumultuosas! Ah, quão viva está a sua imagem, neste momento, diante de mim, como nos primeiros dias de sua
despreocupação e alegria! Oh, magnífica e, contudo, fantástica beleza! Oh, sílfide entre os arbustos de Arnheim!
Oh, náiade entre suas fontes! E, depois ... depois tudo é
mistério e terror, e uma história que não deveria ser contada. Uma doença- uma fatal doença- atingiu-a, como
um simum - e, até mesmo quando a contemplava, o
espírito da transformação pesava sobre ela, invandindo-lhe
o espírito, os hábitos, o caráter e, de maneira sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade! Ai, o destruidor ia e vinha! E a vítima. . . onde está ela? Não a
conhecia . . . ou, pelo menos, já não a conhecia como
Berenice!
Entre a numerosa série de enfermidades causadas por
aquela doença fatal e primeira, que tão horrível transformação operou tanto no moral como no físico de minha
prima, deve ser aqui mencionada, pela sua natureza mais
penosa e tenaz, uma espécie de epilepsia que terminava,
não raro, num estado cataléptico, uma catalepsia que se
assemelhava muito com a morte real, c da qual ela voltava
a si, em muitas ocasiões, de maneira surpreendentemente
abrupta. Entrementes, minha própria doença tomara rapidamente conta de mim - pois me disseram que para ela
não havia remédio-. assumindo, afinal, o caráter de uma
monomania, de uma forma nova c extraordinária: de hora
a hora, de minuto em minuto, crescia em vigor, adquirindo,
por fim , o mais incompreensível domínio sobre mim. Essa
monomania, se assim posso chamá-Ia, consistia de ·uma
irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito que,
na ciência metafísica, são denominadas atentas. J:. mais
<.JLIC provável que cu não esteja sendo compreendido mas receio que, na verdade, não haja maneira possível de
dar à maioria dos leitores uma idéia adequada dessa nervosa intensidade de interesse com que, em meu caso, a
faculdade de meditação (para não empregar termos técni57

cos) se ocupava e aprofundava na contemplação mesmo
dos objetos mais triviais do universo.
Meditar infatigavelmente durante horas seguidas, com a
atenção presa em algum frívolo desenho sobre a margem
ou no texto de um livro; absorver-me, durante a maior
parte de um dia de verão, na contemplação de uma sombra
curiosa a cair obliquamente sobre o tapete ou sobre o
assoalho; deixar-me ficar, uma noite inteira, a observar
a chama firme de uma lâmpada ou as brasas de uma lareira; sonhar o dia inteiro com o perfume de uma flor; repetir
monotonamente alguma palavra comum, até que o som,
devido às repetições freqüentes, deixasse de me transmitir
ao espírito qualquer idéia; perder todo o sentido de movimento ou de existência física por meio de uma absoluta
imobilidade corporal, longa e persistentemente mantida
- eis aí algumas das mais comuns e menos perniciosa~
fantasias produzidas por um estado das faculdades mentais
que não era, na verdade, inteiramente sem paralelo, mas
que, por certo, desafiava qualquer análise ou explicação.
Contudo, não quero ser mal intepretado. A anormal,
intensa e mórbida atenção assim despertada por objetos por
si só triviais não deve ser confundida, em seu caráter, com
essa tendência à meditação, comum a toda a humanidade,
e a que se entregam, em particular, as pessoas de imaginação ardente. Não era tampouco, como se poderia a
princípio supor, um estado extremo ou uma exageração
de tal tendência, mas originária e essencialmente precisa
e diferente. Num desses casos, o sonhador, ou fantasista.
estando interessado por um objeto em geral nada frívolo,
imperceptivelmente perde de vista tal objeto, num emaranhado de deduções c sugestões que do mesmo s.e originam, até que, ao término de um dia não raro repleto de
voluptuosidade, verifica que o incitamentum, ou a causa
primeira de suas meditações, se dissipou ou foi esquecido
por completo. Em meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo embora assumisse, através de minha
visão doentia, uma importância refl etida e irreal. Poucas ou
nenhumas deduções eram feitas e essas poucas se voltavam,
com obstinação, sobre o objeto principal, como sobre um
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centro. As meditações nunca eram agradáveis - e, ao fim
do devaneio, a causa primeira, longe de estar fora de minhas vistas, atingira aquele interesse sobrenaturalmente
exagerado que era a característica principal de minha
doença. Numa palavra, a faculdade espiritual particularmente exercida era, em mim, como já disse antes, a da
atenção, como é, no sonhador diário, a especulativa.
Meus livros, nessa época, se na verdade não contribuíam para acentuar aquele transtorno, participavam, em
grande parte, como se perceberá, pela sua natureza imaginativa e lógica, das qualidades características do meu
próprio mal. Lembro-me, entre outros, do tratado do nobre italiano Coelius Secundus Curio, De amplitudine
beati regni fDei 1, da grande obra de Santo Agostinho, A
cidade de Deus, e da De carne Christi, de Tertuliano, cuja
sentença paradoxal, "Mortus est Dei filius; credibile est
quia ineptum est; et sepultus resurrexit; certum est quia
impossibile est"'2, absorveu inteiramente o meu tempo, durante muitas semanas de laboriosa e infrutífera investigação.
Assim, alterada em seu equilíbrio apenas por coisas triviais, minha razão se assemelhava àquele rochedo oceânico de que fala Ptolomeu Hephestion, o qual, resistindo
firmemente a todos os ataques da violência humana e à
fúria ainda mais rude das águas e dos ventos, tremia ao
simples toque de uma flor chamada asfódelo. E embora,
a um pensador descuidado, pudesse parecer fora de dúvida que a alteração produzida, pela sua infeliz enfermidade, na condição moral de Berenice me proporcionasse
motivos para exercício dessa intensa e anormal meditação
cuja natureza me foi difícil explicar, tal não acontecia, de
modo algum, em meu caso. Durante os intervalos lúcidos
de minha enfermidade, sua desgraça me causava verdadeiro pesar, e aquela ruína total de sua bela e doce vida não
deixava de comover-me profundamente o coração, fazenEm latim no original: Da grandeza do feliz reino de Deus.
Em latim no original: O filho de Deus morreu; isto é crível porque é absurdo; e sepultado ressuscitou; isto é certo por ser im·
possível". (N. do E.)
I
2
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do-me pensar muitas vezes, com amargura, nos meios extraordinários pelos quais se operou, de maneira tão súbita, uma tão estranha transformação. Mas tais reflexões
não participavam da idiossincrasia de minha doença, sendo
como as que teriam ocorrido, em circunstâncias semelhantes, à maioria das criaturas humanas. Fiel ao seu próprio
caráter, minha enfermidade se manifestava nas menos importantes, porém mais surpreendentes modificações que se
operavam no estado físico de Berenice - na singular e
espantosa deformação de sua personalidade.
Durante os dias mais resplandecentes de sua incomparável beleza, eu, com toda a certeza, não a amara jamais.
Em meio à estranha anormalidade de minha existência,
meus sentimentos não provinham nunca do coração, enquanto que minhas paixões vinham sempre do meu espírito. Através do cinzento das madrugadas, nas sombras entrecruzadas da floresta, ao meio-dia, e no silêncio de minha biblioteca, à noite, ela perpassava ante meus olhos e
eu a via - não como a Berenice viva e palpitante, mas
como a Berenice de um sonho; não como um ser da terra,
carnal, mas como a abstração de um tal ser; não como
uma coisa para se admirar, mas para se analisar; não como
um objeto de amor, mas como tema de uma especulação
sumamente abstrusa e desconexa. E agora. . . agora eu
estremecia em sua presença, empalidecia à sua aproximação; e, embora lamentando amargamente a sua decadência
e o seu triste estado, recordava que ela me amara durante
longo tempo e, num mau momento, falei-lhe de casamento.
Finalmente, aproximava-se a época de nossas núpcias
quando, uma tarde de inverno - um desses dias inexplicavelmente cálidos, calmos e brumosos, que são como
que a ama-de-leite da bela Alcíone 1 - , me sentei no gabinete interior da biblioteca. Julgava estar sozinho, mas,
erguendo os olhos, vi Berenice à minha frente.
Foi minha imaginação excitada, ou a influência brumoComo Júpiter, durante a estação hibernal, concedia por duas
vezes sete dias de calor, os homens chamaram a esse tempo benigno e temperado "a ama-de-leite da bela Alcíone". - Simônides.
(Nota de E. A. Poe.)
1
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sa da atmosfera, ou o crepúsculo incerto do aposento, ou
as vestes cinzentas ·que lhe envolviam a figura. . . o que
tornava tão vago e incerto o seu contorno? Não saberia
dizê-lo. Ela não proferiu uma única palavra - e eu por
nada do mundo teria pronunciado um única sílaba. Um
calafrio percorreu-me o corpo; oprimiu-me urna sensação
de insuportável ansiedade; irreprimível curiosidade invadiume a alma, e, recostando-me na poltrona, permaneci um
momento imóvel, a respiração suspensa, os olhos cravados
em sua figura. Ai! Era excessiva a sua palidez, e nenhum
vestígio de seu ser anterior se escondia em qualquer linha
daquele contorno. Meu olhar, ardente, pousou-lhe, por
fim, no rosto.
A testa era ampla, muito pálida e singularmente plácida;
os cabelos, em outros tempos cor de azeviche, cobriam-na
em parte, tapando-lhe as frontes encovadas com inúmeros
anéis, agora de um loiro vivo, destoando acentuadamente,
em seu aspecto fantástico, da melancolia predominante de
seu rosto. Os olhos sem vida e sem brilho pareciam sem
pupilas. Involuntariamente, desviei a vista daquele olhar
vítreo, passando a contemplar os lábios finos e enrugados.
Estes se entreabriram e, num sorriso de especial significado, os dentes da modificada Berenice apareceram, lentamente, ante mim. Antes não me houvesse Deus jamais
permitido contemplá-los, ou que, tendo-o feito, houvesse
eu morrido!
Sobressaltou-me o ruído de uma porta que se fechava e,
erguendo os olhos, vi que minha prima saíra do aposento.
Mas - ai de mim! - não saíra do aposento desordenado
de meu cérebro, como também dele não seria afastado o
lívido e medonho espectro de seus dentes. Não havia uma
única mancha em sua superfície, uma única sombra em
seu esmalte, a mínima irregularidade em sua conformação
que, naquele breve momento do sorriso, não se gravasse,
indelevelmente, em minha memória. Vejo-os, agora, ainda
mais inequivocamente do que os havia contemplado antes.
Os dentes! . . . Os dentes! . . . Ali estavam, ali em toda a
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parte, visíveis e palpáveis à minha frente - longos, estreitos e excessivame nte alvos, com os pálidos lábios contorcendo-se em torno deles, como no primeiro momento em
que apareceram. Sobreveio, então, a plena fúria de minha
monomania, e lutei em vão contra a sua estranha e irresistível influência. Diante dos múltiplos objetos do mundo
exterior, eu não pensava em outra coisa senão naqueles
dentes. Sentia por eles um desejo frenético. Todos os outros assuntos e todos os meus demais interesses foram absorvidos pela sua contemplaçã o. Eles. . . somente eles
estavam presentes em minha visão mental, e sua única individualidad e se transformou na essência de minha vida
espiritual. Via-os sob todos os aspectos; revolvia-os em
todos os sentidos; estudava suas características. Refletia
longamente sobre suas peculiaridades. Meditava sobre sua
conformação . Cogitava acerca de sua natureza. Estremecia
ao atribuir-lhes, em minha imaginação, uma faculdade de
sensação e de sensibilidade e, mesmo quando não ajudados pelos lábios, uma capacidade de expressão moral. De
Mademoiselle Sallé foi dito - aliás mui to bem - que
"tous ses pas étaient des sentiments" 1, e, de Berenice, eu
acreditava ainda mais seriamente que toutes ses dents
étaient des idées! Des idéesJ2 - ah! aqui estava o pensamento idiota que me destruiu! Des idées! - Ah, era por
isso que eu os cobiçava tão loucamente! Sentia que somente a posse deles poderia restituir-me a paz, fazendo-me
recobrar a razão.
E, assim, caiu a noite sobre mim e, depois, vieram as
trevas, e se detiveram, e se dissiparam, e raiou o novo dia,
e as brumas de uma segunda noite se formaram em torno
- e eu ainda continuava sentado, imóvel, no aposento
solitário, mergulhado ainda em meditação, e ainda o fantasma dos dentes mantinha a sua terrível ascendência sobre a minha pessoa, enquanto, com a mais viva e horrenda
nitidez, flutuava em derredor, entre as luzes e as sombras
cambiantes do aposento. Por fim, irrompeu sobre os meus
1

2

"Todos os seus passos eram sentimentos." (N. do E.)
"Todos os seus dentes eram idéias! Idéias!" (N. do E.)
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sonhos um grito de horror e desalento, após o que se
seguiu, decorrido um instante, um ruído de vozes agitadas,
entremeadas de muitos gemidos surdos de tristeza ou de
dor. Levantei-me da poltrona e, escancarand o uma das
portas da biblioteca, vi, de pé, na antecâmara, uma criada
desfeita em pranto, que me disse que Berenice. . . já não
existia! Sofrera um ataque de epilepsia nas primeiras horas
da man hã e, agora, ao cair da noite, o túmulo já estava
preparado para a sua ocupante, e terminados todos os preparativos para o sepultamento .
Com o coração angustiado, oprimido pelo receio, dirigi-me com repugnância para o quarto de dormir da defunta. Era um quarto grande, muito escuro, e, a cada
passo, eu me chocava com os preparativos do sepultamento. Os cortinados do leito - disse-me um criado - estavam fechados sobre o ata úde, no qual - acrescentou ele,
em voz baixa - estava tudo que restava de Berenice.
Quem teria me perguntado se eu não queria ver o corpo?
Não vi moverem-se os lábios de ninguém; entretanto, a
pergunta fora realmente feita e o eco das últimas sílabas
ainda soava pelo quarto. Era impossível resistir e, com
uma sensação opressiva, dirigi-me vagarosamen te para o
leito. Ergui de leve as sombrias dobras das cortinas; mas,
ao soltá-las, caíram sobre meus ombros, separando-m e do
mundo dos vivos e deixando-me na mais estreita comunhão com a defunta.
Todo o ar do quarto cheirava ·a morte; mas o cheiro
característico do ataúde me fazia mal a ponto de imaginar
que o cadáver exalava um odor deletério. Daria tudo para
fugir, para livrar-me da perniciosa influência mortuári3.
para respirar, mais uma vez, o ar puro da natureza. Mas
fugi am-me as forças para mover-me, meus joelhos tremiam e sentia-me como que enraizado no solo, a olhar
fixamente o rígido cadáver, estendido no ca.ixão aberto.
Deus do céu ! Seria possível? Estaria ficando louco? Ou
o dedo da qefunta se mexera no sudário que a envolvia'!
Tremendo de inenarrável terror, ergui lentamente ?S ol~os
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para ver o rosto do cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo
com um lenço, o qual, não sei como, se desatara. Os lábios
lívidos se torciam numa espécie de sorriso, e por entre sua
moldura melancólica os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis, se me mostravam ainda, com uma realidade
demasiado vívida. Afastei-me convulsivamente do leito,
e, sem pronunciar uma palavra, como um louco, saí correndo daquele quarto de mistério, de horror e de morte .. .
Encontrei-me de novo sentado na biblioteca, e de novo
sentado lá sozinho. Parecia-me haver despertado de um
sonho confuso e excitante. Sabia que já era meia-noite c
que, desde o pôr do sol, Berenice se achava enterrada.
Mas não tinha nenhuma compreensão clara, positiva, do
lúgubre período intermediário. Contudo, minha memória
estava cheia de horror - horror tanto mais horrível por
ser vago, e terror mais terrível pela sua ambigüidade. Era
uma página espantosa do livro de minha existência, escrita,
toda ela, de recordações vagas, atrozes e ininteligíveis.
Esforcei-me por decifrá-las, mas· em vão; de quando em
quando, como se fosse o espírito de um som morto, um
grito de mulher, penetrante e estridente, parecia soar em
meus ouvidos. Eu havia realizado um ato. . . Mas qual?
Dirigia a mim mesmo essa pergunta em voz alta, e os ecos
sussurrantes do aposento respondiam: "Mas que ato foi
esse?"
Na mesa, a meu lado, ardia uma lâmpada e, perto dela,
estav~ u~a caixinha. Não possuía nada de notável, e eu já
a hav1a VISto, antes, muitas vezes, pois pertencia ao médico
da famíli.a. Mas por que estava ela ali e por que razão eu
estremecia ao contemplá-la? Isso, afinal, pouco importava,
e meus olhos pousaram, por fim, sobre as páginas de um
livro, detendo-se diante de uma frase sublinhada. Eram as
palavras singulares, mas simples, do poeta Ebn Zaiat:
"Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem,
cl}ras meas aliquantulum fore levatas". Por que, então, ao
le-Ias, meus cabelos se puseram de pé e meu sangue se
congelou nas veias?
Bateram de leve na porta da biblioteca e, pálido como
um habitante do túmulo, um criado entrou, nas pontas dos
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pés. Seu aspecto era de extremo terror, e falou-me com
voz trêmula, rouca e muito baixa. Que me disse ele? Ouvi
algumas frases cntrccortadas. Falou-me de um grito espantoso que perturbava o silêncio na noite ... da reunião de
toda a criadagem ... de uma busca na direção do lugar de
onde vi nha o som - e, então, o tom de sua voz se tornou
arrepiantemente nítido, ao referir-se a um túmulo violado ... a um corpo desfigurado em sua mortalha, mas respirando c palpitando ainda ... ainda vivo!
Apontou para minhas roupas: estavam manchadas de
lama c de sangue coagulado. Eu nada falei, e ele me
tomou, de licadamente, a mão: tinha sinais de unhas humanas. Dirigiu minha atenção para um objeto apoiado
contra a parede. Fitei-o durante alguns minutos: era uma
pá. Lançando um grito, atirei-me de um salto sobre a mesa
e apanhei a caixa que lá estava. Mas não conseguia abri-la
e, em meu tremor, escorregou de minhas mãos, caiu pesadamente e fez-se em pedaços. Dela, com um ru ído tilintante, rol aram alguns instrumentos de cirurgia dental ,
entremeados com trin ta e duas minúsculas peças brancas,
semelhantes ao marfim, que se esparramaram, aqui e acolá,
pelo assoalho.
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MANUSCRITO ENCONTRADO
NUMA GARRAFA

Qui n'a plus qu'tm mamem à vivre
N'a plus rien à dissimu/er.•
Quinault - Atys

De minha pátria e de minha família, pouco tenho a
dizer. A má conduta e a passagem dos anos afastaram-me
de ambas. Os bens que herdei me permitiram uma educação fora do comum, e certa tendência contemplativa de
meu espírito tornou-me apto a classificar metodicamente
os fatos interpretados através de meus diligentes estudos na
juventude. Sobretudo as obras dos moralistas alemães me
proporcionaram grande deleite, não por admirar, mal avisadamente, a sua loucura eloqüente, mas pela facilidade
com que os meus rigorosos hábitos de raciocínio me permitiam perceber suas falsidades. Tenho sido censurado, com
freqüência, devido à aridez de meu gênio; uma deficiência
de imaginação me foi imputada como um crime, e o pirronismo de minhas opiniões sempre me deu notoriedade. De
fato, receio que uma grande inclinação pela filosofia física
me tenha impregnado o espírito de ·um erro muito comum
em nossa época: o hábito de relacionar com os princípios
dessa ciência mesmo as coisas menos suscetíveis de semelhante relação. De um modo geral ninguém poderia estar
menos sujeito do que eu a deixar-se arrastar para fora da
severa jurisdição da verdade pelo ignes fatui2 da superstição. Pareceu-me conveniente insistir nestas premissas,
receoso de que a incrível narração que vou fazer fosse
considerada como produto de uma imaginação crua, e não
como uma experiência positiva de um espírito para o qual
1 Quem tem apenas um momento de vida não tem mais nada a
dissimular. (N . do E.)
2 Fogo-fátuo. (N. do E.)
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os devaneios fantasiosas sempre foram encarados como
letra morta, como coisa sem valor.
Depois de muitos anos gastos em viagens por terras
estrangeiras, embarquei, no ano de 18 ... , no porto de
Batávia, na rica e populosa ilha de J ava, para um passeio
pelas ilhas do arquipélago. Embarquei como simples passageiro, sem outra coisa que me induzisse a tal senão uma
inquietude nervosa que me perseguia como um demônio.
Nosso barco era um belo navio de cerca de quatrocentas
toneladas, guarnecido de cobre e construído em Bombaim,
de teca de Malabar. Levava um carregamento de algodão
e azeite, proveniente das Laquedivas. Tínhamos também
a bordo fibras de coco, açúcar mascavo, manteiga de leite
de búfala, cocos e algumas caixas de ópio. O navio fora
mal estivado e, por conseguinte, rangia.
Partimos com um simples sopro de vento e durante muitos dias permanecemos ao largo da costa oriental de Java,
sem qualquer incidente que quebrasse a monotonia de
nossa rota senão o encontro ocasional com algum dos
pequenos barcos costeiros do arquipélago a que nos destinávamos.
Uma noite, em que me achava debruçado ao corrimão
da popa, observei, a noroeste, uma nuvem isolada, bastante singular. Distinguia-se tanto pela sua cor como por
ser a primeir a que víamos, desde a nossa partida de Batávia. Examinei-a atentamente até o pôr do sol, quando ela,
de repente, se estendeu tanto para leste como para oeste,
cingindo o horizonte com uma estreita faixa de vapor,
que se .assemelhava a uma linha costeira muito baixa.
Logo depois, chamaram-me a atenção o aspecto avermelhado da Lua e o estranho caráter do mar. Operâva-se,
neste, uma rápida mudança, e a água parecia mais transparente do que de costume. Podia ver claramente o fundo;
não obstante, ao lançar a sonda, verifiquei que havia
quinze braças 1 de profundidade. O ar to rnou-se intoleravelmente quente, saturando-se de exalações semelhantes às
1

Braça: m edida inglesa equi1•a/ente a aproximadamem e 1,8 metro. (N. do E.)
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que se erguem, em espirais, dos metais incandescentes. Ao
cair da noite, a brisa extinguiu-se por completo, sendo
impossível conceber-se calmaria mais absoluta do que
aquela. A chama de uma vela ardia sobre a popa sem que se
percebesse o mínimo movimento, e um longo fio de cabelo.
preso entre o indicado r e o polegar, não revelava a menor
viração. Contudo, como o capitão afirmara que não havia
indício algum de perigo, e como seguíamos, à deriva, para
terra, foram dadas ordens para que as velas fossem arriadas e para que se descesse a âncora. Não se colocou
nenhum vigia, e a tripulação, constituída principalmente
de malaios, se acomodou, deliberadamente, sobre o convés.
Desci ao meu camarote, sem que deixasse de sentir a pn.:monição de uma desgraça. Efetivamente, todos os indícios
justificavam o meu receio de que houvesse um simum.
Disse-o ao capitão, mas ele não deu atenção às minhas
palavras, não se dignando, sequer, responder-me. Minha
intranqüilidade, porém, não me permitia dormir c, cerca
lia meia-noite, subi ao convés. Ao colocar o meu pé sobre
o último degrau da escada, surpreendeu-me um ruído forte,
semelhante ao produziuo pelo rápido girar de uma roda
ue moinho, e, antes que pudesse ve rificar de que se tratava,
senti que o navio estremecia, sacudido com violência. Logo
a segui r, enorme vagalhão fez com que o barco adcrnasse
perigosamente c, passando sobre nós, va rreu o convés de
popa a proa.
A pró pria violência da rajada contribuiu, em grande
parte, para salvar o navio. Completamente tomado pelas
águas, seus mastros foram arrancados e, após um minuto,
o barco ergueu-se, pesadamente, uo mar, vacilou um instan te sob a enorme pressão da tormenta c, por fim, recobrou sua estabilidade.
Escapei da morte po r verdadeiro e inexplicável milagre.
Aturdido pelo violento impacto da água, encontrei-me, ao
voltar a mim, comprimido entre o leme e o cadaste. Pusme de pé com grande dificuldade e, ao olhar, tonto, em
torno, tive a impressão de que nos achavámos em meio
de ondas de rebentação, tão espantoso e inacreditável era
o redemoinho de águas tumultuosas e espumejantes em
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que nos encontráva mos engolfados . Decorrido um momento, ouvi a voz de um vel ho sueco, que embarcara
poucos minutos antes de o navio partir. Gritei-lhe a plenos
pulmões e ele, afinal, veio ao meu encontro, cambaleante.
Verificamos, logo, que éramos os únicos sobreviventes do
acidente. Com exceção de nós, todos os que se achavam
no convés haviam sido varridos para o mar; o capitão e os
marinheiros deviam ter perecido enquanto dormi<lm, pois
as cabinas fo ram inundadas . Sem assitência, pouco podíamos faze r pela segurança do navio, e nossos esforços foram, a princípio, paralisado s pela impressão de que iríamos soçobrar. Nossa amarra, certamente , ao primeiro
sopro do furacão, partira-se como um fio de linha; do
contrário, teríamos sido imediatam ente tragados pelas
vagas. Deslizáva mos com espantosa velocidade sobre o
mar, enq uanto a água se precipitava sobre as visíveis brechas. O vigamento àa po pa estava terrivelme nte avariado
e, sob todos os aspectos, havíamos sofrido danos consideráveis; mas, para nossa grande alegria, vimos que as bombas funcionava m e que a carga permanece ra mais ou menos
em seu lugar. A fúria maior da tormenta já havia cessado
e a violência do . ven to não parecia prenunciar grande peri go. Contudo, esperávam os, apreensivos, qu e a ventania•
cessasse de todo, compreend endo que, na lamentáve l
situação em que se achava o barco, pereceríam os inevitavelmente cm meio dos tremendos vagalhões que por certo
se seguiri am. Mas parecia que essa justa apreensão não iria
converter-se logo cm realidade. Durante cinco dias e cinco
noites inteiros - du rante os quais todo o nosso alimento
consistiu apenas de uma pequena quantidade de açúca r
mascavo, conseguido à custa de grande dificulçlade, no
cas telo de proa - , o barco prosseguiu cm sua march a com
um a rapidez incalculável, impelido por rápidas e sucessivas
rajadas de vento, as quais, embora não se igualassem ao
verdadeiro ímpeto do simum, eram, no entanto, muito mais
terríveis q ue qualquer o utra tempestad e por mim presenciada. Durante os quatro primeiros dias, o nosso curso,
salvo pequenas variações, foi o de sudeste, na direção da
costa da Nova H olanda. No quinto dia, o frio tornou-se
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intenso, embora o vento soprasse em torno de um ponto
mais para o norte. O Sol ergueu-se com um brilho ~mareio
e enfermiço, ascendend o apenas alguns graus acima do
horizonte, e projetando apenas uma luz fraca. Não se ~ia
nuvem alguma; não obstante, o vento aumentava , em raJadas violentas e intermiten tes. Cerca do meio-dia, o aspecto
do Sol , tanto quanto podíamos vê-lo, despertou _nossa
atenção. Não projetava nada que se assemelhas se a sua
verdadeira luz, mas sim uma espécie de sombrio e triste
clarão sem reflexo , como se os seus raios estivessem todos
pola rizados. Pouco antes de mergulhar no túrgido mar, .suas
chamas centrais se apagaram subitamen te, como se tivessem sido extintas à pressa por algum poder inexplicável.
Não era mais do que um pálido disco prateado, quando
submergiu no insondável oceano.
Aguardam os em vão a chegada do sexto d ia, mas esse
di a ainda não chegou para mim ; para o sueco, não chegou
jamais . A partir de então, fomos en~olvidos por .u ma escuridão de breu, de modo que não podiamos ver objeto alg~m
que se encontrass e a mais de vinte passos do navio. A nmtc
eterna continuava a envolver-n os, sem que fosse atenuada
pelo brilho fosfórico do mar, a que estávamos acostumados nos trópicos. Observam os também que, ~mbora a tc~1pestade continuasse a desencade ar-se .com Incessante VIOlência, já não sentíamos nenhuma aparência de ressaca ?u
de es puma, como acontecera até então. Em torno de nos,
tudo era horror, escuridão es pessa, e o negro deserto de
ébano derretido. Terrores supersticiosos infiltravam -se, aos
poucos, no espíri to do velho sueco, e minha própria alma
se abismava em silencioso espanto. Abandona mos, por
considerá-los inúteis, todos os cuidados que vínhamos dispensando ao navio e, abraçados o melhor qu e podíamos
ao mastro de mezena, o lhávamos ama rgamente o imenso
oceano. Não d ispúnhamo s de meios para calcul ar o te mpo.
como tampouco podíamos formar a meno r conjetura quanto à nossa verdadei ra situação. Tínhamos, porém, plena
consciênci a de haver navegado mais para sudoeste do qu e
quaisqu er o utros navegantes anterio res,. e . causa~a-no s
grande surpresa não deparar com os habituais obstaculos
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de gelo. Entrementes, cada m inuto parecia ser o último;
cada vagalhão, o último que nos envolveria. A agitação do
mar ultrapassava tudo que eu imaginara possível, e constitui um milagre não termos sido instantaneamente tragados
pelas vagas. Meu companheiro falava da leveza do carregamento e recordava as excelentes qualidades de nosso navio.
Mas eu não podia deixar de sentir a completa inutilidade
de qualquer esperança, e preparei-me melancolicamente
para aquela morte que nada poderia adiar por mais de
uma hora, visto que, a cada avanço do barco, a agitação
daquele negro e estupendo mar se tornava mais desanimadora e espantosa. Às vezes, a uma altura maior que a
do albatroz, faltava-nos o fôlego; outras vezes, ficávamos
tontos com a velocidade com que mergulhávamos em algum
inferno líquido; onde o ar era estagnado e nenhum som
perturbava o sono do kraken 1•
Estávamos no fundo de um desses abismos, quando um
grito estridente de meu companheiro ecoou medonhamente
na noite:
- Veja! Veja! - gritou em meus ouvidos. - Deus
Todo-Po deroso! Veja! Veja!
Enquanto ele falava, percebi o clarão triste e sombrio de
uma luz vermel ha, a fl utuar sobre a vertente do imenso
abismo em que nos achávamos e a lançar sobre o nosso
convés um vacilante reflexo. Erguendo os olhos, deparei
com um espetáculo que me fez gelar o sangue nas veias.
A uma al tura tremenda, diretamente sobre nós, justamente
sobre a precipitosa muralha de água, navegava um navio
gigantesco, que deslocaria talvez quat ro mi l tonel adas. Embora se achasse no topo de uma onda que teria mais de
cem vezes a sua altura, o barco excedia, em tamanho,
qualquer outro navio da Companhia das índias Orientais.
Seu imenso casco era de um negro carregado, que não
era atenuado por nenhum dos ornamentos habituais de um
navio. Uma única fi leira de canhões lançava s uas bocas
pelas aberturas da amurada, refletindo em suas superfícies
1

Monstro marinho fabuloso, do folclore escandinavo. (N . do T.)
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polidas a luz de inúmeros fa róis de combate, os quais
balouçavam de um lado para outro, presos a seus cordames .
Mas o que nos encheu, principalmente, de horror e assombro foi o fato de navegar com as vetas desfraldadas, num
mar tumultuoso e sob renatural como aquele, em meio de
um furacão incontrolável. Quando primeiro o vimos, só
se divisava a proa, enquanto o navio se erguia, lentamente,
do vago e medonho abismo que havia atrás. Durante um
momento de intenso horror, vacilou sobre o topo do abismo, como se contemplasse o seu próprio feito estupendo:
depois, estremeceu, cambaleou ... e deslizou pe ta vertente.
Não sei como, naquele instan te, consegui dominar o meu
espírito. Afastando-me vacilante, o ma is que podia, para a
popa, aguardei, impávido, o desastre iminente. Nosso próprio barco abandonava, por fim, a sua luta, e começava
a mergulhar· de proa. O choque da massa que descia o
atingiu, por conseguinte, naquela parte de sua estrutura que
se achava su bmersa, e o resultado inevitável da colisão foi
lançar-me de encontro ao co rdame do navio desconhecido.
Quando caí, o navio permaneceu um instante à capa e,
depois, prosseguiu. Atri buí à confusão reinante no momento o fato de eu haver conseguido escapar sem ser
pressentido pe ta tripulação. Não me custou grande trabalho
esca par pela escotilha principal, que estava parcialmente
aberta, ocultando-me no porão. Dificilmente poderia explicar por que razão agi dessa maneira. Um vago sentimento
de medo, que se apode rou de meu espírito ante o aspecto
daqueles navegantes, talvez tenha sido o que me levou a
ocultar-m e. Não me senti disposto a confiar a minha so rte
a uma raça de gente que, desde o primeiro relance de o lhos,
me ofereceu, pela sua estranheza, tantos motivos de dúvid a
c de desconfiança. Achei, pois, conveniente descobrir no
porão um lugar adequado onde pudesse continuar escondido. Fi-lo removendo um a pequena parte do madeiramen to. de modo a poder ocultar-me convcn icntemcntL·
entre a estru tura interior do imenso casco do navio.
Mal havia terminado o meu trabalho, quando um ruído
de passos no porão fez com que usasse o meu esconderi jo.
7~

Um ho mem, com passos incertos c vacilantes, passou por
perto de mim. Não pude ve r-lhe o rosto, mas tive o portunidade de observar o seu aspecto geral. Tinha todas as
característica s de uma pessoa muito velha e enferma . Seus
joelhos cediam ante o peso dos anos, e todo o se u co rpo
tremia. Murmurava para si mesmo, em voz baixa e entrecortada, palavras de um idioma q ue me era incompreens ível, enquanto revolvia, num canto, uma pilha d e instrumentos de as pecto est ranho c cartas de navegação estragadas pelo tempo. H avia em suas maneiras um misto da
rabugice da segunda infância e a solene d ignidade de um
deus. Por fim, subiu ao convés c não o vi mais.
Apoderou-se de minha alma um sentimento que não
tenho palavras para exprimir .- uma sensação que não
admitia análise, que não encontrava tradução nas lições do
passado e que, receava, não encontrari a ex plicação nos
textos futuros. P ara um espírito como o meu, es ta consideração constituía um suplício. J amais - estou certo de
q ue jamais - serei satisfeito quan to à natureza de minhas
concepções. Contudo, não é de est ranhar que essas idéi as
sejam indefiníveis, já qu e têm sua o rigem em fontes tão
absolutamen te inéditas. Incorporo u-se à minha alma um
novo sentimento, uma nova entidade.
Faz muito tempo que pisei pela primeira vez o convés
desse navio terrível, e os raios d e meu d estino se concentram, ao que me parece, num úni co foco. Homens incompreensíveis! Mergulhados em meditações cuja natureza não
me é possível adivinhar, passam por mim sem que me
vejam. Ocultar-me seria uma loucura de minha parte, pois
esta gente não me verá. Ainda há pouco, passei diretamente
diante dos olhos do imediato; não faz muito tempo, ousei
entrar na própria cabina privada do capitão, retirando de
lá o material com que esc revo, com que tenho escrito até
agora. Continuarei, de tempos em tempos, este diário . .f:
verdade que talvez não tenha oportunidad e de fazê-lo
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chegar ao conheciment o do mundo, mas não deixarei de
esfo rça r-me para que tal aconteça. No último mo mento,
encerrarei o manusc rito numa ga rrafa e lançá-la-ei ao mar.
Ocorreu um incidente que me deu novo motivo pa ra
meditação. Serão acaso tais coisas conseqüênci as de pura
casualidade? Atrevi-me a sair ao convés e lancei-me, sem
atrair qual que r atenção, sobre um a pilha de coisas barulhen tas e velhas velas que se achavam no fu ndo de um
escaler. Enquanto meditava sobre a singularidad e do meu
destino, eu, inconsciente mente, passava um a brocha alcatroada pelos cantos de um cutelo, cuidadosame nte dobrada,
que se achava perto de mim, sobre u m barri l. O cutelo
está agora inclinado sobre o navio, e us toques d istraídos
da brocha fo rmaram a palavra " descoberta" .
Fiz, ultimamente , algumas observações sobre a estrutura
do navio. Embora bem armado, não se trata, creio eu, de
um navio de gue rra. Seu cordame, construção c equ ipamento geral afastam tal suposição. O que ele não é, posso
facilmente dizer; mas me é impossível dizer o que é. Não
sei po r que motivo, mas, examinando a estranh a c singular
fo rma desse navio, suas proporções colossais, seu enorme
conju nto de velas, sua p roa severamente simples e sua popa
de estilo antiquado, tenho, às vezes, a sensação de estar
diante de coisas fa mi liares, que me passam pelo espírito
de mistura com vagas e imprecisas lembranças de antigas
crônicas estrangeiras e de séculos bastante remotos.
Estive exa minando o arcabouço do navio. f: construído
de um material oue me é descon hecido. H á, em suas madeiras, algo q ue ·me parece imp róprio para o uso a que
foram destinadas. R efiro-me à sua extrema porosidade,
considerada independent emente do desgaste natural decorrente da navegação por estes mares e do apodrecimen to
devido à velhice. T alvez esta observação pareça excessivamente sutil, mas parece-me que esta madeira possu i todo~
os característico s de um carvalho es panhol , se é que o car-
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valho es panhol pudesse ser distendido por meios artificiais.
Ao reler a frase anterior, lembro-me de um curioso apotegma de um velho lobo-do-mar holandês. " Isto é tão
certo", costumava dizer, quando havia qualquer dúvida
quanto à veracidade de suas narrativas, "isto é tão certo
como é ce rto que existe um mar em que o próprio navio
aumenta de tamanho, como o corpo vivo de um marinheiro."

Há cerca de uma hora, tive a audácia de me meter entre
um grupo de tripulantes. Não deram atenção à minha
pessoa e, embora me encontrasse bem no meio deles, pareciam inteiramente alheios à minha presença. Como aquele
que vi, pela primeira vez, no P?rão, todos eles tinha~ o
aspecto de homens extraordinan amente velhos. Seus JOelhos tremiam, inseguros; tinham os ombros curvados pela
decrepitude; suas peles enrugadas tremiam com o vento; as
vozes eram baixas, trêmulas e entrecortada s; os olhos destilavam lágrimas senis, e seus cabelos grisalhos agitavamse terrivelmente em meio da tempestade. Em torno deles,
espalhados por todos os cantos do convés, achavam-se
instrumentos matemáticos inteiramente obsoletos e de aspecto estranho.

Referi-me, acima, a um cutelo inclinado. A partir de
en tão, o navio, impelido em cheio pelo vento, continuou
sua terrível marcha para o sul, com todas as velas enfunadas, desde a borla do mastaréu até os cutelos inferiores,
a jogar violentamen te em meio do mais espantoso inf~rno
líquido que a imaginação possa conceber. Acabo de deixar
o convés, onde me parecia impossível manter-me de pé,
embora a tripulação pareça não sofrer o mínimo que seja.
~ Parece-me um milagre dos milagres que o nosso barco não
seja engolido de repente, de um a vez por todas, pelas
áouas. Por certo, estamos condenados a pairar continuan;ente à beira da eternidade, sem dar o mergulho final no
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abismo. Com a facilidade de uma gaivota, rápida comP
uma flecha, deslizávamo s sobre vagas mil vezes mais estupendas do que quaisquer outras que cu já houvesse visto.
e as ondas colossais erguem suas cabeças sobre nós como
demônios das profundezas do inferno, mas dcmônios qu~
se limitam a simples ameaças, dcmônios que estão proibidos de destruir. Sou levado a atribuir a frcqüência com
que o navio se livra dos perigos ü única causa que potk
ser responsável por tal coisa. Devo su po r que o barco s~
acha sob a influência de alguma poderosa corrente, ou de
alguma impetuosa ressaca.

Vi o capitão frente a frente, cm sua própria cabina, m<~s
como era de espe rar, não prestou atenção alguma ú minha
pessoa. Embora nada haja em sua aparência que, para um
observador casual, possa classificá-la de superior ou inh:rior à de um homem comum, o assombro que senti ao vê-lo
era um misto de respeito e de terror supersticioso . Tem,
mais ou menos, minha própria estatura; isto é, aproximadamente cinco pés e oito polegadas. f: bem proporciona do
e de aspecto robusto, embora nada haja nele de excepcional. Mas é a singular expressão de seu rosto, o intenso,
terrível e impressionan te aspecto de extrema vel hice que
desperta cm meu espírito um sentimento ... um sentimento indizível. Sua testa, ainda que pouco enrugada, parece
suportar o peso de mil anos. Os cabelos grisalhos são como
que arquivos do passado, e os ol hos, ainda mais cinzentos,
são como que as sílabas do futuro. O assoalho de seu
camarote está coberto de estranhos volumes in-folio com
cantoneiras de fer ro, instrumentos científicos fora de uso
c cartas de navegação obsoletas, há muitO esquecidas. T inha a cabeça apoiada sobre as mãos c fitava, com os olhos
p:;:netrantes c inquietos, um pergaminho que me par~ceu.
um a ordem superior, levando, indubitavelm ente, a assmatura de um monarca. Murmurou para si mesmo- como o
fizera o primeiro marujo com que deparei no porão algumas sílabas mal-humorad as de uma língua estranha, ~.
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embora ele se encontrasse ao meu lado, sua voz parecia
chegar aos meus ouvidos de uma milha 1 de distância.
Tanto o navio como tudo o que nele existe se acham
saturados pelo espírito de outras épocas. Os membros da
tripulação andam de um lado para outro como fantasmas
de séculos extintos; seus olhos têm uma expressão ansiosa
e inquieta; quando, ao passar por mim, as luzes lívidas dos
faróis iluminam suas mãos, sinto algo como jamais senti,
embora tenha sido, durante toda a minha vida, um negociante de antiguidades, e haja-me embebido das sombras
das colunas caídas de Balbeque, Tadmor e Persépolis, e
isso durante tanto tempo, que a minha alma també!Jl se
transformou numa ruína.
Quando lanço o olhar em torno, envergonho-me de meus
temores passados. Se tremi ante a tempestade que até
agora nos açoitou, como dar uma idéia da luta entre o
vento e o oceano, luta diante da qual as palavras tufão e
simum se tornam triviais e inexpressivas? Tudo, em torno
do navio, é negro como as trevas de uma noite eterna, em
meio de um mar caótico e sem espumas; mas, cerca de
uma légua de distância para cada lado, pode-se divisar,
indistintamente e a intervalos, estupendas muralhas de gelo,
a erguer-se para o céu desolado, como se fossem os muros
do universo.
Como imaginei, o navio demonstrou estar sendo impelido
por uma corrente marítima, se é que assim se pode designar adequadamente uma maré que, uivando e ululando
pelo alvo gelo, reboa para o sul com uma velocidade semelhante à da queda abrupta de uma catarata.
Julgo inteiramente impossível que alguém possa imagi1

Milha: medida ingles~ equivalente a 1 609 metros. (N. do E.)
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nar os horrores por que passei; não obstante, a curiosidade
de penetrar os mistérios destas espantosas regiões predomina sobre o meu desespero, e me reconciliará com os
aspectos mais odiosos da morte. É evidente que nos encaminhamos rapidamente para algum conhecimento excitante
- para algum segredo que não deverá ser jamais revelado,
e cujo final será a destruição. Talvez esta corrente nos
conduza ao próprio pólo sul. f:. preciso confessar que uma
suposição assim tão aparentemente insensata tem todas as
probabilidades a seu favor.
A tripulação anda pelo convés com passos trêmulos e
inquietos; mas há no semblante de todos algo que se assemelha mais à avidez da esperança do que à apatia do
desespero.
Enquanto isso, o vento sopra ainda pela popa e, como
navegamos com todas as velas enfunadas, o navio, às vezes,
ergue-se sobre o mar! Oh, horror dos horrores! O gelo
abre-se subitamente, à esquerda e à direita, e rodopiamos
vertiginosamente, em imensos círculos concêntricos, em
torno das bordas de gigantesco anfiteatro, cujos muros se
perdem nas trevas e nas distâncias. Mas pouco tempo me
resta para meditar sobre o meu destino! Rapidamente, os
círculos se estreitam. . . e afundamos nas garras do rededoinho. Em meio ao rugir, ao ulular, ao atroar do oceano
e da tormenta, o navio estremece e -oh, meu Deus!
começa a afundar!

Nota: O Manuscrito encontrado numa garrafa foi publicado,
pela primeira vez, em 1831. Só muitos anos depois tive ocasião de
conhecer os mapas de Mercator, nos quais se vê o oceano desaguar, por quatro bocas, no abismo polar (setentrional), sendo absorvido pelas entranhas da terra. Quanto ao pólo, é representado por
negro rochedo, que se eleva a uma altura prodigiosa.
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WILLIAM WILSON 1

Que dirá ela? Que dirá a terrível consciência,
aquele espectro no meu caminho?
Chamberlain - Pharronida

Que me seja permitido, no momento, chamar-me William Wilson. A página em branco, que tenho diante de
mim, não deve ser manchada com meu verdadeiro nome.
Esse nome já tem sido demais objeto de desprezo, de
horror e de ódio para minha família. Os ventos indignados
não têm divulgado, até nas mais longínquas regiões do
globo, a sua incomparável infâmia? Oh! de todos os proscritos, o proscrito mais abandonado! - não estás morto
para sempre a este mundo, às suas honras, suas flores e
aspirações douradas? - e uma nuvem densa, lúgubre.
ilimitada, não pende eternamente entre tuas esperanças ~
o céu?
Não desejaria, mesmo que pudesse, encerrar hoje, nestas páginas, a lembrança dos meus últimos anos de indizível miséria e crimes imperdoáveis. Esse período recente
de minha vida alcançou subitamente um auge de torpeza,
da qual quero apenas determinar a origem. Os homens,
em geral, tornam-se vis gradualmente. Mas, de mim, toda
a virtude se desprendeu num minuto, de re pente, como
um manto. Da perversidade relativamente comum, encontrei-me, a passo de gigante, em enormidades maiores que
as de Heliogábalo. Permitam-me contar o acaso, o acidente único que me trouxe essa maldição. A morte se
aproxima e a sombra que a precede lançou uma influên cia suavizadora em meu coração. Passando através do sombrio vale, anseio pela simpatia - ia dizer piedade - de
meus semelhantes. Desejaria persuadi-los de que fui, de
1

Tradução de Berenice Xavier.
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certa maneira, o escravo de circunstâncias que desafiavam
todo o controle humano. Desejaria que descobrissem para
mim, nos detalhes que lhes vou dar, algum pequeno oásis
de fatalidade, num deserto de erros. Queria que concordassem - se é que não podem recusar-se a concordar que, embora este munto tenha conhecido grandes tentações, jamais um homem foi tentado assim e certamente
jamais sucumbiu desta maneira. Será por isso que não
conheceu os mesmos sofrimentos? Na verdade não terei
vivido num sonho? Não estarei morrendo vítima do horror
e do mistério das mais estranhas de todas as visões sublunares?
Descendo de uma raça que se distinguiu, em todos os
tempos, por um temperamento imaginativo e facilmente
impressionável; e minha primeira infância provou que eu
herdara em cheio o caráter de minha família. Avançando
em idade, esse caráter desenvolveu-se com mais força, tornando-se, por várias razões, uma causa de séria inquietação para meus amigos e de prejuízo positivo para mim
mesmo. Tornei-me voluntarioso. dado aos mais selvagens
caprichos, fui presa de paixões indomáveis. Meus pais, que
eram de espírito fraco, e atormentados pelos defeitos constitutivos da mesma natureza, pouco podiam fazer para
deter as tendências más que me caracterizavam. Fizeram
algumas tentativas fracas. mal dirigidas. que fracassaram
completamente e que para mim trouxeram um triunfo
completo. A partir desse momento, minha voz foi uma lei
doméstica e, numa idade em que poucas crianças deixam
de obedecer à disciplina, fui abandonado ao meu livre
arbítrio e tornei-me senhor de todas as minhas ações exceto de nome.
Minhas primeiras impressões da vida de estudante ligamse a uma vasta e extravagante casa do estilo elisabetano.
numa aldeia sombria da Inglaterra, decorada de numerosas
árvores gigantescas e nodosas e da qual todas as casas eram
l!xcessivamente antigas. Parecia. na verdade, um lugar de
sonho, essa velha cidade venerável. bem própria para encantar o espírito. Neste momento, mesmo. sinto na imaginação o estremecimento do frescor de suas avenidas
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profundamente sombreadas, respiro as emanações de seus
mil bosques e tremo ainda com uma indefinível volúpia à
nota profunda e surda do sino, rompendo, a cada hora,
com seu rugir súbito e moroso, a quietude da atmosfera
sombria na qual se enterrava e adormecia o campanário
gótico todo denteado.
Encontro talvez tanto prazer quanto me é possível experimentar ainda, demorando sobre essas minuciosas recordações da escola e de seus sonhos. Mergulhado como me
encontro na desgraça - infelicidade, ai de mim! por demais real - , espero que me perdoem procurar um alívio,
bem leve e bem curto, nesses detalhes pueris e divagantes.
Aliás, embora absolutamente vulgares e risíveis em si mesmos, esses acontecimentos tomam, em minha imaginação,
uma importância circunstancial, devido à sua íntima relação com os lugares e a época onde agora distingo as primeiras advertências ambíguas do destino, que desde então
me envolveu tão profundamente em sua sombra. Deixemme pois recordar.
A casa, como disse, era velha e irregular, os terrenos
vastos e um alto e sólido muro de tijolos, coroado por uma
camada de cimento e de vidro quebrado, os rodeava. Essa
fortificação, digna de uma prisão, formava o limite de nosso
domínio. Nossos olhares não iam além senão três vezes
por semana - uma vez cada sábado à tarde, quando, acompanhados por dois professores, tínhamos permissão para
dar passeios curtos em comum, através do campo, nas
imediações e duas vezes ao domingo, quando íamos, com
a regularidade de tropas em parada, assistir aos ofícios da
manhã e da tarde, no único templo da aldeia. O diretor
de nossa escola era o pastor dessa igreja. Com que profundo sentimento de admiração e de perplexidade eu costumava contemplá-lo, de nosso banco afastado, na tribuna,
quando subia para o púlpito, com um passo solene e lento!
Essa personagem venerável, de rosto tão modesto e benigno, de roupa tão bem escovada e caindo de maneira
impecavelmente eclesiástica, de peruca tão minuciosamente
empoada, rígida e vasta, seria o mesmo homem que havia pouco, com um rosto irascível e a roupa manchada de
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rapé, fazia executar, férula em mão, as leis draconianas da
escola? Oh! Gigantesco paradoxo cuja monstruosidade
exclui toda solução!
Num ângulo do muro maciço, uma severa porta, ainda
mais maciça, solidamente fechada, guarnecida de ferrolhos
c encimada por espigões de ferro denticulados. Como eram
profundos os sentimentos de terror que inspirava! Nunca
se a~~ia se;'1 ão ~ara as três saídas c entradas periódicas de
que Ja fale•; entao, cm cada rangido de seus gonzos potentes, encontráva mos uma plenitude de mistério - todo um
mundo de observações solenes ou de meditações ainda mais
solenes.
O vasto recinto era de forma irregular e dividido em
v.ár~as parte~, . das quais três ou quatro das maiores constltUiam o pat10 de recreio. Era aplainado e recoberto de
~m sa~bro fino e duro. Lembro-me bem de que não contmha arvores, nem bancos, nada de semelhante. Naturalmente fi cava situado atrás da casa. Diante da fachada.
estendia-se um pequeno terraço plantado de buxos ·e outros
arb~stos, mas não .~travessávamos esse recanto sagrado
senao em r~ras ocas1oes, por exemplo, o dia da chegada ü
escola, o dm ~a partida definitiva, ou então quando um
parente ou am1go nos mandava chamar, c seguíamos alegremente para a casa paterna, nas férias de Natal ou de
~~.
'
. Mas a casa! - que estranha e antiga construção! Para
m1m, que verdadeiro palácio encantado! Realmente eram
i~f~ndáveis os .~~~s d~svios, as suas incompreensíveis 'subdiVIsoes. Era dlf•cll d1zer com certeza, a determinado mome~to, se nos encontrávamos no primeiro ou no segundo
pavimento. De uma peça a outra, tinha-se sempre a certeza de encontrar dois ou três degraus a subir ou descer.
Além disso, as subdivisões laterais eram inúmeras inconcebíveis.' ~~ravam. de tal maneira umas sobre as out~as, que
n~ssas Ideias .ma•~ exatas, acerca do conjunto do edifício,
n.ao ~ram mUit? ~d~rentes daquelas através das quais conSideravamos o mfimto. Durante os cinco anos de residência
ali, ~unca fui c_apaz d~ deten;ninar, com precisão, em que
localidade longmqua ficava Situado o pequeno dormitório
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que me fora designado em comum, com mais dezoito ou
vinte outros escolares.
A sala de estudo era a mais vasta da escola e - .!U
não podia deixar de pensar - até mesmo do mundo inteiro:. longuíssima, muito estreita e lugubremente baixa,
com Janelas em ogiva e teta de carvalho. Num canto afastado, de onde emanava o terror, havia um recinto quadrado, de oito a dez pés, representando o sanctum "durante
horas" do nosso diretor, o Reverendo Doutor Bransby.
Era uma sólida estrutura, de porta maciça, e, a abri-la na
ausência do Dominie, teríamos preferido morrer, da peine
forte et dure 1• Em dois outros ângulos, dois recintos análog?s, muito menos reverenciados, sem dúvida, mas ainda
assim de um terror bastante considerável. Um era a cátedra
~o !_llestre de ~~manidades e o outro a do professor de
mgles e matematica. Espalhados através da sala, inúmeros
bancos e cadeiras, terrivelmente carregados de livros maculados pelos dedos e cruzando-se numa irregularidade sem
fim - negros, antigos, devastados pelo tempo, tão marcados de letras iniciais, nomes inteiros, figuras grotescas e
outras inúmeras obras-primas da faca, que haviam perdido
o pouco da forina original que lhes fora designada, em
dias muito antigos. Numa extremidade da sala, encontrava-se um enorme balde cheio de água e na outra um relógio de prodigiosa dimensão.
Encerrado entre os muros maciços dessa escola venerável, passei contudo, sem tédio ou repulsa, os anos do
terceiro lustro de minha vida. O cérebro fecundo da infância não exige um mundo exterior de incidentes para o
ocupar e divertir e a monotonia, aparentemente lúgubre,
da escola, era r~pleta. de excitações mais intensas do que
~adas as que mmha JUVentude, mais amadurecida, exigiu
a volúp~a, ou minha virilidade, ao crime. Entretanto, julgo
dever dizer que meu primeiro desenvolvimento intelectual
foi, em grande parte, pouco comum e até mesmo outrél.
Em geral, os acontecimentos da existência infantil não
deixam sobre a humanidade, chegada à idade madura, uma
1
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impressão bem definida. Tudo é sombra, cinza, débil e
irregular recordação, confusão de fracos prazeres e desgostos fantasmagóricos. Comigo isso não aconteceu. Devo ter
sentido em minha infância, com a energia de um homem
feito, tudo o que encontro hoje gravado na memória em
linhas tão vivas, tão profundas e duráveis como os exergos
das medalhas cartaginesas.
E contudo, de fato - do ponto de vista comum do mundo - , como havia lá tão pouca coisa para relembrar! O
despertar, de manhã, a ordem para deitar-se, as lições a
aprender, os recitativos, as meias férias periódicas e os passeios, o pátio de recreio, com suas disputas, seus passatempos, suas intrigas, tudo isso, por uma magia psíquica desaparecida, continha em si um desvario de sensação, um
mundo rico de incidentes, um universo de emoções variadas e de excitações das mais apaixonadas e embriagadoras.
Oh! Le bon temps que ce siecle de ferf 1
Na realidade, minha natureza ardente, entusiasta, imperiosa fez de mim, dentro em pouco e entre meus camaradas, um caráter marcado, e pouco a pouco, naturalmente,
deram-me um ascendente sobre todos os que não eram
mais velhos do que cu -sobre todos, exceto um. Era um
aluno que, sem qualquer parentesco comigo, tinha o mesmo
meu nome de batismo, o mesmo nome de família - circunstância pouco notável, em si - porque meu nome, malgrado a nobreza de minha origem, era um desses nomes
vulgares que parecem ter sido, desde tempos imemoriais,
por direito de prescrição, a propriedade comum da multidão. Nesta narrativa dei a mim mesmo o nome de William Wilson, fictício , porém não muito distante do verdadeiro. M eu hornônirno, somente, entre os que, segundo a
fraseologia da escola, compunham a nossa classe, ousava
rivalizar comigo nos estudos, nos jogos e nas discussões do
recrei o, recusar urna crença cega em minhas assertivas e
urna submissão completa à minha vontade - em suma
contrariar minha ditadura, cm todos os casos possíveis. Se
jamais existiu sobre a terra um despotismo supremo e sem
1
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reservas, é bem o despotismo de um menino de gênio
sobre as almas menos enérgicas de seus camaradas.
A rebeldia de Wilson era para mim origem do maior
constrangimento, tanto mais que, apesar das bravatas com
que eu julgava dever tratá-lo publicamente, a ele e às suas
pretensões, sentia, no íntimo, que Wilson me intimidava e
não podia deixar de considerar a equanimidade que mantinha tão facilmente diante de mim, como a prova de uma
verdadeira superioridade - pois havia de minha parte um
esforço perpétuo para não ser dominado. Contudo, essa
superioridade, ou antes igualdade, não era verdadeiramente
conhecida se não por mim; nossos camaradas, por urna
inexplicável cegueira, nem mesmo pareciam desconfiar
disso. E , de fato, sua rivalidade, sua resistência e particularmente sua impertinente e irritadiça intervenção em todos
os meus desígnios não eram tão manifestas, e antes, confiuenciais. Ele parecia igualmente desprovido da ambição
yue me levava a dominar c da energia apaixonada que me
Java os meios para isso. Poder-se-ia crer que, nessa rivaliuade, Wilson era dirigido unicamente por um desejo caprichoso de opor-se a mim, de me espantar, ou mortificar; se
bem que houvesse casos em que eu não podia deixar de
notar, com um sentimento confuso, de surpresa, humilhação e cólera, que ele punha em seus ultrajes, suas impertinências e contradições certos ares de afetuosidade, dos
mais intempestivos e, sem dúvida, mais desagradáveis do
mundo. Eu não podia compreender uma conduta tão estranha senão supondo-a o resultado de uma suficiência perfei ta, permitindo-se o tom vulgar da condescendência e da
proteção.
Talvez fosse por esse último traço, na conduta de Wilson
- acrescido da nossa homonímia e o fato puramente acidental de nossa entrada simultânea na escola - , que todos,
entre nossos condiscípulos das classes su periores, acreditavam que éramos irmãos. Habitualmente, esses estudantes
não se informam com muita exatidão quanto aos ass unto:.
dos mais jovens. Já disse an tes, ou deveria tê-lo dito, que
Wilson não era, nem em grau afastado, parente de minha
família. Mas decerto, se fôsse mos irmãos, teríamos sido
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gêmeos: pouco depois de ter deixado a escola do Doutor
Bransby soube, por acaso, que o meu homônimo nascera
em 19 de janeiro de 1813 - coincidência bastant~ notável, sendo esse dia, precisamente, o do meu nascimento.
Pode parecer estranho que, malgrado a contínua ansiedade que me causava a rivalidade de Wilson e seu insuportável espírito de contradiç~o? eu não era levado. a
odiá-lo completamente. Sem duvida, quase todos os dias
tínhamos uma briga, na qual, concedendo-me pu~licamente
os louros da vitória, ele conseguia, de certa maneira, fazerme sentir que eu não os merecera. Contudo, um sentimento
de orgulho, de mi.nha parte, e uma verdadeira dig.nidade,
da dele, nos mantmham sempre em termos de estnta cortesia, apesar de haver muitos pontos de forte ident~dade n.o
nosso caráter, que faziam despertar em mim o desejO, repnmido talvez pela nossa posição, de transformar aquilo em
amizade. Na verdade, é difícil definir, ou mesmo descrever
meus verdadeiros sentimentos para com ele: formavam um
amálgama extravagante e heterogêneo - uma animosidade
petulante que não era ainda ódio, estim~, ainda ~ais ~es
peito, uma boa parte de temor e uma Imensa e mqmeta
curiosidade. :f: supérfluo acrescentar, para o moralista, que
Wilson e eu éramos os mais inseparáveis camaradas.
Foram decerto a anomalia e ambigüidade de nossas relações que jogaram todos os meus ataques contra ele e, francos ou dissimulados, eram numerosos - moldados
de ironia ou de troça (a zombaria não causa também excelentes feridas?) em vez de uma hostilidade mais séria e
mais determinada. Porém meus esforços, neste ponto, não
obtinham regularmente um triunfo perfeito, mesmo quando
os planos eram mais engenhosamente maquinados . .E: que
o meu homônimo tinha em seu caráter muito dessa austeridade plena de reserva e de calma que, mesmo deliciando-se com a pungência de suas próprias zombarias, nunca
mostra o calcanhar-de-aquiles e foge absolutamente ao ridículo. Não podia assim encontrar nele senão um ponto vulnerável: era constituído por um detalhe físico que, vindo
talvez de uma enfermidade de seu organismo, teria sido
poupado por algum outro antagonista menos encarniçado
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do que eu: meu rival tinha no aparelho vocal uma fraqueza
que o impedia de jamais e~guer a vo~ acima de ~m sus~u~ro
muito baixo. E eu não deixava de tirar, dessa Imperfeiçao,
toda a pobre vantagem que estava em meu poder.
Várias eram as represálias de Wilson; tinha, particularmente, esse gênero de malícia que me perturbava de maneira intolerável. Como tivera, no início, a sagacidade de
descobrir que uma coisa tão insignificante podia mortificar-me, eis uma questão que jamais pude resolver; mas,
assim que a descobriu, habitualmente me atormentava com
isso. Sempre sentira aversão por meu infeliz nome de família tão deselegante, e por meu prenome tão vulgar ou
mesmo absolutamente plebeu. Essas sílabas eram um veneno para meus ouvidos e quando, no dia de minha chegada, apresentou-se na escola um segundo William Wilson,
odiei-o pela fato de ter esse nome e por ser também o de
um estranho - urn estranho que seria a causa de sua
dupla repetição, que estaria permanentemente em minha
presença e cujas atividades, na rotina da vida do colégio,
seriam muitas vezes e inevitavelmente confundidas com as
minhas, devido a essa detestável coincidência.
O sentimento de irritação criado por esse acidente tornou-se mais vivo, a cada circunstância que tendia a focalizar toda a semelhança moral entre meu rival e mim. Não
havia notado ainda senão o fato extraordinário de sermos
da mesma idade; mas via agora que éramos da mesma
altura e havia uma semelhança singular em nossa fisionomia e nossas feições . Exasper.ava-me igualmente o rumor
que corria sobre nosso parentesco e a que geralmente se
dava crédito, nas classes superiores. Numa palavra, nada
poderia causar-me preocupação mais séria (embora eu ocultasse com o maior cuidado todo sintoma dessa perturbação)
do que uma alusão qualquer à semelhança entre nós, em
relação ao espírito, à pessoa ou ao nascimento. Mas, na
verdade, não tinha razão alguma para acreditar que essa
semelhança ( excetuando o fato do parentesco e de tudo o
que o próprio Wilson sabia ver) tivesse jamais sido assunto
de comentários ou mesmo notada por nossos camaradas de
classe. Que ele a observasse em todos os sentidos e com
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tanta atenção quanto eu próprio, era evidente, mas que
tivesse podido descobrir em tais circunstâncias uma mina
tão rica de contrariedades, não o posso atribuir, como já
disse, senão à sua penetração mais do que comum.
Wilson dava-me a réplica com uma perfeita imitação de
mim mesmo - gestos e palavras - e representava admiravelmente o seu papel. Meu traje era coisa fácil de copiar,
meu andar, minha atitude geral, ele fizera seus sem dificuldade e, a despeito de seu defeito constitutivo, nem mesmo
minha voz lhe havia escapado. Naturalmente, não tentava
os tons elevados, mas a clave era idêntica e sua voz, apesar
de falar baixo, transformou-se em perfeito eco da minha.
A que ponto esse curioso retrato (porque não posso chamá-lo propriamente uma caricatura) me atormentava, é o
que nem ouso tentar dizer. Não me restava senão um consolo: é que a imitação, segundo me parecia, era notada
apenas por mim e que eu tinha simplesmente de suportar
os sorrisos misteriosos e estranhamente sarcásticos do meu
homônimo. Satisfeito de haver produzido em meu coração
o efeito desejado, parecia expandir-se em segredo sobre a
ferida que me infligira e mostrar um desdém singular pelos
aplausos públicos que os sucessos de sua engenhosidade
lhe teriam facilmente conquistado. Como era possível que
nossos camaradas não adivinhassem o seu desígnio, não
vissem sua realização e não partilhassem de sua alegria
zombeteira? Foi isso, durante muitos meses de inquietação,
um mistério insolúvel para mim. Talvez a gradação de sua
cópia não fosse logo percebível, ou antes, eu devia minha
segurança ao ar de maestria do copista, que desdenhava a
letra - coisa que os espíritos obtusos logo notam numa
pintura - e não dava senão o perfeito espírito do original,
para minha maior admiração e pesar.
Já falei, várias vezes, do desagradável ar de proteção que
assumira para comigo e da sua freqüente e oficiosa intervenção em minha vontade. Essa intervenção tomava muitas vezes a forma desagradável de um conselho, que não
era dado abertamente, mas sugerido, insinuado. Eu o recebia com uma repugnância que crescia com os anos. Contudo, nessa época já longínqua, quero fazer-lhe a justiça
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estnta de reconhecer que não me lembro de uma só vez
em que as sugestões de meu rival tlvessem pactuado com
os erros e loucuras tão comuns em sua idade, geralmente
destituída de maturidade e experiência; que o seu senso
moral, ou seu talento e sua prudência mundana, era muito
mais fino que o meu, e hoje eu seria um homem melhor
se não tivesse sempre recusado os conselhos daqueles sussurros significativos que me causavam, então, tão-somente
ódio cordial e amargo desprezo.
Por isso tornei-me extremamente rebelde à sua odiosa
vigilância e detestava cada vez mais abertamente o que considerava sua intolerável arrogância. Já disse que, nos primeiros anos de nossa camaradagem, meus sentimentos para
com ele poderiam facilmente ter-se transformado em amizade, mas, durante os últimos meses de minha permanência
na escola, embora sua habitual intromissão tivesse diminuído bastante, meus sentimentos, numa proporção quase
semelhante, tinham-se inclinado para o verdadeiro ódio.
Certa ocasião, ele o percebeu, presumo, e desde então me
evitou ou fingiu evitar-me.
Foi pouco mais ou menos na mesma época, se não me
falha a memória, numa discussão violenta que tivemos, na
qual ele perdeu sua reserva habitual e falava e agia com um
desembaraço bem diferente à sua natureza, que descobri,
ou imaginei descobrir, em seu tom, sua atitude, enfim, no
seu aspecto em geral, algo que a princípio me fez estremecer e depois me interessou profundamente, trazendo-me
ao espírito visões obscuras de minha primeira infância lembranças estranhas, confusas, precipitadas, de um tempo
no qual minha memória não nascera ainda. Não poderia
definir melhor a sensação que me dominou, senão dizendo
que me era difícil libertar-me da idéia de já haver conhecido a pessoa que se encontrava diante de mim, em alguma
época muito longínqua, em algum ponto do passado, mesmo
que infinitamente remoto. Contudo, essa sensação esvaiuse tão rapidamente como veio; e não a menciono aqui
senão para assinalar o dia do último encontro que tive
com o meu singular homônimo.
Com suas inumeráveis subdivisões, a velha e vasta casa
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tinha vários e amplos aposentos, que se comunicava m entre
si e serviam de dormitório à maioria dos alunos. Havia contudo (como seria inevitável, num edifício tão impropriamente planejado) uma porção de cantos e recantos fragmentos e aberturas da construção, que a engenhosidade do Doutor Bransby transformara também em dormitórios. Eram porém simples compartimen tos, que só
poderiam acomodar uma pessoa. Um desses pequenos quartos era ocupado por Wilson.
Uma noite, ao fim do meu quinto ano na escola e imediatamente após a discussão de que falei, aproveitando um
momento em que todos dormiam, levantei-me e, com uma
lâmpada na mão, dirigi-me, através de um labirinto de
corredores estreitos, do meu ao quarto do meu rival. Havia muito planejara pregar-lhe uma peça de mau gosto,
mas, até então, sempre fracassara. Tive pois a idéia de
pôr o meu plano em prática e resolvi fazê-lo sentir toda
a força da maldade de que estava possuído. Cheguei à
porta de seu cubículo e entrei sem fazer ruído, deixando à
porta a lâmpada com um abajur. Avancei um passo e
escutei o som de sua respiração tranqüila. Convencido de
que dormia profundame nte, voltei à porta, peguei a lâmpada e aproximei-m e novamente da cama. Como os cortinados estavam cerrados, abri-os de leve e lentamente, para
a execução de meu plano, mas uma luz viva caiu em cheio
sobre o adormecido e ao mesmo tempo meus olhos se detiveram sobre sua fisionomia. Olhei; e um entorpecime nto,
uma enregelante sensação penetraram instantaneam ente
todo o meu ser. Meu coração palpitou, os joelhos vacilaram, toda a minha alma foi tomada de um horror intolerável e inexplicável. Arquejando, baixei a lâmpada até
quase encostá-la no seu rosto. Seriam . . . seriam mesmo
as feições de William Wilson? Vi, sem dúvida, que eram
os meus tr~ços,. mas tremia como que tomado de um acesso
de febre, tmagmando que não o eram. Que haveria pois
neles para me confundir a tal ponto? Eu o contemplava ~ meu cérebro girava em torno de milhares de pensamentos
mcoe~entes. Ele não me aparecia assim - seguramente não
parecta tal - nas horas ativas de sua vida acordado. O

96

mesmo nome! Os mesmos traços! A entrada na escola no
mesm? dia! E, a!nda, essa odiosa e inexplicável imitação
de mmhas maneiras, andar, voz e costume! Estaria na
verdade, .nos limites da P?ssibilidade humana que aquilo
que eu wa agora fosse o srmples resultado desse hábito de
imi~açã~ sarcástica? '!'om~do de horror, estremecend o, apag~ei a lampada, s~r srlencwsame nte do quarto e deixei imediatamente o recmto da velha escola, para nunca mais
voltar.
Após um lapso de alguns meses vividos em casa de meus
pais, em ociosidade absoluta, fui mandado para o colégio
de Eton. Es~e breve intervalo fora suficiente para enfraquecer em mim a recordação dos acontecimentos na escola
Bransby, ou pelo menos operar uma mudança notável na
natureza dos sentimentos que essas lembranças me causava~. A realidade, o lado trágico do drama, não existia
mais. Encontrava agora alguns motivos para duvidar do
testemunho de meus sentidos e raramente me lembrava da
~ventura sem admirar-me de quão longe pode ir a credulidade humana, e sem sorrir da prodigiosa força de imaginação que havia herda9o de minha família. E a vida que
eu levava em Eton nao era de molde a diminuir essa
cspéc!e. de ~eticismo. O turbilhão de loucura cm que mergulhei Imediatamente c sem reflexão tudo varreu. cxccto a
lembrança de minhas horas passadas, absorvendo imediatamente todas as impressões sólidas e sérias, não deixando em minha lembrança senão as leviandades de minha
existência anterior.
~ã? . tenho, cont~d~, a intenção de descrever aqui a
traJetona de meus mfames desregramen tos - desregramentos que desafiavam as leis c iludiam a vigilância. Tr~s
anos de loucuras, gastos sem proveito, só poderiam tcr-mL·
dado hábitos de vício, enraizados, c haviam aumentado.
de maneira quase anormal, meu desenvolvimento físiL'o.
Um dia, após uma semana inteira de dissipações embrutecedoras, convidei um grupo de estudantes, dos mais dissolutos, yara uma orgia secreta em meu quarto.
Reunnt?o-nos. a uma hora avançada da noite. porque a
nossa org1a devw prolongar-se religiosamente até a manhã.
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O vi nho corria livremente e outras seduções, mais perigosas, talvez, não ha viam sido negligenciadas, tanto que
quando o alvorecer empalidecia o céu, no oriente, nosso
delírio c nossas extravagâncias tinham atingido o auge.
Furiosamente exaltado pelas cartas e pela bebida, insistia
cm fazer um brinde estranhamente indecente, quando minha atenção foi subitamente distraída por uma porta que
se abria violentamente e pela voz precipitada de um criado.
Disse que uma pessoa, que parecia ter muita pressa, pedia
para falar comigo no vestíbulo.
Loucamente excitado pelo vinho, essa interrupção causou-me mais prazer do que surpresa. Precipitei-me, cambaleando, e, após alguns passos, encontrei-me no vestíbulo
da casa. Nessa sala, baixa e estreita, não havia nenhuma
lâmpada e a única luz que al i entrava era a do alvorecer,
muito fraca, que se infiltrava através da janela semicircular. Pisando na soleira, distingui um rapaz pouco mais
ou menos da minha estatura, vestindo um roupão de casimira branca, talhado à moda do dia, como o que eu usava
naquele momento. A luz fraca me permitiu ve r tudo isso;
mas os traços do rosto, não os pude distinguir. Mal entrei,
ele se precipitou para mim e, segurando-me o braço com
um gesto imperativo d e impaciência, murmurou em meu
ouvido as palavras:
- William Wilson!
Num segundo, tornei-me absolutamente sóbrio.
Havia na maneira do estranho, no tremor nervoso de
seu dedo, que erguera entre meus olhos e a luz, qualquer
coisa que me causou um espanto completo: mas não era
isso o que me emocionara de maneira tão violenta, e sim
a importância, a solenidade da admoestação contida na
palavra singular, baixa, sibilante, e, acima de tudo, o caráter, o tom, a clave dessas poucas sílabas, simples, familiares e, contudo, misteriosamente sussurradas, que vieram.
com mil recordações acumuladas dos dias passados, abater-se em minha alma como uma descarga elétrica. Antes
que eu pudesse recobrar os sentidos, ele havia desa parecido.
Embora o fato produzisse sem dúvida um efeito muito
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vivo sobre minha imagi nação desregrada, esse efeito, tão
vivo, contudo, se foi em breve esvaindo. Na verdade, durante várias semanas, vivi entregue a investigações mais
séri as, ou envolvido numa nuvem de mórbida meditação.
Não tentava ocultar a mim mesmo a identidade da si ngular
criatura que se imiscuía de maneira tão obstinada em minha
vida e me fatigava com seus conselhos oficiosos. Porém,
quem era? Quem era esse Wilson? E de onde vinha? Qual
o seu objetivo? Sobre nenhum desses pontos consegui obter
resposta satisfatória - e constatei somente, em relação a
ele, que um acidente súbito, em sua família, o fizera deixar
a escola do Doutor Bransby na tarde do dia em que eu
fugira. Mas, depois de algum tempo, deixei de pensar nisso
e minha atenção foi inteiramente absorvida pela partida,
projetada, para Oxford. Ali, em breve - a vaidade pródiga de meus pais permitindo-me levar um alto padrão e
entregar-me à vontade ao luxo, já tão do meu gosto - ,
vim a rivalizar em prodigalidade com os mais orgulhosos
herdeiros dos mais ricos condados da Grã-Bretanha. E stimulado ao vício por semelhantes meios, minha natureza
explodiu em breve com um d uplo ardor e na louca embriaguez de minhas devassidões calquei aos pés os v ulgares
entraves da decência. Mas seria absurdo demo rar aqui em
detalhes de minhas loucuras. Bas ta dizer que ultrapassei
Herodes em dissipações e que, dando um nome a uma multidão de novos desvarios, acrescentei um copioso apêndice
ao longo catálogo dos vícios que reinavam então na universidade mais dissoluta da Europa.
Custa a ac reditar que eu tivesse decaído a tal ponto, de
minha posição de nobreza, procurando fam iliarizar-me com
os mais vis artifícios do jogador de profissão e me to rnasse
um adepto dessa ciência desprezível, que a praticasse habilmente com o pretexto de aumentar meu rendimento já
enorme, à custa de companheiros cujo espírito era mais
fraco. Mas foi o q ue acon teceu. E a própria eno rmidade
desse atentado contra os sentimentos de dignidade e honra
era, evidentemente, a principal, se não a única razão da
minha impunidade. Quem, pois, ent re meus mais devassos
camaradas, não teria contestado ao mais evidente teste-

99

r de sem eos sen tid os, a des con fia
mu nh o d e seu s pró pri
nco , gen ero so
parte_ do ale gre , do fra
lh~n~e co n? uta d a
l do s co mis no bre , o ma is lib era
WJ!ham Wilso n - o ma
as, diziam
cur
lou
as
- , aq uel e cuj
a mocipan hei ros ~e Ox for d
um
de
as
cur
lou
as
ape nas
era m
não
me us pa ras ita s, era m
os
err
ão sem fre io, cuj os
um a
,
da de e de um a im agi naç
ros
neg
is
ma
ios
ho s, e os víc
senão_ ini mi táv eis cap ric
rav agâ nci a?
des cui dad a e sob erb a ext
qu and o
eu viv ia dessa ma nei ra, e, um
Ha via do is ano s qu e
ent
rec
za
bre
no
um jov em de
che go u à un ive rsi dad e
rico, diz iam , com o
1
end inn ing Gl
ado
am
pa rve nu , _ch
fac ilm ent e
riq uez a for a tam bém
He rod es At ico e cu ja
eli gên cia
int
de
era
e
bem dep res sa qu
im a de
~dquirida. De sco bri
vít
el
ma rqu ei- o com o possív
e dei fra ca e, nat ura lm ent e,
ar
jog
a
va- o fre qü ent em ent e
ê-l o
nd
me us tal ent os. Co nv ida
pre
e
d
fim
a
con sid erá vei s,
as
som
r
nha
u
_ga
me
a-o
o
xa~
adi lha . Fin alm ent e, com
l
áve
bal
mais efi caz me nte na arm
ina
ão
(pr ocu rei -o na int enç
de
to
en
pla no bem est abe lec ido
am
art
ap
no
ser ia decisivo),
de qu e ess e enc on tro
alm ent e de
das , Pre sto n, ínt im o igu
ara
cam
tin ha a
um do s no~sos
não
faç o-l he ess a ju sti ça
fim de
am bo s, po rem , _q ue A
io.
ígn
des
ant o ao me u
vid ar
me no r des con fia nça qu
con
de
o
dad
cui
o
e
tiv
cim ent o,
so
oro
me lho r col ori r o aco nte
rig
is
ma
dez pes soas, ten do o
epar
urt? gru po de oit o ou
tas
car
das
o
qu e o apa rec im ent
pro sob
cuida~o ~e faz er com
ão
sen
e
ess
fiz
se
tal e não
cesse Int eir am ent e aci den
um ir tão
qu eri a log rar . Pa ra res
eu
em
qu
a
e
uel
posta daq
das inf ama
hu
nen
não negligenciei
em tais
vil passagem , dig o qu e
al
ban
is
ma
ra
s da ma nei
s basmes ast úci as pra tic ada
soa
pes
r qu e ain da exi sta m
as.
oca siõ_es ,e é de adm ira
im
vít
s
sua
de caí rem com o
tan te mg enu as a po nto
tar de da
no ssa vigília, e já era
a
to
~ui
~rolongamos
ing me u
inn
con segui faz er de Gl end
rté2 • O s
~o~te, quand~ ,. afmal_,
éca
o
to:
era o me u fav ori
o
JOg
O
.
ano
ers
adv
um co
po rçõ es de no sso
int ere ssa do s pel as pro
tor no de
~>Utros. presente~,
s car tas e se reu nia m em
JOgo, tm ham dei xad o sua
E.)
Filho da fortuna. (N . do
duas cartas (N ·
·
um baralho de trinta e
com
tua
efe
se
que
o
log
do E.)

1

2

100

e, durante.: a
. O nosso parvenu, qu
nós, com o esp ect ado res
fartam.:nt.:.
er
beb
a
eu ind uzi ra
pri me ira par te d a noi te,
ra ner vos a.
ca rta s ago ra de ma nei
em bar alh ava , dav a as
influía d.:
ez
agu
sav a eu, a em bri
mu itn
est ran ha, na qu al, pen
Em
e.
ent
ram
ei
exp lic ava int
and e
gi
a
cer to mo do , po rém não
um
nar a me u dev edo r de
ho
vin
po uco tem po já se tor
de
o
cop
e
de beb er um gra nd
.::
nte
me
som a, qu an do, dep ois
fria
to
vis
pre
ia
e o qu e cu hav
do Po rto , fez jus tam ent
ent
urd am e
s a nos sa par ada , já abs som ent e
pro pô s qu e do brá sse mo
c
a,
il afe taç ão de rel utâ nci
vo cad 0
ele vad a. Co m um a háb
pro
iam
hav
s repeti das lhe
tim endep ois qu e mi nh as rec usa
sen
con
u
me
ao
s, qu e der am
foi o
alg um as palavr as ásp era
ado
ult
acedi fin alm ent e. O res na arm ato um tom ofe nd ido ,
te
en
lm
caí ra irr em edi ave
qu e d evia ser: a pre sa
a dívida.
a ho ra qu adr up lic ara
um
de
s
no
dil ha e em me
o rub or
ros to com eça ra a per der
o, qu e
Ha via alg um tem po , seu
nit
atô
ia,
ho , f!las ago ra cu per ceb atô nit o, po rproduz~do pel o vin
o
Dig
am ent e ter rív el.
sua pal ide z era ver dad eir
nu cio sas:
inn ing inf orm açõ es mi
end
Gl
bre
as qu e
qu e tom ara so
som
im ens am ent e ric o c as
dia m
po
dav am -no co' ;lo s~ndo
não
,
tas
vas
bo ra rea lm ent e
ele per der a ate ent ao, em
ent e
iam
ser
ito
mu
lo
ha - pre ocu páun
sup
eu
nos
me
A
o
pel
ta.
vio len
d e ma nei ra a tal po nto
o
írit
esp
u
c ain da me no s afe tá- lo
me
mais na turalm ent e ao
e,
era
idé ia qu e se apr ese nto u
beb
e
qu
tur bad o pel o vinho
foi qu e ele fic ara per
os de me us
o me u car áte r aos olh
dar
uar
ant es par a sal vag
int ere sse , Ia
r um mo tiv o de des
cam ara das do qu e po
o, qu an do
jog
o
pa ra int err om per
ins isti r pe rem pto ria me nte
re as pes ent
o,
lad
u
me
nci ada s ao
alg um as pal avr as pro nu
dem on slam açã o de Gle ndi nni ng,
pre ensoa s presen tes e um a exc
com
des esp ero , fiz era m- me
tor e,
qu
tra nd o o ma is com ple to
ões
diç
ruí na tot al, em con
tepro
der qu e eu o lev ara à
lo
têam
eri
dev
e de tod os,
nan do -o ob jet o da pie dad
io.
ôn
ma us ofí cio s de um dem
gid o, me sm o co ntr a os
é difícil
sid o en tão a mi nha ,
Qu e ati tud e deveri a ter
a sob re
çar
lan
a
im
ão de mi nh a vít
mi nu s
diz er. A las tim áve l sit uaç
un
alg
r
Po
o.
ent
con str ang im
tia ,
sen
nó s um ar de tris tez a e
eu
al
pro fun do du ran te o qu
es
ent
ard
tos rei no u um silê nci o
s
are
olh
os
a for mi gar , sob
ma lgr ado me u, o ros to
101

de d es prezo e censura que me eram dirigidos pelos menos
endurecidos do grupo. Confessarei, mesmo, que meu coração sentiu-se instantaneamente aliviado do intolerável
peso da angústia, pela súbita e extraordinária interrupção
que sob reveio. As largas e pesadas portas se escancararam
subitamente, com uma impetuosidade tão vigorosa e violenta, que todas as velas se apagaram como por encanto.
Mes mo no escuro ainda nos foi possível notar que um
estranho entrara; um homem mais ou menos da minha
estatura, apertadamente envolvido numa capa. Contudo,
agora, as trevas eram completas e podíamos apenas sentir
que ele estava entre nós. Antes que qualquer dos presentes
voltasse a si do extremo espanto em que nos lançara aquele
gesto de violência, ouvimos a voz do intruso:
- Senhores - disse ele, numa voz muito baixa, mas
distinta, inesquecível, que atingiu a medula de meus ossos
- , senhores, não procuro desculpar a minha conduta, po rque, agindo assim, não faço mais do que cumprir um dever.
Sem dúvida, não estão informados sobre o verdadeiro caráter da pessoa que ganhou esta noite uma soma enorme
no écarté, tendo como parceiro Lorde Glendinning. Vou
assim propor-lhes um meio rápido e decisivo de conseguir
essas importantíssimas informações. Examinem, rogo-l he!>,
sem pressa, o forro do punho de sua manga esquerda e os
pacotinhos que serão encontrados nas algibeiras suficientemente vastas de seu roupão bordado.
Enquanto o estranho falava, o silêncio era tão profundo,
que se teria ouvido um alfinete cair sobre o tapete. T erminando, ele partiu de repente, tão bruscamente como entrara.
Poderia descreve r a minha impressão? Será preciso dizer
que senti todos os horrores dos danados, no inferno? Decerto, tive pouco tempo para reflexão. Vários braços me
agarraram com violência, reacenderam-se imediatamente as
luzes. Revistaram-me: no forro de minha manga, encontraram todas as figuras essenciais do éc.·arté e, nos bolsos.
do meu roupão, um certo número de baralhos exa tatnente
semel hantes aos que usávamos em nossas noitadas, com a
única exceção d e que os meus eram daqueles chamados,
tecnicamente, arrondées: as cartas figuradas ligeiramente
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convexas nas extremidades mais estreitas e as sem figuras
também imperceptivelmente convexas, nos lados mais largos. Graças a essa marcação, a vítima quando corta o
baralho ao comprido, como é habitual, dá, inevitavelmente, uma carta figurada ao adversário, ao passo que o t rapaceiro, cortando no sentido da largura, jamais dará ao
outro algo que lhe possa trazer vantagem.
Uma tempestade de revolta me afetaria menos do que
o silencioso desdém c a calma sarcástica com que receberam essa descoberta.
- Sr. Wilson - disse nosso anfi trião, baixando-se para
apanhar so b meus pés uma magnífica capa de pele rara - ,
Sr. Wilson, isto lhe pertence.
Fazia frio e, ao sair de meu quarto, eu pusera sobre a
roupa que vestira de manhã uma capa que tirei, ao chegar
ao local do jogo.
- Imagi no - disse ol hando as dobras do manto com
um sorriso amargo - que se rá supérfluo procurar aqui
novas provas de sua habilidade. Realmente, estamos fartos. Espero que compreenda a necessidade de deixar
Oxford e, de qualquer modo, de sair imediata mente de
meus aposentos.
Avi ltado, humilhado até a poeira, como estava no momento, é provável que tivesse castigad o essa linguagem
insul tante com violência imediata, se toda a minha atenção não estivesse, nesse momento, detida por um fa to dos
mais surpreenden tes. A ca pa que eu trouxera era de uma
pelica superio r - de uma raridade e de um preço tão
ext ravagantes, que não me atrevo a dizer. O modelo também era de minha invenção, pois nessas questões frívolas
eu era exigente e levava o dandismo às raias do absurd o.
Por isso, quando Preston me entregou o que apan hara no
chão, junto à porta da sala - com um espanto qu ase terro r - , percebi que já tinha a minha capa sob re o braço
onde a colocara sem presta r atenção, e aquela que agora
me davam era um a exata reprodução em todos os detalhes da minha. A singular criatura que me denunciara de
maneira tão desastrosa estava, lembro-me bem, envolta
numa capa e nenhum dos presentes, exceto eu, usava capa
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naquela ocasião. Conservei porém uma certa presença de
espírito e recebi a capa que Preston me oferecia, coloquei-a
- sem que ninguém prestasse atenção - sobre a minha:
saí da sala com um desafio ameaçador no olhar c nessa
manhã mesmo, antes do alvorecer, fugi precipitadamente
de Oxford, em viagem pelo continente, angustiado de horror e vergonha.
Fugi em vão. Meu destino maldito me perseguiu, triunfante, provando-me que seu misterioso poder apenas começava. Mal chegara a Paris, tive outra prova do interesse
detestável que esse Wilson tomava pelos meus negócios.
Os anos passaram, e não tive trégua. Miserável! Em Roma,
com que importuna obsequiosidade, com que ternura, o
espectro se interpôs entre mim e a minha ambição! Em
Viena ... em Berlim! ... em Moscou! Na verdade, em
que lugar não tinha eu uma razão amarga para maldizê-lo
do íntimo do meu coração? Tomado de pânico, fugi enfim
de sua impenetrável tirania, como de uma peste até o fim
do mundo, fugi, e fugi em vão.
E sempre, sempre interrogando secretamente minha
alma, perguntava a mim mesmo: "Quem é ele? De onde
vem? Qual o seu objetivo?" Mas não encontrava resposta.
E analisava então com um cuidado minucioso as formas,
o método e os característicos de sua insolente vigilância.
Mas aí, ainda, não encontrava muita coisa que pudesse
servir de base a uma conjetura. Era verdadeiramente notável o fato de que das inúmeras vezes em que ele atravessara no meu caminho, recentemente, jamais o fez senão
para frustrar planos ou derrotar ações q ue, se bem sucedidas, teriam redundado em amarga decepção. Pobre justificativa, na verdade, para uma autoridade tão imperiosamente usurpada! Pobre indenização para esses direitos
naturais de livre-arbítrio tão obstinada e ofensivamente
negados!
F ui obrigado a notar que meu algoz, havia longo tempo,
mesmo exercendo escrupulosamente e com hábil destreza
a mania de se vestir da mesma maneira que eu, cada vez
que interferira na minha vontade, fizera tudo de maneira
que eu não pudesse ver o seu rosto. Fosse lá quem fosse
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esse maldito Wilson, sem dúvida, semelhante mistério era
o cúmulo da afetação e da tolice. Poderia ele su por um
instante que, como meu conselheiro de Eton, destruidor
de minha honra em Oxford, aquele que frustrou minha
ambição em Roma, minha vingança em Paris, meu amor
apaixonado em Nápoles e, o que ele chamava, erroneamente, a minha avareza, no Egito nesse ser, meu
grande inimigo e meu gênio mau, eu não reconhecia o
William Wilson dos meus anos de colégio, o homônimo, o
camarada, o rival execrado e temido do colégio Bransby?
Impossível! Mas deixem-me descrever a terrível cena final
do drama.
Até então, eu me submetera sem reação ao seu imperioso domínio. O sentimento de profundo respeito com o
qual me acostumara a considerar o caráter elevado, a sabedoria majestosa, a onipresença e onipotência aparentes
de Wilson, ac rescentados a uma certa sensação de terror
que me inspiravam alguns outros traços de sua natureza
e determinados privilégios, tinham criado em mim a idéia
de minha fraqueza absoluta, de minha impotência, me
haviam aconselhado uma submissão sem reservas, embora
cheia de amargura e de repugnância, à sua ditadura arbitrária . Mas, nesses últimos tempos, abandonara-me inteiramente ao vinho e sua influência exasperante sobre meu
temperamento hereditário tornava-me cada vez mais relutante a todo controle. Comecei pois a murmurar, a hesitar,
a resistir. E seria simplesmente minha imaginação que me
induzia a crer que a obstinação de meu algoz diminuiria
l'm razão da minha própria firmeza? J:. possível, mas cm
todo caso começava a sentir a inspiração de uma esperança ardente, c acabei nutrindo, no mais secreto de meus
pensamentos, a sombria, a desesperada resolução de li bertar-me dessa escravidão.
Foi em Roma, durante o carnaval de 18 ... ; encontrava-me num baile à fantasia, no palácio do Duque Di
Broglio, de Nápoles. Abusara da bebida, além do habitual,
e a atmosfera sufocante dos salões apinhados irritava-me
de maneira insuportável. A dificuldade de abrir caminho
através da multidão contribuiu ainda mais para exasperar
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o meu humor, porque eu procurava ansiosamente (não
direi com que motivo indigno) a jovem, alegre e bela
esposa do velho e extravagante Di Broglio. Com uma confiança bastante imprudente, ela me revelara o segredo da
fantasia com que iria ao baile e, como eu acabava de avistá-la de longe, apressei-me para alcançá-la. Nesse momento,
senti uma mão pousar de leve em meu ombro - e depois
esse inesquecível, profundo e m aldito sussurro em meu
ouvido!
Tomado de cólera e frenesi, voltei-me bruscamente para
aquele que ousara me perturbar e segurei-o com violência
pelo colete. Wilson vestia, conforme já esperava, um traje
absolutamente semelhante ao meu: capa espanhola de
veludo azul, presa por um cinto carmesim do qual pendia
uma espada. Uma máscara de seda negra cobria-lhe inteiramente o rosto.
- Miserável! - exclamei com voz rouca de cólera, e
cada sílaba que me escapava era como um combustível
acrescentado ao fogo de minha ira. -Miserável! Impostor!
Vilão maldito ! Não seguirás a minha pista . . . não me
atormentarás até a morte! Segue-me, ou apunhalo-te aí
onde estás!
E abri caminho, do salão de baile, para uma pequena
antecâmara vizinha, arrastando-o irresistivelmente comigo.
Entrando, atirei-o com fúria para longe de mim. E le
cambaleou, de encontro à parede. F echei a porta, com uma
imprecação.' e ordenei-lhe que desembainhasse a es pada.
Wilson hes1tou um segundo; depois, com um leve suspirp,
tirou silenciosamente a arma e se pôs em guarda.
O cambate foi rápido. Eu estava exasperado, sentia
desvarios de toda a espécie c, num único braço, a energia
c o poder de uma multidão. Em alguns segundos, dom inei-o pela fo rça, contra o lambril, e ali, tendo-o à minha
mercê, mergulhei várias vezes, golpe após golpe, a ~spada
~m seu peito, com uma ferocidade de bruto .
. Nesse momento, alguém tentou abrir a porta. Apressei-me em evitar uma intromissão importuna c voltei-me
imediatamente para meu adversário que expirava. Porém,
que ser humano poderá traduzir suficientemente o espanto,
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o horror que se apoderaram de mim, ante o espetáculo que
se apresentou aos meus olhos? O curto instante, durante
o qual me desviara, fo ra suficiente para produzir, aparentemente, uma mudança material nas disposições do outro
extremo da sala. Um vasto espelho - em minha perturbação pareceu-me assim, a princípio - erguia-se no ponto
onde antes nada vira; e, enquanto m e dirigia tomado de
horror, para esse espelho, minha própria imagem, mas com
o rosto pálido e manchado de sangue, adiantou-se ao meu
encontro, com um passo fraco e vacilante.
Foi o que me pareceu, re pito, mas não era. Era meu
adversário, Wilson, que diante de mim se contorcia em
agonia. Sua máscara e capa jaziam sobre o soalho, no
ponto onde ele as lançara. Não havia um fio de sua rou pa
- nem uma linha em toda a sua figura tão característica
e tão singular - que não fossem meus: era o absoluto na
ide ntidade!
Era Wilson, mas Wilson sem mais suss urrar agora as
palavras, tanto que teria sido possível acreditar que eu
próprio fa lava, quando ele me disse:
- Venceste e eu me rendo. Ma.~·. de agora em diante,
também estás morto ... morto paru o Mundo, pura o Céu
e para a Esperança! Em mim 111 existias . .. e vê em minlw
morte, vê por esta imagem, que é li tua, COII/0 assussinu.1H
ahsolutamente a ti mesmo.
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OS CRIMES DA RUA MORGUE

Que canto entoaram as sereias, ou que
nome Aquiles adorou, quando se ocultou entre as mulheres, são perguntas que, conquanto ('lnbaraçosas, não se aclram além de quaisquer conjeturas.
Sir Thomas Browne

As condições mentais consideradas como analíticas são,
em si, pouco suscetíveis de análise. Apreciamo-las somente
em seus efeitos. Delas, sabemos que são sempre, entre
outras coisas, para os que as possuem em alto grau, uma
fonte dos mais vivos prazeres. Assim como o homem forte
exulta com sua capacidade física, deleitando-se com exercícios que põem os seus músculos em ação, assim também o analista experimenta grande satisfação com a atividade intelectual que lhe permite desemaranhar as coisas.
Sente prazer até com as ocupações mais triviais que põem
em jogo o seu talento. Gosta de enigmas, adivinhações,
hieróglifos, revelando, em cada uma de suas soluções, uma
agudeza que parece sobrenatural às pessoas comuns. Os
resultados, obtidos devido apenas ao espírito e à essência
do método que empregam, têm, na verdade, a aparência
completa de uma intuição.
Essa faculdade de resolver tais problemas talvez seja
muito fortalecida pelos estudos matemáticos e, principalmente, por esse seu importantíssimo ramo que, de maneira inadequada, é chamado, par excellence, por aqueles que
só levam em conta as suas operações passadas, de análise.
No entanto, calcular não é o mesmo que analisar. Um enxadrista, por exemplo, efetua uma dessas coisas, sem esforçar-se quanto à outra. Segue-se daí que o jogo de xadrez,
em seus efeitos sobre o caráter mental, é muito mal compreendido. Não estou, neste momento, escrevendo um tra111

tado, mas, simplesment e, prefaciando uma narrativa um
tanto peculiar, com observações feitas bastante ao acaso.
Aproveitarei , pois, esta ocasião para afirmar que as faculdades mais importantes da inteligência reflexiva agem de
maneira mais decisiva e útil no simples jogo de damas do
que em toda essa frivolidade complicada do xadrez. Neste
último, onde as peças têm movimentos diferentes e estranhos, com valores vários e variáveis, o que é apenas complexo é considerado (erro nada incomum) profundo. A
atenção, aqui, é poderosame nte posta em jogo. Se se descuida um instante, e se comete um engano os resultados
implicam perda ou derrota. Como os movimentos possíveis não são apenas variados, como também complicados ,
as possibilidades de tais descuidos se multiplicam e, nove
e~ cada ~ez caso~, é o jog~dor mais atento o que vence, e
nao o mais perspicaz. No JOgo de damas, pelo contrário,
o~d~ os movimentos são únicos e têm pouca variação, são
dtmmutas as probabilidad es de descuido e, como a atenção
quase não é empregada, as vantagens obtidas por uma ou
outra das partes são conseguidas devido a uma perspicácia
~uperior. Exemplifica ndo o que dissemos, suponhamos um
JO~o de damas em que as peças sejam reduzidas a quatro
reis e. onde, ~aturalmente, não é de se esperar qualquer
d~scUido. :f: evidente que, aqui, a vitória só poderá ser decidida (achando-se os jogadores em igualdade de condições)
pelo movimento recherché1 resultante de um determinado
esfo~ço de inteligência. Privado de recursos ordinários, o
analista penetra no espírito de seu oponente, identifica-se
com ele e, não raro, vê, num relance, o únic9 meio (às
vezes absurdament e simples) mediante o qual poderá induzi-lo a engano ou levá-lo a um erro de cálculo.
2
Desde há muito se reconhece a influência do whist sohoque
sabe-se
e
bre o que se chama o poder de cálculo,
expetêm
intelectual
capacidade
grande
de
dotados
n:tens
nmentado, ao que parece, indizível satisfação nesse jogo,
ao mesmo tempo que consideram o xadrez uma frivolidade.
Rebuscado. (N. do E.)
E uma 1•ariante do jogo de cartas na qual predomina o recurso
no cálwlo das probabilidades. (N. do E.)
1

2
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Não há a menor dúvida de que não existe nada como
esse jogo para incentivar a faculdade analítica. O melhor
enxadrista do mundo não passa de o melhor enxadrista:
mas uma grande capacidade para o whist implica uma capacidade para o triunfo em todos os empreendim entos importantes em que a inteligência depara com a inteligência.
Quando digo capacidade, refiro-me àquela perfeição no
jogo que inclui uma compreensão de todas as fontes de
onde se deriva uma legítima vantagem. Estas não são apenas diversas, mas multiformes, e se acham, não raro, nas
profundidad es do pensamento, inteiramente inacessíveis
às inteligências comuns.
Observar atentamente é lembrar distintament e, e, sob
este aspecto, o jogador de xadrez capaz de intensa concentração se sairá muito bem no whist, pois as regras de Hoyle, baseadas no puro mecanismo do jogo, são suficientes
e geralmente inteligíveis. Possuir-se, pois, boa memória c
proceder-se de acordo com as regras do jogo são coisas
que constituem, comumente, pontos ganhos, c que são
consideradas como qualidades de um bom jogador. Mas
nos casos que se encontram fora dos limites das simples
regras é que se revela a habilidade do analista. Este faz.
em silêncio, um grande número de observações e inferências. Seus companheiro s talvez façam outro tanto, e a diferença quanto à extensão da informação assirn obtida não
reside tanto na validez da inferência, como na qualidade da
observação. O que é necessário é saber o que observar.
Nosso jogador não se limita unicamente ao jogo c, embora
este constitua o objeto imediato de sua atenção, não deixa
de tirar deduções de coisas alheias ao jogo. Examina a
fisionomia de se u companheiro , comparando -a cuidadosamente com a de cada um de seus oponentes. Observa u
maneira de distribuir as cartas, cada vez que estas são dadas, contando, não raro, trunfo por trunfo e ponto po1
ponto, por meio dos olhares lançados pelos jogadores às
suas carta~ . Nota todas as variações que se operam nas
fisionomias à medida que o jogo prossegue, reunindo grande número de idéias através das diferenças que observa
nas expressões dos companheiro s: expressões de seguran113

ça, de surpresa, de triunfo ou de pesar. Pela maneira de
comportar-se diante de um blefe, percebe se a pessoa poderá blefar logo a seguir. Reconhece uma jogada maliciosa
pela maneira com que a carta é lançada sobre a mesa.
Uma palavra casual ou inadvertida, o modo acidental com
que cai uma carta ou é ela virada, com a ansiedade ou a
indiferença com que se procura ocultá-la; a contagem dos
pontos e a ordem de sua colocação; o embaraço, a hesitação, o entusiasmo ou o receio - tudo isso proporciona, à
sua percepção aparentemente intuitiva, indicações quanto
ao verdadeiro estado de coisas. As primeiras duas ou três
rodadas tendo sido jogadas, conhece perfeitamente o jogo
de cada um e, a partir de então, lança suas cartas com
tão absoluta precisão como se os outros jogadores tivessem as suas cartas com as faces voltadas para ele.
O poder analítico não deveria ser confundido com uma
simples habilidade, pois enquanto o analista é, necessariamente, engenhoso, o homem engenhoso é, não raro, notavelmente incapaz de análise. A faculdade construtiva ou de
combinação com que a engenhosidade habitualmente se
manifesta, e à qual os frenologistas (creio que erroneamente) atribuem um órgão à parte, supondo tratar-se de
uma faculdade primitiva, tem sido vista, tão amiúde, em
indivíduos cuja inteligência, por outro lado, se acha tão
próxima da idiotice, a ponto de atrair a atenção geral dos
autores que tratam de temas morais. Entre a engenhosidade e a capacidade analítica existe uma diferença muito
maior, na verdade, do que a que existe entre a fantasia
e a imaginação, embora de caráter estritamente análogo.
Verificar-se-á, de fato, que o homem engenhoso é sempre
imaginoso, enquanto que o verdadeiramente imaginativo
não deixa jamais de ser analítico.
A narrativa que se segue servirá de certo modo, ao leitor,
como um comentário sobre as proposições que acabo de
apresentar.
Residindo em Paris durante a primavera e parte do verão
de 18 ... , travei lá conhecimento com um certo Monsieur
C. Auguste Dupin. Pertencia este jovem cavalheiro a uma
excelente, ou melhor, a uma ilustre família, mas, devido a
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uma série de acontecimentos adversos, ficara reduzido a tal
pobreza, que a energia de seu caráter sucumbira, fazendo
com que renunciasse às suas ambições mundanas e ao desejo de refazer os seus bens. Por cortesia de seus credores,
ficou ainda em seu poder uma pequena parte de seu patrimônio e, com as rendas que daí lhe advinham, conseguia,
mediante rigorosa economia, obter o necessário para a sua
manutenção, sem se preocupar com coisas supérfluas. Na
verdade, os livros constituíam o seu único luxo e, em Paris,
são eles facilmente obtidos.
Nosso primeiro encontro se verificou numa modesta livraria da Rua Montmartre, onde a procura, acidental, do
mesmo volume, raro e notável, nos pôs em estreita comunhão. Vimo-nos, depois, muitas e muitas vezes. Interessoume profundamente a pequena história de família que ele
me contou pormenorizadamente, com toda a franqueza
com que um francês fala quando ele próprio é o tema da
conversa. Surpreendeu-me, também, a vasta extensão de
suas leituras e, acima de tudo, senti-me inflamado pelo intenso ardor e extrema vivacidade de sua imaginação. Procurando, em Paris, os objetos que eu então buscava, achei
que a companhia de tal homem seria, para mim, um verdadeiro tesouro. E confessei-lhe, francamente, esse meu
sentimento. Ficou, afinal, assentado que viveríamos juntos
durante a minha permanência na cidade - e, como a minha situação financeira fosse melhor que a dele, coube-me
a despesa de alugar e mobiliar, num estilo que estivesse
de acordo com o caráter um tanto fantástico e taciturno de
nosso temperamento, um velho e grotesco casarão, arruinado pelo tempo, havia muito desabitado, devido a superstições que não nos detivemos a averiguar. A casa, situada
num recanto desolado e retirado de Faubourg Saint-Germain, era tão velha, que estremecia sob nossos passos,
como se estivesse prestes a ruir.
Se a rotina da vida que ali levávamos fosse conhecida do
mundo, teríamos sido considerados loucos - ou, talvez,
loucos inofensivos. Nossa reclusão era total. Não recebíamos visita alguma. Na verdade, o lugar de nosso retiro foi
mantido cuidadosamente em segredo, até para os meus an115

tigos camaradas, e fazia já muito tempo que Dupin deixara
de procurar os outros ou de ser procurado em Paris. Vivíamos só para nós.
Uma das esquisitices de meu amigo (pois de que outro
modo poderia chamá-la) era estar apaixonado pela noite.
Mas, como acontecia com todas as outras suas extravagâncias, aceitei essa sua esquisitice, e me entregava, com
perfeito abandono, aos seus mais singulares caprichos. A
negra divindade nem sempre se achava em nossa companhia, mas podíamos fingir que ela estava presente. Mal
raiava o dia, fechávamos os maciços postigos de nossa
velha casa e acendíamos um par de velas intensamente
perfumadas, que lançavam apenas fracos e pálidos raios.
Graças a elas mergulhávamos em sonhos, lendo, escrevendo ou conversando, até que o relógio nos advertia da chegada das verdadeiras trevas. Então, saíamos pelas ruas,
de braço dado, continuando a conversa do dia e vagando
a esmo até muito longe e até horas tardias, procurando,
entre as luzes e as sombras fantásticas da populosa cidade,
as inumeráveis excitações mentais que a observação tranqüila pode proporcionar.
Nessas ocasiões, não podia deixar de observar e admirar
(embora já estivesse preparado para esperá-lo da rica imaginação de meu amigo) uma peculiar capacidade analítica
em Dupin. Parecia, também, experimentar viva satisfação
em exercitar tal faculdade - embora não a aplicasse concretamente- e não hesitava em confessar o prazer que isso
lhe causava. Dizia-me, com vanglória e uni sorriso zombeteiro, que quase todos os homens, para ele, tinham janelas
em seus peitos, e costumava confirmar tais afirmativas com
provas diretas e surpreendentes do íntimo conhecimento
que tinha de minha pessoa. Em tais momentos, suas maneiras eram glaciais e absortas. Seus olhos tornavam-se vagos, sem expressão, enquanto sua voz, que possuía, habitualmente, um timbre rico de tenor, se elevava até um tom
que teria parecido petulante, não fora a ponderada e
completa clareza de sua enunciação. Observando-o durante
tais estados de ânimo, eu meditava sobre a velha filosofia
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da alma bipartida, divertindo-me em imaginar um duplo
Dupin - o criador e o analítico.
Não se suponha, pelo que acabo de dizer, que estou particularizando algum mistério ou escrevendo algum romance.
O que descrevi sobre esse francês não é senão o resultado
de uma inteligência excitada, ou, talvez, enferma. Um
exemplo dará melhor idéia do caráter de suas observações,
durante a época a que me refiro.
Caminhávamos, certa noite, por uma rua longa e suja,
nas imediações do Palais Royal. Mergulhados ambos em
nossos pensamentos, nenhum de nós proferira uma única
palavra pelo menos durante os últimos quinze minutos. Súbito, Dupin irrompeu com estas palavras:
- Na verdade, esse rapaz é muito pequeno e estaria
melhor no Théâtre des Variétés.
- Não há a menor dúvida - respondi, sem prestar
atenção ao que dizia e sem observar, a princípio (tão absorto estava em minhas meditações), a maneira extraordinária
pela qual meu interlocutor penetrara em minhas meditações.
Decorrido um instante, voltei a mim e senti-me tomado
ue profundo assombro.
- Dupin - disse eu, gravemente - , isso está além de
minha compreensão. Não vacilo em confessar que estou
perplexo, mal podendo acreditar em meus sentidos. Como
é .possível que você soubesse em que eu estava pensando?
Aqui, fiz uma pausa, a fim de certificar-me, sem sombra de dúvida, de que ele realmente sabia em que eu estava
pensando.
- Em Chantilly - uisse ele. - Por que é qu~ você
interrompeu seus pensamentos? Você dizia a si mesmo que
sua diminuta estatura não era apropriada para a tragédia.
Era precisamente isso que constituía o assunto de minhas
reflexões. Chantilly era um ex-sapateiro da Rua St. Denis,
que, apaixonado pelo teatro, tentara estudar o papel de
Xerxes, na tragédia de Crébillon desse mesmo nome, mas
cujos esforços haviam redundado em ridículo público.
Diga-me, pelo amor de Deus - exclamei - , qual o
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método, se é que há algum método, pelo qual você conseguiu penetrar em minha alma, neste caso.
Na verdade, eu estava mais atônito do que teria desejado
confessar.
- Foi o vendedor de frutas - respondeu o meu amigo
- que fez com que você chegasse à conclusão de que o
sapateiro remendão não tinha estatura suficiente para representar o papel de Xerxes et id genus omne 1•
- O vendedor de frutas? Você me assombra! Não
conheço vendedor de frutas algum.
- O homem em quem você esbarrou ao entrar nesta
rua, há uns quinze minutos, aproximadamente.
Lembrei-me, então, que, na verdade, um vendedor de
frutas, carregando à cabeça uma grande cesta de maçãs,
quase me lançara por terra, inadvertidamente, quando passamos da Rua C . . . para aquela em que agora nos encontrávamos. Mas o que eu não podia entender era o que
isso tinha que ver com Chantilly.
Nada havia de charlatanice em Dupin.
- Explicarei - disse ele - e, para que você possa
compreender tudo claramente, refaremos de novo o curso
de suas meditações, desde o momento em que falei com
você até o nosso encontro com o vendedor de frutas em
questão. Os elos principais da cadeia seguem a seguinte
ordem: Chantilly, úrion, Doutor Nichols, Epicuro, estereotomia, as pedras da rua, o vendedor de frutas.
Poucas pessoas existem que não se hajam divertido, em
algum momento de sua vida, em reconstruir os passos pelos
quais chegaram a certas conclusões. Tal ocupação é, não
raro, cheia de interesse, e aquele que a tenta pela primeira
vez fica surpreso ante a aparente distância ilimitada e a
incoerência existente entre o ponto de partida e o objetivo
final. Qual, porém, não deve ter sido o meu assombro ao
ouvir o que o francês acabava de dizer, e ao verificar que
ele, de fato, falava a verdade. Ele prosseguiu:
- Se bem me lembro, falávamos de cavalos, pouco
antes de deixarmos a Rua C. . . Foi a última coisa que
discutimos. Ao entrarmos nesta rua, um vendedor de fru1
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tas, com um grande cesto à cabeça, passando rapidamente
por nós, empurrou você sobre um monte de paralelepípedos, num lugar em que o calçamento está sendo reparado.
Você pisou numa das pedras soltas, escorregou, magoou
ligeiramente o tornozelo, revelou um pouco de desagrado
ou mau humor, murmurou algumas palavras, voltou-se para
olhar o monte de pedras e, depois, continuou o seu caminho
em silêncio. Não prestei, particularmente, atenção ao que
você fez, mas, nos últimos tempos, a observação se tornou,
para mim, uma espécie de necessidade. Você conservou
os olhos fixos no chão - olhando, com ar petulante, para
os buracos e sulcos existentes na rua (de modo que vi que
você pensava ainda nas pedras), até que chegamos a uma
travessa chamada Lamartine, que fora pavimentada, à guisa de experiência, com as pedras sobrepostas e bem unidas.
Seu rosto, então, se animou, e percebi que você murmurou
a palavra "estereotomia", termo muito bem aplicado a essa
espécie de pavimentação. Sabia que você não podia repetir
para si mesmo a palavra "estereotomia" sem ser levado a
pensar em átomos e, por conseguinte, nas teorias de Epicuro; e como, quando discutimos, ainda recentemente, esse
tema, eu me referi à maneira singular, embora notada, com
que as vagas suposições desse nobre grego, haviam sido
confirmadas pela recente cosmogonia nebular, compreendi
que você não poderia deixar de erguer os olhos para a
grande nebula de úrion, coisa que, com toda a segurança,
esperei que você fizesse. E você olhou para o alto - e eu
tive, então, a certeza de que seguira acertadamente os seus
pensamentos. Mas, naquela amarga tirade sobre Chantilly,
duplicada ontem no Musée, o escritor satírico, fazendo
certas alusões maldosas à mudança de nome do sapateiro
ao usar o coturno, citou um verso latino sobre o qual temos
conversado muitas vezes. Refiro-me ao verso: Perdidit
antiquum /itera prima sonum 1• Eu lhe dissera que isso se
referia a úrion, que, a princípio, se escrevia úrion. E como
tivemos algumas discussões um tanto apaixonadas sobre
essa minha interpretação, tive a certeza de que você não
a havia esquecido. Era claro, portanto, que você não dei1
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xaria de relacionar as duas idéias: úrion e Chantilly. Que
você as relacionou, vi-o claramente pela expressão do sorriso que lhe passou pelos lábios. Pensou na imolação do
pobre sapateiro. Até então, estivera andando com o corpo
curvado; mas, a partir daquele instante, você endireitou
o corpo. Tive, então, a certeza de que você pensava na
minúscula figura de Chantilly. Nessa altura, interrompi suas
meditações para observar que, na verdade, ele era um sujeito muito pequeno. . . esse tal Chantilly. . . e que estaria
melhor no Théâtre des Variétés.
Pouco depois dessa conversa, folheávamos uma edição
vespertina da Gazette des Tribunaux, quando a seguinte
notícia nos chamou a atenção:
CRIMES EXTRAORDINARIOS
Esta madrugada, cerca das três horas, os moradores do
quartier 1 Saint-Roche foram despertados por uma série de
gritos espantosos, que pareciam vir do quarto andar de
uma casa da Rua Morgue, ocupado, segundo se diz, por
uma tal Madame L'Espanaye e por sua filha, Mademoiselle
Camille L'Espanaye. Após alguma demora, ocasionada por
tentativas infrutíferas no sentido de se entrar na casa sem
o emprego de violência, a porta de entrada foi arrombada
por meio de uma alavanca, e oito ou dez vizinhos lá penetraram, acompanhados de dois gendarmes. A essa altura,
os gritos já haviam cessado; mas, quando o grupo de pessoas já se achava no primeiro lance de escadas, duas ou
mais vozes ásperas, em violenta discussão, foram ouvidas,
parecendo provir da parte superior da casa. Ao chegarem
ao segundo patamar, tais gritos também haviam cessado, e
tudo permantfcia na mais perfeita calma. O grupo dividiuse, passando a examinar apressadamente todos os aposentos. Quando alguns de seus componentes chegaram a um
grande quarto da parte traseira da casa, no quarto andar
(e cuja porta, estando fechada por dentro, precisou ser arrombada), depararam com um espetáculo que encheu a
todos não só de horror como de assombro.
O aposento achava-se na mais completa desordem, os
1
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móveis quebrados e lançados por todos os cantos. Não
restava, intata, senão a armação de uma cama, cujo enxergão havia sido arrancado e atirado no meio do assoalho.
Sobre uma cadeira, havia uma navalha, manchada de sangue. Junto à Lareira, havia duas ou três longas e grossas
tranças de cabelo humano grisalho, também empapadas de
sangue, e que pareciam ter sido arrancadas desde a raiz.
Sobre o chão, foram encontrados quatro napoleões, um
brinco de topázio, três grandes colheres de prata, três colherinhas de métal d'Alger, e duas bolsas, contendo quase
quatro mil francos em ouro. As gavetas de um móvel, q~e
se achava a um canto, estavam abertas e, ao que parena,
haviam sido saqueadas, embora ainda restassem nelas muitos objetos. Um pequeno cofre de ferro foi descoberto debaixo da cama (e não sob a armação da mesma). Estava
aberto, conservando ainda a chave na fechadura . Não continha senão algumas velhas cartas, bem como outros papéis
de pouca importância.
De Madame L'Espanaye, não havia sinal algum; mas
uma quantidade pouco comum de fuligem podia ser observada junto à lareira. Isso fez com que se examinasse a
chaminé e (coisa horrível de contar-se!) o cadáver da filha,
dependurado de cabeça para baixo, foi retirado de seu
interior, onde fora empurrado, pela estreita abertura, até
uma altura considerável. O corpo ainda estava quente. Av
ser examinado, foram notadas muitas escoriações, causadas, sem dúvida, pela violência com que fora lâ introduzido e retirado. Sohre o rosto, havia muitos e profundos
arranhões e, no pescoço, manchas escuras e acentuadas
marcas de unhas, como se a vítima houvesse sido estrangulada.
Depois de meticulosa investigação por toda a casa, sem
que nada mais fosse descoberto, o grupo de pessoas penetrou num pequeno quintal cimentado, no fundo do edifício, onde jazia o corpo da velha senhora, com a garganta
tão inteiramente cortada, que, ao tentar-se levantar v cadáver, a cabeça se desprendeu. Tanto o corpo como a cabeça estavam horrivelmente mutilados, sendo que esta última
mal conservava qualquer aparência humana .
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Até agora, não existe o menor indício que permita esclarecer este horrível mistério.
O jornal do dia seguinte trazia alguns novos pormenores:
A TRAGEDIA DA RUA MORGUE
Muitas pessoas foram interrogadas com respeito a esse
extraordinário e horrível affaire 1, mas não se chegou a nada
que lance luz sobre o caso. Damos abaixo todas as declarações que foram prestadas:
Pauline Dubourg, lavadeira, declara haver conhecido,
por espaço de três anos, ambas as vítimas, tendo lavado
para elas durante todo esse tempo. Tanto a mãe como a
filha pareciam viver em boa harmonia, tratando-se, reciprocamente, de maneira muito afetuosa. Pagavam-lhe com
a máxima pontualidade. Nada sabia dizer quanto à sua
maneira ou os seus meios de vida. Supunha que Madame
L. era cartomante, assegurando, desse modo, a sua subsistência. Dizia-se que guardava dinheiro. Jamais encontrara
pessoa alguma na casa, quando ia buscar ou entregar a
roupa. Estava certa de que não tinham empregada. Parecia
não haver móveis em parte alguma da casa, salvo no
quarto andar.
Pierre Moreau, tabaqueiro, declarou que costumava vender pequenas quantidades de tabaco e de rapé a Madame
L'Espanaye, fazendo-o durante quase quatro anos. Nascera
nas vizinhanças, onde sempre residira. Mãe e filha ocupavam, havia mais de seis anos, a casa onde foram encontrados o.~· cadáveres. A casa fora ocupada, anteriormente,
por um joalheiro, que, por sua vez, alugava os aposentos
.~uperiores a várias pessoas. A casa pertencia a Madame L.
Ficara aborrecida com os abusos de seu inquilino e mudara-se para lá, recusando-se a alugar qualquer parte do prédio. Parecia um tanto caduca, devido à idade. A testemu1 A pala1·ra affaire não tem ainda. na França. a pouca importância
que se lhe dá entre nós. (N. do T.)
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nha vira a sua filha umas cinco ou seis vezes, durante os
últimos seis anos. Viviam ambas quase que em completa
reclusão; dizia-se que tinham dinheiro. Ouvira dos vizinhos
que Madame L. lia a buena-dicha por meio de cartas, mas
não acreditava nisso. Jamais vira qualquer pessoa entrar
na casa, salvo a velha, a filha, duas ou três vezes um carregador, e umas oito ou dez vezes um médico.
Muitas outras pessoas, residentes nas vizinhanças, fizeram depoimentos semelhantes. Não se falou de ninguém
que freqüentasse a casa. Tampouco se sabe se Madame L.
e a filha tinham parentes vivos. As persianas das janelas
da frente raramente eram abertas. As do fundo eram conservadas sempre fechadas, com exceção das janelas de um
grande quarto do fundo, no quarto andar. A casa era bastante boa, não muito velha.
lsidore Muser, gendarme, declarou que foi chamado à
casa cerca das três da madrugada, tendo encontrado à
entrada vinte ou trinta pessoas aproximadamente, as quais
procuravam penetrar no prédio. A porta foi forçada, por
fim, com uma baioneta, e não com uma alavanca. Não foi
difícil abri-la, por se tratar de uma porta de duas folhas
e não estar trancada nem em cima, nem embaixo. Os gritos continuaram até que a porta foi arrombada e, depois,
cessaram subitamente. Pareciam gritos de uma pessoa (ou
de pessoas) tomada de grande angústia. Eram fortes e prolongados, e não gritos breves e rápidos. A testemunha
abriu caminho escada acima. Ao chegar ao primeiro patamar, ouviu duas vozes empenhadas em violenta discussão:
uma delas, áspera; a outra, uma voz mais estridente, bastante estranha. Pôde distinguir algumas palavras da primeira, que era a de um francês . Tinha certeza de que não
se tratava de voz de mulher. Conseguiu distinguir as palavras sacré e diable. A voz estridente era a de um estrangeiro, mas não tinha certeza se se tratava de voz de hornem
ou de mulher. Não pôde entender o que dizia, mas supõe
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que o idioma devia ser o espanhol. Declarou que o estado
do. quarto e dos cadáveres era como o que foi ontem descrito.
Henri Duval, vizinho e prateiro de profissão, declarou
que foi um dos primeiros a entrar na casa. Corroborou,
em geral, o depoimento de Muset. Logo depois de forçada
a entrada, tornaram a fechar a porta, a fim de conservar
fora a multidão que, apesar do adiantado da hora, se formou rapidamente. A voz estridente, pensa a testemunha,
era de um italiano. Estava certo de que não pertencia a um
francês. Não tinha certeza se se tratava ou não de voz de
homem. Poderia ser de mulher. Não conhecia a língua italiana. Não lhe fora possível distinguir as palavras, mas
esta~a ~onvencido, p~la entonação, que a pessoa que falava
era ilaltana. Conhecta Madame L. e a filha. Conversava
com am~as /reqüentemente. Estava convencido de que a
voz estndente não era de nenhuma das vítimas.
Odenheimer, restaurateur 1.Esta testemunha se apresentou voluntariamente para depor. Não falando o francês,
foi ouvida com a ajuda de um intérprete. E; natural de
Amsterdam. Passava pela frente da casa, no momento em
que foram lançados os gritos: Estes continuaram durante
vários minutos - talvez uns dez. Eram altos e prolongados, e causavam horror e angústia. Foi um dos que entraram na casa. Confirmou as declarações anteriores, com
exceção de uma: estava convencido de que a voz estridente
era de homem, de um francês . Não pôde distinguir claramente as palavras proferidas. Eram altas e rápidas, articuladas em tom desigual e, ao que parecia, pronunciadas,
ao mesmo tempo, com medo e ira. Era uma voz áspera . ..
não tanto estridente como áspera. Não se poderia dizer que
fosse uma voz estridente. A voz grave disse várias vezes
'
'
sacré, diable e, uma única vez, mon Dieu.
Jules Mignaud, banqueiro, da firma Mignaud et Fi/s,
da Rua De/oraine. E o mais velho dos Mignaud. Madame
L'Espanaye possuía alguns bens. Abrira uma conta em sua
1

Restaurador. (N. do E.)
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casa bancária na primavera do ano . .. (oito anos antes).
Depositava, freqüentemente, pequenas quantias. Não retirou qu~ntia alguma até três dias antes de sua morte, quando rettrou, pessoalmente, a soma de quatro mil francos.
Essa quantia foi paga em ouro, sendo um funcionário encarregado de levá-la à casa da depositante.
Ado/phe Le Bon, empregado de Mignaud et Fils, declarou, que no dia em questão, cerca do meio-dia, acompanh.ou Madame L'Espanaye à sua residência com os quatro
nu/ francos, colocados em dois saquinhos. Ao ahrir-se a
porta, apareceu Mademoise/le L. e apanhou de suas mãos
um dos saquinhos, enquanto a mãe fa zia o mesmo corn o
outro. Cumprimentou-as e retirou-se. Naquele momento,
não viu ninguém na rua. Era uma rua retirada, bastante
solitária.
William Bird, alfaiate, declarou que foi um dos que
entraram na casa. E inglês. Vive em Paris há dois anos.
Foi um dos primeiros a subir as escadas. Ouviu vozes
que discutiam. A voz áspera era de um francês. Pôde ouvir
várias palavras, mas não se lembrava de todas. Ouviu claramente sacré e mon Dieu. Houve um barulho, no momento, como se várias pessoas estivessem brigando. Barulho de luta corporal, de coisas que rangiam. A voz aguda
era muito alta - mais alta que a áspera. Tinha certeza
de que não era voz de nenhum inglês. Parecia ser de alemão. Poderia ser voz de mulher. Não entende alemão.
Quatro das testemunhas acima citadas, novamente interrogadas, declararam que a porta do quarto em que foi
encontrado o corpo de Mademoiselle L. estava 'fechada por
dentro quando o grupo lá chegou. Tudo se encontrava em
perfeito ~il~ncio; ncio havia gemidos nem ruídos de qualquer especte. Forçada a porta, não se encontrou ninguém.
As janelas, tanto do quarto da frente como do de trás, estavam firmemente fechadas por dentro. A porta existente
entre os dois quartos estava fechada, mas apenas com o
trinco. A porta do quarto da /rente, que dava para o
corredor, estava também fechada, com a chave do lado
de dentro. Um pequeno quarto, situado na parte da frente
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da casa, no quarto andar, ao fim do corredor, estava
aberto, com a porta escancarada. Este quarto estava atulhado de camas velhas, caixotes e outros objetos, que
foram cuidadosamente removidos e examinados. Não
houve canto algum da casa que não fosse inspecionado
com a máxima meticulosidade. As chaminés foram vasculhadas em todos os sentidos. A casa tem quatro andares
e é dotada de sótãos (mansardes). Um alçapão existente
no teto estava firmemente pregado, e parecia não ter sido
aberto havia já vários anos. Quanto ao tempo decorrido,
desde que foram ouvidas as vozes em disputa até o momento em que foi arrombada a porta do quarto, diferem
os depoimentos das testemunhas. Umas o calcularam em
três minutos; outras, em cinco. A porta foi aberta com
dificuldade.
Alfonzo Carcio, agente funerário, declarou que reside
na Rua Morgue. É natural da Espanha. Foi um dos que
entraram na casa. Não subiu as escadas. É nervoso e
receou os efeitos que a agitação poderia ter sobre sua
pessoa. Ouviu vozes de pessoas que discutiam. A voz
áspera era de um francês. Não pôde distinguir o que diziam. A voz estridente era de um inglês, estava certo
disso. Não entende a língua inglesa, mas se baseava na
entonação.
Alberto Montani, confeiteiro, declarou que foi um dos
primeiros a subir as escadas. Ouviu as vozes em questão.
A voz áspera era de um francês. Percebeu diversas palavras. Pareceu-lhe que esse indivíduo exprobrava o procedimento de alguém. Não conseguiu entender as palavras proferidas pela voz estridente, que era rápida e desigual. Julga tratar-se da voz de um russo. Confirma as declarações
gerais. É italiano. Jamais conversou com uma pessoa natural da Rússia.
Várias testemunhas, chamadas novamente a depor, declararam que as chaminés de todos os aposentos do quarto
andar eram demasiado estreitas para permitir a passagem
de um criatura humana. Por "varreduras", entendiam-se
os movimentos das longas escovas cilíndricas idênticas às
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empregadas pelo.\· limpa-chaminés . Essas escovas foralll
passadas, de alto a haixo, pelo interior de todos os cano.1
de chaminé existentes na casa. Não havia passagem alguma
pela qual alguém pudesse haver descido enquanto o grupo
subia as escadas. O corpo de Mademoiselle L'Espanaye
estava tão firmemente introduzido na chaminé, que só pôde
ser retirado com o auxílio de quatro ou cinco pessoas.
Paul Dumas, médico, declarou que foi chamado, ao romper do dia, para examinar os cadáveres. Ambos jaziam
sobre o enxergão da cama, na quarto em que Mademoisel/e
L. fora encontrada. O corpo da jovem senhora apresentavü
muitas equimoses e escoriações. O fato de haver sido introduzido na chaminé explicava suficientemente tais ferimentos. A garganta também estava muito contundida. Havia
muitos e profundos arranh6es logo abaixo do queixo, hem
como uma série de manchas lívidas causadas, evidentemente, pela pressão de dedos. O rosto achava-se terrivelmente
descolorido, e os olhos fora das órbitas. A língua havia sido
mordida e, em parte, secionada. Sobre o estômago, descohriu-se grande equimose, produzida, ao que parecia, pela
pressão de um joelho. Na opiniiio de Monsieur Dumas,
Mademoiselle L'Espanaye havia sido estrangulada por alguma pessoa ou pessoas desconhecidas. O corpo de sua
mãe estava horrivelmente mutilado. Todos os ossos da
perna direita e do braço apresentavam diversas fraturas. A
tíbia esquerda, bem como todas a\· costelas do mesmo
lado, estavam muito partidas. Todo o corpo se achava terrivelmente escoriado e descorado. Impossível dizer de que
maneira os ferimentos haviam sido infligidos. Um pesado
cacete, uma larga barra de ferro, uma cadeira, ou qualquer
outra arma pesada e rombuda poderiam ter produzido tais
resultados, se manejados por um homem de grande força
física. Mulher alguma poderia ter causado tais ferimentos,
qualquer que fosse a arma empregada. A cabeça da vítima,
conforme puderam verificar as testemunhas, estava inteiramente separada do corpo e muito desfigurada. A garganta havia sido secionada, evidentemente, com algum instrumento muito afiado - talvez uma navalha.
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Alexandre Etienne, cirurgião, também foi chamado, juntamente com Monsieur Dumas, para examinar os corpos.
Confirmou o depoimento e as opiniões de Monsieur Dumas.
Nenhum outro pormenor importante foi conseguido, embora diversas outras pessoas fossem ouvidas. Um crime tão
misterioso e tão surpreendente em todos os seus pormenores
jamais foi cometido antes em Paris, se é que se trata realmente de um crime. A polícia não dispõe de indício algum,
coisa incomum em casos desta natureza. Não existe, pois,
ao que parece, a menor pista.
Em sua edição vespertina, o jornal afirmava que reinava
ainda grande excitação no quartier Saint- Rache; que as
circunstâncias relacionadas com o caso haviam sido cuidadosamente reexaminadas, além de ouvir-se novamente as
testemunhas, sem que se chegasse a nenhum resultado.
Uma nota de última hora, porém, anunciava que Adolphe
Le Bon havia sido detido e encarcerado, embora nada
pudesse incriminá-lo, além dos fatos já expostos.
Dupin parecia particularmente interessado na marcha do
caso; pelo menos, foi o que julguei pelas suas maneiras,
pois não fez comentários. Foi somente depois da notícia
de que Le Bon havia sido preso, que ele pediu minha
opinião a respeito do duplo crime.
Não pude senão concordar com toda Paris, que o considerava um mistério insolúvel. Não via maneira alguma
pela qual fosse possível descobrir-se o assassino.
- Mediante interrogatórios tão superficiais disse
Dupin - não é possível descobrir-se um meio de encontrá-lo. A polícia parisiense, tão elogiada pela sua perspicácia, é astuta - mas nada mais. Não há método algum
em suas diligências, além daquele que é sugerido no momento. Faz uma grande exibição de medidas, mas, não
raro, estas se adaptam tão mal aos seus objetivos, que fazem com que nos l~mbremos de Monsieur Jourdain, pedindo o seu robe-de-chambre, pour mieux entendre la musique 1• Os resultados obtidos não deixam, às vêzes, de
1 O seu roupão para ouvir melhor a música. (Trata-se de uma fala
de Le Bourgeois Gentilhome, de Moliere.) (N. do E.)
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ser surpreendentes, mas, na maior parte das vezes, são
conseguidos devido a simples diligência e atividade. Quando tais qualidades de nada servem, seus planos fracassam.
Vidocq, por exemplo, era um excelente adivinhador, além
de ser um homem persistente. Mas, não dispondo de uma
inteligência educada, errava continuamente, devido à própria intensidade de suas investigações. Sua visão era prejudicada, por olhar muito de perto o objeto. Podia ver,
talvez, dois ou três pontos com extraordinária clareza, mas.
ao fazê-lo, perdia, necessariamente, a visão total do assunto. Aí está o defeito de se ser demasiado profundo. A
verdade nem sempre se encontra no fundo de um poço.
Na real idade, creio que aquilo que mais importa conhecer
é. invariavelmente, superficial. A profundidade se encontra nos vales cm que a procuramos, c não no cume das
montanhas onde ela se acha. As maneiras e as fontes dessa
espécie de erro têm um bom exemplo na contemplação dos
corpos celestes. Dirigir a uma estrela um rápido olhar.
examiná-la obliquamente, voltando para ela as partes exteriores da retina (mais suscetíveis às ligeiras impressões da
luz que as interiores), é contemplar a estrela de manei ra
diferente, é apreciar melhor o seu brilho, brilho que diminui
ü medida que voltamos nossa visão em cheio para ela. Um
número muito maior de raios incide sobre os olhos neste
último caso, mas, no primeiro, se obtém uma receptividade
mais apurada. Por meio de uma profundidade indevida,
perturbamos c debilitamos os nossos pensamentos - e é
impossível fazer-se com que a própria Vênus se desvaneça
no firmamento, se a fitarmos de maneira muito demorada,
mui to concentrada ou muito dircta. Quanto a estes assassíni os, façamos alguns exames por nossa própria conta; antes
de formar uma opinião a respeito. Uma investigação nos
proporcionará um a boa distração (achei esse termo, no
caso, mal aplicado, mas nada disse) e, além disso, Le Bon
me prestou, certa vez, um serviço pelo qual lhe sou grato.
Iremos examinar o local do crime com os nossos próprios
olhos. Conheço G ... , o delegado de polícia, e não teremos
dificuldades cm obter a necessária permissão.
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A permissão foi obtida, e dirigimo-nos incontinenti à
Rua Morgue. f:. esta uma das miseráveis vielas existentes
entre a Rua Richelieu e a Rua Saint Roche. A tarde já ia
adiantada quando lá chegamos, pois esse quartier ficava
muito distante daquele em que morávamos. Não tivemos
dificuldade em encontrar a casa, em virtude de haver
ainda muitas pessoas a olhar, da calçada oposta, para as
janelas fechadas, com uma curiosidade sem objeti~o .. Era
uma casa parisiense comum, com uma entrada pnnctpal,
tendo, num dos lados, um compartimento com vidraça corrediça, que parecia ser uma loge de concierge 1• Antes de
entrar, subimos a rua, dobramos por uma viela e, por
fim, chegamos à porta de trás da casa. Enquanto isso, Dupin examinava toda a vizinhança, bem como a casa, c_om
meticulosa atenção, cujo objetivo não me era posstvel
compreender.
Voltando sobre nossos passos, chegamos de novo à frente da casa, batemos à porta e, após apresentar as credenciais, os agentes que estavam de guarda permitiram a
nossa entrada. Subimos as escadas, até chegar ao aposento onde o corpo de Mademoiselle L'Espanaye fora encontrado, e onde se achavam ainda os dois cadáveres.
Como de costume, o aposento permanecia na mesma desordem que ali reinava por ocasião do crime. Nada ~ais
vi além do que fora publicado pela Gazette des Trzbunaux. Dupin examinava tudo minuciosamente, sem excluir os corpos das vítimas. Dirigimo-nos, depois, para os
outros aposentos e, finalmente, para o quintal. Um gendarme nos acompanhou nessa visita. O exame do local nos
manteve ocupados até o cair da noite, quando, então, nos
retiramos. A caminho de casa, meu companheiro entrou
por um momento na redação de um dos jornais diários.
Já disse que eram muitos os ~apric~10s de .meu amigo! e
eu sabia como contorná-los. Ate o dta segumte, ao metodia, evitou falar sobre o crime. Só então me perguntou,
subitamente, se eu observara algo de particular no local da
tragédia.
Em sua maneira de acentuar a palavra particular havia
1

Cubículo de porteiro. (N. do E.)
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algo que me fez estremecer, sem que soubesse por quê.
- Não, nada de particular - respondi. - Pelo menos, nada que já não houvéssemos lido no jornal.
-Receio que a Gazette - respondeu-me- não tenha penetrado no insólito horror do que aconteceu. Mas
deixemos de lado as opiniões ociosas desse jornal. Pareceme que esse mistério é considerado insolúvel devido exatamente à razão que deveria fazer com que fosse considerado de fácil solução. Refiro-me ao caráter outré 1 das circunstâncias que o cercam. A polícia está confusa ante a
aparente ausência de motivo, quer quanto ao que se re~ere
ao próprio crime, quer quanto à atrocidade do assassino.
Está perplexa, também, ante a aparente impossibilidade de
relacionar as vozes ouvidas durante a discussão com o
fato de não se haver descoberto ninguém nos aposentos superiores, exceto o cadáver de Mademoiselle L'Espanaye,
não havendo possibilidade de ninguém ter saído da casa
sem que fosse pressentido pelas pessoas que subiram as
t!Scadas. A enorme desordem do aposento; o corpo introduzido, de cabeça para baixo, na chaminé; a terrível ~utila
ção do cadáver da senhora idosa - todas essas constderações, aliadas às que acabo de me referir, bem co~? a
outras que não é necessário mencio~ar ~ ~oram suf~c~e~
tes para paralisar as faculdades de rac10cm10 dos pohctats,
fazendo com que fracassasse por completo a perspicácia
de que se vangloriam. Cometeram o grande erro, embor~
comum, de confundir o incomum com o abstruso. Mas e
por esses desvios do plano das coisas ordinárias que a
razão encontra o seu caminho na investigação da verdade, caso isso seja possível. Em investigações como estas
em que estamos empenhados, não se deve perguntar tanto
"o que aconteceu", mas sim procurar saber "se .o. que
acon teceu jamais aconteceu antes". De fato, a facth~a~e
com que chegarei, ou já cheguei, à sol~ção d~s.se mtsterio está na razão direta de sua aparente msolubthdade aos
olhos da polícia.
Fitei o meu interlocutor, tomado de mudo assombro.
- Estou esperando neste momento - continuou ele,
1

Exagerado.

131

I
olhando para a porta do nosso aposento - uma pessoa
que, embora talvez não seja o autor dessa carnificina, deve
ter estado, de certo modo, implicado nela. :f:. provável que
seja inocente, quanto à parte pior dos crimes cometidos.
Espero estar certo nessa minha suposição, pois nela se
baseia a minha esperança de decifrar todo esse enigma.
Espero a chegada desse homem aqui nesta sala, a qualquer momento. t certo que pode não vir, mas é provável que venha. Se vier, é preciso detê-lo. Aqui estão umas
pistolas, e nós sabemos usá-las, quando as circunstâncias
o exigem.
Sem saber bem o que fazia, nem o que ouvia, tomei as
pistolas, enquanto Dupin continuava a falar, como se estivesse entregue a um solilóquio. Já me referi ao seu ar
absorto, em tais ocasiões. Suas palavras eram dirigidas
à minha pessoa, mas sua voz, embora não fosse muito
alta, tinha aquela entonação comumente empregada quando
alguém se dirige a uma pessoa que se acha muito distante. Seus olhos, de expressão vaga, fitavam apenas a parede.
- As provas demonstraram claramente - prosseguiu
- que as vozes que discutiam, e que foram ouvidas pelos
que subiram as escadas, não eram das próprias vítimas.
Isso desfaz qualquer suposição de que a velha haja primeiro assassinado a filha e, depois, dado cabo da própria
vida. Falo deste ponto unicamente por respeito ao método,
pois a força física de Madame L'Espanaye teria sido inteiramente insuficiente para que pudesse introduzir o corpo da
filha na chaminé, tal como foi encontrado. Por outro lado, a
natureza dos ferimentos desta última exclui por completo a
idéia de suicídio. Por conseguinte, o crime foi cometido por
terceiras pessoas - e fo ram as vozes dessas pessoas as
que foram o uvidas, empenhadas em disc ussão. Permita-me
chamar sua atenção não para o que se declarou a respeito
de tais vozes, mas para o que existe de particular em tais
declarações. Não observou nada de particular a respeito?
Eu disse ter observado que, enquanto todas as testemunhas concordavam em supor que a voz grave pertencia a um francês, havia grande desacordo com respeito
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à voz estridente, ou, como umil das testemunhas a classificou, a voz áspera.
- Isso é a evidência pura -disse Dupin - , mas não o
que há de particularidade nessa evidência. Você não observou nada de característico; contudo, havia algo a ser observado. As testemunhas, como você observou, concordaram
a respeito da voz grave. Quanto a este ponto, não houve discordância. Mas, quanto ao que se refere à voz estridente, a particularidade reside não no fato de terem discordado, mas no fato de que, quando um italiano, um inglês, um espanhol, um holandês e um francês tentaram descrevê-la, cada qual se referiu a ela como sendo a de um
estrangeiro. Cada qual estava certo de que não se tratava
da voz de um seu compatriota. Cada qual a compara não
~~ voz de um indivíduo pertencente a uma nação cuja língua conhece, mas exatamente o contrário. O francês julga
que se trata da voz de um espanhol, afirmando que "poderia ter distinguido algumas palavras, se conhecesse o
idioma espanhol". O holandês afirma que a voz era a de
um francês, mas lemos que, "não conhecendo o francês,
~:sta testemunha foi interrogada através de um intérprete".
O inglês julga tratar-se da voz de um alemão, mas "não
entende o alemão". O es panhol ··tem certeza" de que a
voz era a de um inglês, "a julgar pela entonação", ''pois
uão conhecia a língua inglesa". O italiano acredita tratar-se
da voz de um russo, mas " nunca conversou com nenhu111
russo". Um segundo francês, porém, discorda do primeiro,
tendo certeza de que a voz era a de um italiano; mas, "não
conhecendo este idioma", "estava convencido disso pela
entonação", como o es panhol. Ora, quão estranha não deveria ser, pois, aquela voz, a respeito da qual puderam ser
feitas tais declarações! Aquela voz cuja entonação nem
mes mo cidadãos das cinco grandes divisões da Euro pa podi am reconhecer como tendo algo de familiar! Você dirá
que poderia ter sido a voz de um asiático. . . o u de um
africano. Nem asiáticos, nem africanos abundam em Paris ;
mas, sem nega r a inferência, chamo apenas a sua atenção
para três pontos. A voz é considerada por uma testemunha
como "áspera, mas não estridente". f: representada por duas
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outras como "rápida e desigual". Não houve palavras nem sons que se assemelhassem a palavras - que fossem
mencionadas por qualquer testemunha como inteligíveis.
" Não sei", prosseguiu Dupin, "qual a impressão que eu
possa haver causado, até agora, sobre o seu entendimento;
mas não hesito em dizer que as deduções legítimas baseadas
mesmo nessa parte do testemunho - isto é, a parte que se
refere a vozes graves e estridentes - são por si sós suficientes para despertar uma suspeita que bem nos pode
dirigir a um progresso total na investigação desse mistério.
Digo 'deduções legítimas', mas o que pretendo dizer não é,
desse modo, plenamente expresso. Quero apenas dizer que
essas deduções são as únicas adequadas ao caso em apreço,
e que minha suspeita se origina inevitavelmente delas,
como única conclusão. Qual é, porém, essa suspeita, não
o direi por ora. Desejo apenas que você compreenda que,
quanto a mim, foi o bastante forte para dar uma forma
definida . . . uma determinada tendência às minhas investigações naquele aposento.
"Transportemo-nos agora, em imaginação, ao referido
aposento. Que é que primeiro devemos procurar lá? Os
meios de fuga empregados pelos assassinos. Não é necessário dizer que nenhum de nós acredita em acontecimentos
sobrenaturais. Madame e Mademoiselle L'Espanaye não
foram, evidentemente, assassinadas por espíritos. O crime
foi cometido por seres materiais, que escaparam mediante
procedimentos materias. De que modo? Felizmente, não
há senão um modo de se raciocinar sobre isso - e esse
modo deve conduzir-nos a uma solução precisa. Examinemos, um por um, os possíveis meios de evasão. É claro
que os assassinos estavam no quarto em que Mademoiselle
L'Espanaye foi encontrada, ou, pelo menos, no aposento
contíguo, no momento em que as pessoas que acorreram
ao local subiram as escadas. Por conseguinte, é partindo
somente desses dois aposentos que devemos procurar os
indícios da evasão. A polícia pôs a descoberto as portas, o
teto e a alvenaria das paredes, Nenhuma saída secreta poderia ter escapado à sua vigilância. Mas, não confiando em
seus olhos, eu os examinei pessoalmente. Na verdade, não
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havia sa(da secreta. As duas portas que davam para o corredor estavam muito bem fechadas por dentro. Vejamos as
chaminés. Estas, embora de largura normal até uma altura
de oito ou dez pés acima das lareiras, não permitiriam a
passagem, em toda a sua extensão, de um gato corpulento.
A impossibilidade de saída, pelos meios já referidos, é, por
conseguinte, absoluta. Assim sendo, não nos restam senão
as janelas. Pelas da frente, ninguém poderia ter fugido sem
chamar a atenção da multidão que se encontrava na rua.
Os assassinos devem ter passado, pois, pelas janelas do
quarto dos fundos. Levados, então, por essas deduções, a
uma conclusão tão inequívoca, não nos cabe, como analistas, rejeitá-la, devido às impossibilidades aparentes. Não
nos resta senão provar que tais 'impossibilidades' aparentes
não o são na realidade.
"Há, no quarto, duas janelas. Uma delas não se acha
obstruída por móveis, sendo completamente visível. A parte
inferior da outra acha-se oculta pela cabeceira da pesada
cama, estreitamente encostada a ela. Verificou-se que a
primeira estava firmemente fechada por dentro. Resistiu aos
mais violentos esforços daqueles que tentaram levantá-la.
À esquerda de seu caixilho, fora feito um grande orifício
por meio de uma verruma, sendo nele introduzido, quase
até a cabeça, um prego muito grosso. Ao examinar a outra
janela, viu-se um outro prego semelhante, introduzido da
mesma maneira - c fracassou, igualmente, um vigoroso
esforço no sentido de se erguer o caixilho. A polícia convenceu-se então inteiramente de que a fuga não se verifica ra
por ali. Por essa razão, julgou supérfluo retirar os pregos
e abrir as janelas.
''Meu exame foi um tanto mais minucioso, e isso, como
acabo de explicar, porque eu sabia que era preciso provur
que todas as impossibilidades aparentes não eram tais na
realidade.
"Continuei pensando assim ... a pusteriori. Os assassinos
haviam. fugido por uma daquelas janelas. Assim sendo, não
poderiam ter tornado a fechar as janelas por dentro. l:omo
foram encontradas, consideração que, de vido à sua cviuência, paralisou as investigações da polícia nesse sentido. Nüo
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obstante, as janelas de guilhotina estavam fechadas. Deviam
poder, pois, fechar-se por si mesmas. Não havia saída
quanto a essa conclusão. Aproximei-me da janela que não
estava impedida, retirei o prego com certa dificuldade e
tentei levantá-la. Resistiu a todos os meus esforços, como
eu havia previsto. Sabia, agora, que deveria existir uma
mola oculta - e essa corroboração da minha idéia me
convenceu de que minhas premissas, pelo menos, eram
corretas, embora parecessem ainda misteriosas relativamente aos pregos. Um exame cuidadoso fez com que eu
logo descobrisse a mola oculta. Apertei-a e, satisfeito com
a minha descoberta, abstive-me de abrir a janela.
"Recoloquei o prego no lugar e examinei-o com atenção.
Uma pessoa que houvesse passado por aquela janela poderia tê-la fechado, pois a mola funcionaria automaticamente
- mas o prego não poderia ser recolocado em seu lugar.
T al conclusão era clara, restringindo de novo o campo de
minhas investigações. Os assassinos deviam ter escapado
pela outra janela. Supondo-se, pois, que as molas existentes
nas janelas fossem iguais, como era provável, deveria ser
encontrada uma diferença entre os pregos, ou, pelo menos,
em sua colocação. Subindo sobre a armação da cama,
olhei minuciosamente, por cima de sua cabeceira, a segunda
janela. Passando a mão por trás da madeira, descobri e
apertei a mola, que era, como eu havia suposto, idêntica à
primeira. E xaminei, então, o prego. Era tão grosso quanto
o outro e, ao que parecia, se achava colocado da mesma
·
maneira, afundado quase até a cabeça.
o
assim
se
mas,
"Talvez você pense que fiquei perplexo,
julga, é porque não compreendeu a natureza de minhas
deduções. Para empregar uma frase esportiva, não me
encontrei sequer uma vez 'em falta'. Não perdera o rastro
por um instante sequer. Não havia falha alguma em qualquer elo da cadeia. Seguira o segredo até a sua última conseqüência - e a última conseqüência era o prego. Tinha,
sob todos os aspectos, a aparência do que existia na outra
janela; mas aquilo de nada servia (por mais decisivo que
parecesse) comparado à consideração de que, naquele
ponto, terminava a minha pista. 'Deve haver algo errado
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u respei to do pr~:go' , disse com os meus botões. Toquei-o
com a mão, c a cabeça, junta mente com quase um quarto
de polegada de seu comprimento, me ficou nos dedos. O
resto do prego se achava cravado no orifíci o cm que se
havia pa rti do. A ruptura era antiga (como se podia ver
pela fer rugem existente nas bordas) c, ao que parecia.
fo ra causada por uma martelada, que afundou uma parte
da cabeça do prego na madeira da janela. Recoloquei
cuidadosamente essa parte da cabeça no luga r de onde a
tirara, c era perfeita a semel hança com um prego intato.
Não se percebia a ruptura. Por meio de uma pressão na
mola, levantei a janela algumas polegadas; a cabeça do
prego subiu com ela, firmemente incrustada em seu orifício. Fechei a janela c ficou de novo perfeita a aparência
de um prego inteiro.
"Até aí, estava resolvido o enigma. O assassi no fugira
pela janela que dava para a cama. Descendo por si mesma
após a saída do criminoso (ou sendo talvez fec hada deliberada mente), ficara presa pela mola, c fora a retenção dessa
mola que enganara a polícia, fazendo com que esta a atribuísse ao prego c considerasse desnecessário, assim, o prosseguimento da investigação.
··o problema seguinte consistia em saber de que modo o
assassino conseguira desce r. Quanto a este ponto, senti-me
satisfeito com o nosso passeio em torno da casa. A cinco
pés e meio, aproximada mente, de distância da janela em
questão, passa o cano de um pára-raios. Por esse cano,
teria sido possível a qualquer pessoa atingir a janela, para
não dizer entrar pela mesma. Observei, porém, que os postigos do quarto andar eram da espécie que os carpinteiro~
parisienses chamam de ferrades, de um ti po raramente empregado em nossos dias, mas que é visto, com freqüência.
nas velhas mansões de Lyon e Bordéus. Têm a fo rma
de uma porta comum (uma porta simples, e não de duas
bandeiras), exceto que a parte inferior é de madeira trançada, em forma de gelosia, permitindo, desse modo, excelente apoio para as mãos. No caso presente, esses postigos
têm três pés e meio de largura. Quando os vimos, da
parte de trás da casa, ambos estavam meio abertos isto é, fo rmavam um ângulo reto com a parede. f: provável
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que a polícia, como eu, haja examinado a parte traseira do
edifício, mas, se o fez, ao olhar essas ferrades no sentido
de sua largura (como deve ter feito), não perce beu a sua
verdadeira largura, ou, de qualquer modo, deixou de considerá-la devidamente. Na verdade, tendo-se convencido de
que a. f~~a não poderia ter si?o efctuada por aquele lado.
os pohctats, naturalmente, realizaram aí um exame bastante
ligeiro. Para mim, no entanto, era claro que o postigo pertencente à janela situada junto à cabeceira da cama, se
aberto inteiramente de encontro à parede, chegaria até uns
dois. pés do cano ?~ pára-raios. Era também evidente qu..:.
medtante o exerctcto de um grau de energia e coragem
pouco comum, uma pessoa poderia, subindo pelo cano.
ent~ar pela janela. Chegando à distância de dois pés e
meiO (supondo-se, agora, que o postigo estava inteiramente
aberto), um ladrão poderia agarrar-se com firmeza às grades. Então, largando o cano do pára-raios, após firmar os
~és de encontro à parede, poderia, num impulso ousado,
fazer com que o postigo se fechasse e, se imaginarmos
que a janela se encontrava aberta na ocasião, penetrar de
golpe no aposento.
··Quero que você tenha em mente que me referi a um
grau pouco comum de energia, como requisito necessário a
uma empresa tão arriscada e difícil. f: minha intenção mostrar-lhe, em primeiro lugar, de que modo isso poderia ter
sido feito e, em segundo lugar, de maneira particular, chamar sua atenção para o caráter extraordinário, quase sobrenatural , da agilidade necessária para a execução de tal
façanha.
"Você me dirá, sem dúvida, valendo-se da linguagem da
lei, que, para 'defender a minha causa', eu deveria antes,
em lugar de insistir sobre o fato, ignorar a energia reque rida para a sua execução. Isso talvez seja assim na prática forense, mas não no terreno da razão. Meu objetivo final é
apenas a verdade. Meu propósito imediato é levá-lo a comparar a energia pouco comum a que acabo de me referir
com a peculiaríssima voz aguda (ou áspera) e desigual, a
respeito de cuja nacionalidade não se encontraram duas
pessoas que estivessem de acordo, e em cuja pronúncia
não foi possível descobrir-se uma única sílaba."
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Ao ouvir tais palavras, começou a formar-se em meu espírito uma vaga idéia do que Dupin queria dizer. Pareciame es tar à beira da compreensão, sem que, no entanto,
pudesse compreender - como acontece, às vezes. com certas pessoas que estão quase a lembrar-se de alguma coisa.
sem que, no fim, consigam fazê-lo. M eu a migo prosseguiu:
- Você terá percebido - disse ele - que inverti a
questão, referindo-me ao modo de entrar, e não ao de sair.
Era meu intento demonstrar que ambas as coisas foram
efetuadas da mesma maneira, e no mesmo lugar. Voltemos, agora, ao interior do quarto. Examinemos todos os
se us aspectos. As gavetas do móvel, segundo se disse, foram
saq ueadas, mas diversas peças de vestuário ainda lá se
encontravam. Essa conclusão é absurda. Mera suposição
- suposição muito tola - e nada mais. Como é que se
sabe que as peças encontradas nas gavetas não eram as
únicas que elas antes continham? Madame L'Espanaye e a
filha viviam uma vida muito reclusa, não viam ninguém,
raramente saíam - e, por conseguinte, pouca necessidade
tinham de mudar constantemente de roupas. As que lá foram encontradas eram, pelo menos, de qualidade tão boa
como as demais usadas pelas referidas senhoras . Se um
ladrão houvesse roubado alguma coisa, por que razão não
teria levado as melhores? Por que não teri a levado todas?
Numa palavra: por que teria deixado quatro mil francos
em ouro, para sair carregado com uma trouxa de roupas
íntimas? O ouro foi deixado intato. Quase toda a soma u
que Monsieur Mignaud, o banqueiro, se referi u, foi descoberta, em seus saquinhos, sobre o assoalho. Desejo, pois,
que você afaste de seu pensamento a idéia insensata de
um motivo, engend rada no cérebro da polícia pelo que se
refere ao dinheiro entregue à porta da casa. Coincidências
dez vezes mais notáveis do que esta (entrega de dinheiro
e assassinato, cometido três dias depois de seu recebimento)
acontecem a todo instante em nossas vidas sem que despertem a mínima atenção. As coincidências, em geral,
constituem grandes obstáculos no caminho dessa classe de
pensadores educados de tal modo que nada sabem da teoria das probabilidades - essa teoria a que as mais estu139

pendas conquistas das pesquisas humanas devem as suas
mais notáveis realizações. No presente caso. se o ouw
houvesse dcsaparcci<..lo. o fato de .haver sido entregue tr~s
<.lias antes teria constituído algo mais do que uma simpk~
coincidência. Corroboraria a idéia de um motivo. Mas.
dadas as ~ircun,stâncias r~ais do caso. se supusermos que
o ouro f01 o movei do cnmc, devemos também supor qu ~
yucm o cometeu foi tão vacilante c idiota a ponto de abandonar, ao mesmo tempo, o ouro c o motivo <..lc sua açào.
"Tendo bem em mente os pontos para os 4uais chamei
sua atenção - a voz peculiar, a agilidade pouco comum.
c aquela surpreendente ausência de motivo num crime tão
sing~ t.a~mcnte atroz como esse - , examinemos a própna
carmf1cma. Encontramos uma mulher estrangulada c introduzida numa chaminé de cabeça para baixo. Os assassinos
comuns não empregam essa maneira de matar. Tampouco
dispõem dessa maneira do corpo da vítima. No modo violento de introduzir o corpo na chaminé, você certamente
admitirá que há algo excessivamente exagerado - algo
inteiramente cm desacordo com nossas idéias comuns sobre
as aç~cs h.umanas, mesmo quando supomos que seus autores sao c!1aturas .dcprava?as. Por outro lado, pense quão
grande nao dcvcna ser a força necessária para introduzir o
co r~o, para ci~1~, numa abertura t~o estreita que o esforço
cOnJ unto de vanas pessoas mal fo1 suficiente para puxá-lo
para baixo.'
" Voltemo-nos agora, para outros indícios do emprego
de tão extraordinário vigor. Na lareira, havia tranças grossas - muito grossas - de cabelos humanos grisalhos.
Estes, tinham sido arrancados pelas raízes. Você bem sabe
da grande força necessária para arrancar da cabeça, desse
modo, mesmo vinte ou trinta fios de uma vez. Você viu
tão bem quanto eu as mechas de cabelo em questão. Suas
raízes (espctáculo horrível!) estavam presas a pedaços ensangüentados do próprio couro cabeludo, sinal seguro da
própria força prodigiosa com que foi arrancado pelo menos
meio milhão de fios de cabelos de uma vez. A garganta
da senhora idosa não estava apenas cortada: a cabeça achava-se inteiramente secionada do corpo. E o instrumento
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com qu~ isso foi feito era uma simples navalha. Quero
que você observe a ferocidade brutal de tal ato. Quanto às
escoriações apresentadas pelo cadáver de Madame L'Espanaye, não é preciso que eu fale. Monsieur Dumas e seu
digno colaborador, Monsieur Etienne, declararam terem
sido produzidas por algum instrumento rombudo. Até aí,
esses senhores estão perfeitamente certos. O referido instrumento foi, sem dúvida, o empedrado do quintal, sobre o
qual a vítima caíra da janela em que a cabeceira da cama
estava encostada. Essa idéia, embora possa parecer simples,
não ocorreu à polícia pela mesma razão que a impediu de
notar a largura dos postigos: devido à existência dos
pregos, sua percepção permaneceu inteiramente fechada à
idéia de que as janelas pudessem ter sido, de algum modo,
abertas.
" Se agora, além de todas essas coisas, você refletiu bem
sobre a desordem reinante no quarto, chegamos ao ponto
de relacionar as idéias de extraordinária agilidade, de força
sobre-humana, de ferocidade brutal, de carnificina sem motivo, de uma grotesquerie horrível e estranha, em seu caráter, à maneira de agir humana, com uma voz de acento
estranho para os ouvidos de homens de muitas nações,
destituída de qualquer silabação distinta ou inteligível. Que
é que se deduz de tudo isso? Qual a impressão produzida
em sua imaginação?"
Ante tal pergunta de Dupin, senti um calafrio percorrerme o corpo.
- Esse crime foi cometido por um louco - respondi.
- Algum lunático furioso que haja escapado de alguma
maison de santé 1 das vizinhanças.
- Sob certos aspectos - prosseguiu ele - sua idéia
não é descabida. Mas, mesmo em seus mais violentos paroxismos, as vozes dos loucos não se assemelham nunca à
voz que foi ouvida pelos que subiam as escadas. Os loucos
pertencem a alguma nação, e sua linguagem, embora incoerente em suas palavras, tem sempre a coerência da silabação. Por outro lado, o cabelo de um louco não se parece
1

Manicómio. (N. do E.)
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ao que tenho nas mãos. Desemba racei esta pequena mecha
d~s dedos rigidame nte fechados de Madame L'Espana ye.
D1ga-me o que você pode deduzir disso.
- Dupin! - exclamei , completa mente abatido .- Esse
cabelo é muito estranho! Não é cabelo humano!
- Eu não disse que o fosse - responde u-me - , mas,
antes de decidirm os este ponto, gostaria que você passasse
os olhos pelo esboço que tracei neste papel. f: um facsímile do que foi descrito, numa parte das declaraçõ es,
como "escoriaç ões escuras e profunda s marcas de unhas"
sobre a garganta de Mademo iselie L'Espana ye e, em outra
parte (por Monsieu r Dumas e Etienne), como uma "série
de marcas lívidas, sinais, evidentem ente, de dedos".
"Você notará", prossegu iu meu amigo, estenden do o
papel sobre a · mesa que havia à nossa frente, "que este
desenho dá a idéia de uma pressão firme e poderosa . Não
há aparência alguma de escorregão. Cada dedo - talvez
até o momento da morte da vítima - manteve a terrível
pressão do primeiro momento em que se cravou na carne.
Experime nte, agora, colocar todos os seus dedos, ao mesmo
tempo, nzs respectivas marcas, tal como você as vê."
Experime ntei inutilmen te.
- f: possível que não estejamo s fazendo esta experiência de maneira correta - disse ele. - Este papel está
estendido sobre uma superfície plana, e a garganta humana é cilíndrica. Eis aqui um pedaço de lenha, cuja
circunfer ência é, mais ou menos, a de uma garganta. Enrole o desenho em torno dele e experime nte de novo.
Fiz como Dupin me sugeria, mas a dificulda de foi ainda
mais evidente do que na primeira vez.
- Esta - disse cu - não é a marca de uma mão
humana.
- Agora leia - responde u-me Dupin - este trecho de
Cu vier.
Era uma descrição anatômic a e, em geral, descritiva , do
grande orangota ngo fulvo das ilhas das lndias Orientais . A
estatura gigantesc a, a força c a agi lidade prodigios a, a terrível ferocidade c as faculdade s de imitação destes mamífero s
são coisas que todos conhecem suficiente mente. Compree n-
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di, então, de repente, todo o horror daquele assassm10.
- A descrição dos dedos - comentei , ao terminar a
leitura - está exatamen te de acordo com este desenho.
Vejo que· nenhum outro animal, a não ser um orangota ngo,
da espécie aqui menciona da, poderia ter deixado as marcas
que você desenhou . Esta mecha de pêlo acastanh ado tem
as mesmas caracterís ticas do pêlo do animal descrito por
Cuvier. Mas não me é possível compree nder as circunstâ ncias desse espantos o mistério. Além disso, foram ouvidas
duas vozes a discutir, e uma delas era, indiscutiv elmente, a
de um francês.
- Certo. E você se lembrará , com certeza, de uma
expressão atribuída quase que unanimem ente a essa voz
pelas testemun has: a expressã o "mon Dieu!". Em tais circunstânci as, uma das testemun has (Montani , o confeitei ro)
a identifico u como uma expressão de protesto ou admoesta ção. Baseei, por consegui nte, nessas duas palavras, minha
esperanç a quanto a uma solução cabal desse enigma. Um
francês está perfeitam ente a par desse crime. f: possível mais do que provável, mesmo - que esteja inocente de
qualquer participa ção nos acontecim entos sangrento s que
se verificaram. Talvez o orangota ngo, que se achava sob
a sua guarda, haja fugido. Talvez haja seguido o seu rastro
até o quarto, mas, dada a agitação com que deparou, não
lhe tenha sido possível recaptura r o animal. Este ainda
anda solto. Não prossegui rei em minhas conjetura s - pois
não tenho o direito de dar-lhes outro nome - , já que
as reflexões em que se baseiam mal têm fundame ntos suficientes para que possam ser apreciáve is pela minha própria
inteligência e, ainda, porque não me seria possível pretende r
torná-las inteligíveis para a compreen são de outra pessoa.
Vamos chamá-la s, pois, de conjetura s, considera ndo-as como tais. Se, como suponho, o francês em questão se acha
inocente dessa atrocidad e, o anúncio que deixei, ontem à
noite, na redação de Le Monde (jornal dedicado a interesses marítimo s e muito lido por marinhei ros), o trará à
nossa casa .
Entregou -me um jornal e li o seguinte:
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CAPTURADO

No Bois de Boulogne, nas primeiras horas da manhã do
dia ... do corrente (a manhã do crime), um enorme orangotango fulvo, da espécie de Bornéu. O seu dono (que se
sabe ser um marinheiro pertencente à tripulação de um
navio maltês) poderá recuperar o animal, após identificá-lo
satisfatoriamente e pagar alguns pequenos gastos causados
pela sua captura e manutenção. Dirigir-se ao número ...
Rua ........... . .. , bairro St. Germain, terceiro andar.
- Como é que você pôde saber - perguntei - que o
homem era marinheiro e pertencia à tripulação de um navio
maltês?
- Eu não o sei - respondeu Dupin. - Não estou
certo disso. Mas tenho aqui este pedacinho de fita que, a
julgar pela sua forma e pelo aspecto ensebado, foi usado,
evidentemente, para atar essas longas queues de que os
marinheiros tanto gostam. Além disso, este nó poucas pessoas sabem fazer, exceto marinheiros, e é característico
dos malteses. Encontrei esta fita junto do cano do páraraios. Não pode ter pertencido a nenhuma das duas vítimas.
Se eu, afinal, de contas, estiver errado sobre as deduções
que tirei baseado nesta fita, isto é, que o seu dono é um
marinheiro francês pertencente à tripulação de um navio
maltês, não farei mal a ninguém dizendo o que digo no
anúncio. Se eu estiver errado, ele suporá apenas que determinadas circunstâncias fizeram com que eu me engagasse, e não se dará ao trabalho de verificar. Mas, se eu
estiver certo, teremos dado um grande passo. Embora
inocente do crime, o francês naturalmente hesitará, ficando
sem saber se deve ou não responder ao anúncio e reclamar
o orangotango. Raciocinará da seguinte maneira: "Sou inocente; sou pobre; meu orangotango vale muito dinheiro ...
uma fo rtuna, mesmo, para um homem em minhas condições. Por que deveria eu perdê-lo devido a vãos receios de
perigo? Aí está ele, ao meu alcance. Foi encontrado no
Bois de Boulogne, a muita distância do local da carnificina.
Como é que se poderá supor que um animal cometeu
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semelhante ação? A polícia está desorientada; não conseguiu descobrir o menor indício. Mesmo que e nco~trasse
o animal, seria impossível provar que tenho conhecimento
do crime ou envolver-me no mesmo devido ao fato de
eu o conhecer. Além do mais, conhecem-me. O anunciante
me assinala como o dono do animal. Não sei até que ponto
chega esse conhecimento. Se deixar de reclamar uma propriedade de tão grande valor, que se sabe que possuo,
acabarei, pelo menos, por tornar o animal alvo de suspeitas.
Não convém chamar a atenção sobre mim ou sobre ele.
Responderei ao anúncio, recuperarei o meu orangotango c
o conservarei preso até que esse caso seja esquecido" .
Nesse momento, ouvimos passos na escada.
- Fique preparado- disse Dupin. - Apanhe as pistolas, mas não as use nem mostre até que eu lhe faça um
sinal.
A porta principal da casa fora deixada aberta. O visitante
entrou, sem bater, e subiu alguns degraus da escada. J?c
repente, porém, pareceu hesitar. Ouvimo-lo, logo depOis.
descendo. Dupin dirigiu-se rapidamente para a porta, mas.
nesse instante, ouvimos que ele subia de novo. Não retrocedeu pela segunda vez; pelo contrário, suhiu a cscada
com decisão c hateu de leve à porta.
- Entre - disse Dupin, em tom alegrc c cordial.
. Um homem entrou. Era um marinheiro, evidentcmentc
- um indivíduo alto, forte c musculoso, com uma expressão de arrogância não de todo desagradável. Seu rosto,
bastante queimado pelo sol. estava quase que a metade
oculto pelas suíças c o bigode. Tinha na mão um grosso
cacete, mas, quanto ao resto, parecia desarmado. S~~udou 
nos desajeitadamente, pronunciou um "boa tarde com
acento francês, embora com um sotaque um tanto de Neuchâtel, mas bastante indicativo de sua origem parisiense.
- Sente-se, meu amigo - disse Dupin. - Suponho
que vem reclamar o seu orangotango. Palavra que qu_a~c o
invejo. f: um belíssimo animal, de grande valor, sem duvtda.
.
.
Que idade julga que ele tem?
O marinheiro lançou um longo susptro, como alguem que
se ali via de um pesado fardo c, depois, respondeu. com
voz firme:
1~ 5

- Não sei dizer. . . Mas não deve ter mais do que uns
quatro ou cinco anos. O senhor o tem aqui?
- Oh, não! Não temos aqui condições para isso. Está
num estábulo da Rua Dubourg, aqui perto. Poderá apanhá-lo amanhã cedo. O senhor, naturalmente, está preparado para provar que ele lhe pertence.
Sem dúvida, meu senhor.
- Sentirei muito ter de separar-me dele- disse Dupin.
- Não quero que o senhor tenha tido tanto trabalho a
troco de nada - disse o homem. - Não pensaria em tal
coisa. Estou disposto a recompensá-lo por ter achado o
animal, contanto que seja uma quantia razoável.
- Bem - respondeu o meu amigo. - Tudo isso é,
sem dúvida, muito justo. Deixe-me ver. . . Quanto deverei
pedir-lhe? Oh, já sei. Minha recompensa será esta: o senhor
me dirá tudo o que sabe sobre os crimes da Rua Morgue.
Dupin disse estas últimas palavras com voz muito baixa
- e com grande serenidade. De maneira igualmente tranqüila, dirigiu-se à porta, fechou-a e pôs a chave no bolso.
Tirou então uma pistola de sob o paletó e, sem demonstrar
agitação alguma, colocou-a sobre a mesa.
O rosto do marinheiro afogueou-se, como se ele, súbito,
se sentisse sufocar. Pôs-se de pé de um salto e apanhou o
cacete; mas, logo depois, deixou-se cair sobre a cadeira, a
tremer violentamente, mortalmente pálido. Não disse uma
única palavra. No íntimo de meu coração, senti pena dele.
- Meu amigo - disse Dupin, em tom amável - ,
asseguro-lhe que não há motivo algum para que se alarme
dessa maneira. Dou-lhe minha palavra de cavalheiro, e de
francês, que não pretendemos fazer-lhe mal algum. Sei
perfeitamente que é inocente das atrocidades cometidas na
Rua Morgue. Não posso negar, porém, que, de certo modo,
o meu amigo está envolvido no caso. Pelo que já disse,
compreenderá que, com respeito a este assunto, possuo
excelentes meios de informação ... meios em que o senhor
jamais teria pensado. A questão se acha, pois, no seguinte
pé: o senhor nada fez que tivesse podido evitar; nada,
certamente, que o torne culpado. O senhor não é sequer
culpado de roubo, quando poderia ter furtado impunemente.
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O senhor nada tem a ocultar. Não há razão alguma para
que oculte o que quer que seja. Por outro lado, é sua
obrigação, segundo todos os princípios de honra, confessar
tudo o que sabe. Um inocente acha-se preso, acusado de
um crime cujo autor só o senhor pode indicar.
Enquanto Dupin proferia tais palavras, o ~~rinheiro
recobrou, pouco a pouco, sua presença de espmto. Mas
toda a sua arrogância havia desaparecido.
- Que Deus me proteja! - disse ele, após breve pausa.
- Vou contar-lhe tudo o que sei sobre esse caso ... Mas
não espero que o senhor acredite sequer na metade do que
vou dizer. Seria um tolo, se esperasse. No entanto, sou
inocente c, embora isso me custe a· vida, vou contar-lhe
tudo.
O que disse foi, em sua essência, o seguinte: havia,
recentemente, feito uma viagem ao arquipélago Indico. Um
grupo, do qual ele fazia parte, desembarcou em Bornéu c
passou para o interior numa excursão de prazer. Ele e um
seu companheiro haviam capturado um orangotango. Ten?o
esse companheiro morrido, o animal ficou sendo propnedade exclusivamente sua. Depois de muito trabalho, causado pela indomável ferocidade do animal durante a viagem de volta, conseguiu, afinal, alojá-lo em sua própria
casa em Paris, onde, para não atrair a curiosidade desagradável dos vizinhos, o manteve cuidadosamente preso, até
que se curasse de um ferimento no pé, produzido, a bordo.
por uma lasca de madeira. Sua intenção era vendê-lo.
Uma noite, ou melhor, na manhã do crime, ao voltar
para casa, depois de uma folgança em companhia de outros
marinheiros encontrou o animal em seu próprio quarto.
Fugira do a'posento contíguo, onde julgara que a fera estivesse seguramente presa. Com uma navalha na mão, todo
lambuzado de sabão, estava sentado diante de um espelho.
tentando barbear-se, operação em que provavelmente observara o seu dono através do buraco da fechadura. Aterrorizado ao ver uma arma perigosa como aquela nas mãos
de um' animal tão feroz, e bem capaz de usá-la, o homem,
durante alguns momentos, ficou sem saber o que fazer.
Estava acostumado, porém, a acalmar o animal, mesmo nos
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momentos em que este se mostrava mais feroz, por meio
de um chicote, ao qual recorreu também naquela ocasião.
Ao ver o chicote, o orangotango, de um salto, atravessou
a porta do quarto, desceu a escada e, embaixo, deparando
com uma janela, que se achava, infelizmente, aberta, saiu
para a rua.
O francês o seguiu, desesperado. O orangotango, sempre com a navalha na mão, parava de vez em quando,
olhava para trás e gesticulava para o seu perseguidor, até
que, por fim, quase investiu contra ele. Depois, fugiu de
novo. A perseguição continuou, dessa maneira, durante
muito tempo. As ruas estavam em completa tranqüilidade,
pois pouco faltava para as três horas da madrugada. Ao
passar por uma viela situada atrás da Rua Morgue, a
atenção do fugitivo foi atraída pelo brilho de uma luz procedente da janela aberta do quarto de Madame L'Espanaye, no quarto andar da casa. O animal precipitou-se em
direção da casa e, percebendo o cano do pára-raios, subiu
por ele com inconcebível agilidade, agarrou-se ao postigo,
que estava inteiramente aberto de encontro à parede e,
por meio dele, lançou-se diretamente sobre a cabeceira da
cama. Tudo isso não durou mais do que um minuto. O
orangotango, ao entrar no quarto, empurrou para trás o
postigo, que ficou de novo aberto.
O marinheiro, então, sentiu-se, ao mesmo tempo, perplexo e alegre. Tinha, agora, grandes esperanças de recapturar o seu animal, pois este dificilmente poderia escapar
da armadilha em que se metera, exceto por meio do cano
do pára-raios, onde sua passagem poderia ser interceptada,
quando descesse. Por outro lado, sentia-se grandemente
inquieto pelo que o animal poderia fazer na casa. Esta
última reflexão fez com que o homem continuasse a seguir
o seu fugitivo. Não é difícil subir-se por um cano de páraraios, principalmente se se tratar de um marinheiro; mas,
quando ele chegou à altura da janela, que ficava bem para
a esquerda, viu que não podia alcançá-Ia. Tudo o que
çôde fazer foi lançar um olhar para o interior do quarto.
Ao fazê-lo, quase despencou de onde estava, tal o horror
que o assaltou. Foi então que se ouviram os terríveis gritos
que despertaram, no silêncio da noite, os vizinhos da Rua
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Morgue. Madame L 'Espanaye e a filha, ambas de camisola, estavam ocupadas, ao que parecia, em colocar alguns
papéis numa arca de ferro que, provida de rodas, fora
empurrada para o meio do quarto. A arca estava aberta
e o seu conteúdo colocado sobre o assoalho. As vítimas
deviam estar sentadas de costas voltadas para a janela e,
a julgar pelo tempo decorrido entre a entrada da fera e
os gritos, parece provável que a presença do animal não
foi imediatamente notada. O bater do postigo foi atribuído,
naturalmente, ao vento.
Enquanto o marinheiro observava o interior do quarto,
o gigantesco animal agarrou Madame L'Espanaye pelos
cabelos (que estavam soltos, pois ela os estivera penteando)
e pôs-se a brandir a navalha junto de seu rosto, imitando
os movimentos de um barbeiro. A filha permanecia prostrada e imóvel. Desmaiara. Os gritos e a luta e os esforços
desesperados da anciã (durante os quais os cabelos lhe
foram arrancados da cabeça) tiveram o efeito de converter
em ira os propósitos provavelmente pacíficos do orangotango. Com um movimento decidido de seu hercúleo braço,
o animal quase lhe secionou a cabeça do corpo. A vista do
sangue inflamou a ira da fera, transformando-a em frenesi .
Rangendo os dentes e a lançar faíscas pelos olhos, o orangotango lançou-se sobre o corpo da jovem e enfiou-lhe as
terríveis garras na garganta, só a deixando depois que a
mesma expirou. Seus olhares ferozes e irrequietos pousaram, nesse momento, sobre a cabeceira da cama, sobre a
qual mal se distinguia o rosto de seu dono, petrificado de
horror. A fúria da besta, que, sem dúvida, ainda se lembrava do temível chicote, se converteu instantaneamente
em medo. Compreendendo que o que fizera merecia castigo,
pareceu desejosa de ocultar a sua sangrenta ação, e pôs-se
a dar saltos pelo quarto, tomada de angustiosa agitação,
derrubando e quebrando móveis com seus movimentos c
arrancando o colchão da cama. Por fim, agarrou primeiro
o corpo da moça e introduziu-o na chaminé, tal como foi
encontrado; depois, o da anciã, atirando-o de cabeça pela
janela.
Ao ver o macaco aproximar-se da janela com o seu fardo
mutilado, o marinheiro, horrorizado, encolheu-se de encon149

tro ao cano do pára-raios e, mais deslizando do que agarrando-se ao mesmo, fugiu imediatamente para casa, temendo as conseqüências da carnificina e abandonando de bom
grado, em seu terror, qualquer preocupação pelo que pudesse acontecer ao orangotango. As palavras ouvidas, da
escada, pelas testemunhas, eram as exclamações de horror
e espanto proferidas pelo francês, misturadas aos diabólicos ruídos emitidos pelo animal.
Pouco tenho a acrescentar. O orangotango deve ter fugido pela janela e descido pelo cano do pára-raios pouco
antes de a porta haver sido arrombada. Deve ter fechado
a janela, depois de passar por ela. Foi, mais tarde, capturado pelo seu próprio dono, que o vendeu ao Jardin dcs
Plantes, obtendo uma grande quantia. Le Bon foi posto
imediatamente em liberdade, depois de termos narrado o
que sabíamos (com alguns comentários por parte de Dupin) na delegacia de polícia. O delegado, embora favoravelmente disposto para com o meu amigo, não pôde esconder inteiramente o seu desagrado pelo rumo que as coisas
haviam tomado, permitindo-se dizer uma ou duas frases
sarcásticas sobre a conveniência de cada qual tratar de
seus próprios assuntos.
- Deixemo-lo falar - disse Dupin, que não julgara
necessário responder. - Que fale à vontade. Isso lhe acalmará a consciência. Sinto-me satisfeito de tê-lo derrotado
em seu próprio terreno. Não obstante, o fato de não haver
acertado com a solução desse mistério não é coisa assim
tão estranha como ele supõe, pois a verdade é que o nosso
amigo delegado é um tanto astuto demais para que possa
ser profundo. Sua sabedoria carece de base. Todo ele é
cabeça, mas sem corpo, como as pinturas da deusa Laverne - ou, quando muito, é todo cabeça e ombros, como
o bacalhau. Mas, apesar de tudo, é uma boa criatura.
Aprecio-o, principalmente, por ele ser mestre em sua cantilena, à qual deve a sua reputação de homem sagaz. Refiro-me à sua maneira "de nier ce qui est, et d'expliquer ce
qui n'est pas" 1•
l De negar o que é e explicar o que não é. Héloise.
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Rousseau, Nouvelle

O MISTf:RIO DE MARIE ROGf:T

1

Continuação de
"Os crimes da Rua Morgue"
Es giebt eine Reihe idealischer Begebenheiten, die
der Wirklicllkeit parallel /auft. Selten fal/en sie zusammen. Menshen und Zufalle modi/iziren gewohnlich
die idealische Begebenheit, so dass sie unvol/kommen
erscheint, und ihre Fo/gen g/eichfal/s unvollkommen
sind. So hei der Reformation; statt des Protestantismus
kam das Luthertum hervor.
Há séries ideais de acontecimentos que correm paralelamente com as reais. Homens e circunstâncias
modificam, em geral, o curso ideal dos acontecimentos, fazendo com que pareça imperfeito, e suas conseqüências são igualmellte imperfeitas. Assim ocorreu
com a Reforma: em lugar do protestantismo, veio o
luteranismo. - NOVALIS2, Moralische Ansichten.

Poucas pessoas existem, mesmo entre os pensadores
mais serenos, que alguma vez não tenham sido levadas a
sentir, de maneira vaga, uma certa crença no sobrenatural,
devido a coincidências de caráter tão extraordinário, que a
inteligência não pode aceitá-las simplesmente como tais.
1 Quando da publicação, pela primeira vez de Marie Rogêt, as
notas ao pé das páginas, agora acrescentadas, foram julgadas desnecessárias. Mas o transcurso de vários anos, desde que ocorreu
a tragédia em que a narração se baseia, torna conveniente a sua
inclusão, bem como algumas palavras de explicação sobre o plano
geral do relato. Uma jovem, Mary Cecilia Rogers, foi assassinada
nas vizinhanças de Nova Y ork e, embora sua morte causasse intensa e prolongada excitação, o mistério que cercava o crime continuava sem solução na época em que esta história foi escrita e
publicada (novembro de 1824). Nela, o autor, sob pretexto de
narrar o destino de uma grisette parisiense, seguiu, nos mínimos
pormenores, os fatos essenciais relativos ao assassínio verdadeiro
de Mary Rogers, acrescentando apenas, paralelamente, certos detalhes semelhantes. Assim o argumento, baseado na ficção, é ap/i-
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Esses sentimentos - pois as crenças vagas a que me refiro
jamais possuem a plena força do pensamento - raramente
podem ser reprimidos, a menos que se os atribuam ao acaso, ou, como se diz tecnicamente, ao cálculo das probabilidades. Ora, esse cálculo é, em sua essência, puramente matemático. Assim, deparamos com a anomalia de uma ciência rigorosamente exata aplicada à sombra e à espiritualidade do que existe de mais intangível no mundo da especulação.
Os extraordinários pormenores que sou convidado a publicar constituem, como veremos, com respeito à seqüência de épocas, o ramo principal de uma série de coincidências dificilmente compreensíveis, cuja parte secundária ou
final os leitores reconhecerão no recente assassínio de Mary Cecilia Rogers, ocorrido em Nova York.
Quando, no relato intitulado Os crimes da Rua Morgue,
procurei, há cerca de um ano, descrever alguns traços bastante peculiares do caráter moral de meu amigo <;hev~
lier C. Auguste Dupin, não me ocorreu que pudesse Jamais
vir a tratar do mesmo assunto. A descrição desse seu caráter constituía o meu objetivo, conseguido inteiramente
através da estranha série de circunstâncias em que se revelaram as suas peculiaridades pessoais. Poderia ter aduzido
outros exemplos, mas nada mais teria provado. Acontecimentos posteriores, porém, pela maneira surpreendente
com que se desenvolveram, despertaram em ~i~ha memória alguns outros pormenores, que se reveshrao de uma
cável à verdade - e o fim em vista, o esclarecimento dessa verdade.
O mistério de Marie Rogêt foi escrito a grande distâ;tcia do. teatr?
do crime, sem que o autor dispusesse de outros mezos de znves_!zgação senão os que os jornais lhe proporciona~am. Por essa razao,
escapou-lhe muita coisa de que ele teria se valzdo, se se achasse '!o
local e houvesse visitado os lugares citados. Contudo, talvez nao
seja demais registrar que as confissões .de duas pess?~s (u~na delas
a de Madame Deluc, da narrativa), feztas, em ocaszoes dzferentes,
muito depois da publicação desta narrativa, confirmaram inteiramente não só a conclusão geral como, de maneira absoluta, todos
os principais pormenores hipotéticos em que a mesma se baseava.
2 Pseudônimo de Von Hardenburg.
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aparência de confissão conseguida à força. Tendo ouvido
o que ouvi ultimamente, seria, portanto, estranho que eu
permanecesse em silêncio com respeito ao que pude ver
e ouvir há tanto tempo.
Terminada a tragédia ocorrida com a morte de Madame
L'Espanaye e sua filha, Dupin afastou imediatamente do
espírito o assunto e mergulhou em seus antigos hábitos de
sombrios devaneios. Propenso sempre à abstração, também
eu me entreguei ·a idêntico estado de espírito - e, continuando a ocupar os nossos aposentos no Faubourg SaintGermain, deixamos o futuro inteiramente entregue ao acaso
e adormecemos tranqüilamente no presente, transformando
em devaneios o monótono mundo que nos cercava.
Mas esses sonhos não tardaram a ser interrompidos.
Adivinhar-se-á facilmente que o papel desempenhado pelo
meu amigo no drama da Rua Morgue não deixou de chamar a atenção da polícia parisiense. O nome de Dupin
passou a ser familiar entre os seus agentes. Como o caráter das simples deduções mediante as quais ele desemaranhara o mistério não fora sequer explicado ao delegado
de polícia - ou a qualquer outra pessoa, exceto eu - ,
não é de causar surpresa que o fato tenha sido considerado como pouco menos do que miraculoso, ou que as
qualidades analíticas de Dupin tenham sido atribuídas a
uma maravilhosa intuição. Sua franqueza, sem dúvida, o
teria levado a dissuadir qualquer curioso do erro de tal
suposição; mas seu temperamento indolente o impedia de
referir-se, de qualquer modo, a um assunto que, havia
muito, já não o interessava. Aconteceu, assim, que Dupin
se converteu no alvo para o qual se voltavam os olhares da
polícia, e não eram poucos os casos em que esta se empenhou em obter a sua colaboração. Um desses casos, dos
mais notáveis, foi o assassínio de uma jovem chamada
Marie Rogêt.
Esse crime ocorreu cerca de dois anos depois das atrocidades da Rua Morgue. Marie, cujo nome chamará logo
a atenção devido à sua semelhança com o daquela infortunada vendedora de tabaco, era filha única da viúva
Estelle Rogêt. Perdera o pai quando ainda era criança e,
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a partir da época de ·sua morte, até oito meses antes do
assassínio a que esta narração se refere, mãe e filha viveram na Rua Pavée Saint-Andréel, onde Madame Rogêt,
ajudada pela filha, mantinha uma pensão. As coisas continuaram assim até a época em que Marie completou vinte
e dois anos, ocasião em que sua grande beleza atraiu a
atenção de um perfumista que ocupava uma das lojas do
subsolo do Palais Royal, e cujos fregueses eram constituídos, principalmente, dos terríveis aventureiros que infestam aquelas imediações. Monsieur Le Blanc2 não tardou a perceber as vantagens que lhe adviriam, se pudesse
ter a bela Marie em sua perfumaria - e suas propostas
liberais foram aceitas ansiosamente pela jovem, embora
encaradas com certa hesitação por Madame Rogêt.
As esperanças do negociante se realizaram e seu estabelecimento adquiriu logo notoriedade, graças aos encantos da viva grisette 3• Transcorrido cerca de um ano, seus
admiradores ficaram vivamente consternados com seu súbito desaparecimento da loja. Monsieur Le Blanc não
soube explicar essa ausência, e Madame Rogêt ficou transtornada de terror e angústia. Os jornais imediatamente
aproveitaram o assunto, e a polícia estava prestes a empreender sérias investigações quando, uma bela manhã, após
uma semana, Marie, em boa saúde, mas com ar um tanto
triste, reapareceu, como sempre, em seu balcão da perfumaria. Todas as investigações, salvo as de caráter privado,
foram, naturalmente, suspensas. Monsieur Le Blanc declarou, como o havia feito antes, que nada sabia do ocorrido.
Marie, como sua mãe, respondeu a todas as perguntas,
dizendo que havia passado a última semana na casa de
um parente, no campo.. Assim, o assunto perdeu o interesse, caindo logo no esquecimento, pois a jovem, a fim
de livrar-se da impertinente curiosidade de que era alvo,
se despediu para sempre do perfumista, procurando abrigo
em casa de sua mãe, na Rua Pavée Saint-Andrée.
Transcorridos cerca de cinco meses após seu regresso a
I

2

3

Nassau Street.
Anderson.
Jovem funcionária galante e gentil.
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casa, seus amigos tornaram a ficar alarmados com seu
segundo e súbito desaparecimento. Passaram-se três dias e
nada se soube dela. No quarto dia, seu cadáver foi encontrado boiando nas águas do Sena1, na margem oposta
ao bairro em que se achava situada a Rua Saint-Andrée,
num ponto não muito distante das tranqüilas imediações
do Barriere du Roule 2•
A atrocidade de que se revestiu esse crime (pois ficou
logo evidente que se tratava de um assassínio), a juventude
e a beleza da vítima e, sobretudo, sua anterior notoriedade contribuíram para produzir viva excitação no espírito
dos sensíveis parisienses. Não me lembro de qualquer outra ocorrência semelhante que causasse um efeito assim
tão intenso e geral. Durante várias semanas, a discussão
desse tema absorvente fez com que fossem esquecidos
mesmo os tópicos políticos importantes do momento. O
delegado de polícia fez esforços fora do comum para elucidar o mistério, e todos os recursos da polícia parisiense
foram postos, naturalmente, em ação.
Ao ser encontrado o cadáver, não se supôs que o assassino fosse capaz de burlar, durante mais do que um breve
período, as investigações imediatamente postas em prática.
Somente ao fim da primeira semana é que se julgou necessário oferecer uma recompensa pela captura do criminoso
- e mesmo essa recompensa se limitou a mil francos."
Entrementes, as investigações prosseguiam com vigor, embora nem sempre çle maneira judiciosa, sendo que diversos
indivíduos foram interrogados em vão. Enquanto isso, devido à ausência contínua de qualquer indício relativo ao
mistério, a excitação popular aumentava grandemente. Ao
fim do décimo dia, julgou-se conveniente dobrar a soma
a princípio proposta; e, por fim, havendo transcorrido a
segunda semana sem que se fizesse qualquer nova descoberta - e tendo o preconceito que sempre existiu em
Paris contra a polícia dado motivo a várias e sérias
émeutes 3 - o delegado de polícia resolveu oferecer, por
I
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sua própria conta, a quantia de vinte mil francos a quem
"apontasse o assassino", ou, se mais de uma pessoa estivesse implicada no crime, a quem "apontasse qualquer um dos
assassinos". Na proclamação que estabelecia essa recompensa também era prometido completo perdão a qualquer
cúmplice que delatasse o seu companheiro - e, em todos
os lugares em que tal anúncio aparecia, via-se ainda um
cartaz afixado por um comitê de cidadãos, oferecendo
dez mil francos pela captura do criminoso, além da soma
estipulada pela polícia. O total da recompensa elevava-se,
assim, a nada menos de trinta mil francos, quantia que se
podia considerar extraordinária, tendo-se em conta a situação humilde da jovem e a freqüência com que ocorrem,
nas grandes cidades, atrocidades dessa natureza.
Já agora ninguém duvidava que o mistério desse crime
seria prontamente elucidado. Mas, embora fossem efetuadas, em um ou dois casos, prisões que prometiam o esclarecimento do crime, nada se conseguiu obter que pudesse
incriminar as pessoas suspeitas, que eram logo postas em
liberdade. Por mais estranho que possa parecer, transcorreu a terceira semana, desde a descoberta do cadáver, sem
que fosse lançada luz alguma sobre o crime e sem que o
menor rumor dos acontecimentos que tanto abalaram o
espírito público chegasse aos ouvidos de Dupin ou aos
meus. Empenhados em pesquisas que nos absorviam todo
o tempo, fazia já quase um mês que nenhum de nós saía
de casa ou recebia uma visita, lançando apenas o olhar,
de vez em quando, nos principais artigos políticos publicados num dos jornais diários. A primeira notícia do crime
nos foi trazida, pessoalmente, por G . . . Ele nos visitou
às primeiras horas da tarde do dia 13 de julho de 18 . .. ,
permanecendo em nossa companhia até altas horas da
noite. Achava-se muito aborrecido por ver baldados todos
os seus esforços no sentido de descobrir os assassinos. Sua
reputação - segundo nos disse com um ar particularmente parisiense - estava em jogo. Mesmo a sua honra
se achava comprometida. Os olhos do público achavam-se
voltados para a sua pessoa, e não havia sacrifício algum
que não estivesse disposto a fazer a fim de esclarecer aque158

!e mistério. Concluiu seu discurso, até certo ponto divertido, com um cumprimento ao que achava justo chamar
o tact 1 de Dupin, fazendo a este uma proposta direta e,
certamente, bastante liberal, cuja natureza não me sinto
com o direito de revelar, mas que, de qualquer modo, não
tem relação alguma com o verdadeiro objetivo desta narrativa.
Meu amigo rejeitou, o melhor que pôde, o cumprimento, mas aceitou incontinenti a proposta, embora suas vantagens fossem inteiramente temporárias. Assentado este
ponto, o delegado passou a expor, sem mais delongas, suas
opiniões pessoais, intercalando-as com longos comentários
sobre as declarações constantes do processo, as quais não
eram ainda de nosso conhecimento. Discorreu longamente
e, sem dúvida, de maneira bastante eficiente. Em certo
momento, ousei fazer uma observação ocasional sobre a
noite, que avançava. Dupin, sentado em sua cadeira de
braços habitual, era a encarnação da atenção respeitosa.
Durante toda a entrevista, conservara postos os óculos
escuros e, ao dirigir-lhe, ocasionalmente, um olhar de viés,
por trás das lentes verdes, me convenci de que dormira
profundamente, embora sem o menor ruído, durante as sete
ou oito horas, pesadas, que precederam a saída do delegado de polícia.
Na manhã seguinte, obtive na delegacia um relatório
completo das declarações feitas até aquele momento e, em
várias redações de jornais, exemplares dos números em
que, desde o aparecimento do cadáver de Marie Rogêt,
haviam sido estampadas quaisquer informações decisivas
a respeito desse triste caso. Podado de tudo aquilo que,
positivamente, carecia de provas, o apanhado de informações se reduzia ao seguinte:
Marie Rogêt deixou a casa de sua mãe, situada na Rua
Pavée Saint-Andrée, cerca das nove horas da manhã de
domingo, em 22 de junho de 18 ... Ao sair, informou a
Monsieur Jacques Saint-Eustache 2 , e somente a ele. que
pretendia passar o dia em casa de uma tia, que residia na
1
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Rua des Drômes. Esta via pública é uma rua estreita, mas
populosa, não muito distante da margem do rio, e se acha
situada a cerca de duas milhas, em linha reta, da pensão de
Madame Rogêt. Saint-Eustache era noivo de Marie, e vivia
na mesma casa, onde também fazia as refeições. Devia ir
buscar a noiva ao anoitecer e acompanhá-la de volta a
casa. Durante a tarde, porém, choveu muito e, supondo
que ela passaria a noite na casa da tia (como já o havia
feito em outras circunstâncias semelhantes), não lhe pareceu necessário cumprir a promessa. Ao cair da noite, Madame Rogêt (que era uma senhora idosa e enferma, de
setenta anos de idade) manifestou o receio "de que jamais
tornasse a ver Marie". Mas, no momento, pouca atenção
se prestou a essa observação.
Na segunda-feira, verificou-se que a jovem não estivera
na Rua des Drômes e, tendo passado o dia sem que se
tivesse notícias suas, foi feita uma busca em vários pontos
da cidade e suas imediações. Contudo, somente quatro dias
após o seu desaparecimento é que se conseguiu saber algo
a respeito dela. Nesse dia (quarta-feira, 21 de junho), um
certo Monsieur Beauvais 1, que, em companhia de um amigo, estivera fazendo indagações sobre Marie nas proximidades da Barriere du Roule, na margem do Sena oposta
à Rua Pavée Saint-Andrée, foi informado de que um cadáver acabava de ser trazido para terra por alguns pescadores, que o encontraram a boiar sobre o rio. Ao ver o
corpo, Beauvais, depois de alguma hesitação, o identificou
como sendo o da jovem da perfumaria. Seu amigo o reconheceu mais prontamente.
Tinha o rosto cheio de sangue escuro, o qual saía, em
parte, da boca. Como acontece no caso das pessoas simplesmente afogadas, não se via espuma alguma. Tampouco
havia qualquer descoloração no tecido celular. Em torno
da garganta, havia algumas escoriações e sinais de dedos.
Os braços estavam cruzados sobre o peito, rígidos. Tinha
a mão direita fechada e a esquerda aberta parcialmente.
No punho esquerdo havia duas escoriações circulares, ao
I
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que parecia produzidas por cordas, ou por uma única corda à qual fora dada mais que uma volta. Uma parte
do pulso direito também se achava muito ferida, bem como as costas, em toda a sua extensão, mas, particularmente,
à altura das omoplatas. Ao puxar o corpo para a margem,
os pescadores o haviam amarrado com uma corda, mas
nenhuma das escoriações parecia produzida devido a isso.
A carne do pescoço estava muito inchada. Aparentemente,
não havia cortes ou equimoses que pudessem parecer produzidos por golpes. Estreitamente apertado ao pescoço,
de tal maneira que não era possível notar-se, havia um
pedaço de cordão. Estava profundamente enterrado na
carne e preso por um nó que se ocultava exatamente sob
a orelha esquerda. Bastaria aquilo para ter-lhe causado
a morte. O laudo médico se referia, com segurança, às virtudes da morta. Fora dominada, dizia, mediante força
bruta. Ao ser encontrado, o cadáver estava em condições
de ser facilmente identificado pelos amigos da vítima.
Suas vestes estavam muito rasgadas e em grande desalinho. O vestido apresentava um rasgão de cerca de um
pé de largura, feito desde a barra até a cintura, mas o tecido não fora arrancado. Dava três voltas em torno da cintura e estava preso, na parte de trás, por uma espécie de
nó fortemente atado. A anágua era de delicada musselina e dela fora arrancada uma tira de cerca de dezoito
pol~gadas de largura - mas arrancada de forma muito
regular, com grande cuidado. Essa tira cingia, frouxamente, o pescoço da morta, terminando num nó muito ap<:_rtado. Sobre a faixa de musselina e o pedaço de cordao
estava presa a fita de um gorro. O nó que os prendia não
era como os que as mulheres costumam fazer, mas um nó
corredio, como os que são feitos por marinheiros.
Reconhecido o cadáver, este não foi, como era costume,
levado para a morgue (pois era desnecessária tal formalidade), mas sepultado rapidamente não muito longe do
lugar em que foi retirado do rio. Gra~as aos e~f?rços de
Beauvais, não se deu, tanto quanto poss1vel, pubhc1dade ao
assunto, e decorreram vários dias antes que se produzisse
qualquer emoção popular. Finalmente, um semanário 1
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trouxe à baila o assunto. O corpo foi exumado e submetido a novo exame, mas nada se pôde averiguar além do
que já fora constatado. As roupas, porém, foram apresentadas à mãe e amigos da morta, os quais as identificaram
prontamente como sendo as que a jovem vestia no dia em
que saiu de casa.
Enquanto isso, a excitação, por parte do público, aumentava de hora em hora. As suspeitas recaíram principalmente sobre Saint-Eustache. A princípio, não soube explicar bem por onde andara durante o domingo em que
Marie saíra de casa. Mas, por fim, apresentou a Monsieur
G. . . testemunhas que explicavam satisfatoriamente o que
fizera durante cada hora do referido dia. Como o tempo
passasse e nada se descobrisse, começaram a circular
boatos contraditórios sobre o crime, e os jornalistas deram
rédea solta à imaginação. Dentre as suposições, a que
despertou maior atenção foi a de que Marie Rogêt ainda
vivia - a de que o cadáver encontrado no Sena era o de
alguma outra infeliz. Parece-me conveniente apresentar ao
leitor alguns trechos em que são feitas semelhantes insinuações. Os trechos em questão são traduções literais do
L'Etoile2 , jornal dirigido, de modo geral, com muita habilidade:

Mademoiselle Rogêt saiu da casa de sua mãe no domingo, dia 22 de junho de 18 . .. , com o propósito eYpresso
de visitar a tia, ou outro parente qualquer, na Rua des
Drômes. Desde esse momento, não ficou provado que
alguém a tenha visto. Não há quaisquer sinais ou notícias
dela. Não se apresentou ninguém, até agora, que declarasse
tê-la visto naquele dia, depois que saiu de casa. Ora,
embora não tenhamos provas de que Marie Rogêt estava
viva depois das nove horas da manhã de domingo, dia 22
de junho, sabemos que, até aquela hora, ainda vivia. Na
quarta-feira, ao meio-dia, foi encontrado boiando no Sena,
perto da Barriere du Roule, o corpo de uma mulher. Isso
O New York Mercury.
O Brother Jonathan, de Nova York, editado por H. Hastings
We/d, Esq.
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acorreu, mesmo supondo-se que Marie foi lançada ao rio
.três horas depois de haver saído de casa, somente três
dias depois de sua saída. Exatamente três dias. Mas é
loucura imaginar-se que o assassínio - se é que ela foi
assassinada - fosse cometido com tanta rapidez que permitisse que o corpo fosse jogado ao rio antes da meia-noite.
Os que cometem crimes assim tão horríveis escolhem as
trevas, e ·não a luz. Assim concluímos que, se o corpo encontrado no rio fosse o de Marie Rogêt, não poderia ter
permanecido na água mais do que dois dias e meio, ou
três, no máximo. Demonstra a experiência que os corpos
das pessoas afogadas, ou lançadas à água logo após morte
violenta, necessitam de seis a dez dias para que a decomposição os faça subir à tona. Mesmo que um tiro de
canhão faça com que um cadáver venha à superfície antes
de, pelo menos, cinco ou seis dias de imersão, tornará a
submergir, se fôr abandonado a si mesmo. Assim sendo,
perguntamos: que é que havia, no caso presente, para que
a natureza se desviasse de seu curso normal? Se o corpo,
no estado em que se achava, houvesse permanecido na
margem do rio até a noite de terça-feira, ter-se-ia encontrado algum sinal dos assassinos. E também muito duvidoso que o cadáver pudesse subir tão logo à tona, mesmo que
houvesse sido lançado às águas dois dias depois do crime.
Além disso, é muito pouco provável que criminosos que
cometessem um crime como esse tenham atirado o corpo
ao rio sem um peso qualquer que o fizesse afundar, quando tal precaução poderia ser facilmente tomada.
O jornalista passa a afirmar, aqui, q ue o corpo devia ter
permanecido na água "não apenas durante três dias, mas,
pelo menos, cinco vezes três dias'', pois se achava em tal
estado de decomposição que Beauvais teve grande d ificuldade em reconhecê-lo. Este último ponto, no entanto, era
inteiramente inverídico. Continuo a tradução:

Quais são, pois, os fatos em que Monsieur Beauvais se
baseia para afirmar que não tem dúvida de que o corpo
era o de Marie Rogêt? Segundo declara, rasgou a manga
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do vestido e encontrou sinais que o satisfizeram quanto à
identidade da vítima. O público, em geral, supôs que tais
sinais consistiam de certas cicatrizes. Mas Beauvais esfregou-lhe o braço e nele encontrou pêlo, coisa tão imprecisa,
como facilmente se pode imaginar, e tão inconcludente como encontrar-se um braço dentro de uma manga. Monsieur
Beauvais não voltou para casa naquele dia, mas quartafeira, às sete horas da noite, mandou um bilhete a Madame
Rogêt, informando-a de que continuavam as investigações
a respeito de sua filha. Se admitirmos que Madame Rogêt,
devido à sua avançada idade e ao seu sofrimento, não
podia sair de casa - o que seria admitir-se muito - ,
deveria haver alguém, certamente, que achasse que valia
a pena estar presente às investigações, se julgasse que o
corpo de fato era o de Marie. Mas ninguém fez isso. Na
Rua Pavée Saint-Andrée, não se disse nem ouviu nada,
sobre o assunto, que chegasse sequer ao conhecimento dos
que residiam no mesmo prédio. Monsieur Saint-Eustache,
noivo e futuro marido de Marie, que vivia em casa da mãe
dela, declarou nada ter ouvido sobre a descoberta do cad~ver de sua .noiva senão na manhã seguinte, quando Monszeur Beauvms, entrando em seu quarto, lhe falou a respeito
oc~rr~do. Não deixa de causar estranheza que uma
notzcza tao zmportante como essa fosse recebida com tanta frieza.

10.

O jo~nal procurava, desse modo, criar uma impressão
de apatia. por parte dos parentes de Marie, o que não
acontecena, certamente, se os parentes acreditassem que o
corpo encontrado fosse o dela. Suas insinuações se resumiam nisto: q_ue Marie, com a conivência de amigos, se
ausentara da cidade por motivos que diziam respeito a acusações feitas contra a sua castidade, e que esses amigos,
ao ser encontrado, no Sena, um cadáver que se assemelhava um tanto à jovem, haviam aproveitado a oportunidade
para impressionar o público com a notícia de sua morte.
Mas L'ttoile agiu de novo precipitadamente. Ficou clarame~:e provado que ~ão houve tal falta de interesse; que a
anc1a, Madame Roget, estava de tal modo nervosa e debi164

litada, que lhe teria sido impossível ocupar-se de alguma
coisa; que Saint-El}stache, longe de receber a notícia friamente, ficou aturdido de dor, revelando tal desespero, que
Monsieur Beauvais encarregou um seu amigo e parente de
vigiá-lo, impedindo-o de presenciar a autópsia que se seguiu
à exumação do cadáver. Por outro lado, embora L'Étoile
afirmasse que o novo sepultamento fora feito a expensas
da polícia, que a família rejeitara o vantajoso oferecimento
de uma sepultura particular e, ainda, que nenhum membro da família comparecera à cerimônia; embora, repito,
L'Étoile afirmasse tudo isso para confirmar a impressão que
desejava causar, a verdade é que tudo isso foi plenamente
refutado. Num de seus números posteriores, esse mesmo
jornal procurou fazer com que as suspeitas recaíssem sobre
o próprio Beauvais. Dizia o redator:

O caso acaba de assumir novo aspecto. Fomos informados de que, certa ocasião, enquanto Madame B. . . se
achava em casa de Madame Rogêt, Monsieur Beauvais,
que estava de saída, lhe disse que deveria chegar um gendarme, e que ela, Madame B . . . , não deveria dizer coisa
alguma ao gendarme até que ele voltasse, deixando o assunto em suas mãos. No presente estado de coisas, dir-se-ia
que Monsieur Beauvais tem todo este assunto guardado em
seu cérebro. Nenhum passo pode ser dado sem a participação de Monsieur Beauvais, pois, qualquer que seja a
direção para a qual a gente se volte, depara sempre com
ele. Por alguma razão, determinou que ninguém, exceto ele,
interfira no processo, afastando os parentes masculinos da
vítima, segundo eles próprios declararam, de maneira bastante singular. Parece que teve grande relutância em permitir que os parentes vissem o corpo.
O seguinte fato pareceu aumentar as suspeitas lançadas
sobre Beauvais: poucos dias antes do desaparecimento da
jovem, alguém que esteve em seu escritório, durante a
ausência do mesmo, viu uma rosa colocada no buraco da
fechadura e a palavra "Marie" escrita sobre uma lousa
próxima.
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A impressão geral, tanto quanto se podia deduzir pelas
notícias dos jornais, parecia ser a de que Marie fora vítide um bando de malfeitores, sendo levada para o outro
lado do rio, maltratada e assassinada. Não obstante, um
jornal de grande influência, Le Commerciel 1, combatia
vivamente essa crença popular. Cito de suas colunas um ou
dois trechos:
Estamos persuadidos de que as investigações, até agora,
têm seguido uma pista falsa, tanto mais que foram dirigidas para a Barriere du Roule. É impossível que uma
pessoa conhecida por milhares de outras, como essa jovem,
tenha percorrido três quarteirões sem que ninguém a visse.
Qualquer pessoa que a tivesse visto recordaria tal encontro, pois a jovem era simpática a todos os que a conheciam.
Na hora em que ela saiu de casa, as ruas estavam cheias
de gente. É impossível que tenha chegado à Barriere du
Roule, ou à Rua des Drômes, sem que fosse reconhecida
por uma dúzia de pessoas. No entanto, não se apresentou
ninguém que dissesse tê-la visto fora da porta da casa de
sua mãe, e não há prova alguma de que tenha saído, salvo
o testemunho referente à intenção expressa por ela mesma. Um pedaço de seu vestido estava rasgado, cingido em
torno dela e atado por um nú- e, desse modo, o cadáver
pôde ser carregado como uma trouxa. Se o crime tivesse
sido praticado na Barriere du Roule, não haveria necessidade de tais medidas. O fato de o corpo haver sido encontrado perto da Barriere niio prova que tenha sido esse o
lugar em que o jogaram ao rio. Um pedaço da anágua
da desventurada jovem, de sessenta centímetros de comprimento e trinta de largura, foi arrancado, atado em torno
de seu pescoço e preso sobre a nuca, provavelmente para
impedir que gritasse. Isso foi feito por indivíduos que nem
sequer possuíam um lenço de holso.

Um ou dois dias antes de o delegado nos visitar, porém.
uma informação muito importante chegou ao conhecimento
1
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da polícia. Essa informação parecia destruir, pelo menos
em sua parte principal, a argumentação do Le Commerciel.
Dois meninos, filhos de uma certa Madame Deluc, vagando
pelo bosque, perto da Barriere du Roule, entraram, por
acaso, num matagal cerrado, onde havia três ou quatro
pedras grandes, formando uma espécie de assento, com
encosto e escabelo. Sobre a pedra superior havia uma anágua; na segunda, uma écharpe de seda. Foram encontrados,
ainda, uma sombrinha, um par de luvas e um lenço de
bolso, no qual se via, bordado, o nome "Marie Rogêt".
Nos espinheiros, em torno, foram achados pedaços de vestido. A terra achava-se pisada, os arbustos partidos, revelando sinais de luta. Entre o matagal e o rio, algumas estacas da cerca haviam sido derrubadas, e o terreno revelava
sinais de que alguma coisa pesada fora arrastada pelo chão.
Um semanário, Le Solei[!, fez os seguintes comentários
sobre esse achado - comentários que não eram senão um
eco dos sentimentos de toda a imprensa parisiense:
Evidentemente, todos esses objetos estiveram ali pelo
menos durante três ou quatro semanas, pois se achavam
mofados devido à ação da chuva e colados entre si pelo
mofo. A relva crescera em torno, cobrindo-os em parte.
A seda da sombrinha ainda estava forte, mas as varetas
estavam fechadas e a parte superior do tecido, onde estivera dobrada e enrolada, se achava mofada e podre, rasgando-se ao ser aberta a sombrinha. Os pedaços de roupa
rasgados pelos espinhos tinham umas três polegadas de largura por seis de comprimento. Uma parte pertencia à barra
do casaco e estava remendada; a outra era um pedaço da
saia mas não da barra. Pareciam tiras arrancadas e achava,;-se presas aos espinheiros, a um pé do chão, aproxim~
damente. Não pode haver dúvida, pois, de que se descobnu
o local desse espantoso crime.

Logo depois de feita essa descoberta, surgiram novos
1 Saturday Evening Post, de Filadélfia, editado por C. I. Peterson,
Esq.
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indícios. Madame Deluc declarou ser dona de uma estalagem à beira da estrada, não muito distante da margem de
rio, do lado oposto à Barriere du Roule. f: um lugar afastado - bastante retirado mesmo. 1:. lugar habitual de reunião, aos domingos, de indivíduos suspeitos, que atravessam
o rio em botes. Cerca das três horas da tarde, no domingo
em questão, uma jovem chegou à estalagem em companhia
de um jovem moreno. Permaneceram lá durante algum
tempo. Ao partir, tomaram o caminho que conduz a um
bosque espesso existente nas vizinhanças. Chamou a atenção de Madame Deluc o vestido que a jovem usava, devido
à semelhança com o de uma sua parenta, já morta. Também lhe chamou a atenção a écharpe. Logo depois da partida do casal, chegou um bando de patifes, turbulentos,
que comeu e bebeu sem pagar, se~uiu na mesma direção
dos jovens e passou pela estalagem ao anoitecer, tornando
a atravessar o rio, como se estivesse com pressa.
Foi pouco depois do escurecer, nessa mesma noite, que
Madame Deluc e seu filho mais velho ouviram gritos de
mulher, nas imediações da estalagem. Eram gritos fortes,
mas duraram pouco tempo. Madame D ... reconheceu não
só a écharpe encontrada no matagal como, também, o vestido da vítima. Um motorista de ônibus, Valence 1, declarou, ainda, ter visto Marie Rogêt atravessar o Sena num
barco, no referido domingo, em companhia de um jovem
moreno. Ele, Valence, conhecia Marie, e não poderia enganar-se sobre sua identidade. Os objetos encontrados no
matagal foram todos reconhecidos pelos parentes de Marie.
Todos os depoimentos e informações que colhi dos jornais, por sugestão de Dupin, compreendiam apenas um
ponto novo, mas, ao que parecia, de extraordinária importância. Imediatamente após a descoberta das roupas de Marie, foi encontrado, nas vizinhanças do local em que agora
se supunha ter ocorrido o crime, o corpo inanimado, ou
quase inanimado, de Saint-Eustache, noivo de Marie. Ao
seu lado, havia um frasco, vazio, com o rótulo "Láudano".
A respiração do homem revelava envenenamento. Morreu
1

Adam.
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sem falar. Em seu poder foi encontrada uma carta, em que
declarava, em poucas palavras, o seu amor por Marie, bem
como a intenção de suicidar-se.
- Creio não ser necessário dizer-lhe - comentou Dupin, depois de folhear minhas notas - que este caso é mu~
to mais complicado do que o da Rua Morgue, do qual difere num ponto muito importante. Este é um exemplo de
crime cruel, mas comum. Nele, não há nada que seja particularmente exagerado ou excessivo. Você terá notado que,
por essa razão, o mistério foi considerado ~e fácil so~ução,
quando, na verdade,_ por. ~s~e me~mo mo~1v<:, .de~ena ser
considerado de soluçao dificil. Assim, a pnnc1p10 JUlgou-se
desnecessário oferecer uma recompensa. Os esbirros de
G. . . puderam compreender imediatamente como e por
que uma tal atrocidade poderia ter sido co~etida. Podiam
pintar em sua imaginação u~ modo - mmtos, J?Odos e um motivo - muitos motivos - para a pratica de tal
crime, e, como não era impossível que um desses tão ~u
merosos meios e motivos pudesse ter sido o verdadeiro,
aceitaram como certo que um deles deveria ser tal. ~as a
facilidade com que essas idéias diferentes .eram concebidas e
a própria plausibilidade de que se revcst~a :a.da uma. ~elas
deveriam ter sido encaradas antes como mdiCIO das dificuldades do que das facilidades que a elucidação do caso. a~r~
sentaria. Já observei que, saindo-se fora.do plano o~dmano
das coisas, a razão encontra o seu cammho - se e que o
faz - na busca da verdade, e que a pergunta adequada,
em tais casos, não é tanto "Que aconteceu?", mas sim "Isso
que aconteceu jamais ocorreu antes?" Nas investigações efetuadas em casa de Madame L'Espanayel, os agentes de
G . .. ficaram desanimados e perplexos diante de uma singularidade que, para uma inteligência bem constituída, teria sido o presságio mais seguro de êxito, ao passo que essa
mesma inteligência bem poderia ter mergulhado no desespero ante o caráter ordinário de tudo_o que se refe_re ao
caso da jovei? d.a p:rfumaria, o qu~l, ~~o obstant~'. nao sugeriu senão face1s tnunfos aos funcwnanos da pohc1a.
1

Ver Os crimes da Rua Morgue.
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.. No caso de Madame L 'Espanaye e sua filha, não havia, desde o começo de nossas investigações, a menor dúvida de que um assassínio fora cometido. A idéia de suicídio foi logo excluída. Aqui, também, está afastada, desde o
começo, qualquer suposição de suicídio. O corpo encontrado na Barriere du Roulc foi achado em circunstâncias tais
que não nos deixam qualquer dúvida quanto a este importante ponto. Mas insinuou-se que o corpo encontrado não
é o de Marie Rogêt, cujo assassino, ou assassinos - para
cuja captura se oferece uma recompensa - não foram
ainda descobe:tos, e que constituem a única razão de nossas
relações com o del egado. Tanto você como cu conhecemos
bem esse senhor. Não devemos confia r muito nele. Se, tomando como ponto de referência nossas investigações sobre
o corpo encontrado e seguindo a pista de um criminoso,
descobrirmos que o corpo não é o de Marie, ou se, partindo da própria Marie, ainda viva, a encontrarmos, embora
assassinada, perderemos, de qualquer modo, o nosso trahalho, pois é com Monsieur G ... que temos de entendernos. Por conseguinte, se não pela nossa própria causa, ao
menos pela da justiça, é indispensável que nossos primeiros passos sejam no sentido de determinar a identidade do
cadáver, vendo se pertence, de fato. à desaparecida Marie
Rogêt.
"As argumentações do L 'Étoile encontraram eco entre o
público - e não há dúvida de que o próprio jornal está
convencido de sua importância, segundo se deduz da maneira pela qual começa um de seus comentários sobre o assunto: 'Vários vespertinos se referem ao decisivo artigo do
L'Etoile em sua edição de segunda-feira'. Para mim, esse
artigo não me parece decisivo senão quanto ao que se refere ao interesse de seu r edator. Devemos ter em mente que,
em geral, nossos jornais procuram antes impressionar os
leitores - causar sensação - do que trabalhar pela causa
da verdade. Este último objetivo só é seguido quando acontece de coincidir com o primeiro. O jornal que simplesmente concorda com a opinião geral (por mais bem fundada
que essa opinião possa ser) não consegue com isso prestígio entre a multidão. A massa do povo só considera pro-
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fundo aquilo que sugere vivas contradições diante da idéia
geral. Tanto no raciocínio como na literatura, o epigrama
é o gênero mais imediato e universalmente apreciado. Em
ambos os casos, constitui o gênero mais inferior do mérito.
"O que quero dizer é que o caráter entre epigramático e
melodramático da idéia (de que Marie Rogêt ainda vive)
foi o qu e levou L'Etoile a insinuar tal suposição, assegurando-lhe uma recepção favorável por parte do público, e
não qualquer plausibilidade que possa ter tal idéia. Examinemos os pontos principais da argumentação desse jornal,
procurando evitar as incoerências com que foram origin almente expostos.
" O principal objetivo do redator é demonstrar, tendo em
conta o breve intervalo decorrido entre o desaparecimento
de Marie e o encontro do cadáver a boiar no rio, que esse
corpo não pode ser o da referida jovem. Para o argumentador, o objetivo principal, desde o início, é reduzir esse intervalo à menor duração possível. Na irrefletida busca de
tal objetivo, lança-se, desde o começo, a uma pura suposição. 'i::: insensato imaginar', diz ele, 'que o assassínio, se
é que ela foi assassinada, tenha podido consumar-se com a
rapidez suficiente para permitir que os assassinos atirassem
o corpo ao rio antes da meia-noite.' Imediatamente, e da
forma mais natural, perguntamos: Por quê? Por que razão é
insensato supor-se que o crime tenha sido cometido cinco
minutos depois de a jovem ter deixado a casa de sua mãe?
Por que razão é insensato supor-se que o crime tenha sido
cometido a uma hora qualquer do dia? Os crimes são cometidos a qualquer hora. Mas, mesmo que o crime tivesse
sido praticado a qualquer momento, entre nove horas da
manhã de domingo e um quarto para a meia-noite, ainda
assim haveria tempo suficiente para que 'o corpo fosse lançado ao rio antes da meia-noite'. Essa suposição, pois, se
reduz a isto: o crime não foi perpetrado, de modo algum,
no domingo, e, se permitirmos que L'Etoile suponha tal
coisa, então podemos permitir-lhe todas as liberdades possíveis. Pode-se bem imaginar que o parágrafo que começava assim: 't insensato supor-se que o assassínio, etc.',
embora impresso dessa forma no L'Etoile, foi realmente
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concebido pelo aludido redator do seguinte modo: ·É insensato supor-se que o assassínio, se é que foi cometido, tenha
podido consumar-se com a rapidez suficiente para permitir que os assassinos lançassem o corpo ao rio antes da
meia-noite; é insensato, repetimos, supor-se tudo isso, bem
como s upor-se, por outro lado (como estamos dispostos a
supor), que o corpo não foi lançado no rio senão depois
da meia-noite·, frase bastante inconseq üente em si mesma,
mas não tão completamente absurda como a que foi estampada.
" Se meu propósito fosse apenas", prosseguiu Dupin, .. refutar esse trecho do argumP.nto de L'Etoile, eu bem poderia
d~i!'ar_ a coisa _como está. Mas nada temos que ver com
L Etotle, mas Sim com a verdade. A frase em questão não
tem senão um sentido, tal como está redigida - e esse sentido eu já esclareci completamente. Mas é necessário que
penetremos atrás das meras palavras, em busca de uma
idéia que essas palavras procuraram, evidentemente, transmitir, mas que não o conseguiram fazer. Era intenção do
jornalista dizer que, qualquer que fosse a hora do dia ou
da noite de domingo em que o crime fosse cometido, era
improvável que os assassinos tivessem se arriscado a transportar o corpo para o rio antes da meia-noite. E aqui está,
realmente, a suposição que não me agrada. Pressupõe-se
que o crime foi cometido em certo lugar e em determinadas circunstâncias, e que, necessariamente, o corpo teria de
ser levado para o rio. Ora, o crime bem poderia ter sido
praticado na margem do rio, ou no próprio rio- e, assim ,
o lançamento do corpo à água poderia ter sido feito a qualquer momento do dia ou da noite, da maneira mais óbvia
? i~ediata. Você certamente compreenderá que não estou
msm uando nada como coisa provável, ou que coi ncida com
a minha própria opinião. Até este momento, não me referi
aos fatos relativos ao caso. Desejo apenas preveni-lo contra o tom da insinuação feita por L'Étoile, chamando sua
atenção, desde logo, para o caráter de preconceito que o
mesmo revela.
"Tendo prescrito, desse modo, um limite que estivesse
de acordo com suas próprias idéias preconcebidas - e ha-
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vendo pressuposto que, se se tratasse do cadáver de Marie,
o mesmo não teria ·podido permanecer na água senão durante um espaço muito breve de tempo - o jornal prossegue:

Demonstra a expenencia que os corpos das pessoas
afogadas, ou lançadas à água logo após a morte violenta,
necessitam de seis a dez dias para que a decomposição os
faça subir à tona. Mesmo que um tiro de canhão faça com
que um caráver venha à superfície antes de, pelo menos,
cinco ou seis dias de imersão, tornará a submergir, se for
abandonado a si mesmo.
"Tais afirmações foram aceitas, tacitamente, por todos
os jornais de Paris, com exceção do Le Moniteur 1 • Este
jornal insiste em combater a parte do parágrafo que se re.fere aos corpos dos afogados, citando cinco ou seis casos
em que os corpos de pessoas evidentemente afogadas foram encontrados boiando, depois de um espaço de tempo
menor do que aquele a que L 'Etoile se referia. Mas há algo
excessivamente antifilosófico na tentativa, por parte do Le
Moniteur, de rebater a afirmação geral de L'Etoile mediante a citação de casos particulares contrários à mesma.
Mesmo que fosse possível citar cinqüenta casos, em lugar
de cinco, de corpos encontrados a boiar depois de dois ou
três dias, esses cinqüenta exemplos, ainda assim, poderiam
ser considerados como exceções à regra estabelecida por
L'l!toile, até que a própria regra acabasse por ser refutada.
Admitindo a regra (e isso Le Moniteur não nega, insistindo apenas em suas exceções), a argumentação de L'Etoile
conserva toda a sua força, visto que não pretende deduzir
mais do que uma questão de probabilidade, isto é, de que
o corpo tenha podido subir à tona em menos de três dias
- e essa probabilidade continuará a favor de L'Etoile,
até que os exemplos tão infantilmente apresentados atinjam
um número suficiente para estabelecer uma regra contrária.
1

Commercial Advertiser, de Nova York, editado pelo Cel. Stone.
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··você compreende rá imediatamen te que toda essa argumentação se dirige, desse modo, contra a própria regra
c, com esse o bjetivo, devemos examinar o que existe nela
de racional. Ora, o corpo humano, em geral, não é nem
muito mais leve nem muito mais pesado do que a água do
Sena; isto é, o peso específico do corpo humano, cm sua
condição natural, é mais ou menos igual ao volume da água
doce que desloca. Os corpos das pessoas gordas c robustas,
de ossos pequenos, c, cm geral, os das mulheres, são mais
leves do que os dos homens magros c ossudos - c o peso
específico da água do rio sofre alguma influência do fluxo do mar. Mas, d eixando-se de lado a questão das marés,
J::Ode-se dizer que pouquíssimo s corpos humanos afundam,
mesmo em água doce, por si próprios. Quase todas as pessoas, ao caírem num rio, têm capacidade para flutuar, se
permitirem que se estabeleça o devido equilíbrio entre o
peso específico da água e o seu próprio peso - isto é, se
pe rmitirem que seu corpo permaneça imerso, salvo as mínimas partes possíveis. A melhor posição para quem não
sabe nadar é a ve rtical, da pessoa que caminha em terra,
com a cabeça in teiramente lançada para trás e submersa,
só permanecend o à tona a boca e as narinas. Nessas condições, verifica remos que boiamos sem dificuldades e sem esfo rço. No entanto, é evidente que o peso do corpo e o volume da água deslocada se acham rigorosamen te equilibrados, e qu e a coisa mais insignificante bastará para que o
peso de um ou de outro predomine. Um braço, por exemplo, erguido da água e, por conseguinte, privado de seu
apoio, constitui peso adicional suficiente para submergir
por completo a cabeça, ao passo que a aj uda acidental do
menor pedaço de madeira nos permitirá eleva r a cabeça o
bas tante para que possamos olhar em torno. Ora, nos esforços de quem não está acostumado a nadar, os braços
são, invariavelme nte, lançados para o alto, ao mesmo tempo em que o indivíduo tenta manter a cabeça, como sempre, em sua posição perpendicul ar. O res ultado disso é a
imersão d a boca e das narinas, bem como, durante os esfo rços que faz para respirar debaixo da água, a introdução
de água nos pulmões. O estômago também se enche muito,
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e todo o corpo se torna mais pesado, devido à_diferença
entre o peso do ar que antes distendia essas cavidades e o
do Jíqüido que agora as ocupa. Essa difere nça é suficiente
para fazer com que o corpo afunde, como regra gera_l; ~~s
é insuficiente para produzir tal r esultado no caso de mdiVIduos dotados de ossos pequenos e de uma quantidade anormal de matéria flácida o u gordurosa. Tais indivíduos flutuam mesmo depois de afogados.
"O corpo, que supomos achar-se no fundo do ri o, continuará lá até que, por qualquer circunstânci a, seu peso
es pecífico se torne de novo menor do que aquele da agu_a
que ele desloca. Esse efeito é produzido pela decomposição, ou por alguma outra causa. A decomposiçã o pro_duz
gases que distendem os tecidos cel ulares e todas as cavidades, dando ao corpo aquele ho rrível aspecto de inchação.
Quando essa distenção chega a um ponto em que o volume do corpo aumentou sensivelmente, sem um aumento
corres pondente de massa ou peso, seu peso específico se
torna menor do que o da água deslocada, e o corpo surge
à tona. M as a decomposiçã o é modificada por inumeráveis circunstância s; é apressada ou retardada por inumeráveis age ntes, como, por exemplo, pelo calor ou frio da estação, pela impregnação mineral o u pela pureza da água, por
sua maior ou menor pro fundidade, por sua correnteza ou
estagnação, pela natu reza e estado natu ral do co rpo, _segundo a vítima estivesse livre de doenças ou acometida
por alguma enfe rmidade antes de sua morte. D~sse mo?o,
é eviden te que não podemos estabelecer, de man~Ira precis~,
o tempo necessá rio para que um corpo venha a tona de_v.~
do à decomposiçã o. Em tais circunstâncias, isso se venhcaria dentro de uma hora; em o utras, poderia não Qcorrer.
Há certas infusões químicas que permitem pres~rvar para
sempre da decomposiçã o o corpo humano . O bicloreto de
merc úrio é uma delas. Mas, ü parte a decomposiçã o, pode
existir, e geralmente existe, uma produção de gás no estômago, devido à fe rmentação acética de matéria vegetal (ou,
no interior de outras cavidades, devido a outras causas),
suficiente para produzir uma distenção qu_e eleve o corpo_à
superfície. O efeito produzido por um disparo de canhao
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é o de simples vibração. Pode livrar o corpo da lama ou
limo a que se ache preso, permitindo-lhe, dessa maneira,
subir à tona quando outros agentes já o tenham preparado
para tal - ou, então, poderá vencer a resistência de certas
partes apodrecidas do sistema celular, fazendo com que as
cavidades se distendam sob a influência do gás.
"Tendo assim, diante de nós, toda a filosofia do assunto,
podemos facilmente confrontá-la com as asserções de
L' E:.toile:
' Demonstra a experiência', diz o jornal, 'que os corpos
das pessoas afogadas, ou lançadas à água logo após morte
violenta, necessitam de seis a dez dias para que a decomposição os faça subir à tona. Mesmo que um tiro de canhão
faça com que um cadáver venha à superfície antes de, pelo
menos, cinco ou seis dias de imersão, tornará a submergir,
se for abandonado a si mesmo'.
"Todo esse parágrafo deverá parecer-nos, agora, uma
série de inconseqüências e incoerências. A experiência não
demonstra que os 'corpos dos afogados' precisam de seis
a dez dias para chegar a um estado de decomposição que
os faça subir à tona. Tanto a ciência como a experiência
demonstram que o momento de sua ascensão à superfície
é, e deve necessariamente ser, indeterminado. Se, além
disso, um corpo subiu à tona devido a um disparo de canhão, não submergirá de novo se deixado entregue a si
mesmo, até que a decomposição tenha chegado a um ponto
que permita a saída do gás gerado em seu interior. Mas
desejo chamar sua atenção para a distinção que é feita
entre 'corpos de pessoas que morreram afogadas' e 'corpos
lançados à água imediatamente após morte violenta'. Embora o comentarista admita a distinção, inclui a todos, não
obstante, na mesma categoria. Mostrei de que modo o
corpo de um afogado se torna especificamente mais pesado
do que o volume de água que desloca, e que ele absolutamente não submergirá, a não ser que lute, procurando elevar os braços acima da água, e que abra a boca, para respirar, debaixo da superfície, o que faz com que a água
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ocupe, em seus pulmões, o lugar destinado anteriomente ao
ar. Mas tal luta e tal respiração embaixo da água não ocorreriam no caso de um 'corpo ser lançado à água imediatamente após morte violenta'. Assim, neste último exemplo,
o corpo, como regra geral, não submergiria.- fato este que,
evidentemente, L'Etoile ignora. Ao chegar a decomposição
a um estado bastante adiantado - quando a carne se desprende, em grande parte, dos ossos - , então, mas só então,
o corpo desaparece sob a água.
"Ora, que é que devemos pensar, por conseguinte, da
argumentação, segundo a qual o corpo encontrado não poderia ser o de Marie Rogêt, uma vez que, decorridos apenas três dias, o cadáver estava boiando? Se Marie, sendo
mulher, morreu afogada, seu corpo bem poderia não ter
submergido; ou, se submergiu, bem poderia ter reaparecido
dentro de vinte e quatro horas - ou. menos. Mas ninguém
supõe que ela tenha morrido afogada - e, tendo morrido
antes de ser lançada à água, bem poderia ter sido encontrada boiando em qualquer momento subseqüente.
"Mas, diz L'Etoile:
'Se o corpo houvesse permanecido no estado em que
se encontrava, em terra, até terça-feira à noite, ter-se-ia encontrado em terra algum indício dos criminosos'.
"Aqui, é difícil perceber-se, à primeira vista, a intenção do jornalista. Deseja antecipar o que, segundo imagina,
constituiria uma objeção à sua teoria, isto é, a de que o
corpo permaneceu em terra durante dois dias, sofrendo
rápida decomposição - mais rápida do que se estivesse
submerso em água. Supõe ele que, se esse houvesse sido o
caso, poderia ter aparecido à tona na quarta-feira, e pensa
que somente em tais condições poderia ter aparecido. Por
conseguinte, apressa-se em demonstrar que não permaneceu em terra, pois, nesse caso, 'seria encontrado algum indício dos criminosos'. Creio que esta dedução o fará sorrir.
Você não conseguirá ver de que maneira a mera permanência do corpo em terra poderia fazer com que se multiplicassem as pegadas dos assassinos. Eu tampouco o posso.
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"Continua o jornal:
'Além disso, é inteiramente improvável que os cnmmosos que cometeram o crime, tal como se supõe que tenha
sido cometido, tivessem lançado o corpo à água sem que
lhe atassem um peso, quando essa precaução poderia ser
facilmente tomada'.
"Observe, aqui, a risível confusão de idéias ! Ninguém nem mesmo L'Etoile- nega que tenha sido cometido um
crime com relação ao corpo encontrado. Os sinais de violência são por demais evidentes. O objetivo do jornalista é
apenas demonstrar que esse não é o corpo de Marie. Deseja provar que Marie não foi assassinada, mas não que o
mesmo não seja de uma mulher que foi assassinada. Não
obstante, sua observação prova unicamente este último
ponto. Encontramo-nos diante de um corpo ao qual não
se atou nenhum peso. Os assassinos, ao lançá-lo ao rio, não
teriam deixado de fazê-lo. Por conseguinte, não foi lançado à água pelos assassinos. Isto é tudo que ficou provado,
se é que alguma coisa o foi. A questão de identidade não
foi sequer mencionada, e L'Etoile se sentiu em grande dificuldade para contradizer o que fora admitido apenas um
momento antes. 'Estamos perfeitamente convencidos', diz,
'de que o corpo encontrado é o de uma mulher assassinada.'
"Tampouco é este o único ponto, mesmo nesta divisão
de se u tema, em que o nosso argumentador raciocina, sem
o querer, contra si mesmo. Seu objetivo evidente é, conforme já disse, reduzir tanto quanto possível o intervalo entre
o desaparecimento de Marie e o encontro do cadáver. Não
obstante, vemo-lo a insistir que ninguém viu a jovem, a
partir do momento em que deixou a casa de sua mãe. 'Não
temos prova', diz ele, 'de que Marie Rogêt estivesse no
mundo dos vivos depois das nove horas do domingo, dia
22 de junho.' Como seu argumento é, evidentemente, um a
ex-parte, deveria, ao menos, ter deixado este tópico de lado,
pois tivesse alguém visto Marie, digamos, na segunda ou
terça-feira, o intervalo em questão ficaria muito reduzi.tlo
c, segundo o próprio raciocínio do jornalista, diminuiria
muito a pro babilidade de que o corpo encontrado fosse
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o da grísette. Seja como for, é divertido observar que
L'Etoile insiste neste ponto, crendo firmemente reforçar a
sua argumentação geral.
" Torne a folhear, agora, a parte da argumentação que
se refere à identificação do corpo por Beauvais. Quanto ao
pêlo no braço, L'Etoile foi, sem dúvida, inábil. Monsieur
Beauvais, não sendo idiota, não poderia jamais ter insistido
na identificação do cadáver devido apenas à existência de
pêlo no braço. Não existe braço sem pêlo. De um modo
geral, a expressão empregada por L'Etoile é uma simples
deturpação das frases dessa testemunha. Beauvais deve terse referido a alguma particularidade apresentada por esse
pêlo. Alguma particularidade quanto à cor, quantidade,
comprimento ou localização do mesmo.
'·Diz o jornal: ' Seu pé era pequeno, mas há milhares de
pés pequenos. A liga e o sapato não constituem , tampouco, elementos de prova, pois ambas as coisas se vendem
em grande número. O mesmo pode dizer-se das flores existentes em seu chapéu. Monsieur Beauvais insiste firmemente em que o fecho da liga encontrada fora mudado de lugar. Isso não significa nada, pois muitas mulheres preferem
comprar ligas e levá-las para casa, a fim de ajustá-las à
perna, ao invés de experimentá-las na própria loja·. Aqui.
é difícil supor-se que o jornalista tenha dito isso a sério.
Houvesse Monsieur Beauvais, ao procurar o corpo de Mari e, descoberto um corpo que correspondesse, na estatura e
na aparência, ao da jovem desaparecida, teria acreditado
(sem fazer qualquer referência à questão das roupas) que
chegara ao fim de suas pesquisas. Se, além da estatura c
do aspecto geral, houvesse encontrado no braço da vítima
uma penugem que já ti vesse observado em Marie, quando
viva, sua convicção de que se tratava dela poderia ter-se
fortal ecido em proporção com a particularidade o u o caráter pouco comum da referida penugem. Se os pés de
Marie eram pequenos c os do cadáver também o eram, a
probabilidade de que o corpo fosse o de Marie deveria aumentar cm razão não apenas aritmética, mas geométrica,
ou ac umulativa. Acrescentem-se a isso os sapatos que se
viu que ela usava no dia de seu desaparecimento e, embo179

ra tais sapatos possam ser vendidos cm grande número, a
probabilidade aumenta de modo a converter-se quase em
certeza. Aqu ilo que, por si só, não seria um elemento de
identificação, se transforma agora, devido à sua posição
corroborativa. cm prova bastante segura. Se, além disso,
houver ainda flores no chapéu correspondente ao que a
jovem desaparecida usava, não precisaremos de mais nada.
Se houvesse apenas uma flor, isso nos bastava de sobejo.
Que dizer-se, então, de duas, três ... ou mais? Cada uma
delas constitui múltipla evidência - não uma prova aduzida a outra prova, mas multiplicada por centenas ou milhares delas. Descubramos agora, na morta, ligas iguais às que
a jovem viva usava - e é quase tolice prosseguir. Mas
essas ligas são encontradas apertadas por um fecho, justamente da maneira como teriam sido apertadas por Marie
pouco antes de sair de casa. Diante disso, é loucura ou hipocrisia alimentar qualquer dúvida. O que L'Étoile diz, sobre a redução da ci rcunferência das ligas - coisa considerada como comum - não reve la senão a sua pertinácia no erro. A elasticidade de uma liga de fecho é suficiente
para demonstrar o caráter incomum da diminuição de seu
tamanho. O que é feito para ajustar, só muito raramente
requer novo ajuste. Deve ter sido por simples acidente, no
mais estrito sentido da palavra, que as ligas de Marie precisaram ser apertadas, tal como foi descrito. Só isso deveria ter bastado para estabelecer amplamente a sua identidade . Mas o importante não é que o cadáver encontrado
tenha as ligas da jovem desaparecida, ou seus sapatos, ou
seu chapéu, o u as flores deste, ou seu pés, ou certo sinal
característico nos braços, ou sua aparência e aspecto geral: o importante é que tinha todas essas coisas, coletivamente. Se ficasse provado que o redator do L'Étoile tinha
realmente, diante de tais circunstâncias, alimentado alguma dúvida, não haveria necessidade, nesse caso, de uma
investigação de lunatico inquirendo. Julgou ele sagaz repetir o palavreado das pessoas versadas em direito, as quais,
em geral, se contentam em repetir os preceitos retangulares
dos tribunais. Eu observaria, aqui, que muito do que é rejeitado como prova por um tribunal constitui a melhor pro180

va para a inteligência. O tribunal, guiado pelos principiOs
gerais da evidência, não se mostra disposto a desviar-se de
certos exemplos. Essa firme adesão a uma questão de princípio, recusando-se rigorosamente em não levar em conta
nenhuma exceção contrária a tal princípio, é meio seguro
de obter-se o máximo de verdade capaz de ser obtida num
longo período de tempo. Por conseguinte, essa prática é,
em conjunto, filosófica - mas nem por isso é menos certo que, em determinados casos, produz grandes erros individuais'.
"Quanto às insinuações feitas cont l':.t Beauvais, podem
ser destruídas de um sopro. Você certamente já aquilatou
o verdadeiro caráter desse bom cavalheiro. "É um homem
prestativo, de espírito novelesco e pouco arguto. Toda pessoa assim será prontamente impelida a agir, num caso de
grande emoção, de um modo que a tornará suspeita aos
olhos dos excessivamente perspicazes e desconfiados. Monsieur Beauvais (segundo se deduz das notas que você coligiu) teve algumas entrevistas pessoais com o redator de
L'Étoile, a quem ofendeu, ao atrever-se a emitir a opinião
de que o cadáver, apesar das teorias do referido jornalista,
era, positivamente, de Marie. ' Insiste', diz o jornal, 'em afi rmar que o cadáver é de Marie, mas não consegue apresentar circunstância alguma, além das que já foram por nós
comentadas, que faça com que os outros também acreditem nisso.' Ora, sem insistir no fato de que uma prova
convincente, em que 'os outros acreditassem', não poderia
jamais ser ap resentada, pode-se observar que um homem
bem poderia estar convencido, num caso dessa natureza, da
necessidade de seu testemunho, sendo incapaz, não obstan' '"Uma teoria baseada nas qualidades de um objeto impedirá que
a mesma se clesenro/1·a de acordo com os seus objetivos e aquele
que arranja os tópicos segundo suas causas deixará de considerálos de acordo com os seus resultados. Assim. a jurisprudência de
cada naçâo demonstrará que, quando o direito se converte numa
ciéncia t' 11111n sistema. deixa de ser justiça. Os erros a que a de,·oçtio cega a princípios de classificação tem conduzido o direito
comum poderão ser 1·istos obsen·ando-se quão freqiientemente a
legislatura tem sido obri~ada a illlen·ir a fim de restaurar a eqiiidade de que se afastou de1·ido a um sistema." - Landor.
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te, de formular uma única razão que pudesse convencer
a uma segunda pessoa . Nada é mais vago do que as impressões relativas à identidade de um indivíduo. Todos conhecem o seu vizinho, mas raramente alguém está preparado
para apresentar uma razão pela qual o reconhece. O redutor de L'f:.toile não tinha, pois, razão de sentir-se ofendido
ante a crença não ponderada de Monsieur Beauvais.
"As circunstâncias suspeitosas que o cercam estão muito mais de acordo com a minha hipótese de que se trata
de um !n~ivídu~ de c~ráter .romântico e_ turbule nto, do que
com a msmuaçao do JOrnalista quanto a sua culpabilidade.
Uma vez adotada a interpretação mais caridosa, não teremos dificuldade em compreender a rosa vista no buraco da
fechadura, a palavra ' Marie' escrita na lousa, o 'afastamento dos parentes masculinos', a 'relutância em permitir que
os mesmos vissem o cadáver·, a recomendação cautelosa
feita a Madame B ... de que ela não deveria falar com nenhum gendarme até que ele (Beauvais) voltasse - e, final mente, sua aparente determinação de 'que ninguém deveria,
salvo ele próprio, intrometer-se nas investigações'. A mim,
parece-me inquestionável que Beauvais cortejava Marie, que
ela recebia suas atenções com coqueteria, e que ele desejava desfrutar da sua in timidade e confiança. Nada mais direi sobre este ponto - e, como a evidência rejeita inteiramente as afirmativas do L'Étoile, quanto à apatia por parte de sua mãe e outros pare ntes de Marie - a patia incompatível com a crença de que o cadáver fosse o da jovem da
perfumaria - , procedamos agora como se o problema da
identidade houvesse sido resolvido de maneira que nos parecesse plenamente satisfatória. "
- E o que é que você pensa - perguntei - das opiniões de Le Commercie/?
- Que, pelo seu espírito, são muito mais dignas de atenção do que qualquer outra das que fora m expostas sobre o
assunto. As deduções das premissas são fi losóficas e argutas; mas as premissas, pelo menos em dois casos, se ba~ei?m numa obse~vaç~o imperfeita. Le Commerciel deseja
msmuar que Mane fot agarrada por um bando de malfeitores não muito longe da casa de sua mãe. "t impossível",
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diz, " que uma pessoa conhecida por milhares de outras,
como essa jovem, pudesse percorrer três quarteirões sem
que ninguém a visse." Esta é a opinião de um homem que
reside em Paris há muito tempo - um homem público e cujas idas e vindas pela cidade se limitaram quase sempre às imediações das repartições públicas. Sabe que raramente consegue percorrer alguns quarteirões, nas imediações do lugar em que trabalha, sem que alguém o reconheça e se dirija a ele. Sabendo até que ponto é reconhecido e
reconhece as pessoas na rua, compara sua notoriedade à
da jovem da perfumaria, não vê grande diferença entre as
duas e chega prontamente à conclusão de que ela, em suas
caminhadas, poderia ser reconhecida com mesma facilidade com que ele o é. Isso só poderia ser assim se o caminho de Marie fosse sempre, metódica e invariavelmente, o
mesmo, limitando-se apenas a determinadas ruas, como
acontece com ele, que passa, em suas idas e vindas, a horas
certas, por uma limitada periferia, na qual abundam indivíduos aue são levados a observá-lo devido aos interesses
afins existentes entre a sua ocupação e a de tais pessoas.
Mas as caminhadas de Marie eram, como bem se pode supor, um tanto errantes. Neste caso particular, pode-se ter
como bastante provável que ela seguisse um caminho diverso do que aqueles a que estava habituada. O paralelo que
julgamos existir no espírito de Le Commerciel se justificaria apenas no caso de os dois atravessarem toda a cidade.
Nesse caso, concedendo-se que fossem ambos igualmente
conhecidos, seriam iguais as probabilidades de que encontrassem igual número de pessoas conhecidas. De minha
parte, afirmaria não só ser possível, mas mais do que provável, que Marie tivesse seguido, em dado momento, por
qualquer dos muitos caminhos existentes entre sua própria
residência e a da tia sem encontrar uma única pessoa conhecida, ou que a conhecesse. Ao examinar essa questão
com todo o cuidado e clareza, devemos ter em mente a
grande desproporção existente entre os conhecidos pessoais
mesmo das pessoas mais notórias de Paris e toda a população da própria Paris.
"Mas, qualquer que seja a força que possa parecer exis-
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tir na insinuação de Le Commerciel, diminuirá muito se
levarmos cm consideração a hora cm que a jovem saiu de
casa. 'Saiu numa hora cm que as ruas estavam cheias de
gente·, diz Le Commerciel. Mas não foi assim. Saiu às nove
horas da manhã. Ora. às nove horas da manhã, durante o~
dias da semana, com cxceção do domingo, as ruas se
acham, portanto, repletas de gente. Mas. nos domingos. its
nove horas, a população se encontra, cm geral, dentro de
casa, preparando-se para ir à igreja. Nenhuma pessoa observadora poderá ter deixado de notar o aspecto particularmente deserto da cidade aos domingos, entre oito c dez
horas da man hã. Entre dez c onze, as ruas estão movimentadas, mas não na hora tão matinal como a que foi mencionada.
" Há um outro ponto cm que parece haver deficiência de
observação por parte de Le Commerciel. 'Um pedaço', diz
o jornal, ' da anágua da infortunada jovem, de dois pés de
comprimento por um de largura, foi arrancado c atado cm
torno do pescoço c preso sobre a nuca, provavelmente para
im pedir-lhe os gritos. Isso foi feito por indivíduos que não
possuíam lenços de bolso.' Se essa idéia é ou não bem fundada, veremos adiante; mas, por 'indivíduos que não possuíam lenços de bolso', o redator se referia à classe mais
baixa de malfeitores. Estes, porém, são justamente indivíduos que, segundo se sabe, têm sempre lenços, mesmo
quando não possuem camisas. Você certamente já teve
ocasião de observar como se tornou absolutamente indispensável nos últimos anos, entre os piores malfeitores, o
uso de lenços."
- E que pensar- perguntei -dos comentários de L e
Soleii?
- Que é uma verdadeira lástima que seu redator não
tenha nascido papagaio, pois seria um dos mais ilustres de
sua raça. Não faz senão repetir o que os outros já disseram,
colhendo informações, neste ou naquele jornal, com louvável diligência. " Todos os objetos lá permaneceram, evidentemente", diz ele, "durante três ou quatro semanas. Não
pode haver dúvida, pois, de que se descobriu o local em
que foi praticado o espantoso crime. " Os fatos aqui repeti184

dos por Le Soleil estão muito longe, portanto, de afastar
minhas dúvidas sobre este assunto, que será por nós examinado adiante, de maneira mais detida, com relação a
outro aspecto da questão.
" Por ora, devemos ocupar-nos de outras investigações.
Você, certamente, não deixou de notar a grande negligência com que foi efetuado o exame do cadáver. A questão
da identidade, sem dúvida, foi prontamente determinada, ou
deveria ter sido, mas há outros pontos que precisam ser esclarecidos. O cadáver foi, de algum modo, despojado ? A
vítima trazia consigo alguma jóia, ao sair de casa? No caso
afirmativo, foram tais objetos encontrados, ao ser descoberto o corpo? Estas são perguntas importantes, deixadas
inteiramente de lado - e há outras igualmente relevantes,
às quais não se deu atenção. Devemos procurar respondêlas, investigando-as pessoalmente. O caso de Saint-Eustache deve ser reexaminado. Não tenho suspeita alguma contra esse indivíduo; mas procedamos metodicamente. Esclareceremos, com toda a certeza, a validez das declarações relativas aos lugares em que ele esteve no domingo. Tais declarações podem converter-se, facilmente, numa questão
de mistificação. Caso não haja, aqui, nada que no~ par~
ça duvidoso, excluiremos Saint-Eustache de nossas mvestlgações. Embora seu suicídio sirva para corroborar nossas
suspeitas, caso se descobrisse algum embuste no~ testen;unhos constitui, se não houver tal embuste, uma circunstancia imprevisível, ou, de qualquer maneira, uma cucuns.tancia que não precisa fazer com que nos afastemos da linha
da análise ordinária.
"No plano que agora proponho, poremos de lado os pontos interiores dessa tragédia e concentraremos nossa atenção em suas formas aparentes. Em investigações co~o esta,
comete-se com freqüência o erro de limitar as pesqmsas a~s
fatos imediatos, com completo desinteresse pelos acontecimentos colaterais ou circunstanciais. Constitui lamentável
falha dos tribunais limitar as provas e as discussões apenas
ao que é aparentemente relevante. _No ~ntant?, a experiência tem demonstrado, e a verdadeira filosofia sempre demonstrará, que uma parte muito importante da verdade,
'
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talvez mesmo a maior, surge de coisas aparentemente sem
importância. f: devido ao espírito deste princípio, se não
pela sua letra, que a ciência moderna resolveu prever o
imprevisto. Mas talvez você não me compreenda. A história do conhecimento humano tem revelado, de modo contínuo, que as mais numerosas e valiosas descobertas devemse a fatos colaterais, fortuitos ou acidentais, de tal maneira
que, finalmente, se julgou necessário, quanto ao que diz
respeito ao progresso futuro, fazer-se as maiores concessões
possíveis a invenções que surgirão do acaso e que estarão
inteiramente fora do âmbito do que se esperaria ordinariamente. Deixou de ser filosófico o sistema de se basear naquilo que foi uma visão daquilo que deve ser. Tem-se de
admitir o acidente como constituindo uma parte fundamental. Fazemos do acaso uma questão absoluta de cálculo. Submetemos o inesperado e o não-imaginado às fórmulas matemáticas das escolas.
"Repito que é um fato positivo a maior parte de todas
as verdades ter surgido de circunstâncias indiretas e fortuitas - e não é senão de acordo com o espírito de tal fato
que eu desviaria as investigações, no presente caso, do terreno até agora palmilhado sem êxito, voltando-as para as
circunstâncias atuais que o cercam. Enquanto você se certifica da validez dos testemunhos, examinarei os jornais
de maneira mais minuciosa do que você o fez. Até agora,
reconhecemos apenas o campo de investigação; mas será
estranho, portanto, que um exame cabal dos jornais, como
o que proponho, não nos forneça alguns pormenores que
estabeleçam uma direção para as nossas pesquisas."
De acordo com a sugestão de Dupin, examinei escrupulosamente a questão dos testemunhos. O resultado foi uma
firme convicção de sua validez e a conseqüente inocência
de Saint-Eustache. Enquanto isso, meu amigo se entregava
a um exame sumamente minucioso, e que me parecia inteiramente sem objetivo, dos arquivos de vários jornais. Decorrida uma semana, colocou ante os meus olhos os seguintes recortes:
"H á cerca de um ano e meio, verificou-se uma agitação
bastante semelhante à presente, devido ao desaparecimento
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dessa mesma Marie Rogêt da perfumaria de Monsieur Le
Blanc, situada no Palais Royal. Ao fim de uma semana, porém, reapareceu ela em seu balcão habitual, tão bem
como sempre, salvo uma ligeira palidez, que não lhe era
muito comum. Tanto Monsieur Le Blanc como a mãe da
jovem declararam que ela estivera simplesmente em visita
a alguns amigos, no campo, e o caso foi rapidamente esquecido. Presumimos que a sua ausência atual se deva a
um capricho semelhante e que, decorrida uma semana ou,
talvez, um mês, a tenhamos de novo entre nós."- Evening
Paper, segunda-feira, 23 de junho 1•
"Um vespertino de ontem se refere a um misterioso desaparecimento anterior de Mademoiselle Rogêt. Sabe-se
muito bem que, durante a semana em que permaneceu ausente da perfumaria de Le Blanc, esteve em companhia de
um jovem oficial naval, notório pela vida libertina que levava. Supõe-se que, providencialmente, uma desavença entre ambos fez com que a jovem voltasse para casa. Temos
o nome do referido Dom Juan, que se encontra atualmente
servindo em Paris, mas, por razões óbvias, não o publicamos." - Le Mercurie, terça-feira, 24 de junho, pela
manhã2 •
"Crime sumamente atroz foi perpetrado, anteontem, nas
vizinhanças desta cidade. Um cavalheiro, acompanhado da
esposa e da filha, contratou, ao anoitecer, os serviços de
seis jovens que remavam ociosamente um barco, de um
lado para outro, pelo Sena, a fim de que os transportassem
para a outra margem do rio. Ao alcançar o !ado oposto,
os três passageiros deixaram o barco e haviam caminhado
já um bom pedaço quando a jovem verificou que esquecera
no mesmo a sua sombrinha. Do lugar·em que estavam já não
se via a embarcação. Voltou à procura da sombrinha, ocasião em que foi agarrada pelo bando, levada para o rio,
amordaçada e tratada brutalmente, após o que a conduziram a um ponto não muito distante daquele em que tomara
o barco em companhia dos pais. Os malfeitores acham-se
ainda em liberdade, mas a polícia está em seu encalço e
J
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não duvida de que logo algum deles será detido." - Morning Paper, 25 de junho1•
"Recebemos um ou dois comunicados atribuindo a Mennais2 o horrível crime recentemente praticado; mas esse
cavalheiro demonstrou cabalmente a sua inocência e, como
os argumentos de nossos vários missivistas parecem ser
mais apaixonados que profundos, não julgamos conveniente publicá-los." - Morning Paper, 28 de junho 3•
"Parecendo provir de diversas fontes, recebemos várias
cartas enérgicas, as quais procuram provar que, sem dúvida,
a infortunada Marie Rogêt foi vítima de um dos numerosos
bandos de malfeitores que infestam, aos domingos, as imediações da cidade. Nossa opinião é decididamente a favor dessa suposição. Procuraremos, oportunamente, expor
tais argumentos aos leitores." - Evening Paper, 31 de
junho4 •
"Segunda-feira, um dos barqueiros encarregados do serviço do fisco viu um barco vazio a descer o Sena. As velas
estavam recolhidas ao fundo da embarcação. O referido
barqueiro rebocou-o até junto do escritório de navegação.
Na manhã seguinte, o barco foi de lá retirado sem conhecimento dos funcionários superiores. O leme encontra-se
no referido escritório de navegação."- La Diligence, quinta-feira, 26 de junho5•
Após ler esses vários trechos, pareceram-me não só estranhos ao assunto em questão, como, ainda, não me foi
possível encontrar nos mesmos qualquer relação com o crime de Marie Rogêt. Esperei que Dupin me desse alguma
explicação.
- Não é minha intenção - disse-me ele - insistir
quanto ao primeiro e segundo desses trechos. Copiei-os,
Courier and Inquirer, de Nova Y ork.
Mennais foi um dos primeiros a ser detido como suspeito. Foi,
porém, posto em líberdade, por não existir prova alguma contra
ele.
3 Courier and Inquirer, de Nova York .
4 Evening Post, de Nova York.
s Standard, de Nova York.
1
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principalmente, para mostrar a você a extrema negligência da polícia, a qual, tanto quanto pude compreender pelo
que declarou o delegado de polícia, não se deu ao trabalho de ouvir, de qualquer modo, o aludido oficial naval.
No entant.o, seria pura insensatez dizer-se que não há relação alguma entre o primeiro e o segundo desaparecimento de Marie. Admitamos que o primeiro desaparecimento
tenha produzido uma desavença entre os dois amantes, fazendo com que a jovem voltasse para casa. Estamos, agora,
preparados para examinar uma segunda fuga (se soubermos que houve nova fuga) como indício de novas
tentativas por parte do traidor, mais do que como resultado de novas tentativas por parte de um segundo indivíduo. Podemos considerar esta segunda fuga mais como
um "acordo" referente a um antigo amour do que como o
começo de um novo romance. As probabilidades são de dez
para um de que o homem que fugiu com Marie lhe tenha
proposto uma nova fuga - e não que tal proposta lhe tenha sido feita por um outro indivíduo. E, aqui, permita-me
chamar sua atenção para o fato de que o tempo decorrido
entre o primeiro rapto verificado e o segundo que se supõe
tenha ocorrido excede apenas em poucos meses a duração
ordinária dos cruzeiros que nossos barcos de guerra costumam realizar. Acaso não teria o amante, interrompida a
sua primeira patifaria pela necessidade de fazer-se ao mar,
aproveitado o primeiro momento de sua volta para renovar
os seus baixos intuitos ainda não realizados - ou, pelo
menos, não realizados inteiramente por ele? Nada sabemos
quanto a isto.
"Você talvez diga que, no segundo caso, não se verificou
o rapto, supomos. Certamente, não. Mas acaso podemos
dizer que não houve uma tentativa frustrada? Com exceção de Saint-Eustache e, talvez, de Beauvais, nada sabemos
acerca de quaisquer outros pretendentes decentes de Marie.
Nada se disse a respeito de qualquer outro. Quem, pois, é
o amante secreto, de quem os parentes (pelo menos a maioria deles) nada sabem, mas com o qual Marie se encontra
na manhã de domingo, e que lhe merece tão grande confiança que ela não hesita em permanecer em sua campa-
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nhia, até ao anoitecer, entre os bosques solitários da Barriere du Roule? Quem é esse amante secreto, pergunto, de
quem a maioria dos parentes de Marie sequer ouviu falar?
E que significa a singular profecia de Madame Rogêt, na
manhã em que Marie saiu: 'Receio não tornar a vê-la?'
"Mas, se não podemos imaginar que Madame Rogêt
tivesse conhecimento do plano de fuga da filha, acaso não
podemos supor que esta o houvesse concebido? Ao sair de
casa, deu a entender que ia visitar a tia na Rua des Drômes, pedindo a Saint-Eustache que a fosse buscar ao anoitecer. À primeira vista, tal fato parece contradizer claramente a minha insinuação. Mas reflitamos: que Marie encontrou algum amigo e seguiu em sua companhia até o
outro lado do rio, chegando à Barriere du Roule somente
às três horas da tarde, é coisa já sabida. Mas, ao permitir
que esse amigo a acompanhasse dessa maneira (qualquer
que fosse o motivo - e quer este fosse ou não do conhecimento de sua mãe), deve ter pensado no que disse ao sair
de casa, bem como na surpresa que o seu namorado, SaintEustache, experimentaria ao verificar, quando a fosse buscar, que ela não estivera lá. Deve ter pensado, também:
na estranheza que sua prolongada ausência causaria, depois de retornar à pensão com a notícia de que não a encontrara na casa da tia. Deve ter pensado em tudo isso,
digo eu. Deve ter imaginado o vexame de Saint-Eustache e
a surpresa de todos os seus amigos. Não deve ter pensado
em voltar e enfrentar tais suspeitas - mas tais suspeitas se
transformam em coisas sem importância para ela, se pensarmos que ela não pretendia voltar.
"Podemos imaginar que raciocinou deste modo: 'Devo
encontrar uma pessoa para fugir com ela, ou para outros
fins que só eu conheço. E. necessário que não haja oportu~
nidade de que ninguém perturbe os nossos planos; é preciso
que tenhamos tempo suficiente para pôr-nos a salvo de
qualquer busca. Farei com que pensem que vou passar o
dia em casa de minha tia, na Rua des Drômes. . . Direi a
Saint- Eustache que me vá buscar ao anoitecer. Desse
modo, minha ausência de casa, durante o maior espaço de
tempo possível, estará justificada, e não causará suspeita
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nem preocupação. Agindo assim, ganharei mais tempo do
que de outra maneira. Se digo a Saint Eustache que me vá
buscar ao anoitecer, ele, certamente, não me procurará
antes. Se não lhe disser que me vá buscar, disporei de menos tempo para escapar, já que me esp~rarão em casa mais
cedo e, muitas horas antes, minha ausência causará
preocupação. Ora, se fosse minha intenção voltar - se
pretendesse dar apenas uma volta com o indivíduo em
questão-, não pediria a Saint-Eustache que me fosse buscar, pois, se ele o fizesse, se certificaria de que eu o enganava- fato este que ele bem poderia ignorar, se eu saísse
de casa sem manifestar minha intenção, se voltasse antes do
anoitecer e se, ao regressar, lhe dissesse que estivera em
visita à minha tia, na Rua des Drômes. Mas, como minha
intenção é não voltar jamais ou, pelo menos, permanecer
ausente durante algumas semanas - ou, ainda, até que tenha conseguido ocultar certas coisas - , minha única
preocupação deverá ser a de ganhar tempo'.
"Você observou, em suas notas, que a opinião geral, relativa a este triste caso, é e foi desde o princípio a de que
a jovem se tornou vítima de um bando de malfeitores. Ora,
a opinião popular, em certas condições, não deve ser posta
de lado. Quando surge por si mesma - quando se manifesta de maneira estritamente espontânea - , devemos encará-la como coisa semelhante à intuição do homem de gênio. Em noventa e nove por cento dos casos, aceitaria a sua
decisão. Mas é importante que não encontremos sinais de
sugestão. A opinião deve ser, rigorosamente, do próprio
público e, não raro, é extremamente difícil estabelecer e
manter tal distinção. No presente caso, parece-me que
essa 'opinião pública', com respeito a um bando de malfeitores, foi inspirada pelo acontecimento à parte, descrito no
terceiro dos meus recortes. Toda Paris está emocionada
pela descoberta do cadáver de Marie, jovem conhecida e
bela. O corpo é encontrado, apresentando sinais de violência, a boiar no rio. Mas sabe-se que, na mesma época em
que se supõe que a jovem tenha sido assassinada, um crime
de natureza semelhante, embora menos perverso, foi cometido, por um bando de jovens delinqüentes, na pessoa de
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outra jovem. Acaso é de estranhar que o primeiro crime
conhecido tenha influenciado o juízo popular com respeito
ao segundo, cujos pormenores não foram ainda desvendados? Esse juízo esperava uma direção, e o atentado cometido parecia proporcioná-lo de maneira oportuna! Marie,
também, foi encontrada no rio - no mesmo rio em que se
verificou o outro crime conhecido. A relação entre os dois
acontecimentos tinha em si algo de tão palpável, que o estranho seria que o povo deixasse de percebê-lo e de apegar-se a tal idéia. Mas, na verdade, um dos crimes, conhe-.
cido tal como foi praticado, é indício de que o outro, cometido quase que na mesma ocasião, não foi perpetrado
da mesma maneira. Teria sido, portanto, um milagre, se
um bando de vagabundos tivesse cometido, em determinado
local, um crime inaudito, e que outro bando semelhante,
em local idêntico, na mesma cidade, nas mesmas circunstâncias e do mesmo modo, se entregasse a um delito precisamente igual, exatamente na mesma ocasião! Não obstante, em que outra coisa, senão nessa maravilhosa série de
coincidências, poderia a opinião pública, acidentalmente
sugestionada, levar-nos a acreditar?
"Antes de prosseguir, consideremos a suposta cena do
assassínio, em meio do matagal, na Barriere du Roule. Esse
matagal, embora denso, ficava bem junto da estrada pública. No meio dele, havia três ou quatro pedras grandes, formando uma espécie de assento, com encosto e escabelo. Na
pedra superior foi encontrada uma anágua; na segunda,
uma écharpe de seda. Foram encontrados, ainda, uma sombrinha, um par de luvas e um lenço. Este, tinha bordado o
nome 'Marie Rogêt'. Nos arbustos, em torno, viam-se pedaços de vestido. O solo estava pisado, os ramos p<!rtidos,
revelando sinais de luta violenta.
"Apesar de todo o sensacionalismo com que a imprensa
noticiou a descoberta desse matagal e da unanimidade com
que se supôs que aquele fosse o local do crime, temos de
admitir que há boa razão para se duvidar disso. Que esse
tenha sido o local do crime, é coisa em que posso ou não
acreditar - embora haja excelente motivo para dúvida. Se
o verdadeiro local se encontrasse, como o indica Le Com192

merciel, nas imediações da Rua Pavée Saint-Andrée, os autores do crime, supondo-se que residam em Paris, teriam
receado, naturalmente, que a opinião pública se dirigisse,
de maneira direta, para a verdadeira pista. Em certos espíritos teria surgido, imediatamente, a idéia da necessidade
de algum esforço no sentido de desviar tal atenção. Como
o matagal da Barriêre du Roule já havia despertado suspeitas, a idéia de colocar os objetos no sítio em que foram
encontrados pode muito bem ter ocorrido aos criminosos .
Não existe prova alguma, ainda que pese a opinião de Le
Solei/, de que os referidos objetos tenham permanecido
mais do que alguns dias no matagal - ao passo que é muitíssimo pouco provável que lá tenham permanecido, sem
despertar atenção, durante os vinte dias decorridos entre
o domingo fatal e a tarde em que os meninos os encontraram. 'Estavam todos embolorados pela ação da chuva', diz
Le Solei/, adotando a opinião dos jornais que se manifestaram antes, 'e guardados entre si devido ao mofo. A relva
crescera em torno, cobrindo-os em parte. A seda da sombrinha conservara-se forte, mas as varetas estavam fechadas e a parte superior, à qual o tecido se achava ligado,
sofrera os efeitos da umidade, rasgando-se quando a sombrinha fora aberta'. Quanto ao fato de a relva haver 'crescido em torno, cobrindo-os em parte', é evidente que isso
só pode ser verificado pelas palavras e, por conseguinte,
pela lembrança dos dois meninos, pois estes removeram os
objetos e os levaram para casa, antes que os mesmos fossem vistos por qualquer outra pessoa. Mas a relva, sobretudo quando o tempo é quente e úmido (como aquele em que
o crime foi cometido), pode crescer até duas ou três polegadas num único dia. Uma sombrinha caída sobre um relvado recém-aparado poderia, numa única semana, ficar inteiramente oculta devido ao crescimento da relvá. Quanto
ao mofo, sobre o qual o redator de Le Solei/ insiste tanto,
a ponto de empregar a palavra várias vezes, podia-se perguntar: será que ele realmente desconhece a natureza do
mesmo? Será necessário dizer-lhe que existe uma, dentre as
muitas classes de fungos, cuja característica mais comum
é a de crescer e morrer dentro de vinte e quatro horas?
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"Vemos, pois, num relance, que o que se aduziu triunfantemente à idéia de que os objetos se encontravam no
matagal 'pelo menos durante três ou quatro semanas' é
completamente nulo como elemento de prova. Por outro
lado, é muitíssimo difícil de acreditar-se que tais objetos
tenham permanecido no referido matagal durante mais de
uma semana - durante um período maior do que o que
vai de um domingo a outro. Os que conhecem um pouco os
arredores de Paris sabem da enorme dificuldade que se tem
para encontrar um lugar isolado, a menos que seja muito
distante de seus subúrbios. Algum lugar assim como um recanto inexplorado ou, mesmo, pouco freqüentado, entre os
bosques e jardins, é coisa que não se pode imaginar um
momento sequer. Qualquer verdadeiro amante da natureza,
condenado por seus deveres à poeira e ao calor dessa grande metrópole, que procure saciar sua sede de solidão, mesmo durante os dias da semana, entre as belezas naturais e
campestres que nos cercam, deparará, a cada passo - fazendo com que o seu crescente encantamento se dissipe - ,
com o vozerio ou a intrusão de grupos de malandros ou
bêbados ruidosos. Procurará estar a sós entre as mais densas vegetações. Em vão! :f: aí que pululam as criaturas mais
sórdidas: são esses os templos mais profanados por tal gente. Com o coração cheio de desencanto, tornará de novo
à contaminada Paris, como se voltasse a um poço de corrupção menos incongruente e, por conseguinte, menos odioso. Se os arredores da cidade se acham assim tão infestados durante os dias de trabalho, como não estarão aos domingos! :f: principalmente então que, livre das exigências
do trabalho, ou privado das oportunidades habituais para o
crime, o malandro da cidade procura os arredores da capital, não por amor à natureza campestre, que, no íntimo de
seu coração, despreza, mas como um meio de fuga às repressões e convenções sociais. Não deseja o ar puro e o
verde das árvores, mas a liberdade completa do campo. Então, na taberna de beira de estrada, ou à sombra dos bosques, entrega-se, sem que o vejam outros olhos senão os
de seus companheiros, a todos os excessos de uma falsa
alegria, filha da liberdade e do álcool. Não digo nada que
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não seja claramente evidente a qualquer observador imparcial, quando repito que o fato de os referidos objetos
não terem permanecido descobertos, durante um período
maior do que o que medeia de um domingo a outro, em
qualquer matagal das vizinhanças de Paris, deve ser considerado como um verdadeiro milagre.
"Mas não nos faltam outros motivos para suspeitar que
tais objetos foram colocados no matagal em questão com
o objetivo de desviar a atenção do verdadeiro local do crime. Permita-me, antes de mais nada, pedir-lhe que atente
na data em que os objetos foram encontrados. Relacione
essa data com o quinto trecho que extraí dos jornais. Verificará que a descoberta ocorreu quase imediatamente após
as comunicações urgentes enviadas aos vespertinos. Essas
comunicações, redigidas de maneira diversa e procedentes,
ao que parecia, de fontes diferentes, tendiam todas ao mesmo fim, isto é, dirigir a atenção para um bando de indivíduos, como sendo estes os autores do crime, e, também,
para as imediações da Barriere du Roule, como tendo sido
o local em que o mesmo ocorreu. O fato de os meninos terem encontrado os objetos em conseqüência dos referidos
comunicados, ou que a opinião pública se tenha deixado
orientar por eles, não é, naturalmente, o que pode surpreender-nos, mas pode-se muito bem supor que, se os meninos
não encontraram antes os referidos objetos é porque os
mesmos não se achavam ainda no bosque, tendo sido lá
colocados, em data posterior, ou em data pouco anterior
à dos comunicados, pelos próprios assassinos, autores dessas próprias comunicações.
"Esse pequeno bosque é estranho - bastante estranho,
mesmo. Sua densidade é pouco comum. Ao centro de seus
limites naturais, achavam-se três pedras extraordinárias,
formando um banco com encosto e escabelo. E esse bosque,
tão artístico, se achava próximo, a poucos metros de distância, da casa de Madame Deluc, cujos filhos tinham o
costume de examinar cuidadosamente os arbustos, à procura de cascas de sassafrás. Seria, acaso, temerário apostar
mil contra um como não passava um dia sem que pelo menos um desses meninos se escondesse nesse umbroso recan195

to e se sentasse, como um rei, nesse trono natural? Os que
hesitassem em fazer tal aposta, ou não foram jamais meninos, ou esqueceram como é a natureza infantil. Repito: é
sumamente difícil de se compreender de que maneira tais
objetos poderiam ter permanecido nesse bosque, durante
mais de um ou dois dias, sem que fossem descobertos. Por
outro lado, existem bons motivos para se suspeitar, apesar
da ignorância dogmática de Le Solei!, de que foram lá
colocados em data relativamente tardia.
" Mas há ainda outras razões mais fortes do que todas as
que acabo de expor, para que se acredite que foram lá depositados. Permita-me que chame agora a sua atenção para
a maneira sumamente artificiosa como os objetos foram
colocados. Na pedra superior estava a anágua; na segunda,
a écharpe de seda; espalhados em torno, estavam a sombrinha, as luvas e o lenço em que se via o nome 'Marie Rogêt'. Eis aí um arranjo como o que seria feito por uma pessoa não muito sutil que desejasse dispor os objetos de uma
maneira natural. Mas esse não é, de modo algum, um arranjo realmente natural. Eu teria preferido que todas essas
coisas se achassem espalhadas pelo chão, e pisadas. Nos
estreitos limites do bosquezinho, teria sido impossível que
a anágua e a écharpe permanecessem em seu lugar, sobre
as pedras, em meio de toda a agitação de pessoas em luta.
'Havia sinais de luta', disse o jornal, ·a terra estava pisada
e os galhos partidos.' Mas, apesar disso, a anágua e a
écharpe foram encontradas como se estivessem colocadas
em prateleiras. 'Os pedaços do casaco rasgados pelos ramos
tinham cerca de três polegadas de largura por seis de comprimento. Uma parte era da barra e tinha sido remendada.
Pareciam tiras arrancadas.' Aqui, inadvertidamente, Le Soleil empregou uma frase muito suspeita. Os pedaços, tal
como o jornal os descreve, 'parecem tiras arrancadas'; mas
arrancadas de propósito, por uma mão. É coisa muito rara
que uma tira seja 'arrancada' de uma peça de vestuário
como essa, unicamente devido a um espinho. Pela própria
natureza de tais tecidos, um espinho ou um prego que se
prenda aos mesmos os rasga retangularmcnte - divide-os
em duas tiras longitudinais, formando um ângulo rcto desdi.'
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o lugar cm que o espinho penetra - , mas é quase impossível acreditar-se que um pedaço da fazenda seja 'arrancado'. Nunca vi isso acontecer, como você também não deve
ter visto. Para arrancar assim um pedaço de tecido é necessário que haja duas forças diferentes, agindo em sentido
contrário. Se o tecido apresenta duas ourelas, como, por
exemplo, um lenço, e se se desejar rasgar uma tira, então,
e somente então, bastará se fazer força num único sentido.
Mas, no presente caso, trata-se de um vestido, tendo apenas uma barra. Rasgar-se um pedaço do meio, que não
apresenta lado algum, seria uma coisa que só por milagre
vários espinhos poderiam fazer, mas nunca um único espinho. Mas, mesmo quando um tecido apresenta uma ourela,
é preciso que haja, para isso, dois espinhos, agindo um
num sentido e o outro em sentido contrário. E isso supondo-se que não haja barra no tecido. Se houver, a questão
está quase fora de cogitação. Portanto, numerosos e grandes obstáculos impedem que simples 'espinhos' arranquem
tiras de um vestido. Não obstante, pretende-se que acreditemos que não apenas um pedaço, mas vários pedaços foram assim arrancados. E 'um desses pedaços era da barra
do casaco'! O outro, 'uma parte da saia, mas não a barra'
- isto é, fora arrancada por completo, pelos espinhos,
uma parte do meio e não da barra do vestido! Estas são
coisas, digo eu, em que não é possível se acreditar. Não
obstante, se consideradas em conjunto, constituem, talvez,
motivo de suspeita menos evidente do que o fato surpreendente de os objetos terem sido deixados no referido bosque
pelos criminosos, que tiveram cautela suficiente para remover o cadáver do local. Você não me terá compreendido corretamente, porém, se supuser que é meu intento
negar que esse tenha sido o local do assassínio. É possível
que haja ocorrido alguma coisa de grave nesse local ou,
possivelmente, algum acidente em casa de Madame Deluc.
Mas, na verdade, este é um ponto pouco importante. Não
é nosso intuito descobrir o lugar do crime, mas sim os seus
autores. Apesar de sua minuciosidade, meus argumentos
têm unicamente por objetivo, primeiro, demonstrar-lhe a
insensatez das afirmações apressadas e positivas de Le So-

197

Leil e, em segundo lugar, conduzi-lo, sobretudo, pelo caminho mais lógico, a um outro ponto: verificar se o assassínio foi ou não obra de um bando de malfeitores.
" Continuaremos a examinar o caso partindo dos revoltantes pormenores apresentados pelo médico legista que
examinou o cadáver. Basta apenas que se diga que suas
conclusões, quanto ao que se refere ao número dos supostos malfeitores, foram alvo de ridículo, dada sua falta absoluta de fundamentos, por parte de todos os anatomistas reputados de Paris. Não que o caso não pudesse ser assim
inferido, mas por não haver terreno para tal inferência.
Mas, não haveria motivo para outras inferências?
"Reflitamos sobre os 'sinais de luta', e permita-me perguntar-lhe o que se supôs que tais sinais demonstravam. A
existência de um bando. Mas não parecem demonstrar, antes, a inexistência de um bando? Que luta poderia ter havido - que luta tão violenta e demorada, a ponto de deixar sinais por todos os lados - entre uma jovem fraca e
indefesa e o bando de malandros imaginado? Bastaria que
alguns braços vigorosos a agarrassem silenciosamente, e
tudo estaria consumado. A vítima ficaria inteiramente à
mercê de seus assaltantes. Você certamente compreenderá
que nossas razões contra esse pequeno bosque, considerado
como tendo sido o local do crime, não se dirigem senão
contra a idéia de que o crime tenha sido praticado por mais
de um indivíduo. Se imaginarmos que não houve mais do
que um único autor do crime, podemos conceber - só
assim podemos conceber - que tenha havido uma luta tão
violenta e obstinada a ponto de deixar 'sinais' aparentes.
"Outra coisa, ainda. Já me referi às suspeitas decorrentes do fato de que os objetos em questão tivessem podido
permanecer no bosque em que foram encontrados. Parece quase impossível que essas provas do crime fossem lá
deixadas acidentalmente. Houve suficiente presença de espírito (segundo se supõe) para que o corpo fosse removido;
não obstante, uma prova ainda mais concludente que o
próprio cadáver (cujas feições poderiam ter sido rapidamente apagadas pela decomposição) é deixada exposta claramente no local do crime. Refiro-me ao nome da morta.
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Se isso aconteceu acidentalmente, tal acidente não foi devido a um bando de indivíduos. Podemos imaginar tal coisa,
como acidental , se se tratar apenas de um indivíduo. Senão, vejamos. Um indivíduo cometeu o crime. Está a sós
com o fantasma da morta. Sente-se horrorizado ante o corpo inerte que tem à sua frente . A fúria de que estava possuído já passou, e há muito lugar, em seu coração, para o
horror do ato que praticou. Não sente nada da confiança
que a presença de vários indivíduos inspira. Está sozinho
com a morta. Põe-se a tremer, desorientado. Não obstante,
é preciso que se desfaça do cadáver. Carrega-o para o rio
e deixa atrás de si as outras provas do crime, pois é difícil,
senão impossível, carregar tudo de uma só vez - e será
fácil voltar para apanhar o que foi deixado no local. Mas,
em sua penosa caminhada até o rio, seus temores redobram
de intensidade. Ruídos de vida seguem-lhe os passos. Uma
dúzia de vezes, ouve ou imagina ouvir os passos de alguém
que o observa. As próprias luzes da cidade o deixam perplexo. Apesar de tudo, depois de muitas e angustiosas paradas, atinge a margem do rio e livra-se de seu espantoso
fardo - talvez mediante o emprego de um barco. Mas,
agora, qual o tesouro existente no mundo - qual o fio de
ódio que ainda pudesse sentir - teria o poder de fazer
com que voltasse sobre seus passos, através daquele caminho exaustivo e perigoso, até o pequeno bosque, cuja lembrança lhe faz gelar o sangue nas veias? Não volta, quaisquer que sejam as conseqüências que possam advir. Não
poderia voltar, mesmo que quisesse. Seu único pensamento
é a fuga imediata. Volta as costas para sempre àqueles terríveis arbustos, e foge como se o diabo o perseguisse.
"Mas, se se tratasse de um bando? A presença de muitos
lhes teria inspirado confiança - e confiança, portanto, é
coisa que sempre falta aos malandros refinados. . . f. de
supor-se que tais bandos sejam sempre compostos de refinados malfeitores. Seu número, repito, teria evitado o
irrefletido pânico que, conforme imaginei, teria paralisado
de terror a um único homem. Poder-se-ia supor que houvesse descuido em um, dois ou três indivíduos, mas tal
descuido teria sido remediado por um quarto. Não teriam
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esquecido nada, pois seu número lhes teria permitido carregar tudo de uma só vez. Não teriam tido necessidade de
voltar.
·'Considere, agora, o fato de que da saia do cadáver
encontrado havia sido ·arrancada, desde a barra até a cintura, uma tira de cerca de trinta centímetros de largura.
a qual dava três voltas em torno da_ ~intura e__ sc acha~~
amarrada, nas costas, por uma espec1e de no . Isso fo1
feito com o propósito evidente de conseguir uma alça por
meio da qual o corpo pudesse ser carregado. Mas, se houvesse vários homens, teria algum deles pensado em lançar mão de tal expediente? Tratando-se de três ou quatro
homens, os membros do cadáver teriam proporcionado
não só meios suficientes para que o carregassem, mas, ainda, meios bastante cômodos. Esse nó foi coisa, pois, engendrada por um único indivíduo, e isso nos leva a considerar o fato de que, 'entre o bosque e o rio, as estacas da
cerca foram arrancadas, sendo que o chão revelava sinais
evidentes de que algum fardo pesado fora arrastado por
ali!' Mas, se se tratasse de vários homens, teriam eles se
dado ao trabalho inútil de derrubar uma cerca, tendo cm
vista arrastar através dela um corpo que poderiam muito
bem ter erguido por cima da cerca num instante? Um bando
de criminosos teria arrastado um cadáver, de modo a deixar sinais sobre o chão?
"E aqui devemos referir-nos a uma observação de Le
Commerciel- uma observação que já foi, de certo modo,
comentada por mim. 'Um pedaço de uma das anáguas da
infortunada jovem', diz esse jornal, 'foi rasgado, cingido
cm torno do pescoço e atado à nuca, provavelmente para
imoedir-Ihe os gritos. Isso foi feito por indivíduos que não
po~suíam sequer lenços de bolso.'
"Como já disse antes, um verdadeiro patife não anda
jamais sem lenço. Mas não é pa~a este fat~ qu~ cha~o
agora, especialmente, a sua atençao. Que nao fm devido
à falta de um lenço, destinado ao fim imaginado por Le
Commerciel, que essa mordaça foi empregada é coisa que
o lenço encontrado no bosque torna evidente - e que o
objetivo não era 'impedir-lhe os gritos' também é coisa que
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surge à vista, por haver sido empregada, de preferência,
essa tira, ao invés de um lenço, que se prestaria melhor
a tal fim. Mas o sumário se refere à tira em questão como tendo sido encontrada 'em torno do pescoço, colocada
frouxamente e atada por forte nó'. Estas palavras são bastante vagas, mas diferem materialmente das usadas por
Le Commerciel. A tira tinha dezoito polegadas de largura
e, por conseguinte, embora de musselina, formaria, bem
enrolada, uma espécie de corda bastante forte. E estava
enrolada, quando a encontraram. Minha dedução é a seguinte: o criminoso solitário, tendo carregado o corpo até
uma certa distância (partindo ou não do bosque), valendo-se da tira amarrada em torno da cintura da vítima, viu
que o peso, dessa maneira, era demasiado para suas forças. Resolveu, então, arrastar o corpo - e os sinais encontrados mostram que o mesmo foi arrastado. Para conseguir tal propósito, era necessário atar algo assim como
uma corda a uma das extremidades e, de preferência, em
torno do pescoço, pois a cabeça impediria que o cadáver se desprendesse. O assassino pensou, então, evidentemente, na tira que cingia a cintura da vítima. Teria feito
isso, não fosse pelo fato de a mesma se achar enrolada
em torno do cadáver e presa por apertado nó, além de não
ter sido 'arrancada' completamente do vestido. Era-lhe mais
fácil arrancar uma nova tira da anágua. Arrancou-a, amarrou-a em torno do pescoço e, desse modo, arrastou sua
vítima até o rio. O fato de essa 'tira', conseguida com esforço e demora - e que só imperfeitamente atendia à sua
finalidade - , ter sido empregada demonstra que a necessidade de seu emprego surgiu de circunstâncias ocorridas
num momento em que o lenço não estava mais ao alcance
do criminoso - isto é, surgiu, como imaginamos, depois
de ele haver deixado o bosque (se é que o crime ocorreu
no bosque), quando já se encontrava a meio caminho entre
o referido bosque e o rio.
"Mas as declarações de Madame Deluc, dirá você, se
referem especialmente à presença de um bando de indivíduos nas imediações do bosque na ocasião ou cerca da
ocasião em que foi cometido o crime. De acordo. Acredi201

taria, mesmo, que havia uma dúzia de bandos como o que
Madame Deluc descreveu, e que se encontravam nas vizinhanças da Barriere du Roule na ocasião - ou mais ou
menos na ocasião - em que ocorreu a tragédia. Mas o
bando que atraiu sobre si a frisada animadversão de Madame Deluc, embora sua declaração seja um tanto tardia
e muito suspeitosa, foi o único bando a que essa honesta e
escrupulosa senhora se referiu como tendo comido os seus
bolos e engolido o seu conhaque, sem que se desse ao trabalho de efetuar qualquer pagamento. Et hinc illae irae?
"Mas quais os termos precisos das declarações de Madame Deluc? Um bando de patifes aparece no lugar, comporta-se mal, ruidosamente, come e bebe sem pagar, seguindo depois na mesma direção do rapaz e da jovem. Ao
escurecer, outra vez todos voltam à estalagem e tornam a
atravessar o rio apressadamente.
"Ora, esse 'apressadamente' bem pode ter parecido mais
apressado aos olhos de Madame Deluc, posto que ficou a
lamentar-se devido ao prejuízo que teve com os bolos e
a cerveja, uma vez que poderia ainda alimentar uma vaga
esperança de que talvez lhe pagassem. De outro modo, que
razão teria ela para referir-se a tal pressa, já que era quase
noite? Não é de causar surpresa que mesmo um bando de
arruaceiros se apressasse em voltar para casa, quando
teria de atravessar um largo rio em pequenos barcos, num
momento em que era iminente uma tempestade e em que
a noite se aproximava.
"Digo que a noite se aproximava porque não era ainda
noite. Foi ao anoitecer que a pressa indecente daqueles 'patifes' ofendeu os graves olhos de Madame Deluc. Mas sabemos que foi nessa mesma noite que Madame Deluc e o
seu filho mais velho 'ouviram gritos de mulher nas vizinhanças da estalagem'. E com que palavras Madame Deluc designa a hora em que tais gritos foram ouvidos? 'Foi
logo depois do anoitecer', diz ela. Mas, 'logo depois do
anoitecer' está, pelo menos, escuro - ao passo que, 'ao
anoitecer' há ainda alguma claridade. Fica, pois, positivamente claro que o bando deixou a Barriere du Roule antes
de os gritos serem ouvidos por Madame Deluc. Embora,
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nos numerosos informes constantes do processo, estas
duas expressões sejam clara e invariavelmente empregadas
tal como eu as empreguei em nossa conversa, ninguém,
quer os jornalistas, quer os beleguins da polícia, notou aí
qualquer incongruência.
"Aduzirei apenas um argumento contra a existência de
um bando envolvido neste crime, mas esse argumento tem,
pelo menos para mim, uma força quase irresistível. Diante
da grande quantia oferecida e do pleno perdão prometido
a quem delatar os seus cúmplices, não se pode imaginar,
sequer por um momento, que algum membro de um bando
miserável de malfeitores, ou de uma associação de homens
de qualquer espécie, já não tivesse, há muito, traído os seus
camaradas. Cada um dos membros de um bando, diante de
uma coisa dessas, não se sente tão ansioso de obter a recompensa ou ansioso por escapar, mas sim receoso de traição. Trai logo e afoitamente, a fim de que ele próprio não
seja traído. O fato de o segredo não haver sido divulgado
é a melhor prova de que se trata, na verdade, de um
segredo. Os horrores desse caso tenebroso só são do conhecimento de um ou dois seres humanos - e de Deus.
" Resumamos, agora, os fatos, pobres, é verdade, mas
positivos, de nossa longa análise. Chegamos à suposição
de que se trata de um acidente fatal, ocorrido sob o teto
de Madame Deluc, ou de um crime perpetrado, no bosque da Barriere du Roule, por um amante, ou, pelo menos, por um amigo íntimo e secreto da vítima. Esse amigo
é de tez morena, o que, aliado ao nó corredio e à fita do
gorro, indica um marinheiro. Sua amizade com a vítima jovem alegre, mas não corrupta - revela que se trata de
um superior a um marinheiro comum. As comunicações
bem escritas e urgentes enviadas aos jornais corroboram
tal suposição. As circunstâncias da primeira fuga, conforme
foram noticiadas por Le Mercurie, fazem com que relacionemos tal marinheiro com o 'oficial naval' já conhecido
por haver feito com que a jovem e desventurada Marie incorresse em falta.
"E aqui cabe, perfeitamente, uma outra consideração:
a que se refere à prolongada ausência do homem moreno.
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Observemos que se trata de um indivíduo de rosto moreno,
tisnado, e que a cor de sua tez constitui o único ponto de
referência de Valence e Madame Deluc. Mas por que se
acha esse homem ausente? Foi, acaso, assassinado pelo
bando? Se assim ocorreu, por que razão existem apenas
sinais da jovem assassinada? Poder-se-ia supor que o local
de ambos os crimes fosse o mesmo. E onde está o outro
cadáver? Os assassinos, provavelmente, teriam disposto
de ambos os corpos da mesma maneira. Mas pode-se dizer
que esse homem está vivo, não se dando a conhecer unicamente por receio de que o acusem do crime. Poder-se-ia
bem supor que esta última consideração lhe tenha ocorrido
recentemente, já que uma testemunha declarou tê-lo visto
em companhia de Marie, mas não lhe teria ocorrido na
ocasião em que o crime foi perpetrado. O primeiro impulso de um inocente teria sido o de denunciar o crime,
ajudando a identificar os criminosos. Assim o aconselharia o seu próprio interesse. Fora visto em companhia da
jovem. Atravessara o rio com ela num ferry-boat aberto.
Mesmo a um idiota a denúncia dos assassinos teria parecido
o único meio seguro de afastar suspeitas. Não podemos
supor que, na noite daquele domingo fatal, ele estivesse
inocente e ignorasse o crime cometido. Não obstante, só
em tais circunstâncias seria possível imaginar-se que ele, se
estivesse vivo, deixaria de denunciar os assassinos.
"Que meios dispomos para chegar à verdade? Encontraremos tais meios multiplicando-os e tornando-os mais
claros, à medida que prosseguirmos. Vamos peneirar desde
o fundo esse caso da primeira fuga. Conheçamos toda a
história do 'oficial naval', analisando os fatos atuais e os
passos dele no momento preciso do crime. Comparemos
cuidadosamente entre si as várias comunicações enviadas
ao vespertino, e cujo objetivo era inculpar um bando de
indivíduos. Feito isso, confrontemos tais informações, tanto com respeito ao estilo quanto à letra, com as que foram
enviadas ao matutino, em época anterior, insistindo veementemente em apontar Mennais como culpado. Depois
de feito tudo isso, comparemos essas várias comunicações
com a letra do referido oficial. Procuremos verificar, me204

diante repetidos interrogatórios de Madame Deluc e de seus
filhos, bem como do motorista de ônibus, Valence, alguma
coisa mais a respeito do aspecto pessoal do 'homem de tez
morena'. Os interrogatórios, feitos com habilidade, não
deixarão de proporcionar, partindo dessas pessoas, iniormações sobre esse ponto particular (bem como sobre outros)- informações que essas próprias pessoas podem não
saber que possuem. E procuremos localizar o barco retirado pelo barqueiro na manhã de segunda-feira, dia 21 de
junho, e que, por descuido do funcionário responsável
pelo serviço de barcas, desapareceu, sem leme, em ocasião
pouco anterior à descoberta do cadáver. Com um pouco
de cautela e perseverança, encontraremos, infalivelmente,
tal barco, pois não só o barqueiro que o recolheu poderá
identificá-lo, como, ainda, devido ao fato de ter em seu
poder o leme. O leme de um barco de vela não teria sido
abandonado, sem qualquer providência no sentido de reavê-lo, por alguém que tivesse o coração inteiramente tranqüilo. E deixe que me detenha, aqui, a fim de insinuar uma
questão. Não houve anúncio algum quanto ao recolhimento desse barco. Foi silenciosamente recolhido pelo encarregado da navegação - e silenciosamente removido. Mas
seu proprietário ou empregado, de que modo poderia, já
na terça-feira pela manhã sem ser por meio de um anúncio, ser informado do lugar para onde fora levado o barco
na segunda-feira, a menos que imaginemos alguma ligação
com a marinha - alguma ligação pessoal permanente, que
o pusesse a par das menores coisas, dos mais insignificantes acontecimentos locais?
"Ao referir-me à necessidade que o assassino solitário
teve de arrastar o cadáver para o rio, já sugeri a probabilidade de ter-se o mesmo valido de um barco. Ora, somos
levados a crer que Marie Rogêt foi lançada de um barco.
Foi isso, naturalmente, o que aconteceu. O criminoso não
podia confiar o corpo às águas pouco profundas da margem do rio. As marcas encontradas nas costas e ombros da
vítima fazem com que pensemos nas madeiras transversais
existentes no fundo de um barco. O fato de o corpo haver
sido lançado à água sem que se lhe atasse peso algum
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também corro.bora essa idéia. Se houvesse sido lançado de
terra, ter-lhe-Iam atado um peso. Só podemos justificar
essa falta supondo que o criminoso não tomou tal precaução antes de arrastar o cadáver para o rio. No ato de lançar o corpo à água, notaria, sem dúvida, essa sua distraçã~; mas, e!ltão, já não ~averia remédio. Qualquer risco
sena prefenvel a voltar aquele maldito lugar. Uma vez
livre de sua medonha carga, o criminoso deve ter voltado
apressadamente para a cidade. Lá deve ter descido em
algum ancoradouro deserto. Mas, e o barco? Teria pen~ad? em amarrá-lo? Estaria, decerto, muito apressado para
faze-lo. Ademais, ao amarrá-lo ao desembarcadouro teria
pensado que isso poderia constituir uma prova cont;a ele.
Seu pensam_ento teria sido o de afastar de si, tão longe
q~anto po~sive~, tudo o que ~ivesse qualquer ligação com o
cnme. Tena nao apenas fugido do desembarcadouro mas
também, evitado que o barco lá permanecesse. Lan~ou-o'
'
sem dúvida, à deriva.
.Pros.sig~mos em nossas suposições. Na manhã seguinte,
o mfehz. e to~ado de in~narrável pavor, ao saber que o
barco foi localizado e detido num local por ele freqüentado ?iariamente ... num local que talvez os seus deveres o
obnguem a freqüentar. À noite, sem ousar perguntar pelo
leme, remove o barco. Muito bem. Onde se encontra, agora, ess~ barco sem leme? Nosso primeiro objetivo será
descobn-lo. Com o primeiro vislumbre que conseguirmos
obter ~o- mes~?· começará, para nós, a pista que nos
conduzira ao_ exlt~. ~sse barco _nos guiará, com uma rapidez que a .nos propnos_causara surpresa, à pessoa que o
uso_u na n01te ~aq~ele sabado fatal. A confirmação aumentara com a propna confirmação, e o criminoso será descoberto."
. Por razões q':!e n~o especificaremos, mas que a muitos
lertores parecerao evrdentes, tomamos a liberdade de omitir
do manuscrito chegado às nossas mãos, a parte pormenori~
zada da investigação que se seguiu aos indícios aparentem ente sem importância a que Dupin conseguiu chegar. Julgamos. ~penas oportuno declarar que o resultado desejado
se verrfrcou, e que o delegado de polícia, embora com relu-
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tância, cumpriu os termos de seu contrato com o cavalheiro. O artigo do Sr. Poe conclui assim 1:
Compreender-se-á facilmente que falo de simples coincidências e nada mais. Deve bastar o que já disse sobre este
assunto. Não creio, de modo algum, no sobrenatural. Nenhum homem que pense poderá negar que a natureza e o
Deus que a criou constituem um todo único. Que este
criando aquela, pode, à vontade, governá-la ou modificá~
la, é coisa também fora de dúvida. Digo "à vontade" porque se trata de uma questão de vontade e não de poder,
como a lógica insensata tem suposto. Não que a divindade não possa modificar suas leis, mas sim que, imaginando
uma possível necessidade de modificação, a insultamos.
Em sua origem, essas leis foram criadas para abranger
todas as contingências que pudessem achar-se no futuro.
Para Deus, tudo é presente.
Repito, pois, que falo destas coisas apenas como coincidências. Mais ainda: ver-se-á, no que relato, motivo de
sobra para estabelecer-se um paralelo, cuja extraordinária
exatidão nos confunde, entre o destino da infortunada
Mary Cecilia Rogers, até o ponto em que nos foi dado conhecê-lo, e o destino de uma tal Marie Rogêt, até determinada época de sua história. Digo que tudo isso se tornará
patente. Mas não se suponha sequer um momento que, .10
prosseguir na triste história de Marie desde o ponto em
questão, e continuando até o desvendamento do mistério
que a envolvia, tive o intuito secreto de sugerir uma extensão de tal paralelo ou de insinuar que as medidas adotadas
em Paris para a descoberta do assassino de uma grisette,
ou quaisquer outras medidas baseadas num método de
raciocínio semelhante, haveriam de produzir quaisquer resultados semelhantes .
Porque, quanto ao que respeita à última parte da suposição, haveria necessidade de se considerar que as mais
insignificantes variações dos elementos dos dois casos podeI Nota dos editores da revista em que este artigo foi primitivamellte publicado.
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riam dar margem a graves erros de cálculo, desviando por
completo o curso de ambos os acontecimentos. Do mesmo
modo que um erro em aritmética, considerado isoladamente, pode ser imperceptível, acabará, no fim, pela força acumulativa da multiplicação, por produzir um resultado que se afasta inteiramente da verdade. E, quanto ao
que se refere à primeira parte, não devemos deixar de
ter em mente que o próprio cálculo das probabilidades por
mim invocado proíbe toda idéia de extensão de tal paralelo
- e o proíbe de maneira rigorosa e cabal, tanto mais que
esse paralelo já foi estendido e é exato. Esta é uma dessas
proposições anômalas que, embora pareça pertencer a um
domínio do pensamento que nada tem a ver com a matemática, é, não obstante, uma proposição que só pode ser
devidamente apreciada pelos matemáticos. Nada, por
exemplo, é mais difícil do que convencer um leitor comum de que o fato de haverem saído dois seis seguidos num
jogo de dados é coisa mais do que suficiente para fazer uma
grande aposta de que não sairá nenhum seis na terceira
tentativa. Em geral, uma opinião como esta é imediatamente rejeitada. Não se pode compreender de que maneira
duas jogadas já terminadas, e que já são coisa inteiramente do passado, possam ter influência sobre um lance que
existe unicamente no futuro. A possibilidade de que não
saia um seis parece ser precisamente a que existia em qualquer momento - isto é, estar sujeita apenas à influência
dos outros vários lances que possam ser feitos. E esta é
uma reflexão que de tal modo parece óbvia, que quaisquer
tentativas no sentido de contradizê-la são recebidas, quase
sempre, antes com um sorriso de mofa do que com algo
que se assemelhe a uma atenção respeitosa. O erro que
isso encerra - um grande erro cheio de malícia - não
pode ser por mim exposto dentro do espaço de que disponho no momento e, quanto ao que se refere às pessoas de
espírito filosófico, não há necessidade de que seja exposto. Bastará que se diga que constitui uma dentre a infinita
série de equívocos com que a razão tropeça em seu caminho, devido à sua propensão de procurar a verdade nos
pormenores.
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A CARTA ROUBADA

Nil sapientiae odiosius acumine nimio.l

S~NECA

Em Paris, justamente depois de escura e tormentosa
noite, no outono do ano 18 .. . , desfrutava eu do duplo
luxo da meditação e de um cachimbo feito de espuma-domar, em companhia de meu amigo Auguste Dupin, em sua
pequena biblioteca, ou gabinete de leitura, situado no terceiro andar da Rua Dunôt, 33, Faubourg Saint-Germain.
Durante uma hora, pelo menos, mantínhamos profundo
silêncio; cada um de nós, aos olhos de algum observador
casual, teria parecido intensa e exclusivamente ocupado
com as volutas de fumaça que tornavam densa a atmosfera
do aposento. Quanto a mim, no entanto, discutia mentalmente certos tópicos que haviam constituído o assunto da
conversa entre nós na primeira parte da noite. Refiro-me
ao caso da Rua Morgue e ao mistério que envolvia o
assassínio de Marie Rogêt. Pareceu-me, pois, quase que
uma coincidência, quando a porta de nosso apartamento
se abriu e entrou o nosso velho conhecido, Monsieur G ... ,
delegado de polícia de Paris.
Recebemo-lo com cordialidade, pois havia nele tanto de
desprezível como de divertido, e não o víamos havia já
vários anos. Tínhamos estado sentados no escuro e, à
entrada do visitante, Dupin se ergueu para acender a luz,
mas sentou-se de novo sem o fazer, depois que G. . . nos
disse que nos visitava para consultar-nos, ou melhor, para
pedir a opinião de meu amigo sobre alguns casos oficiais
que lhe haviam causado grandes transtornos.
- Se se trata de um caso que requer reflexão - disse
1

Na sabedoria, nada mais odioso que julgar-se sábio. (N. do E.)
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Dupin - , desistindo de acender a mecha, será melhor
examinado no escuro.
- Esta é outra de suas estranhas idéias - comentou o
delegado, que tinha o costume de chamar "estranhas" todas as coisas que estavam além de sua compreensão e que,
desse modo, vivia em meio de uma legião inteira de "estranhezas".
- Exatamente - disse Dupin, enquanto oferecia um
cachimbo ao visitante e empurrava para junto dele uma
confortável poltrona.
- E qual é agora a dificuldade? - perguntei. - Espero
que não seja nada que se refira a assassínios.
- Oh, não! Nada disso! Trata-se, na verdade, de um
caso muito simples, e não tenha dúvida de que podemos
resolvê-lo satisfatoriamente. Mas, depois, pensei que Dupin talvez gostaria de conhecer alguns de seus pormenores, que são bastante estranhos.
-Um caso simples e estranho- comentou Dupin.
- Sim, realmente; mas por outro lado, não é nem uma
coisa nem outra. O fato é que todos nós ficamos muito
intrigados, pois, embora tão simples, o caso escapa inteiramente à nossa compreensão.
- Talvez seja a sua própria simplicidade que os desorienta - disse o meu amigo.
- Ora, que tolice - exclamou o delegado, rindo cordialmente.
- Talvez o mistério seja um pouco simples demais disse Dupin.
- Oh, Deus do céu! Quem já ouviu tal coisa?
-Um pouco evidente demais.
O delegado de polícia prorrompeu em sonora gargalhada, divertindo-se a valer:
- Oh, Dupin, você ainda acaba por me matar de riso!
- E qual é, afinal de contas, o caso em apreço? - perguntei.
- Pois eu lhes direi - respondeu o delegado, refestelando-se na poltrona, enquanto tirava longa e meditativa
baforada do cachimbo. -Direi tudo em poucas palavras;
mas, antes de começar, permitam-me recomendar que este
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caso exige o maior sigilo. ·P erderia, provavelmente, o lugar
que hoje ocupo, se soubessem que eu o confiei a alguém.
Continue - disse eu.
- Ou não diga nada - acrescentou Dupin.
- Bem. Recebi informações pessoais, de fonte muito
elevada, de que certo documento da máxima importância
foi roubado dos aposentos reais. Sabe-se quem foi a pessoa
que o roubou. Quanto a isso, não há a menor dúvida;
viram-na apoderar-se dele. Sabe-se, também, que o documento continua em poder da referida pessoa.
- Como se sabe disso? - indagou Dupin.
- f: coisa que se deduz claramente - respondeu o
delegado - pela natureza de tal documento e pelo fato
de não terem surgido certas conseqüências que surgiriam
incontinenti, se o documento não estivesse ainda em poder
do ladrão, isto é, se já houvesse sido utilizado com o fim
que este último se propõe.
·
- Seja um pouco mais explícito - pedi.
- Bem, atrevo-me a dizer que esse documento dá a
quem o possua um certo poder, num meio em que tal poder
é imensamente valioso.
O delegado apreciava muito as tiradas diplomáticas.
- Ainda não entendo bem - disse Dupin.
- Não? Bem. A exibição desse documento a uma terceira pessoa, cujo nome não mencionarei, comprometeria
a honra de uma personalidade da mais alta posição, e tal
fato concede à pessoa que possui o documento ascendência sobre essa personalidade ilustre, cuja honra e tranqüilidade se acham, assim, ameaçadas.
- Mas essa ascendência - intervim - depende de que
o ladrão saiba que a pessoa roubada o conhece. Quem se
atreveria .. .
- O ladrão - disse G. . . - é o Ministro D ... , que
se atreve a tudo, tanto o que é digno como o que é indigno de um homem. O roubo foi cometido de modo não só
engenhoso como ousado. O documento em questão ... uma
carta, para sermos francos, foi recebida pela personalidade
roubada quando esta se encontrava a sós em seus aposentos. Quando a lia, foi subitamente interrompida pela entra-
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da de outra personalidade de elevada pos1çao, de qu~~n
desejava particularmente ocultar a carta. Após tentar as
pressas, e em vão, metê-la numa gaveta, foi obrigada a colocá-la, aberta como estava, sobre uma mesa. O sobrescrito, porém, estava em cima e o conteúdo, por conseguinte, ficou resguardado. Nesse momento, entra o Ministro
D. . . Seus olhos de lince percebem imediatamente a carta.
e ele reconhece a letra do sobrescrito, observa a confusão da
destinatária e penetra em seu segredo. Depois de tratar Jc
alguns assuntos, na sua maneira apressada de sempre, tira
do bolso uma carta parecida com a outra cm questão, abrea, finge lê-la e, depois, coloca-a bem ao lado da primeira.
Torna a conversar, durante uns quinze minutos, sobre assuntos públicos. Por fim, ao retirar-se, tira de cima da mesa a carta que não lhe pertencia. Seu verdadeiro dono viu
tudo, certamente, mas não ousou chamar-lhe a atenção em
presença da terceira personagem, que se achava ao seu
lado. O ministro retirou-se, deixando sua carta - uma
carta sem importância - sobre a mesa.
- Aí tem você - disse-me Dupin - exatamente o
que seria necessário para tornar completa tal ascendência:
o ladrão sabe que a pessoa roubada o conhece.
- Sim - confirmou o delegado - c o poder conseguido dessa maneira tem sido empregado, há vários meses,
para fins políticos, até um ponto muito perigoso. A pessoa roubada está cada dia mais convencida de que é necessário reaver a carta. Mas isso, por certo, não pode ser
feito abertamente. Por fim, levada ao desespero, encarregou-me dessa tarefa.
- Não lhe teria sido possível, creio eu - disse Dupin,
em meio a uma perfeita espiral de fumaça --, escolher ou
sequer imaginar um agente mais sagaz.
- Você me lisonjeia- respondeu o delegado-, mas
é possível que haja pensado mais ou menos nisso.
- Está claro, como acaba de observar - disse eu - ,
que a carta se encontra ainda em poder do ministro, pois
é a posse da carta, e não qualquer emprego da mesma, que
lhe confere poder. Se ele a usar, o poder se dissipa.
Certo - concordou G . . . - e foi baseado nessa
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convicção que principiei a agir. Meu primeiro cuidado foi
realizar uma pesquisa completa no hotel em que mora o
ministro. A principal dificuldade reside no fato de ser necessário fazer tal investigação sem que ele saiba. Além
disso preveniram-me do perigo, caso ele venha a suspeitar
de nosso propósito.
- Mas - disse eu - o senhor está perfeitamente
a par dessas investigações. A polícia parisiense já fez isso
muitas vezes, anteriormente.
- :t verdade. Por essa razão, não desesperei. Os hábitos do ministro me proporcionam, sobretudo, uma grande
vantagem. Com freqüência, passa a noite toda fora de casa.
Seus criados não são numerosos. Dormem longe do apartamento de seu amo e, como quase todos são napolitanos,
não é difícil fazer com que se embriaguem. Como sabe,
tenho chaves que podem abrir ql:lalquer aposento ou gabinete em Paris. Durante três meses, não houve uma noite
sequer em que eu não me empenhasse, pessoalmente, em
esquadrinhar o Hotel D. . . Minha honra está em jogo e,
para mencionar um grande segredo, a recompensa é enorme. De modo que não abandonarei as pesquisas enquanto
não me convencer inteiramente de que o ladrão é mais
astuto do que eu. Creio haver investigado todos os cantos e
esconderijos em que o papel pudesse estar oculto.
- Mas não seria possível - lembrei - que, embora
a carta possa estar em poder do ministro, como indiscutivelmente está, ele a tenha escondido em outro lugar que
sua própria casa?
- :t pouco provável - respondeu Dupin. - A situação atual, particularíssima, dos assuntos da corte e
principalmente as intrigas em que, como se sabe! D ...
anda envolvido, fazem da eficácia imediata do documento - da possibilidade de ser apresentado a qualquer momento - um ponto quase tão importante quanto a sua
posse.
A possibilidade de ser apresentado? - perguntei.
- O que v~le dizer, de ser destruído - disse Dupin.
observei. - Não há dúvida de que o
É certo documento se encontra nos aposentos do ministro. Quan-
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to a estar consigo próprio, guardado em seus bolsos, é
coisa que podemos considerar como fora da questão.
- De acordo - disse o delegado. Por duas vezes, já
fiz com que fosse revistado, sob minhas próprias vistas,
por batedores de carteiras.
- Podia ter evitado todo esse trabalho - comentou
Dupin. - D . .. , creio eu, não é inteiramente idiota e,
assim, deve ter previsto, como coisa corriqueira, essas " revistas".
- Não é inteiramence tolo - disse G. . . - , mas é
poeta, o que o coloca não muito distante de um tolo.
- Certo - assentiu Dupin, após longa e pensativa baforada de seu cachimbo - , embora eu também seja culpado de certos versos ...
- Que tal se nos contasse, com pormenores, como se
processou a busca? - sugeri .
- Pois bem. Examinamos, demoradamente, todos os
cantos. Tenho longa . experiência dessas coisas. Vasculhamos o edifício inteiro, quarto por quarto, dedicando as
noites de toda uma semana a cada um deles. Examinamos,
primeiro, os móveis de cada aposento. Abrimos todas as
gavetas possíveis, e presumo que os senhores saibam que,
para um agente de polícia devidamente habilitado, não
existem gavetas secretas. Seria um bobalhão aquele que
permitisse que uma gaveta " secreta" escapasse à sua observação numa pesquisa como essa. A coisa é demasiado simples. Há um certo tamanho - um certo espaço - que se
deve levar em conta em cada escrivaninha. Além disso,
dispomos de regras precisas. Nem a qüinquagésima parte
de uma linha nos passaria despercebida. Depois das mesas
de trabalho, examinamos as cadeiras. As almofadas foram
submetidas ao teste das agulhas, que os senhores já me
viram empregar. Removemos a parte superior das mesas.
-Para quê?
- Às vezes, a parte superior de uma mesa, ou de
outro móvel semelhante, é removida pela pessoa que deseja
ocultar um objeto; depois, a perna é escavada, o objeto
depositado dentro da cavidade e a parte superior recolo-
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cada em seu lugar. Os pés e a parte superior das colunas
das camas são utilizados para o mesmo fim.
- Mas não se poderia descobrir a parte oca por meio
de som? - perguntei.
- De modo algum, se quando o objeto lá colocado for
envolto por algodão. Além disso, em nosso caso, somos
obrigados a agir sem fazer barulho.
- Mas o senhor não poderia ter removido . . . não poderia ter examinado, peça por peça, todos os móveis em que
teria sido possível ocultar alguma coisa da maneira a que
se referiu. Uma carta pode ser transformada em minúscula
espiral, não muito diferente, em forma e em volume, de uma
agulha grande de costura e, desse modo, pode ser introduzida na travessa de uma cadeira, por exemplo. Naturalmente, o senhor não desmontou todas as cadeiras, não é
verdade?
- Claro que não. Mas fizemos melhor: examinamos as
travessas de todas as cadeiras existentes no hotel e, também, as juntas de toda a espécie de móveis. Fizemo-lo com
a ajuda de poderoso microscópio. Se houvesse sinais de
alterações recentes, não teríamos deixado de notar imediatamente. Um simples grão de pó de verruma, por exemplo, teria sido tão evidente como uma maçã. Qualquer
alteração na cola - qualquer coisa pouco comum nas
junturas - seria o bastante para chamar-nos a atenção.
- Presumo que examinaram os espelhos, entre as tábuas e os vidros, bem como as camas, as roupas de cama,
as cortinas e os tapetes.
- Naturalmente! E, depois de examinar desse modo,
com a máxima minuciosidade, todos os móveis, passamos
a examinar a própria casa. Dividimos toda a sua superfície em compartimentos, que eram por nós numerados, a
fim de que nenhum pudesse ser e3quecido. Depois, vasculhamos os aposentos palmo a palmo, inclusive as duas casas
contíguas. E isso com a ajuda do microscópio, como antes.
- As duas casas contíguas?! - exclamei. - Devem ter
tido muito trabalho!
- Tivemos. Mas a recompensa oferecida é, como já
disse, muito grande.
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- Incluíram também os terrenos dessas casas?
- Todos os terrenos são revestidos de tijolos. Deramnos, relativamente, pouco trabalho. Examinamos o musgo
existente entre os tijolos, verificamos que não havia nenhuma alteração.
- Naturalmente, olharam também os papéis de D ...
E os livros da biblioteca?
- Sem dúvida. Abrimos todos os pacotes e embrulhos,
e não só abrimos todos os volumes, mas os folheamos página por página, sem que nos contentássemos com uma
simples sacudida, como é hábito entre alguns de nossos
policiais. Medimos também a espessura de cada encadernação, submetendo cada uma delas ao mais escrupuloso
exame microscópico. Se qualquer encadernação apresentasse sinais de que havia sofrido alteração recente, tal fato
não nos passaria despercebido. Quanto a uns cinco ou seis
volumes, recém-chegados das mãos do encadernador, foram por nós cuidadosamente examinados, em sentido longitudinal, por meio de agulha.
- Verificaram os assoalhas, embaixo dos tapetes?
- Sem dúvida. Tiramos todos os tapetes e examinamos
as tábuas do assoalho com o microscópio.
E o papel das paredes?
Também.
Deram uma busca no porão?
Demos.
Então - disse eu - os senhores se enganaram, pois
a carta não está na casa, como o senhor supõe.
- Temo que o senhor tenha razão quanto a isso, concordou o delegado. E agora, Dupin, que é que aconselharia
fazer?
Uma nova e completa investigação na casa.
- Isso é inteiramente inútil - replicou G ... - Não
estou tão certo de que respiro como de que a carta não
está no hotel.
- Não tenho melhor conselho para dar-lhe - disse
Dupin. - O senhor, naturalmente, possui uma descrição
precisa da carta, não é assim?
Certamente!

E, aqui, tirando do bolso um memorando, o delegado de
polícia pôs-se a ler, em voz alta, uma descrição minuciosa
do aspecto interno e, principalmente, externo do documento roubado. Logo depois de terminar a leitura, partiu
muito mais deprimido do que eu jamais o vira antes.
Decorrido cerca de um mês, fez-nos outra visita, e encontrou-nos entregues à mesma ocupação que na vez anterior. Apanhou um cachimbo e uma poltrona e passou
a conversar sobre assuntos corriqueiros. Por fim, perguntei:
- Então, Monsieur G ... , que nos diz da carta roubada? Suponho que se convenceu, afinal, de que não é
coisa simples ser mais astuto que o ministro ...
- Que o diabo carregue o ministro! - exclamou. Sim, realizei, apesar de tudo, um novo exame, como Dupin
sugeriu. Mas trabalho perdido, como eu sabia que seria.
- Qual foi a recompensa oferecida, a que se referiu?
- indagou Dupin.
- Ora, uma recompensa muito grande ... muito generosa ... Mas não me agrada dizer quanto, precisamente.
Direi, no entanto, que não me importaria de dar, de meu
cheque, cinqüenta mil francos a quem conseguisse obter
essa carta. A verdade é que ela se torna, a cada dia que
passa, mais importante . . . e a recompensa foi, ultimamente, dobrada. Mas, mesmo que fosse triplicada, eu não
poderia fazer mais do que já fiz.
- Pois sim - disse Dupin, arrastando as palavras,
entre as baforadas de seu cachimbo de espuma - , realmente. . . Parece-me. . . no entanto ... G. . . que não se
esforçou ao máximo quanto a este assunto. . . Creio que
poderia fazer um pouco mais, hein?
- Como? De que maneira?
- Ora (baforada), poderia (baforada) fazer uma consulta sobre este assunto, hein? (baforada). Lembra-se da
história que se conta a respeito de Abernethy?
- Não. Que vá para o diabo Abernethy!
- Sim, que vá. para o diabo e seja bem recebido! Mas,
certa vez, um avarento rico concebeu a idéia de obter de
graça uma consulta de Abernethy. Com tal fim, durante
uma conversa entre um grupo de amigos, insinuou o seu
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caso ao médico, como se se tratasse do caso de um indivíduo imaginário.
- "Suponhamos" - disse o avaro - "que seus sintomas sejam tais e tais. Nesse caso, que é que o doutor lhe
aconselharia tomar?"
- "Tomar! Aconselharia, claro, que tomasse um conselho.''
- Mas - disse o delegado, um tanto desconcertadoestou inteiramente disposto a ouvir um conselho e a pagar
por ele. Daria, realmente, cinqüenta mil francos a quem
quer que me ajudasse nesse assunto.
- Nesse caso - respondeu Dupin, abrindo uma gaveta
e retirando um livro de cheques - pode encher um cheque
nessa quantia. Quando o houver assinado, eu lhe entregarei
a carta.
Fiquei perplexo. O delegado parecia fulminado por um
raio. Durante alguns minutos, permaneceu mudo e imóvel,
olhando, incrédulo e boquiaberto, o meu amigo, com os
olhos quase a saltar-lhe das órbitas. Depois, parecendo
voltar, de certo modo, a si, apanhou uma caneta e, após
várias pausas e olhares vagos, preencheu, finalmente, um
cheque de cinqüenta mil francos, entregando-o, por cima
da mesa, a Dupin. Este o examinou cuidadosamente e o
colocou na carteira; depois, abrindo uma escrivaninha,
tirou dela uma carta e entregou-a ao delegado de polícia.
O funcionário apanhou-a tomado como que de um espasmo
de alegria, abriu-a com mãos trêmulas, lançou rápido olhar
ao seu conteúdo e, depois, agarrando a porta e lutando por
abri-la, precipitou-se, por fim, sem a menor cerimônia, para
fora do apartamento e da casa, sem proferir uma única
palavra desde o momento em que Dupin lhe pediu para
preencher o cheque.
Depois de sua partida, meu amigo entrou em algumas
explicações.
- A polícia parisiense - disse ele - é extremamente
hábil à sua maneira. Seus agentes são perseverantes, engenhosos, astutos e perfeitamente versados nos conhecimentos
que seus deveres parecem exigir de modo especial. Assim,
quando G. . . nos contou, pormenorizadamente, a maneira
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pela qual realizou suas pesquisas no Hotel D ... , não tive
dúvida de que efetuara uma ivestigação satisfatória ...
até o ponto a que chegou o seu trabalho.
- Até o ponto a que chegou o seu trabalho? - perguntei.
- Sim - respondeu Dupin. - As medidas adotadas
não foram apenas as melhores que poderiam ser tomadas,
mas realizadas com absoluta perfeição. Se a carta estivesse
depositada dentro do raio de suas investigações, esses
rapazes, sem dúvida, a teriam encontrado.
Ri, simplesmente - mas ele parecia haver dito tudo
aquilo com a máxima seriedade.
- As medidas, pois - prosseguiu - , eram boas em
seu gênero, e foram bem executadas; seu defeito residia
em serem inaplicáveis ao caso e ao homem em questão.
Um certo conjunto de recursos altamente engenhosos é,
para o delegado, uma espécie de leito de Procusto, ao qual
procura adaptar à força todos os seus planos. Mas, no
caso em apreço, cometeu uma série de erros, por ser demasiado profundo ou demasiado superficial, e muitos colegiais
raciocinam melhor do que ele. Conheci um garotinho de
oito anos cujo êxito como adivinhador, no jogo de "par ou
ímpar", despertava a admiração de todos. Este jogo é
simples e se joga com bolinhas de vidro. Um dos participantes fecha na mão algumas bolinhas e pergunta ao outro
se o número é par ou ímpar. Se o companheiro acerta,
ganha uma bolinha; se erra, perde uma. O menino a que me
refiro ganhou todas as bolinhas de vidro da escola. Naturalmente, tinha um sistema de adivinhação que consistia
na simples observação e no cálculo da astúcia de seus oponentes. Suponhamos, por exemplo, que seu adversário fosse
um bobalhão que, fechando a mão, lhe perguntasse: "Par
ou ímpar?" Nosso garoto responderia "ímpar", e perderia;
mas, na segunda vez, ganharia, pois diria com os seus
botões: "Este bobalhão tirou par na primeira vez, e sua
astúcia é apenas suficiente para que apresente um número
ímpar na segunda vez. Direi, pois, ímpar". Diz ímpar e
ganha. Ora, com um simplório um pouco menos tolo que o
primeiro, ele teria raciocinado assim: "Este sujeito viu que,
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na primeira vez, eu disse ímpar e, na segunda, proporá a
si mesmo, levado por um impulso a variar de ímpar para
par, como fez o primeiro simplório; mas, pensando melhor.
acha que essa variação é demasiado simples, c, finalmente,
resolve-se a favor do par, como antes. Eu, por conseguinte.
direi par". E diz par, e ganha. Pois bem. Esse sistema de
raciocínio de nosso colegial, que seus companheiros chamavam sorte, o que era, em última análise?
- Simplesmente - respondi - uma identificação Lio
intelecto do nosso raciocinador com o de seu oponente.
- De fato - assentiu Dupin - e, quando perguntei ao
menino de que modo efetuava essa perfeita identificação.
na qual residia o seu êxito, recebi a seguinte resposta:
"Quando quero saber até que ponto alguém é inteligente,
estúpido, bom ou mau, ou quais são os seus pensamentos
no momento, modelo a expressão de meu rosto, tão exatamente quanto possível, de acordo com a expressão da referida pessoa e, depois, espero para ver quais os sentimentos
ou pensamentos que surgem em meu cérebro ou em meu
coração, para combinar ou corresponder à expressão".
E ssa resposta do pequeno colegial supera em muito toda a
profundidade espúria atribuída a Rochefoucauld, La Bougive, Maquiavel e Campanella.
- E a identificação - acrescentei - do intelecto do
raciocinador com o de seu oponente depende, se é que o
compreendo bem, da exatidão com que q intelecto deste
último é medido.
- Em sua avaliação prática, depende disso - confirmou Dupin. - E, se o delegado e toda a sua corte têm
cometido tantos enganos, isso se deve, primeiro, a uma falha
nessa identificação e, segundo, a uma apreciação inexata,
ou melhor, a uma não apreciação da inteligência daqueles
com quem se metem. Consideram engenhosas apenas as
suas próprias idéias e, ao procurar alguma coisa que se
ache escondida, não pensam senão nos meios que eles próprios teriam empregado para escondê-Ia. Estão certos apenas num ponto: naquele em que sua engenhosidade representa fielmente a da massa; mas, quando a astúcia do malfeitor é diferente da deles, o malfeitor, naturalmente, os
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engana. Isso sempre acontece quando a astúcia deste último
está acima da deles e, muito freqüentemente, quando está
abaixo. Não variam seu sistema de investigação; na melhor
das hipóteses, quando são instigados por algum caso insólito, ou por alguma recompensa extraordinária, ampliam ou
exageram os seus modos de agir habituais, sem que se
afastem, no entanto, de seus princípios. No caso de D .. . ,
por exemplo, que fizeram para mudar sua maneira de agir?
Que são todas essas perfurações, essas buscas, essas sondagens, esses exames de microscópio, essa divisão da superfície do edifício em polegadas quadradas, devidamente anotadas? Que é tudo isso senão exagero na aplicação de um
desses princípios de investigação baseados sobre uma ordem
de idéias referentes- à esperteza humana, à qual o delegado
se habituou durante os longos anos de exercício de suas
funções? Não vê você que ele considera como coisa assente
o fato de que todos os homen~ que procuran: ,e~con~er
uma carta utilizam, se não precisamente um onfiCIO feito
a verruma na perna de uma cadeira, pelo menos alguma
cavidade, algum canto escuro sugerido pela mesma ordem
de idéias que levaria um homem a furar a perna de uma
cadeira? E não vê também que tais esconderijos tão recherchés1 só são empregados em ocasiões ordinárias e_por
inteligências comuns? Porque, em todos os casos de Ob]:tos
escondidos essa maneira recherché de ocultar-se um objeto
é, desde o' primeiro momento, presumível e presumida e assim sua descoberta não depende, de modo algum, da
p~rspicá~ia, mas sim do simples cuidado, da paciência e
da determinação dos que procuram. Mas, quando se trata
de um caso importante - ou de um caso que, pela recompensa oferecida, seja assim encarado pela polícia :- jamai~
essas qualidades deixaram de ser po~tas ~m açao . _Yoce
compreenderá, agora, o que eu quena dizer ao afirmar
que, se a carta roubada tivesse sido escondida dentro do
raio de investigação do nosso delegado - ou, em outras
palavras, se o princípio inspirador estivesse compr~endido
nos princípios do delegado - , sua descoberta sena uma
1

Rebuscados. (N. do E.)
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questão inteiramente fora de dúvida. Este funcionário,
porém, se enganou por completo, e a fonte remota de seu
fracasso reside na suposição de que o ministro é um idiota,
pois adquiriu renome de poeta. Segundo o delegado, todos
os poetas são idiotas - e, neste caso, ele é apenas culpado
de uma non distributio medii, ao inferir que todos os poetas
são idiotas.
- Mas ele é realmente poeta?- perguntei. - Sei que
são dois irmãos, e que ambos adquiriram renome nas
letras. O ministro, creio eu, escreveu eruditament e sobre o
cálculo diferencial. f: um matemático, e não um poeta.
- Você está enganado. Conheço-o bem. f: ambas as
coisas. Como poeta e matemático, raciocinaria bem; como
mero matemático, não raciocinaria d e modo algum, e ficaria, assim, à mercê do delegado.
- Você me surpreende - respondi - com essas opiniões, que têm sido desmentidas pela voz do mundo. Naturalmente, não quererá destruir, de um golpe, idéias amadurecidas durante tan tos séculos. A razão matemática é
há muito considerada como a razão par excellence.
- "11 y a à parier" - replicou Dupin, citando Chamfort - "que toute idée publique, toute convention reçue,
est une sottise, car elle a convenu au plus grande nombre. '' 1
Os matemáticos , concordo, fizeram tudo o que lhes foi
possível para propagar o erro popular a que você alude, e
qu e, por ter sido promulgado como verdade, não deixa d e
ser erro. Como uma arte digna de melhor causa, ensinaram-nos a aplicar o termo " análise" às operações algébricas. Os franceses são os culpados originários desse engano
particular, mas, se um termo possui alguma importância
- se as palavras derivam seu valor de sua aplicabilidad e
- , então análise poderá significar álgebra, do mesmo modo
que, em latim, ambitus significa ambição, religio, religião,
ou homines honesti um grupo d e homens honrados .
- Vejo que você vai entrar em choque com alguns
algebristas de Paris - disse-lhe eu. - Mas prossiga.
1
"Hâ moril·o para apostar que roda idéia pública. roda con venção
recebida, é u ma lel"iandade porque ela foi conveniente tl maioria.··
(N. do E. )
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- Impugno a validez e, por conseguinte, o valor de
uma razão cultivada por meio de qualquer forma especial
que não seja a lógica abstrata. Impugno, de modo particular, o raciocínio produzido pelo estudo das matemáticas .
As matemáticas são a ciência da forma e da quantidade;
o raciocínio matemático não é mais do que a simples
lógica aplicada à observação da forma e da quantidade.
O grande erro consiste em supor-se que até mesmo as
verdades daquilo que se chama álgebra pura são verdades
abstratas ou gerais . E esse erro é tão grande, que fico
perplexo diante da unanimidade com que foi recebido. Os
axiomas matemáticos não são axiomas de uma verdade
geral. O que é verdade com respeito à relação - de forma
ou quantidade - é, com freqüência, grandemente falso
quanto ao que respeita à moral, por exemplo. Nesta última
ciência, não é, com freqüência, verdade que a soma das
partes seja igual ao todo. Na química, também falha o
axioma. Na apreciação da força motriz, também falha,
visto que dois motores, cada qual de determinada potência,
não possuem necessariame nte, quando associados, uma
potência igual à soma de suas duas potências tomadas separadamente. Há numerosas outras verdades matemáticas que
são somente verdades dentro dos limites da relação . Mas
o matemático argumenta, por hábito, partindo de suas
verdades finitas, como se estas fossem de uma aplicabilidade absoluta e geral - como o mundo, na verdade, imagina que sejam. Bryant, em sua eruditíssima Mitologia,
refere-se a uma fonte análoga de erro, ao dizer que, "embora ninguém acredite nas fábulas do paganismo, nós, com
freqüência, esquecemos isso, até o ponto de fazer inferência partindo delas, como se fossem realidad es vivas" . Entre
os algebristas, porém, que são, também eles, pagãos, as
"fábulas pagãs" merecem crédito, e tais inferências são
feitas não tan to devido a lapsos de memó ria, mas devido
a um incompreensível transto rno em seus cérebros. E m
sum a, não encontrei jamais um matemático puro em quem
pudesse ter confiança, fo ra de ~u as raízes e d e suas equ ações; não conh eci um único sequer que não tivesse como
artigo d e fé que x 2 + px é absoluta c incond icio nalmente
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igual a q. Se quiser fazer uma experiência, diga a um desses
senhores que você acredita que possa haver casos em que
2
x + px não seja absolutamente igual a q, e, logo depois
de ter-lhe feito compreende r o que você quer dizer com
isso, fuja de suas vistas o mais rapidamente possível, pois
ele, sem dúvida, procurará dar-lhe uma surra.
- O que quero dizer - continou Dupin, enquanto eu
não fazia senão rir-me destas últimas observações - é
que, se o ministro não fosse mais do que um matemático,
o delegado de polícia não teria tido necessidade de dar-me
este cheque. Eu o conhecia, porém, como matemático e
poeta, e adaptei a essa sua capacidade as medidas por mim
tomadas, levando em conta as circunstânci as em que ele
se achava colocado. Conhecia-o, também, não só como
homem da corte, mas, ainda, como intrigante ousado. Tal
homem, pensei, não poderia ignorar a maneira habitual de
agir da polícia. Devia ter previsto - e os acontecimentos
demonstrara m que, de fato, previra - os assédios disfarçados a que estaria sujeito. Devia também ter previsto,
refleti, as investigações secretas efetuadas em seu apartamento. Suas freqüentes ausências de casa, à noite, consideradas pelo delegado de polícia como coisa que viria contribuir, sem dúvida, para o êxito de sua empresa, eu as
encarei apenas como astúcia, para que a polícia tivesse
oportunidad e de realizar uma busca completa em seu apartamento e convencer-se , o mais cedo possível, como de fato
aconteceu, de que a carta não estava lá. Pareceu-me, também, que toda essa série de idéias referentes aos princípios
invariáveis da ação policial nos casos de objetos escondidos,
e que ti ve certa dificuldade, há pouco, para explicar-lhe,
pareceu-me que toda essa série de idéias deveria, necessariamente, ter passado pelo espírito do ministro. Isso o
levaria. imperati vamente, a desdenhar todos os esconderijos habi tuais. Não poderia ser tão ingênuo que deixasse de
ver que os lugares mais intrincados e remotos de seu hotel
seriam tão visíveis como um armário para os olhos, as
pesquisas. as verrumas e os microscópios do delegado.
Percebi, cm suma, que ele seria levado, instintivame nte, a
agir com .I'Ímplicidade, se não fosse conduzido a isso por
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simples deliberação. Você talvez se recorde com que gargalhadas desesperadas o delegado acolheu, em nossa primeira entrevista, a minha sugestão de que era bem possível
que esse mistério o perturbasse tanto devido ao fato de
ser demasiado evidente.
- Sim, lembro-me bem de como ele se divertiu. Pensei
mesmo que ele iria ter convulsões de tanto rir.
- O mundo material - prosseguiu Dupin - contém
muitas analogias estritas com o imaterial e, desse modo,
um certo matiz de verdade foi dado ao dogma retórico,
a fim de que a metáfora, ou símile, pudesse dar vigor a
um argumento, bem como embelezar uma descrição. O
princípio da vis inertiae, por exemplo, parece ser idêntico
tanto na física como na metafísica. Não é menos certo
quanto ao que se refere à primeira, que um corpo volumoso se põe em movimento com mais dificuldade do que
um pequeno, e que o seu momentum subseqüente está em
proporção com essa dificuldade, e que, quanto à segunda,
os intelectos de maior capacidade, conquanto mais potentes, mais constantes e mais acidentados em seus movimentos do que os de grau inferior, são, não obstante, mais
lentos, mais embaraçados e cheios de hesitação ao iniciar
seus passos. Mais ainda: você já notou quais são os anúncios, nas portas das lojas, que mais atraem a atenção?
- Jamais pensei no assunto - respondi.
- Há um jogo de enigmas - replicou ele - que se faz
sobre um mapa. Um dos jogadores pede ao outro que
encontre determinada palavra - um nome de cidade, rio,
Estado ou império - , qualquer palavra, em suma, compreendida na extensão variegada e intrincada do mapa.
Um novato no jogo geralmente procura embaraçar seus
adversários indicando nomes impressos com as letras menores ; mas os acostumados ao jogo escolhem palavras
que se estendem, em caracteres grandes, de um lado a
outro do mapa. Estes últimos, como acontece com os cartazes excessivamente grandes existentes nas ruas, escapam
à observação justamente por serem demasiado evidentes,
e aqui o esquecimento material é precisamente análogo à
desatenção moral que faz com que o intelecto deixe passar
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despercebidas considerações demasiado palpáveis, demasiado patentes. Mas esse é um ponto, .ao q ue parece, q ~e
fica um tanto acima ou um po uco abaixo da compreensao
do delegado. E le jamais achou provável, o u possível, q ue
o ministro houvesse depositado a carta bem debaixo do
nariz de toda a gente, a fim de evitar q ue alguma daquela
gente a descobrisse.
"Mas, quanto mais refletia eu sobre a teme rária, arrojada e brilhante idéia de D . .. , pensando no fa to de q ue
·ele devia ter sempre esse documento à mão, se é que
pretendia empregá-lo com êxito e, ainda, na evidência dec isiva conseguida pelo delegado de que a carta não se achava
escondida dentro dos limites de um a investigação ord inária, tanto mais me convencia de que, para ocultá-la, o
ministro lança ra mão do compreensível e sagaz ex pediente
de não tentar escondê-la de modo algum.
"Convencido d isso, muni-me de óc ulos ve rdes c, uma
bela manh ã, como se o fizesse por sim ples acaso, proc ure i o
minist ro em seu apartamento. E ncontrei D . . . em casa,
bocejando, vadiando e perdendo tempo como sempre, c
pretendendo estar tomado do mais profundo ennui 1• Ele
é, talvez, o homem mais enérgico que existe, mas isso
unicamente qua ndo ninguém o vê.
"Para estar de acordo com o seu estado de espm to.
queixei-me de minha vista fraca e la mentei a necess ida~e
de usar óculos, através dos quais examinava, com a m axima atenção c minuciosidade, o apartamento, enq uanto
fingia estar atento unicamente à conversa.
·'Prestei atenção es pecial a uma ampla mesa, junto à
qu al ele estava sentado c onde se viam, em confusão, várias
cartas e outros pa péis, bem como um ou dois instrumentos
musicais e alguns livros. De pois de lo ngo e meticul oso
exame, vi que ali nada existia que despertasse. particularmente, qualq uer suspeita.
"Por fim, meus olhos, ao pe rcorrer o aposento, depararam com um vistoso porta-cartas de pa pelão fi ligranado.
dependu rado de uma desbotada fita azul. presa bem no
1

T édio. lN. do E.J
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meio do consolo da lareira. Nesse porta-cartas, que tinha
três ou quatro divisões, havia cinco ou seis cartões .de
visita e uma carta solitária. Esta última estava muito
suja e ama rrotada e quase rasgada ao meio, com~ se
alguém, num pri~ei ro i ~pu lso,_ ho.uvesse pensa~o em mutilizá-la como coisa sem Importancia, mas, depOIS, mudado
de opinião. T inha um grande selo negro, com a i~ic~al "D''
bastante visível e era endereçada, nu ma letra di mmuta c
feminina, ao p;óprio ministro. Estava enfiada, de maneira
descu idada e, ao que parecia, até mesmo desdenhosa, numa
das d ivisões superio res do porta-cartas.
" Mal lancei os o lhos sobre a carta, concluí q ue era
aquela q ue eu procurava. Era, na verdade, sob todos os
aspectos, radicalmente diferente da que o deleg.a do nos
descrevera de maneira tão min uciosa. Na q ue ah estava,
o selo era negro e a inicial um "D''; na carta rou bada,
o selo era ve rmel ho e tinha as armas ducais da família
S ... Aqui, o endereço do ministro fora traçad? co~ .l~tra
fe minina mu ito pequena; na o utra, o sobrescn to, dmgido
a certa personalidade real, era acentuadamente o usado e
incisivo. Somente no tamanho havia uma certa correspondência. Mas, por outro lado, a grande diferença entre
ambas as cartas, a sujeira, o papel manchado e rasgado,
tão em desacordo com os verdadeiros hábi tos de D .. . ,
c que reve lavam o propósito de dar a quem a visse a i.déia
de que se tratava de um documento sem valor, tudo IS~o,
aliado à colocação bem visível do documento, que o punha
diante dos olhos de q ualquer visitan.te, ajustand.o -se per~ei
ta mente às minhas conclusões anten ores, tudo 1sso, repito,
corrobo rava decididamente as suspeitas de alguém que,
como eu, para lá me d irigira com a intenção de sus peitar.
''Prolonguei mi nha visita tanto quanto P?s.sível e, enquanto mantin ha animada conversa com o mimstro, sobre um
tema q ue sabia não deixar a jamais de in teressá-lo e entusiasmá-lo conservei a atenção presa à carta. Durante esse
exame, g~ardei na memó ria o aspecto exterior 7 a disposição dos papéis no porta-cartas, chegando, por fim, a, u~a
descoberta que dissipou po r completo qualquer duv1da
que eu ainda pudesse ter. Ao observar atentamente as
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bordas do papel, verifiquei que as mesmas estavam mais
estragadas do que parecia necessário. Apresentavam o
aspecto irregular que se nota quando um papel duro, depois
de haver sido dobrado e prensado numa dobradeira, é
dobrado novamente em sentido contrário, embora isso
seja feito sobre as mesmas dobras que constituíam o seu
formato anterior. Bastou-me essa descoberta. Era evidente
para mim que a carta fora dobrada ao contrário, como
uma luva que se vira no avesso, sobresc rita de novo e
novamente lacrada. Despedi-me do ministro e sai incontinenti, deixando uma tabaqueira de ouro sobre a mesa.
"Na manhã seguinte, voltei à procura de minha tabaqueira, ocasião em que reiniciamos, com bastante vivacidade, a conversa do dia anterior. Enquanto palestrávamos,
ouvimos forte detonação de arma de fogo bem defronte do
hotel, seguida de uma série de gritos horríveis e do vozerio
de uma multidão. D ... precipitou-se em direção da janela,
abriu-a e olhou para baixo. Entrementes, aproximei-me
do porta-cartas, apanhei o documento, meti-o no bolso e o
substituí por um fac-símile (quanto ao qu e se referia :10
aspecto exterior) preparado cuidadosamente em minha
casa, imitando facilmente a inicial " D" por meio de um
selo feito de miolo de pão.
"O alvoroço que se ve rificara na rua fora causado pelo
procedimento insensato de um homem armado de mosquete. Disparara-o entre uma multidão de mulheres e crianças. Mas, como a arma não estava carregada senão com
pólvora seca, o indivíduo foi tomado por bêbado ou lunático, e permitiram-lhe que seguisse seu caminho. Depois
que o homem se foi, D ... retirou-se da janela, da qual eu
também me aprox imara logo após conseguir a carta. Decorrido um instante, despedi-me dele. O pretenso lunático era
um homem que estava a meu serviço. "
- Mas o que pretendia você - perguntei - ao substituir a carta por um fac-símile? Não teria sido melhor,
logo na primeira visita, tê-la apanhado de uma vez e ido
embora?
- D. . . - res pondeu Dupin - é homem decidido
e de grande coragem. Além disso, existem, em seu hotel,
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criados fiéis aos seus interesses. Tivesse eu feito o que
você sugere, talvez não conseguisse sair vivo de sua presênça "ministerial". A boa gente de Paris não ouviria mais
notícias minhas. Mas, à parte estas considerações, eu tinha
um fim em vista. Você sabe quais são minhas simpatias
políticas. Nesse assunto, ajo como partidário da senhora
em apreço. Durante dezoito meses, o ministro a teve à
sua mercê. Agora, é ela quem o tetn a ele, já que ele
ignora que a carta já não está em seu poder e continuará
a agir como se ainda a possuísse. D esse m odo, encaminhase, inevitavelmente, sem o saber, rumo à sua própria ruína
política. Sua queda será tão precipitada quanto desastrada.
Está bem que se fale do facilis descensus Averni 1 , mas em
toda a espécie de ascenção, como dizia Catalani em seus
cantos, é muito mais fácil subir que descer. No presente
caso, não tenho simpatia alguma - e nem sequer piedade
- por aquele que desce. I:. esse monstrum horrendum o homem genial sem princípios. Confesso, porém, que
gostaria de conhecer o caráter exato de seus pensamentos
quando, ao ser desafiado por aquela a quem o delegado
se refere como " uma certa pessoa", resolva abrir o papel
que deixei em seu porta-cartas .
- Como! Você colocou lá alguma coisa particular?
- Ora, não seria inteiramente correto deixar o interior
em branco. . . Seria uma ofensa. Certa vez, em Viena,
D. . . me pregou uma peça, e eu lhe disse, bem-humorado,
q ue não me esqueceria daquilo. De modo que, como sabia
que ele iria sentir certa curiosidade sobre a identidade da
pessoa que o sobrepujar a em astúcia, achei que seria uma
pena deixar de dar-lhe um indício. Ele conhece bem minha
letra e, assim, apenas copiei, no meio da folha em branco,
o seguinte:

... un dessein si funeste,
s'il n'est digne d'Atrée, est digne de Thyest. 2
São palavras que podem ser encontradas em Atrée, de
Crébillon.
Fácil é a descida vara o inferno. (N . do E .)
11111 projeto tão funesto, se não é digno de Atrée, é digno
de Thyest. (N . do E.)
I

2 • • .
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METZENGE RSTEIN

Pestis eram vivus -

moriens tua mors ero'.
MARTINHO LUTERO

O horror e a fatalidade surgiram sempre, livremente,
em todas as idades. Por que, pois, estabelecer ..nr.a data
para a história que vou contar? Basta dizer que, na época
de que falo, existiu, no interior da Hungria, uma crença
enraigada, embora oculta, nas doutrinas da metempsicose.
Quanto às próprias doutrinas - isto é, quanto ao que se
refere à sua falsidade ou à sua probabilidade - , nada digo.
Afirmo, porém, que grande parte de nossa incredulidade
(como diz La Bruyere de todas as nossas infelicidades)
"vient de ne pouvoir être seuls"2 •
Mas havia alguns pontos, na superstição húngara, que
chegavam às raias do absurdo. Eles - os húngaros - diferiam, de maneira essencial, de suas autoridades orientais.
"A aima", dizem aqueles, e cito as palavras de um francês
inteligente e perspicaz, "ne demeure qu'une seule fois dans
un corps sensible: au reste - un cheval, un chien, un
homme même, n'est que la ressemblance peu tangible de
ces animaux"3 •
As famílias Berlifitzing e Metzengerstein viviam em desavença durante séculos. Não houve nunca antes duas casas
Vivo, sou tua peste - morto, serei tua morte. (N. do E.)
de não podermos ser sós." M ercier, em L'an deux mille
quatre cents quarante, defende seriamente as doutrinas da metempsicose, e J. D'Israe/i diz que "não há sistema tão simples e
que repugne menos à imeligência". O Cel. Ethan Allen, o Green
Mountain Boy (Rapaz da Montanha Verde), foi também, segundo
se diz, um sério metempsicosista. (Nota de Edgar Allan Poe.)
um ca3 " . . . só mora urna vez num corpo sensível: de resto valo, um cão, um homem mesmo, não é senão a semelhança
pouco tangível desses animais." (N . do E.)
1

2 " ••• vem
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tão ilustres entregues a uma hostilidade tão violenta e mortal. A origem dessa inimizade parece encontrar-se nas palavras de uma antiga profecia: "Um nome ilustre sofrerá
terrível queda quando, como o cavaleiro sobre o seu cavalo, a mortalidade de Metzengerstein triunfar sobre a
mortalidade de Berlifitzing".
Na verdade, tais palavras, em si mesmas, tinham pouco
ou nenhum significado. Mas causas mais triviais têm dado
origem - e isso não em tempos muito remotos - a conseqüências igualmente memoráveis. Além disso, suas propriedades vizinhas exerciam, havia muito, uma influência
ri.val nos assuntos ~e um. governo ativo. E os vizinhos próximos raramente sao affilgos - e os moradores do Castelo
Berlifitzing podiam olhar, do alto de seus elevados botaréus, as próprias janelas do Palácio Metzengerstein. E não
era tod~ a magnificência mais do que feudal assim ostentada coisa que pudesse apaziguar os irritáveis sentimentos
dos Berlifitzing, menos antigos e menos ricos. Como estranhar, pois, que as palavras, embora tolas, daquela predição,
pudessem haver criado e mantido a discórdia entre as duas
fa~ias _já predi.sl?o.stas às disputas pela mesma instigação
da mve1a hereditana? A profecia parecia implicar - se
é que implicava alguma coisa - um triunfo final por parte
da casa mais poderosa, e era, certamente, recordada, com
a mais amarga animosidade, por parte da casa mais fraca e
menos influente.
Wilhe_lm, Conde de Berlifitzing, embora de alta estirpe,
era, na epoca desta narrativa, um velho enfermo e caduco
que somente se distinguia por sua descomedida e invete~
rada antipatia pessoal pela família de seu rival, bem como
por uma paix_ã<;> tão i~t~nsa_ ~or cavalos e caçadas, que
~em su~ precana condiçao fisica, a avançada idade ou a
mcapacidade mental o impediam de participar diariamente
dos perigos da caça.
. Por outro. la.do, o Barão de Metzengerstein não atingira
~mda a ma10ndade. Seu pai, o Ministro G ... , morrera
JOVem. Sua mãe, Mary, seguira-o pouco depois. Frederick
contava, a essa altura, dezoito anos. Numa cidade dezoito
- - .
,
anos nao sao mmto tempo; mas, na solidão - numa so-
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lidão tão magnífica como a daquele velho principado o pêndulo vibra com um significado mais profundo.
Devido a certas circunstâncias particulares relacionadas
com a administração de seu pai, o jovem barão, logo após
a morte do pai, entrou imediatamente na posse de suas
enormes propriedades. Antes, um nobre da Hungria raramente possuiu tão vastas propriedades. Eram inumeráveis
os seus castelos. O principal, quanto ao esplendor e à
extensão, era o Palácio Metzengerstein. As linhas demarca~ór~as jamais f?ram claramente definidas, mas seu parque
pnncipal abrangia um raio de cinqüenta milhas.
Após a passagem da herança a um proprietário tão jove~, dotado de caráter tão bem conhecido, que entrava,
assim, na posse de uma fortuna sem paralelo no país, pouca
dúvida havia quanto ao provável curso de sua conduta.
E, realmente, no decorrer de três dias, a conduta do herdeiro superou a de Herodes, ultrapassando de muito a
expectativa de seus admiradores mais entusiásticos. Vergonhosas libertinagens, flagrantes traições, indizíveis atrocidades fizeram com que os seus trêmulos vassalos compreendessem desde logo que nenhuma submissão servil de
sua parte, nem qualquer escrúpulo de consciência por parte
de seu amo os poria a salvo das impiedosas garras daquele
pequeno Calígula. Na noite do quarto dia, verificou-se que
os estábulos do Castelo de Berlifitzing se achavam em
fogo, e a opinião unânime dos vizinhos acrescentou o
crime do incendiário à odiosa lista de delitos e enormidades do barão.
Mas, durante o tumulto causado por essa ocorrência o
jovem nobre se achava sentado, ao que parece mergulh~do
em meditações, num vasto e desolado aposento superior
do palácio familiar de Metzengerstein. As ricas tapeçarias,
embora desbotadas, que pendiam sombriamente das paredes, represen.tavam as vagas e majestosas figuras de mil
antecessores ilustres. Aqui, sacerdotes e dignitários, cobertos de ricos arminhos, sentados familiarmente com o autocrata e o soberano, opunham o seu veto aos desejos de
um .rei temporal ou continham, com a ordem da supremacia papal, o cetro rebelde de Satanás. Ali, as escuras e
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altas figuras dos príncipes de Mctzenge rstein - s~·u~ mu~ 
c ulosos palafréns de guerra a pisar as carcaça~ de inimigos
caídos - impressionav am com sua expressão as pessoa~
de ne rvos ma is firmes - e, acolá, as figuras voluptuma~
c brancas das damas de tempos idos flutuavam. nos labi rintos de uma dança irreal. ao som de uma melodia im<tgin á ria.
Mas, e nyuanto o barão ouvia , ou fingi a ouvir. o alvoroço cada vez maior que se erguia dos esuíbu lo~ d~.: Berli fitzi ng- ou talvez p~nsassc e m algum ato de audácia mai s
novo e decidido - , seus olhos se voltaram. sem querer.
para a figura de um cavalo enorm~.: c d e cor nada natural.
represe ntado, na tapeçaria, como tendo p~.:rtcncido a um
a ncestral sa rrace no da família de seu rival. O cavalo aparecia no primeiro plano do quadro, imóvel como uma estátua, enqu anto que, mais atrás, seu derrotado cavaleiro perecia sob a adaga de um Mctzcngc rstcin.
Aos lábios de Frcd~.:rick assomou uma expressão diabólica, ao perceber a dircçüo a qu~.: se voltaram, sem querer,
os seus olhos. Contudo, não os desviou. Pelo con trário, não
podia entender a o pressiva ansiedade que parecia cair como
uma mortalha sobre os seus sentidos. Foi com dificuldade
que reconcil io u seus vagos e incoere ntes sentimentos com
a certeza d e que se achava desperto. Quanto mais fitava o
quadro, tanto mais absorvente se tornava a fascinação c
tanto mais impossível lhe parecia poder afastar o olhar
daquel e tapete. Mas o tumulto, fora, se tornou, de repente,
mais violento, c ele, com um esforço, dirigiu sua atenção
ao rubro clarão que as chamas do estábulo lançavam sobre
as janelas do apose nto.
Esse movimento, porém, não durou se não um instante,
pois seu olhar se voltou de novo, mecanicame nte, para a
parede. Para seu ext remo horror c espanto, a cabeça do
gigantesco corcel havia, entrementes, mudado de posição.
O pescoço do animal, a princípio curvado, como que compadecido, sob re o corpo de se u amo, estava agora e~.ten
dido, em todo o seu comprimento , na direção do barão.
Os olhos, antes invisíveis, tinham, agora, uma expressão
enérgica c humana, enquanto brilhavam num vermelho vivo
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e incomum, ao passo ~ue a boca, r epuxada, mostrava,
como que num ar de furia, os dentes sepulcrais e repulsivos do animal.
Estupefato de terror, o jovem nobre encaminhou -se, vacilante, para a porta. Ao escancará-la , um clarão de luz vermelha, estendendo-s e por todo o aposento, lançou sua sombra, em contornos nítidos, sobre a tapeçaria, que o vento
fazia oscilar - e percebeu que a sombra, enquanto ele
vacilava um instante sobre o umbral, assumia a posição
exata e enchia precisamente o contorno do implacável e
triunfante matador do sarraceno Berlifitzing.
Para aliviar a depressão de espírito, o barão saiu, apressadamente, para o ar livre. Junto à porta principal do palácio, de parou com três cavalariços. Com grande dificuldade e iminente perigo para suas vidas, lutavam por refrear
as arremetidas de um cavalo gigantesco e cor de fogo.
- A quem pertence esse cava lo? Onde o encontraram ?
- indagou o jovem, cm tom áspero e agressivo, pois percebera no mesmo instante que o miste rioso corcel da tapeçaria e ra uma reprodução exata do furioso animal que
tinha diante de si.
Pertence a vossa excelência, senhor respondeu
um dos cavala riços. - Pelo me nos, nenhuma outra pessoa o reclamou. Apanhamo-l o quando fugia, todo fumegante c espumante de raiva, dos estábulos em chamas do
Castel o de Berlifitzing. Supondo que pertencia à coudelaria de cavalos es trangei ros do vel ho conde, nós o levamos
para lá como extraviado. Mas os moços das cavalariças
de Berlifitzing negam que o a nimal pertença às mesmas o que é est ranho, pois apresenta sinais de have r escapado
do meio das chamas.
- As iniciais W. V. B. também se acham claramente
marcadas cm sua testa - interrompeu um segu ndo cavalariça. - Supus, naturalmente , que se tratasse das iniciais
de Wilhclm von Berlifitzing, mas todos, no castelo, dizem
que não conhecem, positivamen te, o cavalo.
Isso é mui to estranho! - disse o jove m barão com
ar meditativo c, ao que parecia, inconsciente do significado de suas palavras. - É, na verdade, um cavalo no -
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tável, um cavalo prodigioso! Embora, como acabam de
observar, um animal desconfiado e indomável. Bem, concordo em que fique comigo - acrescentou, após uma pausa. - Talvez um cavaleiro como Frederick de Metzengerstein possa domar mesmo o diabo dos estábulos d e Berlifitzing.
- O senhor conde está enganado. O cavalo a que nos
referimos não pertence aos estábulos de Berlifitzing. Se
tal fosse o caso, saberíamos que não devíamos trazê-lo à
presença de vossa nobre família.
- B certo! - observou o barão, secamente.
Nesse instante, um criado de quarto chegou afogueado,
com passos rápidos. Sussurrou ao ouvido de seu amo algumas palavras sobre o súbito desaparecimento de uma pequena parte da tapeçaria, num dos aposentos por ele indicado, entrando, ao mesmo tempo, em particulares de ordem
minuciosa e circunstancial. Mas, como falou ao seu amo
em tom muito baixo, nada escapou que pudesse satisfazer
a excitada cu riosidade dos cavalariços.
O jovem Frederick durante a informação parecia agitado por emoções diversas. Todavia, recobrou logo a compostura, e uma expressão de resoluta perversidade es tampou-se-lhe na fisionomia , ao dar ordens peremptórias para
que o aposento em questão fosse imediatamente fechado.
ficando a chave em seu poder.
- O senhor barão soube da desgraçada morte do velho
caçador Berlifitzing? - perguntou um dos vassalos, logo
após o cri ado de quarto ter-se afastado. c quando o imenso
cavalo que o nobre adotara como se u saltava c curvctcava,
com redobrada fúria , ao descer a longa alameda q ue se
es tendi a desde o palácio até os estábulos de Mctzengerstein.
- Não! - exclamou o ba rão, volta ndo-se abruptamente para o seu interlocutor. - Mo rto, diz você?
- f: verdad e, meu se nhor, e imagino que, para um
nob re de vosso nome, ta l notícia não seja má.
Um rápido sorriso es tampou-se no rosto do barão.
Como morreu ele?
Em seus imprudentes esforços para salvar pa rte de
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seus cavalos de caça favori tos, morreu, miseravelmente.
em meio das chamas.
- f:. . . ver ... da ... de ... ?! - exclamou o barão,
escandindo as sílabas, lenta e decisivamente, como se
impressio nado pela verd ade de uma idéia excitante.
- B verdade- repeti u o vassalo.
- Espantoso! - disse o jovem, calmamente, e vol tou.
tranqüilo, para o palácio.
Desde então, ope rou-se acentuada modificação na conduta ex terior do jovem e dissoluto Barão Frederick von
Metzengerstein. De fa to, sua conduta dece pcionou tudo que
se pudesse es perar e demonstrou estar cm desacordo com
as manobras de muitas mães, enquanto que seus hábitos
c maneiras se revelavam, ai nda mais do que antes, cm
desarmonia com os dos aristocratas vizi nhos. Ninguém tornou a vê-lo se não dent ro de seus próprios domín ios c.
nesse amplo mundo social, vivia absoluta mente a sós, a
menos que aque le es tran ho c impetuoso cavalo, co r de
fogo, que montava contin uamente, tivesse algum misterioso
d ireito ao títu lo de seu companheiro.
Não obstante, chegavam-lhe periodicamente às mãos,
du rante muito te mpo, n umerosos convites po r parte dos
vizi nhos. ·'Quereria o barão honrar nossa festa com a
sua presença?" .. Aceitaria o barão o convite para caçar
javalis cm nossa companhia?" '·Mctzcnge rstcin não caça".
" Mctzcngcrstein não irá'', eram as alt ivas c lacônicas respostas.
Esse~ repetidos insultos não podiam ser aturados po r
uma nobreza arrogante. Tais convites se torna ram menos
eo n.lia is, menos frcqücntcs c, com o tempo. cessaram inteiramente. A viúva do infortunado Conde de Bcrlifitzing
chego u mesmo a expressar a esperança de que " o barão
estivesse cm sua casa quando lá não quisesse estar. um a
vez q ue desdenhava a compan hia de se us iguais, c que
saísse a c a valo sem que o desejasse fazer, uma vez que
preferia a companhia de um an imal". Isto, sem dúvida.
constJtllla apenas uma explosão de ressentimento hereditário. c provava simplesmente quão sem sentido podem
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tornar-se nossas palavras, quando desejamos ser inusitadamente enérgicos.
As pessoas caridosas, no entanto, atribuíam a modificação operada na conduta do jovem nobre à natural tristeza de um filho ante a perda prematura de seus pais, mas
esqueciam sua lamentável c estouvada conduta durante o
breve período que se seguiu a tal perda. Alguns insinuaram que o jovem conde tinha, realmente, uma idéia exagerada de sua importância e de sua dignidade. Outros (entre
os quais poderíamos mencionar o médico da família) não
hesitavam cm referir-se a uma melancolia mórbida e a um
mal hereditário, enquanto que, entre a multidão, corriam
insinuações de natureza mais equívoca.
Na verdade, o apego do barão pelo seu cavalo recémadquirido - um apego que parecia aumentar a cada nova
demonstração da ferocidade c das propensões demoníacas
do animal - foi encarado, afinal, por todas as pessoas
sensatas, como um fervor odioso c nada natural. Em pleno
fulgor do meio-dia , ou cm horas mortas da noite, doente
ou saudável, na calma ou cm meio de tem pestades, o jove m Metzcngerstein parecia pregado à sela do animal gigantesco, cujas indomáveis audácias tão bem se harmonizavam com o seu próprio es pírito.
Havia, além disso, circunstâncias que, aliadas aos últimos
acontecimentos, davam um caráter sob renat ural c portentoso àquela mania do cavaleiro, bem como à capacidade
~o corc.cl. O espaço que este franqueava num único salto
fora CUidadosamente medido. verificando-se que ultrapassava, por uma diferença assombrosa, mesmo os cálculos
mais amplos c inacreditáveis. Ademais. o barão não dera
nome algum ao animal, embora todos os se us outros cavalos se distinguissem por denominações características.
Seu estábulo estava situado a certa distância dos outros
c, com respeito à limpeza c a todos os serviços necessários, ninguém, execro o próprio dono. se atrevia a realizá~los, ou sequer, mesmo. a en trar no recinto cm que o
ammal se encontrava. Observou-se também que, embora
os três moços de estrebaria que o haviam apanhado ao
fugir do incêndio dos estábulos de Bcrlifitzing tivessem
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conseguido detê-lo por meio de um laço e de um cabresto,
nenhum dos três podia afirmar com certeza que, durante
aquela perigosa luta ou em qualquer ocasião ulterior, tivesse conseguido colocar a mão no corpo do animal. As
provas de inteligência especial de um nobre e fogoso corcel não seriam decerto capazes de despertar tão viva atenção, mas havia certas circunstâncias que se impunham aos
espíritos ~ais cét~cos e fleumáticos, e dizia-se que, às vezes, o arumal fazta com que a multidão curiosa se encolhesse de horror, ante a profunda e impressionante significação de seu terrível escoicear - ocasiões em que o
jovem Metzengerstein empalidecia e recuava ante a expressão penetrante e quase humana com que o cavalo o fitava.
Entre todo o séquito do barão, porém, ninguém duvidav~ do ardente e extraordinário afeto que o jovem nobre
· senha pelas fogosas qualidades de seu cavalo; ninguém,
exceto um infeliz e insignificante pajem, cujas deformidades físicas eram de todos conhecidas e cujas opiniões
não mereciam a mínima atenção. Tinha (se é que suas
idéias são dignas de referência) a desfaçatez de afirmar
que seu amo não saltava jamais à sela sem que experimentasse um inexplicável e quase imperceptível estremecimento, e que, ao voltar de suas longas e habituais correrias a cavalo, uma expressão de maldade triunfante
deformava todos os músculos de seu rosto.
Certa noite tempestuosa, Metzengerstein, despertando de
pesado sono, descera, como um louco, de seus aposentos
e, montando a cavalo a toda pressa, desaparecera, aos
saltos de seu animal, nos labirintos da floresta. U m acontecimento assim tão comum não despertou, particularmente, a atenção de ninguém, mas seu regresso foi aguardado com viva preocupação por parte de seus criados,
quando, depois de algumas horas de ausência, as estupendas e magníficas ameias do Palácio Metzengerstein
começaram a crepitar e a oscilar em suas bases, sob a
ação de uma massa densa e lívida de indomável incêndio.
Como as chamas, quando pressentidas, já haviam feito
tão terrível progresso, a ponto de tornar evidentemente
inúteis quaisquer esforços no sentido de salvar uma parte
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qualq uer do edifício, a vizinhança, atôn ita, pe rmanecia
ociosa em se u redor, tomada d e silencios a, senão apática
perplexidade. Mas um novo e pavoroso o bje to prendeu a
atenção da multidão, provando quão mais intensa é a
e moção produzida nos sentimentos d e um a multidão pela
con templação de uma agonia hum a na do que a nte a causada pelos es petáculos mais espantosos da ma téria inanimada.
Na longa alameda ladeada de velhos ca rvalhos, que.
começand o na floresta, cond uzia até a entrada pri nci pal
do Palácio Metzenge rstein, um corcel, montado por um
cavaleiro de cabeça descoberta e com as roupas em desordem, su rgiu com uma impe tuosidad e que superava a do
próprio De mônio da T empestade.
Naquela desabalada carreira, o cavaleiro, indubitavelme nte, não controlava a sua montaria . A angústia de seu
rosto, os esforços convulsivos de toda a sua pessoa revelavam a luta sobre-human a a que estava entregue - mas
ne nhum som, salvo um único grito, escapava de se us lábios
lacerados, que ele, no auge de seu terror, mordia repetidamente. Em certo momen to, o tropel do a nimal ressoou,
agudo c penetrante, erguendo-se acima do cre pi tar das
c hamas c do ui vo do vento; um insta nte depois, transpondo
de um único salto o portão c o fosso, o cavalo galgou as
escadas scmidestruíd as do palácio c desapareceu , co m o
cavaleiro, e ntre os torvelinhos do caótico fogo.
Cessou imediatamen te a fú ria da tempestade. seguindose-lhe uma calma mortal. Uma chama esbranquiçad a ainda
envolvia o edifício como uma mo rtalha c, cvolando-se no
ar tranqüilo, produziu um clarão sobren at ural, enqu anto
que uma nu vem de fumo, desce ndo pesadamente sobre as
ameias, formou a nítida c colossal figura de 1m1 cavalo.
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NUNCA APOSTE SUA CABEÇA
COM O DIABO

Conto moral
"Con tal que las costumbres de un autor", diz Dom
Tomás de las Torres, no prefácio de seus Poemas amorosos, "sean puras y castas, importa muy poco que no sean
igualmente severas sus obras", querendo dizer que, contanto que seja pessoalmente pura a moral de um autor,
nada significa a moral de seus livros. Achamos que Dom
Tomás se encontra agora no Purgatório, por causa dessa
afirmativa. Seria também coisa inteligente, no que concerne à justiça poética, conservá-lo ali, até que seus Poemas
amorosos saiam do prelo, ou sejam definitivamente abandonados nas estantes, por falta de leitores. Toda obra de
ficção deveria ter uma moral; e o que vem mais a propósito, os críticos já descobriram que toda ficção a tem:
Filipe Melanchton escreveu, há algum tempo, um comentário sobre a batraquiomiomaquia ·e provou que o objetivo do poeta era suscitar o desgosto pela sedição. Pierre
La Seine, dando um passo mais adiante, mostra que a
intenção era recomendar aos jovens a temperança no
comer e no beber. Da mesma forma, também, Jacobus
Hugo se convenceu de que, com Euenis, queria Homero
insinuar a figura de João Calvino; com Antinous, a de
Martinho Lutero; com os lotófagos, os protestantes, em
geral, e com as harpias, os holandeses. Nossos mais modernos escoliastas são igualmente agudos. Esses sujeitos demonstram a existência de um significado oculto, em Os
antediluvianos, de uma parábola em Powhatan, de novas
intenções em O pintarroxo e de transcendentalismo em O
pequeno polegar. Em resumo, ficou demonstrado que
nenhum homem pode sentar-se a escrever, sem uma profundíssima intenção. Dessa forma, poupa-se, em geral,
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muita perturbação aos autores. Um romancista, por exemplo, não precisa te r c uid ado com a sua moral. Ela está
al i, isto é, está em alguma parte, e a moral e os críticos
podem tomar conta d e si mesmos. C hegado o tempo próprio, tudo o que o cavalheiro tencionava, c tudo o que
e le não tencionava, será trazido à luz no Dia/, o u no
Down Easter, juntamente com t udo o que ele devia ter
tencio nado e o resto que ele claramente pretendia te ncionar: de modo que tudo dará certo, no fim.
Não há razão, por conseqüênci a, para o ataque con tra
mim lançado por certos ignorantes, po r e u nunca ter escrito
um conto moral, ou, em termos precisos, um conto com
um a moral. Não são e les , os críticos, predestinados a me
pôr em cena, ou a desenvolver a minha moral: este é o
segredo. A propósito, o Néscio Trimestral Norte-A mC'ricuno
fá-los-á envergonharem-se de sua estupidez. Entre me ntes,
a fim de protelar a execução, a fim de mitiga r as acusações contra mim, ofereço a triste história , um a história sobre cuja evidente mora l não poderá have r discussão
alguma, desde que aque le que a procura possa lê-l a nas
letras garrafais, que formam o título do conto. Eu merece ri a apla usos por esse arranjo, bem mais intel igente qu e
o d e La Fontaine c de outros, que transferem o conceito,
até o último instante, e assi m o levam disfarçadamcntc até
o cansativo fim de suas fábul as.
Dejunctí injuria ne uffícíuntur 1 era um a le i das doze
tábuas, c De mortuis nil nísi honum 2 é uma excele nte
injunção, mesmo que o morto c m questão não passe de
um defunto joão-ninguém. Não é minha intenção, porém,
vituperar meu falecido amigo Toby Dammit. Era um pobrediabo, que vivia como um cão, é verd ade, c foi de uma
morte de cão que morre u; mas não e ra digno de censura
por causa de seus vícios. Procederam de uma deficiência
natural de sua mãe. E la fez o que pôde para castigá-lo,
enquanto ainda pequeno porque os deveres para sua
bem ordenada mente eram sem pre prazeres, c as cria nças,
'
2

Nâu se fala mal dos mortos. (N. do E .J
Dos mortos. sú se fala bem . (N. do E.)
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como as postas de ca rne dura, ou as modernas oli vei ra ~
g regas, são as melhores de se bater - , porém. pob re
mulher! Ti nha a tlesgraça tle ser canhota c uma criança
su rrada ca nh otamentc o mais que podia ficar era can hotamcn tc impune. O muntlo gi ra da tlircita para a esqu erda.
Não se úcverú, pois , açoita r uma criança da csq uc rtl a para
a direita. Se cada golpe, na dircção própria, la nça fora uma
mú propensão. conclui-se t jU C caúa pa ncada, numa tlircçào
oposta, soca para tlcntro sua pa rte de maltladc. Estive
muitas vezes presente aos casti gos de Toby c, mesmo pelo
modo com q ue e ra cscouccatlo, potlia perceber que. dia a
tlia , se tornava cada vez pi or. Afin al vi, com lúgrimas nos
olhos, que não havia mais esperança algum a pa ra o velhaco. c, um tlia, ao ser su rratlo até ficar de cara tão
pre ta, tlc tal modo que poderia ser to mado por um africaninh o c, ve ndo <.JUC nenhum efeito se lhe protluzira, a não
se r o tlc fazê-lo retorcer-se a té desmaiar, não pude mais
con te r-me, c caí de joelhos, imediatamente, erguendo a
voz c profetizantlo a sua ruína.
O fato é qu e a sua precocidade no vício era espantosa .
Aos cinco meses de idade, cost umava e nfurece r-se de tal
sorte, que fi cava incapaz de gr ita r. Aos seis meses, surpreendi-o mord e ndo um baralho de cartas. Aos sete .ncscs,
tinha o húbito tlc agarrar c beijar os bcbês fê mc<J:,. Aos
o ito meses, recusou-se pere mptoriamente a pôr sua assinatura num compromi sso de temperança. Assim continuo u a
cresce r c m iniqüidade, mês após mês, até que, ao te rmo
de seu primeiro ano, não somente te imou cm usar bigodes,
mas con traíra uma tend ência a praguejar c blasfema r c a
reforçar suas afirmativas por meio de a postas.
Foi cm conseqüência desta última prática, nada cavalheiresca, que a ruína, que cu havia predito a Toby Dammit, a lcançou-o afina l. O húbito ti nha ·'crescido co m o seu
crescimento c se fo rti ficado com sua fo rça", de modo qu e.
tJUando se fez homem, d ificilmente podia e nunciar uma
frase, se m inte rcalá-la com apostas de jogo a d inheiro. Não
qu e ele realmen te fizesse apostas, não. Fare i ao meu a migo
a justiça de dizer que, para ele, seria mais fácil botar ovos.
Co m ele aqui lo era uma simples fórmula, nada mais. Suas
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expressões nesse particular não tinha nenhuma significação
apropriada. Eram simples, senão mesmo inocentes expletivos - frases imaginativas com que arredondar um período. Quando ele dizia: "Aposto com você isso c aquilo",
ninguém jamais pensava em tomar a palavra ao pé da
letra; contudo, não podia deixar de pensar que era meu
dever reprimi-lo. Aquele hábito era imoral c isso mesmo
lhe disse . Era uma coisa muito vulgar pedir-lhe eu que
acreditasse. Era desaprovado pela sociedade - e aqui não
disse senão a verdade. Era proibido por um decreto do
Congresso - não tinha eu aqui a mínima intenção de
dizer uma mentira. Admoestei-o - mas tudo em vão.
Provei - mas inútilmente. Roguei - ele sorriu. Implorei
- ele riu . Preguei - ele escarneceu. Ameacei - ele
decompôs. Bati-lhe - chamou a polícia. Quebrei-lhe o
nariz- assoou-se e apostou sua cabeça com o diabo, que
eu não ousaria te ntar de novo a expe riência.
A pobreza era outro vício que a típica deficiência física
da mãe de Dammit tinha-lhe imposto. Ele era terrivelmente pobre ; c essa era," sem dúvida, a razão de suas
expressões explctivas de apostas rara mente tomarem o
aspecto pecuniário. Não vacilo cm afirma r que jamais o
ouvi cm pregar uma linguagem como esta: " Apostarei um
dóla r com você". Dizia ha bitualmente: "Apostarei o que
você quiser", ou "Apostarei o que você tiver coragem",
ou "Apostarei com você uma bagatela", ou mesmo, mais
significativamente ainda, "Apostarei minha caheça com o
cliaho".
Esta última fórmula parecia agradar-lhe mais, talvez
porque envolvesse menos risco, pois Dammit se tornara
excessivamente parcimonioso. Tivesse-o alguém pegado
pda palavra, como sua cabeça era pequena, sua perda
seria também pequena. Mas essas são reflexões minh as c
não posso absolutamente garantir que esteja certo no atrihuí-las a ele. Em todo caso, a frase cm questão aumentava diari amente de predilcção, não obstante a grande
impropriedade de um homem aposta r seus miolos, como
se fossem notas de banco. mas esse era um ponto que a
perversidade de ânimo de meu amigo não lhe permitia
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compreender. Por fim, abandonou todas as outras formas
de aposta e entregou-se inteiramente a "Apostarei minha
cabeça com o diabo", com uma pertinácia e exclusividade
de devoção que me desagradavam não menos do que me
surpreendiam . Sempre me desagradam as circunstâncias
com que não posso contar. Os mistérios obrigam a gente
a pensar e dessa forma fazem mal à saúde. A verdade é
que havia qualquer coisa no ar, no modo como Dammit
costumava exprimir sua ofensiva frase , alguma coisa na
sua maneira de enunciá-la, que, a princípio, me interessou,
mas depois me deixava pouco à vontade, algo que, à falta
de um termo mais preciso no momento, permito-me chamar de esquisito; mas que Coleridge teria chamado de
místico, Kant de panteístico, Carlyle de evasivo c Emerson de hiperexcêntrico. Comecei por não gostar daquilo
absolutamente. A alma de Dammit achava-se em perigosíssimo estado. Resolvi pôr em jogo toda a minha cloqüência para saivá-la. Fiz votos de servi-lo, como São
Patrício, na crônica irlandesa, diz-se que servira o sapo
- isto é, "des pertou-o para o sentido de sua situação".
Pus mão à tarefa imediatamente. Mais uma vez entreguei-me à ad moestação. Depois empreguei minhas energias,
para uma tentativa final de censura amigável.
Terminada minha preleção, Dammit procedeu de manei ra esquisita. Por alguns instantes permaneceu cm silêncio, olhando-me simplesmente, de modo indagado r. para
o rosto. Depois jogou a cabeça para um lado e elevou as
sobrancelhas o mais que pôde. Em seguida espalmou as
mãos c encolheu os ombros. Depois piscou o olho direito
e em seguida repetiu o gesto com o esquerdo. Depois
fechou bem ambos os olhos c cm seguida arregalou-os de
tal maneira que comecei a ficar seriamente alarmado com
as conseqüências. E ntão, aplicando o polegar ao nariz.
achou por bem fazer um indescritível movimento com o
resto dos dedos. Finalmente, pondo as mãos nos quad ris.
condescendeu cm responder.
De tudo o que ele disse, posso lembrar-n1c apenas dos
pontos principais. Ficar-me-ia agradecido se cu contivesse
minha língua. Não queria saber de meus conselhos. Não
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aceitava nenhuma de minhas insinuações. T inha idade suficiente para cuidar de si mesmo. Pensava eu que ele ainda
era o bebê Dammit? Pretendia e u dizer qualquer coisa
contra seu caráter? Pretendia insultá-lo? Era eu um maluco? Teria minha mãe con hecimento, em suma, de minha
ausência do domicílio? Fazia-me esta últim a pergunta.
como a um homem de verdade, e se obrigaria a voltar
para casa de acordo com a minha resposta. Uma vez mais,
tornou a pergunta r, ex plicitamente, se minh a mãe sabia
que eu estava fora. Minha confusão - disse ele - me
traía e apostaria sua cabeça com o diabo. como ela não
sa bia.
Dammit não parou para que eu replicasse. Dando volta
nos calcanhares, saiu de minha presença, com indigna
precipitação. Foi bom que assim o fizesse. Meus se ntime ntos tinham sido magoados . Até mesmo minh a cólera
havia despertado. Por uma vez sequer teri a tomado a sério
sua insultante aposta. Teria ganho para o A rgui-Inimigo a
pequena cabeça de Dammit, pois minha mãe esta 1•a ciente
de minha ausência, apenas temporária, de casa.
Mas Khoda shefa midêhed (o céu dá re médio) - como
dizem os muçulmanos, quando a gente lhes pisa nos pés.
Fora no prosseguimento do meu dever que tinha sido insultodo c suportei o ins ulto como um hom e m. Porém, agora.
p~recia-me que cu fi ze ra tudo qua nto se podia exigir de
m1m , no caso daquele mise rável indivíduo, c resolvi não
mais incomodá-lo com mci..Js conselhos. deixando-o e ntregue
a si mesmo c à sua co nsciência. Mas, e mbora me abstivesse de dar-lhe meus conselhos, não conseguia desligar-ml'
totalmente de sua companhi a. Cheguei ao ponto d e acei tar
algumas de suas me nos repreensíveis tendências c vezes
houve cm qu e me surpreendi elogiando seus perversos
gracejos. como fazem os epic uri stas co m a mostarda, com
lágrimas nos o lhos, tão profundamente me afligia ouvir
sua conversa depravada.
Um belo dia, tendo saído a passear juntos, de braços
dados , nosso caminho nos levou à d ircção de um rio.
Havia uma ponte c resolvemos atravessá-la. A ponte fora
co berta, a fim de protegê-la das intempéri es, e a pa~-
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sagem abobadada, em virtude das poucas janelas, era inco ·
modamcnte escura. Ao penetrarmos na passage m, o contraste ent re o brilho exterior c a escuridão interna choco u
pesadamente contra me u es pírito. O mesmo não acontece u
ao infê!liz Dammit, que se prestara a apostar com o diabo
a cabeça, que eu havia desancado. Mostrava-se ele de
um bom humor incomum. Estava excessivamente ani mado,
tanto que passei a considerar que havia um não sei quê
de incômoda suspeita. Não era impossível que estivesse
ele afctado por algo de transcendental. Não so u bastantemente versado, porém. no d iagnóstico dessa doe nça para
falar com segurança a respeito do assunto. E infel izmente
não se achava ali presente nenhum de meus amigos do
Dia/. Sugiro a idéia. não obstante, por causa de certas
espécies de austera bufonaria, que pareciam domi nar meu
pobre am igo, força ndo-o a portar-se como um palhaço de
si mesmo. Nada o satisfazia senão mover-se c saltar em
redor, acima c abaixo de tudo quanto encontrava cm seu
caminho, ora gritando, o ra ciciando toda a casta de estranhas palavras, grandes c peque nas, conservando, no en tanto. todo o tempo. o rosto mais grave do mundo. Na realidade, não sabia se deveria dar-lhe pontapés, ou ter piedade
dele. Afinal. tendo quase atravessado a ponte, aproximáva mo-nos do termo do ca minho para pedestres, quando
fo mos barrados por um torniquete de certa altura. Passei
por ele sossegadamen te, fa ze ndo-o girar como de costume.
Mas essa volta não satisfez a Dammit. Teimou c m pular
o torniq uete c disse que podia saltar por ci ma dele, de
pés juntos no ar. Conscie ntemen te fa lando. não ac redita va
que ele pudesse fa zer tal coisa. O melhor saltador de pés
juntos. c m todos os estilos. era meu amigo, o Senhor Carlylc, c como cu sabia yue ele não podia fa~ê-lo. não acreditava que Toby Dammit o fizesse. Por isso disse-l he. cm
breves palavras, que ele e ra um fanfa rrão. c não podia
fazer o que dizia. Ra zão tive depois de me entristecer
disso, porque ele imediatamente se ofereceu a apostar sua
cahera co111 o diaho, como o faria.
Estava a ponto de replicar, não obsta nt e minhas a nt eriores resoluções. com certa rispidez. contra sua impiedade.
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ljUando ouvi bem perto de meu cotovelo uma leve tosse ,
que soou bem parecida com a pronúncia. da interjeição
·'hei". Dei um pulo e, com surpresa, olhct em torno de
mim. Meu olhar caiu, afinal, sobre um canto da armação
da ponte c sobre a figura de um velhinho coxo, de venerável aspecto. Nada poderia ser mais reverendo que toda
a sua aparência, pois não somente usava um terno preto,
mas a camisa era impecavelmente limpa c o colarinho bem
engomado caía-lhe sobre a gravata branca. Usava o cabelo
repartido ao meio, como o de uma moça. As mãos estavam entrelaçadas reflexivamente sobre o estômago e os
olhos cuidadosamente erguidos para o alto.
Observando -o mais atentamente , notei que sobre a
calça usava um avental de seda preta, fato que achei bastante estranho. Antes, porém, que tivesse tempo de faze r
qualquer reparo, a respeito de tão singular circunstância ,
ele me interrompeu, com um segundo "hei!".
Eu não estava imediatamente preparado para replicar a
essa segunda observação. O fato é que advertências de tão
lacônica natureza são quase irrespondíveis. Sei de uma
revista trimestral que foi emudecida com a palavra "palavrório!". Portanto, não me envergonho de dizer que me
voltei para Dammit, a fim de pedir ajuda.
- Dammit- falei - , que é que você fez? Não ouve
o cavalheiro dizer "hei"?
Olhei desabridamente para meu amigo, enquanto assim
me dirigia a ele; pois, para falar a verdade, sentia-me
particularmente perplexo, c quando um homem está particularmente perplexo, deve franzir as sobrancelhas e parecer selvagem; de outro modo, pode estar perfeitamente
certo de que parecerá um louco.
- Dammit! - observei (isso soava, entretanto, mais
como uma praga, coisa que estava mais longe do que tudo
do meu pensamento) 1. - O cavalheiro está dizendo "hei!".
Não tento defender minha observação, com relação à
sua profundeza; nem eu mesmo a considerei profunda;

mas notei que o efeito de nossas palavras nem sempre nos
parece proporciona l à sua importância; e se eu tivesse
lançado a Dammit, de modo completo, uma bomba de
Paixhans 1, ou se lhe tivesse atirado à cabeça o Poetas e
poesia de América7 , ele não poderia ter ficado mais desconcertado do que quando me dirigi a ele, com estas simples palavras: "Dammit, que é que você faz? Não ouve o
cavalheiro dizer 'hei'?"
- Que disse? - arquejou ele, afinal, depois de mudar
mais de cores do que o faria um pirata, uma depois da
outra, quando perseguido por um navio de guerra.- Você
tem absoluta certeza de que ele disse "isso"? Bem, afinal
de contas, já que agora estou metido nisso, podemos muito
bem enfrentar o caso friamente. L á vai, então: hei!
Aí o velho sujeitinho pareceu satisfeito, só Deus sabe
por quê. Deixou seu luga~ ~o canto da pont~, coxeou par_a
a frente com gracioso treJeito, segurou a mao de Damm1t
e sacudiu-a cordialmente, olhando-o todo o tempo, fixamente, no rosto, aparentando a mais inalterada benevolência que é possível ao espírito do homem imaginar.
- Estou absolutamente seguro de que você ganhará,
Dammit - disse ele, com o mais franco de todos os sorrisos - , mas, por simples formalidade, somos obrigados
a fazer uma experiência, você entende.
- Hei! - replicou meu amigo, tirando o paletó, com
profundo suspiro e, amarrando um lenço em torno da cintura, fez uma inexplicável alteração no semblante, como
fazer-se zarolho e abaixar os cantos da boca. - Hei! Hei!
- repetiu ele novamente, depois de uma pausa. E nenhuma outra palavra além de "hei" conseguiu dizer depois
disso.
- Ah! -pensei eu, sem expressar-me em voz alta. Este silêncio vindo de Toby Dammit é totalmente extraordinário, e não é mais· do que conseqüência de sua anterior
loquacidade. Um extremo leva a outro. Ter-se-ia ele esque-

rrocadi/ho com a expressão damn it . .. dane-se", ou .. wí para o
inferno". (N. do T.)

General francês, inventor de vários engenhos bélicos. (N . do T.)
Antologia de autoria de Rufus Wi/mot Griswold, pastor protestante, que se desaveio, certa vez, com Edgar Poe. (N. do T.)
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cido das vanas perguntas irrespondíveis que me fez tão
flue ntemente, no dia de minha última preleção? Afinal d e
contas, está ele c urado de seu transcendentalismo.
Hei! - replicou Toby, justamente como se estivesse
a ler meus pensamentos e parecendo um velho carneiro a
devanear.
Então, o velhote segurou-o pelo braço, levando-o mais
para. dentro da escuridão da ponte, poucos passos além do
torn1quete.
- Meu bom amigo - disse ele - , faço questão de lhe
dar dis~ância. EsRere aqui, até que eu tome lugar junto
ao tormquete, a fim de poder ver se· você pula por cima
dele, bela e transcendentalmente, sem deixar de fazer ne~hum dos floreios do pulo de pés juntos. Simples formalidade, naturalmente. Eu direi: um, dois , três e larga!
. Dito isto, tomou posição junto ao torniquete, parou um
msta.nte, como se estivesse a refletir profundamente, em
segUJ?a olhou para cima e, pensei eu, deu um leve sorriso;
depo1s agarrou os cordéis do avental, lançou então um
longo o lhar para Dammit e, finalmente, pronunciou as
palavras combinadas:
- Um ... dois .. . três ... e ... larga!
~xatamente, ao ouvir a palavra " larga", o meu pobre
am1go lançou-se em impetuoso galope. O estilo do salto
não foi muito alto, como o do Senhor Lord, nem também
muito baixo, como o dos críticos do Senhor Lord 1 mas
no t~do, po~so afirmar q.ue ele se sairia bem. E que' acon~
tecena se nao o consegUisse? Ah! Essa era a questão: que
sucederia?
- Que direito - disse eu comigo mesmo - tinha o
ve lhote de obrigar qualquer outro cavalheiro a pular?
Aquele velho manquitola! Quem era ele? Se me pedisse
para pular, eu n ão o faria, evidentemente, e não me importava que diabo fosse ele.
A ponte, como disse, era abobadada e coberta, de maneira muito ridícula, tendo sempre um eco muito incômodo, um eco que eu nunca antes observara tão particular1

Poeta C011temporâ11eo de Poe, de escassa 11otoriedade. (N. do T .J

256

me nte, como quando pronunciei as quatro últimas pala vra~
de minha obse rvação.
~as o que cu disse, o~ o <.JUC cu pensei, ou o <.jU e cu
ouv1, ocupou apenas um msta ntc. Em menos de cinco segundos, após sua partida, o meu pobre T oby tinha dado
o pulo. Eu o vi correndo agilmen te, alçando-se grandiosamcnt.c do soalho da ponte, traçando os mais espa ntosos
floreiOs com as pe rnas , enquanto subia. Vi-o alto no ar.
pulando admiravelmente, uc pés juntos, por cima do torniquete c, sem dúviua, pensei que e ra uma coisa insolitamente singular que ele não continuasse o pulo. Mas o pulo
inteiro fora questão de momento. E, antes que tivesse
tc~po de pensar profundamente, Dammit recuou para
ba1xo, completamente de costas, no mesmo lado do torniquete, de onde havia partido. No mes mo instante, vi o
velhote coxeando, no auge da velocidade, apanhar c e nrolar
no seu avental algo qu e caíu pesadamente nel e, da escu ridão do arc.o •. just~mcntc por ci~a do torniqu ete. Fiquei
bastante aton1to, d1antc uc tudo 1sso; mas não tive te mpo
de pensar, porque Dammit se conservava particularme nte
silencioso, concluindo c u <.JUC ele deveria estar muito magoado c necessita va de meu auxílio. Corri para o seu lado
c descobri qu e ele havia recebido o que pode ser chamado
uma séria injúria. A verdade é <.JUC ele tinha sido privauo
de sua cabeça, a qual, depois de acurada procura, não pude
encontrar cm parte alguma, de modo <.JUe decidi-me a levá-lo para casa c cham ar os homeopatas.
En tremen tes, um pensamento me abalou c cu cscancarci
uma janela da ponte, quando u triste ve rdade imediatamente invadiu- me o espírito. Cerca de cinco pés, justamente acima du extremidade do torniquete c cruzando o
arco do passeio, como <.JUC formando um ganc ho, estendia-se uma lisa barra d e ferro, colocada hori zontalmente
c que era de uma séri e d e barras, <.jUe serviam para reforçar
a estru tura, c m toda a sua extensão. Com a extremidade
desse gancho é que pareceu evidente ter-se posto o pescoço de me u infortunado amigo precisamente cm contato.
Não sobreviveu ele muito te mpo à sua terrível perda.
Os homeopatas não lhe deram suficientes dosczinhas de
257

remédio e o pouco que deram ele hesitou em tomar. De
modo que, no fim, piorou e veio a morrer, dando assim
uma lição a todos os viventes desregrados. Orvalhei-lhe o
túmulo com minhas lágrimas, esculpi uma barra sinistra
no escudo da família, e, quanto às despesas gerais do
enterro, enviei minha muito moderada conta aos transcendentalistas. Os velhacos recusaram-se a pagá-la, de modo
que tive de desenterrar imediatamente Dammit e vendê-lo
para comida de cachorro.
(Este conto foi publicado sob o título de Never
bet your head no Graham's Lady's and Gentleman's Magazine, em setembro de 1841.)
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O POÇO E O PÊNDULO

lmpia tortorum longos hic turba furores
Sanguinis innocui, non satiata, aluit,
Sospite nunc patria, fracto nunc ftmeris antro,
Mors ubi dira fuit vita salusque patent. 1

(Quadra composta para as portas de um mercado
a ser erigido no terreno do Clube dos Jacobinos,
em Paris.)

Estava exausto, mortalmente exausto com aquela longa
e, quando por fim me desamarraram e pude sentar-me, senti que perdia os sentidos. A sentença - a terrível sentença de morte - foi a última frase que chegou,
claramente, aos meus ouvidos. Depois, o som das vozes
dos inquisidores pareceu apagar-se naquele zumbido indefinido de sonho. O ruído despertava em minha alma a
idéia de rotação, talvez devido à sua associação, em minha
mente, com o ruído característico de uma roda de moinho.
Mas isso durou pouco, pois, logo depois, nada mais ouvi.
Não obstante, durante alguns momentos, pude ver, mas
com que terrível exagero! Via os lábios dos juízes vestidos
de preto. Pareciam-me brancos, mais brancos do que a
folha de papel em que traço estas palavras, e grotescamente finos - finos pela intensidade de sua expressão de
firmeza, pela sua inflexível resolução, pelo severo desprezo
ao sofrimento humano. Via que os decretos daquilo que
para mim representava o destino saíam ainda daqueles
lábios. Vi-os contorcerem-se numa frase mortal; vi-os proagonia -

1 Aqui, a multidão ímpia dos carrascos, insaciada, alimentou sua
sede violenta de sangue inocente. Agora, salva a pátria, destruído
o antro do crime, reinam a vida e a salvação onde reinava a cruel
morte. (N. do E.)
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nunciarem as sílabas de meu nome - e estremeci, pois
nenhum som lhes acompanhava os movimen tos. Vi, também, durante alguns mom entos de d elírio e terror, a suave
e quase imperceptível o ndulação d as negras tapeçarias
que cobriam as paredes da sala, e o meu olhar caiu então
sobre as sete grandes velas que estavam em cima da mesa.
A princípio, tiveram para mim o aspecto de uma caridade,
e pareceram-me anjos brancos e esguios que deveriam salvar-me. M as, de repente, uma náusea mo rtal invadiu-me a
alma, e senti que cada fibra de meu corpo estremecia como
se houvesse tocado os fios d e um a bateria galvânica. As
for mas angélicas se converte ram em inexpressivos espectros com cabeças de chama, e vi que não poderia esperar
delas auxílio algum. E ntão, como magnífica nota musical,
insinuou-se em minha imaginação a idéia do doce repouso
q ue me agua rdava no túm ulo. Chegou suave, furtivam ente
- e penso que precisei d e muito tempo para apreciá-la
devidamente. Mas, no instante preciso em q ue meu espírito começava a sen tir c alimentar essa idéia, as figuras
dos juízes se dissiparam, co mo po r arte d e mágica, ante
os meus olhos. As grandes velas reduziram-se a nada ; suas
chamas se apaga ram po r completo e so breveio o negro r
das trevas; todas as se nsações pareceram desa parecer como
nu ma queda lo uca da alm a até o Hades. E o uni ve rso
transformo u-se em noite, sil êncio, imo bilidad e.
E u d esmaia ra; mas, não obstante, não posso d izer que
ho uvesse perdid o de todo a consciência. Não procurarei
defi ni r , nem d escrever sequer, o que d ela me restava. Nem
tudo, po rém, es ta va perdido. E m meio d o mais profundo
sono. . . não! E m meio do delírio. . . não! E m meio d o
desfalecimento. . . não ! E m meio da morte . . . não! Nem
mes mo na mo rte tudo está perdi do. Do cont rário, não haveri a imortalidad e para o homem . Quando des pertam os do
mais profun do sono, desfazemos as teias de aranh a de
algum sonho. E, não obstan te, um segundo de pois não nos
lembra mos de haver sonh ado, por mais d elicada q ue ten ha
sido a te ia . Na volta ü vi da, depo is d o des maio, há duas
fases: o ~c ntim cn to da existência mo ral o u es piritual c o
da existência física. Parece provável q ue, se ao chegar it
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segunda fase tivéssemos de evocar as imp ressões da p rimeira, tornaríamos a encontrar todas as lembr anças eloqüen tes do abismo do outro mundo. E q ual é esse abismo?
Como, ao menos, poderemos distinguir suas som bras d as
do túmulo? Mas, se as impressões do que chamamos primeira fase não nos acodem de novo ao chamado da vontade, acaso não nos aparecem d epois de longo intervalo,
sem ser solicitadas, enquanto, maravilhados, perguntamos a
nós mesmos de onde provêm? Quem nunca perdeu os
sentidos não descobrirá jamais estranhos palácios e rostos
singularmente familiares ent re as chamas ardentes; não contemplará, flutuante no ar, as melancólicas visões que muitos talvez jamais con tem plem; não meditará nunca sobre
o perfume de alguma flor desconhecida, nem mergulhará
no mistério de algu ma melodia que jamais lhe chamou
antes a atenção.
Em meio de meus freqü entes e profundos esforços pa ra
recordar, em meio de minha luta tenaz para apreender
a l~um vestígio d esse es tado de vácuo aparente em que
mmha al ma mergulhara, ho uve breves, brevíssimos instantes cm que julguei triunfa r, momentos fugidias cm que
cheguei a reuni r lemb ranças que, em ocasiões posterio res,
meu raciocínio, lúcido, me afi rmo u não poderem refe rir-se
senão a esse estado em que a consciência parece aniqu ilada. E ssas somb ras de lembr anças aprese ntavam, indisti nta mente, grandes fig uras que me carregavam, t ransportando-me, silenciosamente , pa ra baixo ... para baixo ... ainda
ma is pa ra baixo . . . até q ue u ma vertigem horríve l me
o pri mia, ante a idéia de q ue não tinha mais fim tal descida .
Também me lembro de que despertavam um vago horror
~o fundo de meu coração, devido p recisamente à tranqüiIIdade sobrenatural desse mesmo co ração. Depois, o senti men to de uma súbita imobilidade em tudo o q ue me cercava, como se aqueles que me ca rregavam (espa ntosa comi tiva !) ult rapassassem, em sua descida, os limites do ilimitado, e fizessem uma pausa, ve ncidos pelo cansaço de seu
esforço. Depois d isso, lemb ro-me de uma sensação de monotonia c de um idade. Depois, t udo é loucura - a loucu ra
da memória que se agita entre coisas proibidas.
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I
Súbito, voltam à minha alma o movimento e o som o movimento tumultuoso do coração e, em meus ouvidos,
o som de suas batidas. Em seguida, uma pausa, em que
tudo é vazio. Depois, de novo, o som, o movimento e o
tato, como uma sensação vibrante que penetra em meu
ser. Logo após, a simples consciência da minha existência,
sem pensamento - estado que durou muito tempo. Depois,
de maneira ext remamente súbita, o pensamento, e um trêmulo terror - o esforço enorme para compreender o meu
verdadeiro estado. Logo após, vivo desejo de mergulhar
na insensibilidade. Depois, um brusco renascer da alma e
um esforço bem sucedido para mover-me. E, então, a lembrança completa do que acontecera, dos juízes, das tapeçarias negras, da sentença, da fraqueza, do desmaio. Esquee que
cimento completo de tudo o que acontecera somente mais tarde, graças aos mais vivos esforços, consegui recordar vagamente.
Até então, não abrira ainda os o lhos. Sentia que me
achava deitado de costas, sem que estivesse atado. Estendi
a mão e ela caiu pesadamente sob re alguma coisa úmida
e dura. Deixei que ela lá ficasse durante muitos minutos,
enquanto me esforçava por imaginar onde é que eu estava
c o que é que poderia ter acontecido comigo. Desejava,
mas não me atrevia a fazer uso dos olhos. Receava o primeiro olhar sobre as coisas que me cercavam. Não que
me aterrorizasse contemplar coisas terríveis, mas tinha
medo de que não houvesse nada para ver. Por fim, experimentando horrível desespero em meu coração, abri rapidamente os olhos. Meus piores pensamentos foram , então,
confirmados. E nvolviam-me as trevas da noite eterna.
Esforcei-me por respirar. A intensidade da escuridão parecia oprimir-me, asfixiar-me. O ar era intoleravelmente
pesado. Continuei ainda imóvel , e esforcei-me por fazer
uso da razão. Lembrei-me dos procedimentos inquisitoriais
e, partindo daí, procurei ded uzir q ual a minha situação
real. A sentença fora profe ri da, e parecia-me que, desde
então, transcorrera longo espaço de tempo. Não obstante,
não imaginei um momento sequer que estivesse realmente
morto. Tal suposição, pese o que lemos nos livros de fie264

ção, é absolutamente incompatível com a existência real.
Mas onde me encontrava e qual era o meu estado? Sabia
que os condenados à morte pereciam, com freqüência, nos
autos-de-fé - e um desses autos havia-se realizado na
noite do dia em que eu fora julgado. Teria eu permanecido em meu calabouço, à espera do sacrifício seguinte,
que não se realizaria senão dentro de muitos meses? Vi,
imediatamente, que isso não poderia ser. As vítimas eram
exigidas sem cessar. Além disso, meu calabouço, bem como
as celas de todos os condenados, em Toledo, tinha piso de
pedra e a luz não era inteiramente excluída.
De repente, uma idéia terrível acelerou violentamente o
sangue em meu coração e, durante breve espaço, mergulhei
de novo na insensibilidade. Ao recobrar os sentidos, pus-me
logo de pé, a tremer convulsivamente. Alucinado, estendi
os braços para o alto e em torno de mim, em todas as
direções. Não senti nada. Não obstante, receava dar um
passo, com medo de ver os meus movimentos impedidos
pelos muros de um túmulo. O suor brotava-me de todos
os poros e grossas gotas frias me salpicavam a testa. A
angústia da incerteza tornou-se, por fim, insuportável e
avancei com cautela, os braços estendidos, os olhos a saltar-me das órbitas, na esperança de descobrir algum tênue
raio de luz. Dei muitos passos, mas, não obstante, tudo
era treva e vácuo. Sentia a respiração mais livre. Parecia-me
evidente que o meu destino não era, afinal de contas, o
mais espantoso de todos.
Continuei a avançar cautelosamente e, enquanto isso,
me vieram à memória mil vagos rumores dos horrores de
Toledo. Sobre calabouços, contavam-se coisas estranhas fábulas, como eu sempre as considerara; coisas, contudo,
estranhas, e demasiado horríveis para que a gente as narrasse a não ser num sussurro. Acaso fora eu ali deixado
para morrer de fome naquele subterrâneo mundo de trevas,
ou quem sabe um destino ainda mais terrível me aguardava? Conhecia demasiado bem o caráter de meus juízes
para duvidar de que o resultado de tudo aquilo seria a
morte, e uma morte mais amarga do que a habitual. Como
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seria ela e a hora de sua execução eram os únicos pensamentos que me ocupavam o espírito, causando-me angústia.
Minhas m ãos este ndidas encontraram, afinal, um obstác ulo sólido. Era uma pared e que parecia de pedra, mu ito
lisa, úmida e fria. Segui junto a ela, caminhando com a
cautelosa desconfiança que certas narrações antigas me
havia m inspirado. Porém, essa operação não me proporcionava meio algum de averigu ar as dimensões de me u
calabouço; podia dar a volta e tornar ao ponto de partida
sem perceber exatamente o lugar em que me encontrava.
pois a parede me parecia perfeitamente uniforme. Por isso,
procurei um canivete que tinha num dos bolsos quando
fui levado ao tri bunal, mas havia desa parecido. Minhas
roupas tinham sido substituídas por uma vestimenta de
sa rj a g rosseira. A fim de identificar o ponto de partida,
pensara cm enfiar a lâ mina em alguma minúsc ula fenda
da parede. A di ficuldade . apesar de tudo, não era insuperável, e mbora. c m meio à desorde m de meus pensamentos,
me parecesse, a princípio. uma coisa insuperável. R asguei
uma tira da ba rra de minha roupa c coloquei-a ao comprido no chão, formando um ângulo rcto com a parede.
Percorrendo üs a palpadelas o caminho cm torno de meu
calabouço, ao te rminar o circuito te ria de encontrar o pedaço de faze nda. Foi, pelo me nos. o que pensei; mas não
levara cm conta as dimensões do calabouço. nem a minha
fraqueza. O ch ão e ra úmido c escorregadio. Cambaleante.
dei alguns passos, quando, de repe nte, tropecei c caí. M eu
grande ca nsaço fez com que permanecesse ca ído c, naquela posição, o so no não ta rdo u c m apode rar-se de mim .
Ao acordar c estender o braço, e ncontrei ao me u lado
um pedaço de pão c um púcaro com água. Estava d emasiado exausto para pensa r c m tais ci rcunstâncias. c beb i
c comi avidamente. Pouco depois, reiniciei minha viage m
em torno do calabouço c. co m muito esfo rço. consegui
chega r ao pedaço de sa rja. Até o mo men to c m que caí.
já havia con tado ci nqi.ic nta c dois passos c, ao rccomcnçar
a andar até c hegar ao pedaço de pano, mais quarenta L'
o ito. Portanto. havia ao tod o ccm passos c. supondo tjlh.:
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doi s deles fossem uma jarda 1, calculei e m cerca de cinqi.ic nta jardas a circunfe rê ncia d e meu calabouço. No
e ntanto, d epa rara com nume rosos ângulos na parede, c
isso me impedia de conj eturar qual a forma da caverna,
pois não havia dú vida alguma de que se tra tava de uma
cave rna.
Tais pesquisas não tinham objetivo algum c, ce rtamente,
c u não alimentava ne nhuma espe ra nça; mas uma vaga
curiosidade me levava a continuá-las. Deixa ndo a parede,
resolvi atravessar a á rea de minha prisão. A princípio ,
procedi com ex tre ma cautela, po is o chão, e mbora a parenteme nte revestido d e mate rial sólido, era traiçoeiro, devido
ao limo. Por fim, ganhei coragem c não hesitei c m pisa r
com firmeza, procurando seguir cm linha tão reta quanto
possível. Avancei, dessa man eira, uns dez ou doze passos.
quando o que restava da barra de minhas vestes se e maranhou c m minhas pe rnas. Pisei num pedaço da faze nda c
caí violenta mente de bruços.
Na confusão ca usada pela minha queda, não reparei imediatamente numa circunstância um tanto surpreendente, a
qual , no e ntanto, decorridos alguns instantes, e nqua nto me
e ncontrava ainda estirado, me chamou a atenção. Era que
o me u quei xo estava apoiado sobre o chão da prisão, mas
os meus lábios e a parte superior de minha cabeça, e mbora
me parecessem colocados numa posição menos elevada do
que o queixo, não tocavam em nad a . Por outro lado, minh a
testa parecia ban hada por um vapor pegajoso , c um che iro
característico de cogumelos cm deco mposição me chegou
às narinas. Estendi o braço para a frente e tive um estremecimento, ao verificar que caíra bem junto üs bordas de
um poço circular c uj a circunferência, nat uralme nte, não me
e ra possível verificar no momento. Apalpando os tij olos.
pouco abaixo da boca do poço, consegui deslocar um pequeno fragmento e deixei-o cair no abismo. Dura nte alguns
segundos, fiquei atento aos seus ruídos, enqua nto, na qued a, ba tia de e ncontro às paredes do poço ; por fim, ouvi
um m ergulho surdo na água, seguido de ecos fo rtes. No
1
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mesmo momento, ouvi um som q ue se assemelhava a um
ab rir e fechar de porta acima de minha cabeça, enquanto
um débi l raio de luz irrompeu subitamente através da escuridão c se extinguiu de pronto.
Percebi claramente a armadilha que me estava preparada, c congratulei-me comigo mesmo pelo oportuno acidente que me fizera escapa r de ta l destino. Outro passo
antes de minha queda, c o mundo jamais me veria de novo.
E a morte de que esca para por pouco era daquelas que
cu sempre considerara como fabulosas c frívolas nas narrações que diziam respeito à Inquisição. Para as vítimas
de sua tiran ia, havia a escolha entre a morte com as suas
angústias físicas imediatas c a morte com os seus espantosos
horrores morais. Eu estava destinado a esta última. Devido aos longos sofrimentos, meus nervos estavam ü flor da
pele, a ponto de treme r ao som de minha própria voz, de
modo que era, sob todos os aspectos, uma vítima adequada
pa ra a espécie de tor tura que me aguardava .
Tremendo dos pés à cabeça, voltei, às apalpadelas, até
a parede, resolvido antes a ali perecer do que a arrostar
os terrores dos poços, que a minha imaginação agora pintava em vários lugares do calabouço. Em outras condiçõe~
de espíri to, pode ri a ter tido a coragem de acabar de vez
com a minha miséria, mergulhando num daq ueles poços ;
mas eu era, então, o maior dos covardes. Tampouco podia
esquecer o que lera a respeito daqueles poços: que a súbita
extinção d a vida não fazia parte dos planos de meus
algozes.
A agitação cm que se debatia o meu espírito fez-me
permanecer acordado durante longas horas; contudo, acabei por adormecer de novo. Ao acordar, encontrei ao meu
lado, como antes, um pão c um púcaro com água. Consumia-me uma sede abrasadora, e esvaziei o recipie nte de
um gole só. A água devia conter alguma droga, pois, mal
acabara de beber, tornei- me irres istivelmente sonolento. Invadiu-me profundo sono um sono como o da morte.
Quanto tempo aquilo durou, certamente, não posso dizer;
mas, quando tornei a abrir os olhos, os objetos em torno
eram visíveis. Um forte clarão cor de enxofre, cuja origem
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nüo pude a princípio determina r, permitia-me ver a extensão c o aspecto da prisão.
Quanto ao seu tamanho, enganara-me completamente. A
extensão das paredes, em toda a sua volta, não passava de
vinte c cinco jardas. Durante alguns minutos, tal fato me
ca usou um mundo de preocupações inúteis. Inúteis, de fa to.
pois o que poderia ser menos importante, nas circunstâncias
c m que me e ncontrava, do que as simples dimensões de
minha cela? Mas minha al ma se interessava vivamente por
coisas insignificantes, e eu me em penhava cm explicar a
mim mesmo o erro cometido em me us cálculos. Por fim, a
verdade fez-se-me subitamente clara. Em minha primeira
tentativa de exploração, eu contara cinqüenta c dois passos
até o momento cm que caí; devia estar, então, a um ou
dois passos do pedaço de sarja; na verdade, havia quase
completado toda a volta do calabouço. Nessa altura, adormeci c, ao despertar, devo ter voltado sobre meus próprios
passos - supondo, assim, que o ci rcuito do calabouço era
quase o dobro do que realmente e ra. A confusão de espírito
cm que me encontrava impediu-me de notar que começara
a volta seguindo a pa rede pela esquerda, e que a terminara
seguindo-a para a direita.
Enganara- me, também, quanto ao fo rmato da cela. Ao
seguir o meu camin ho, deparara com muitos ângulos, o
que me deu idéia de g rande irregu laridade, tão poderoso
é o efeito da escuridão total sobre alguém que desperta
do sono ou de um estado de torpor! Os ângulos não passavam de umas poucas reentrâncias, ou nichos, situadas em
intervalos iguais. A fo rma ge ral da prisão era retangular.
O que me parecera alvena ria, parecia-me, agora, ferro,
ou a lgum outro metal, disposto em enormes pranchas, cujas
suturas ou juntas produziam as depressões. Toda a superfície daquela construção metálica era revestida grosseiramente de vários emblemas horro rosos e repulsivos nascidos das su perstições sepulcrais dos monges. Figuras de
demônios de aspectos ameaçadores, com formas de esqueleto, bem como outras imagens ainda mais terríveis, enchiam e desfiguravam as paredes. Observei que os contornos de tais monstruos idades eram bastante nítidos, mas
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que as cores pareciam desbotadas e apagadas, como por
efeito da umidade. Notei, então, que o piso era de pedra.
Ao centro, abria-se o poço circular de cujas fauces eu
escapara - mas era o único existente no calabouço.
Vi tudo isso confusament e e com muito esforço, pois
minha condição física mudara bastante durante o sono.
Estava agora estendido de costas numa espécie de andaime
de madeira muito bai~o, ao qual me achava fortemente
atado por uma longa tira de couro. Esta dava muitas voltas em torno de meus membros e de meu corpo, deixando
apenas livre a minha cabeça e o meu braço esquerdo, de
modo a permitir que eu, com muito esforço, me servisse
do alimento que se achava sobre um prato de barro, colocado no chão. Vi, horrorizado, que o púcaro havia sido
retirado, pois uma sede intolerável me consumia. Pareceume que a intenção de meus verdugos era exasperar essa
sede, já que o alimento que o prato continha consistia de
carne muito salgada.
Levantei os olhos e examinei o teto de minha prisão.
Tinha de nove a doze metros de altura e o material de
sua construção assemelhava -se ao das paredes laterais.
Chamou-me a atenção uma de suas figuras, bastante singular. Era a figura do T empo, tal como é comumente representado, salvo que, em lugar da foice, segurava algo
que me pareceu ser, ao primeiro olhar, um imenso pêndulo,
como esses que vemos nos relógios antigos. Havia alguma
coisa, porém, na aparência desse objeto, que me fez olhá1
lo com mais atenção.
Enquanto a observava diretamente, olhando para cima,
pois se achava colocada exatamente sobre minha cabeça,
tive a impressão de que o pêndulo se movia. Um instante
depois, vi que minha impressão se confirmava. Seu oscilar
era curto e, por conseguinte, lento. Observei-o, durante
alguns minutos, com certo receio, mas, principalmen te, com
espanto. Cansado, por fim, de observar o seu monótono
movimento, voltei o olhar para outros objetos existentes
na cela.
Ligeiro ruído atraiu-me a atenção e, olhando para o
chão, vi que e normes ratos o atravessavam . Tinham saído
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do poço, <JUC ficava ü di rei ta, bem diante de meus olho~.
Enquanto os ol hava, saíam do poço cm gramk número.
apressadame nte. com olhos vorazes, atraídos pelo e hei ro
da ca rn e. Foi preciso muito esforço c atenção de minha
parte para afugen tá-los.
Tal vez ho uvesse tra nscorrido meia hora, ou mesmo unw
ho ra - pois não me era possível perceber bem a pa~~a
gcm do tempo - , tj uando levantei de novo os olhos para o
teto ..o que cnt ~o vi me deixou atôn ito, pt: rpk xo. O o~cila1
do pendulo ha v1a aumen tado muito, chegando quase a uma
Jarda. Como conseqüênci a natural , sua velocidade era
também muito maior. Mas o que me pert urbo u, principalmen te, foi a idéia de que havia, imperceptivelmen te, de.\ cidu. Observe.i, então - tomado de um ho rror que bem
se pode 1magmar - . l jUC a sua ext remidade in ferior era
fo rm ada de uma lua crescente feita de aço brilhan te, de
cerca de um pé de compriment o de ponta a ponta. As
pontas estavam voltadas para cima e o fio infe rior era,
evidente men te, afiado corn o uma navalha. T ambém como
un:.a na valha, parecia pesada c maciça, alargando-se, desde
o 110. numa estrutura larga c sólida. Presa a ela havia um
grosso cano de cobre, c tu do isso assohiava, ao mover-se
no ar.
. Já não me era possível alimentar yualquer dúvida quanto
a sorte yue me reserva ra o terrível engenho monacal de
torturas. Os age ntes da Inquisição tinh am conheciment o de
q.ue cu d~scobri ra o poço - u puço cujos horrores haviam
s1do destmados a um herege tão temerário quanto cu - ,
o po~:u, imagem do inferno, considerado como a úl tima
T ule de todos os seus casti gos. Um simples acaso me impedira. de cair no poço, c cu sabia que a surpresa, ou uma
armadil ha que levasse ao suplício constituíam uma parte
impo rtan te de tudo o que havia de grotesco naqueles calab~uços de morte. Ao que parecia, tendo fracassado a
mmha queda no poço, não fazia parte do plano demoníaco
o meu lançamento no abismo c, assim , não havendo outra
alternativa, aguardava-m e uma forma mais suave de dest:uição. Mais suave! Em minha angústia, esbocei um sornso ao pensar no emprego dessas palavras.
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Para que falar das longas, longas horas d e horror mais
do que mortal, durante as quais contei as rápidas oscilações
do aço? Polegada a polegada, linha a linha, descia aos
poucos, de um modo só perceptível a intervalos que para
mim pareciam séculos. E cada vez descia mais, descia
mais! . . . Passaram-se dias, talvez muitos dias, antes que
chegasse a oscilar tão perto d e mim a ponto d e me ser
possível sentir o ar acre que deslocava. Penetrava-me as
narinas o cheiro do aço afiado. Rezei - cansando o céu
com as minhas preces - para que a sua descida fosse
mais rápida. Tomado de frenética loucura, esforcei-me
para erguer o corpo e ir ao encontro daquela espantosa e
oscilante cimitarra. De pois, de repente, apoderou-se d e
mim uma grande calma e permaneci sorrindo diante daquela morte cintilante, como uma criança diante de um
brinquedo raro.
Seguiu-se o utro intervalo de completa insensi bilidade um intervalo muito curto, pois, ao voltar de novo à vida,
não me pareceu que o pêndulo houvesse d escido de maneira
perceptível. Mas é possível que haja decorrido muito tempo; sabia que existiam seres infernais que tomavam nota
de meus desfalecimentos c podiam deter, à vontade, o movime nto do pê ndul o. Ao voltar a mim, senti um mal-estar
e uma fraq ueza indescritíveis, como se estivesse a morrer
de inanição. Mesmo entre todas as angústias por que estava passando, a natureza humana ansiava por alimento. Com
penoso esforço, estendi o braço esquerdo tanto quanto me
permiti am as atad uras c apanhei um resto de comida qu e
conseguira evitar que os ratos co messe m. Ao levar um
bocado ü boca, passou-me pelo es pírito um vago pensamento de alegria. . . ue espe rança. Não obstante, .que é
que tinha c u a ver com a esperança? Era, como digo, um
pensamento vago - desses que ocorrem a todos com freqüê ncia, mas que não se completam. Mas senti que era d e
aleg ri a, de esperança. Como senti , também , que se extinguira antes de formar-se. Esforcei-me cm vão por completá-lo. . . por reconqu istá- lo. Meus longos sofrimentos haviam quase aniquilado todas as faculdades de me u espírito.
Eu era uin imbecil, um idiota.

272

A oscil ação do pêndulo se processava num plano que
formava um â ngulo reto com o meu corpo. Vi que a lâmina
fora colocada de modo a atravessar-me a região do co ração.
Rasgaria a minha roupa, voltaria e repetiria a operação ...
de novo, de novo. Apesar da grande extensão do espaço
perco rri do - uns trinta pés, mais ou menos - c da sibilante energia de sua oscilação, sufici ente pa ra partir ao
meio aquelas própri as paredes de ferro, tudo o que podia
fazer, durante vá rios minutos, se ri a apenas rasga r as minhas roupas. E, ao pensar nisso, detive-me. Não ousava
ir além de tal reflexão. Insisti sobre ela com toda atenção,
como se com essa insistência pudesse parar ali a descida
da lâmina. Comecei a pensar no som que prod uziria ao
passar pelas minhas roupas, bem como na estranha c arrepiante sensação que o rasgar de uma fazenda produz sobre
os nervos. Pensei cm todas essas coisas fa ze ndo os dentes
rangerem, de tão co ntraídos.
Descia. . . cada vez descia mais a lâ mina. Sentia um
prazer frenético ao co mparar sua velocidade de cima a baixo co m a s ua velocidade lateral. Para a direita. . . pa ra
a esq uerda ... num amplo oscilar ... com o grito agudo
de uma alma penada; para o me u coração, co m o passo
furtivo de um tigre! Eu ora ria, ora ui vava, q ua ndo csta
ou aq uela idéia se tornava predo minante.
Sempre para baixo .. . certa c inevitavelmente! M ovia-se.
agora, a três polegadas do meu peito! Eu luta va violentamente, furiosamente, para livrar o braço esquerdo. Este
estava livre apenas desde o cotovelo até a mão. Podia
move r a mão, co m grande esfo rço, apenas desde o prato,
que haviam colocado ao meu lado, até a boca. Nada mais.
Se hou vesse podido romper as ligaduras acima do cotovelo.
teria apanhado o pêndu lo c tentado detê-l o. Mas isso se ria
o mesmo que tentar deter uma avalancha!
Sempre mais baixo, incessantemen te , inevitavelmente
mais baixo! Arq uejava c me deba ti a a cada vibração. Encolhi a-me convul sivamcntc u cada oscilação. Meus olhos
segui a m as sub idas c descidas da lâmina com a ansicdadl..'
Llo mais completo desespero ; fec havam-se espasmodicame nte a cada descida, como se a morte houvesse siuo um
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alívio ... oh, que alívio indizível! Não obstante, todos os
meus nervos tremiam à idéia de que bastaria que a máquina descesse um pouco mais para que aquele machado
afiado c reluzente se precipitasse sobre o meu peito. Era
a esperança que fazia com que meus nervos estremecessem, com que todo o meu corpo se encolhesse. Era a
esperança - a es perança que triunfa mesmo sobre o suplício - , a que sussurrava aos ouvidos dos condenados à
morte, mesmo nos calabouços da Inquisição.
Vi que mais umas dez ou doze oscilações poriam o aço
cm contato imediato com as minhas roupas c. com essa
observação, invadiu-me o es pírito toda a cal ma condensada
c viva do desespero. Pela primeira vez durante muitas
horas - ou, talvez dias - consegui pensar. Ocorreu-me,
então, que a tira ou correia que me envolvia o corpo
era illleiriça. Não estava amarrada por meio de cordas isoladas. O primeiro golpe da lâmina cm forma de meia lua
sobre qualquer lugar da correia a desataria, de modo a
permitir que minha mão a desenrolasse de meu corpo. Mas
como era terrível, nesse caso, a sua proximidade! O res ultado do mais leve movimento, de minha parte, seria mortal! Por outro lado, acaso os sequazes do verdugo não tcriam previsto c impedido tal possibilidade? E seria provável
que a correia que me atava atravessasse o meu pei to justamente no lugar cm que o pêndulo passaria? Temendo
ve r frustrada essa minha fraca c, ao que parecia, última
esperança, levantei a cabeça o bastante par ver bem o meu
peito. A correia envolvia-me os membros c o corpo fortemente, cm todas as dircções, menos no lugar em que
deveria passar a lúmina assassina.
Mal <..l cixei cair a cabeça cm sua posição anterior. <.J Uan<..lo senti brilhar cm meu espírito algo <.JUC só poderia <..l csercvcr aproximadamente, dize ndo que era como que a
metade não forma<..l a da idéia <..l c liberdade a <.JUC aludi
an teriormente. c da qual apenas uma parte flutuou vagamente cm meu espírito quando leve i o alimento aos meus
lábios feb ris. Agora, todo o pensamento estava ali presente
- débi l. quase insensato. quase indefinido - . ma~ . <..lc

27-l

qualquer maneira, completo. Procurei imediatamente, com
toda a energia nervosa do desespero, pô-lo em execução.
H a~ia várias horas, um número enorme de ratos se agitava JUnto do catre cm que me acha va estendido. Eram
temerários, ousados, vorazes; fitavam sobre mim os olhos
vermelhos, como se es perassem apenas min ha imobilidade
para faze r-me sua presa. "A que espécie de alimento''.
pensei, ''estão eles habituados no poço?"
H avi~m dc.vorado. apesar de todos os meus esforços
para o Impedir, quase todo o alimento que se encontrava
no prato, salvo uma pequena parte. Minha mão se acostumara a um movimento oscilatório sobre o prato c, no fim,
a uniformi<..lade inconsciente <..lc tal movimento deixou de
produzir efeito. Em sua voracidade. cravavam frc<.jüentcmcntc cm meus dedos os <..lentes agudos. Com o resto <..l a
carne oleosa c picante <.JUe ainda sobrava. esfreguei fortemente, até o ponto cm <.JUC podia alcançá-la. a correia com
<.JUC me ha viam ata<..lo. Depois. erguendo a mão <..lo chão.
permaneci imóvel, quase sem respirar.
A P.rincípio, os vo razes animais fica ram surpresos c
atcrron zad os com a mu<..lança verificada - com a ecssa~ãu de <.JUal<.jucr movimento. Mas isso a penas durante um
momento. Niio fora cm vão <.JUC cu contara com a sua
voraci<..la<..lc. Ven<..lo <.JUC cu pcrmanccia imóvel. dois ou t rê~
dos mais ousados saltaram sobn: o catrc c puseram-se a
cheirar a correia. Dir-sc-ia ljUC isso foi o ~ inal para a
investida geral. Vindos da parc<..lc. arrcmct~:ram cm novos
bandos. Agarraram-se ao estra<..lo. galgaram-no c pularam
üs centenas sobre o meu corpo. O movimento rítmico <..l o
pêndulo niio o~ pertu rbava de maneira alguma. Evitan<..lo
seus golpes, atiraram-se it correia besuntada. Apc rtava m-sc.
<tmontoavam-sc sobrc mim. Contorcia m-se sobre meu pescoço; seus focinhos. frios, procuravam meus l á bio~ . Sentia-me <.JUasc ~ufoca<..lo so b o seu peso. Um asco espantoso. para o <.JUal niio cxistc nome. cnchia-mc o pcito c
gelava-me, com pegajosa umida<..lc. o coração. Mai ~ um
minuto, L' percebia <.JUC a opcraçüo estaria terminada. Sentia claramen te <.jUe a correia afrouxava. Sabia ljUC. cm m ai~
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de um lugar, já devia estar completamen te partida. Com
uma determinação sobre-hu mana, continuei inuível.
Não errei cm me us cálculos; todos esses sofrimentos não
foram cm vão. Senti, afinal, que estava livre. A correia
pe ndia, cm pedaços, de meu corpo. Mas o movimento do
pêndulo já se reali zava sobre o me u peito. Tanto a sarja
da minha roupa, como a camisa que vestia já haviam sido
co rtadas. O pêndulo oscilo u ainda por duas vezes, c uma
dor aguda me penetrou todos os ne rvos. Mas chegara o
momento da salvação. A um gesto de minha mão, meus
libertadores fugiram tumultuosa mente. Com um movimento decidido, mas cauteloso, deslizei encolhido, lentamente,
para o lado, li vrando- me das correias c da lâmina da ci mitarra. Pelo menos naquele momento, estava livre.
Livre! E nas garras da Inquisição! Mal havia escapado
daquele meu leito de horror c dado uns passos pelo piso
de pedra da prisão, quando cessou o movimento da máquina infernal c cu a vi subir, como qu e atraída por alguma
força invisível, para o tcto. Aquela foi uma lição que guardei desesperadamente no coração. Não havia dúvida de
que os meus meno res gestos eram observados. Li vre! Escapara por pouco ü morte numa determinada forma de
agonia, apenas para ser entregue a uma outra, pior do que
a morte. Com este pensamento, volvi os olhos, nervosamente, para as paredes de ferro que me cercavam. Algo
uma mudança que, a princípio, n ão pude
estranho apreciar claramente - havia ocorrido, evidentemente, cm
minha cela. Durante muitos minutos de trêmula abstração,
perdi-me em conjeturas vãs c incoere ntes . Pela primeira
vez percebi a origem da luz sulfurosa que alumiava a cela.
Procedia de uma fenda, de cerca de meia polegada de
largura, que se estendia cm torno do calabouço, junto ü
base das paredes, que pareciam, assim, c, na verdade estavam, completamente se paradas do solo. Proc urei, inultimente, olhar através d essa abertura.
Ao leva ntar-me, depois dessa tentativa, o mistério da
modificação verificada tornou-se-me, subitamente, claro.
Já observara que, embora os contornos dos desenhos das
paredes fossem bastante nítidos, suas cores, não obstante,
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pareciam apagadas e indefinidas. Essas cores, agora, haviam adquirido, c estavam ainda adquirindo, um brilho
Intenso c surpreendente, que dava ús imagens fantásticas
c diabólicas um aspec!O que te ria arrepiado nervos mais
firmes do que os meus. Olhos demoníacos, de uma vivacidade sinistra c feroz, cravavam-se em mim de todos os
lados, de lugares onde antes ne nhum deles era visível, co m
um brilho ameaçador que c u, em vão, procurei considerar
como irreal.
Irreal! Bastava-me respirar para que me chegasse às
narinas o vapor de ferros cm brasa! Um cheiro s ufocante
i.?vadia a prisão! Um brilho cada vez ma is profundo se
fixava nos olhos cravados e m minha agonia! Um vermelho
mais vivo estendia-se sobre aquelas pinturas horrorosas e
sangrentas. Eu arquejava. Respi rava com dificuldade. Não
poderia haver dúvida quanto à intenção de me us verd ugos,
os mais implacáveis, os mais demoníacos d e todos os homens! Afastei-me do metal inca ndesce n te, colocando-me
ao centro da cela. Ante a perspectiva da morte pelo fogo ,
q~e me aguardava, a idéia da frescura do poço chegou à
mmha alma como um bálsamo. Precipitei-me para as suas
bordas mortais. Lancei o olhar para o fundo. O resplendor
da abóbada iluminava as suas cavidades mais profundas.
Não obstante, durante um minuto de desvario, meu espírito
se recusou a compreender o significado daquilo que c u via.
Por fim , aquilo penetrou, à força, em minha al ma, gravando-se a fogo em minha trêmula razão. Oh, indesc ritível!
Oh •. horr?r dos horrores! Com um grito, afastei-me do poço
c atundct o rosto nas mãos, a soluçar a marga mente.
O calor au mentava rapidamente e, mais uma vez, olhei
para cima, sentindo um calafrio. Operara-se uma grande
mudança na cela - c, dessa vez, a mudança era, evidentemente, de forma. Como acontecera a ntes, procurei inutilmente apreciar ou compreender o que ocorria. Mas não
me deixaram muito tempo cm dúvida. A vingança da Inquisição se exacerbara por eu a haver frustrado por duas
vezes - c não mais permitiria que zombasse dela! A cela,
antes, era quad rada. Notava, agora, que dois de seus ângulos de ferro eram agudos, sendo os dois outros, po r
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consegui nte. obtusos. Com um ru ído surdo. gc m c nt~:.
aume ntava rapidamente o te rríve l con traste. Num instan te.
a cela adqu irira a forma uc um losango. Mas a mouificação não parou aí - ne m cu esperava ou ucscjava qu e
pa rasse. Pode ria haver apertado as parcues in c and csc~: ntcs
de e ncontro ao peito, co mo se fossem um a vestimen ta de
ete rna paz. ·'A morte'', disse de mim para comigo. ··Qualquer morte, menos a do poço!·· Insensato! Como não
pude compreende r que era para o poço que o fe rro cm
brasa me conduzia? R esistiria eu ao seu calo r? E, mesmo
que resistisse, suporta ria sua p ressão? E cada vez o losango se a proxim ava mais, co m uma rapidez que não me
deixava tempo para pensar. Seu cen tro c, naturalmen te, a
sua parte mais larga chega ram a té be m jun to do abismo
abe rto. R ecuei, mas as paredes, que avançava m, me empurravam, irresisti vel me nte, para a frente. Por fim , já não
existia, para o me u corpo c hamuscado c contorcido , se não
um exíguo luga r para firmar os pés, no solo da prisão.
Deixei d e lutar, mas a angústia de minha alma se ex travasou c m forte c prolongado grito de desespero. Senti tjLII.:
vaci lava à boca do poço, c desviei os olhos ...
Mas ouvi, então, um ruíd o confuso de vozes huma nas!
O som vibrante d e muitas trombetas! E um rugido poderoso, como de mil trovões, a t roou os a res! As paredes
de fogo recuaram precipitadam ente! Um braço este ndido
agarrou o me u, quando cu, já quase desfalecido, caía no
abismo . Era o braço uo General Lassallc. O exé rci to
fra ncês en trara e m Toledo. A Inquisição estava nas mão~
de se us inimigos.
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A A VENTUR A SEM PARALELO

DE UM TAL HANS PFAALL

Com 11111 comçtiu de janrasia.1 rremelllla.\
Da.\ quais sou o cul/uuultllll<',
Com 1111111 lança de foNo t' 11111 ctll'lllo de ar.
Para o de.r~•rro e11 cwninho
Canção de Tom O'Bedlam

Segundo as mai s recentes notícias de Roterdam, parece
q ue esta cidade se encontra num estado singular de efervescência filosófica. Na realidade, lú se produziram fenômenos de um gênero tão completamente inesperado, tão
inteiramente novo, tão absolutamente em contradição com
todas as opiniões recebidas, que não duvido de que dentro
em pouco toda a Europa se ache confundida, toda a
física em fermentação, e que a razão e a astronomia se
arranquem os cabelos.
Parece que em. . . do mês de. . . (não me recordo,
positivamente da data), uma multidão enorme se reunira,
para um fim que não é especificado, na grande praça da
Bolsa da confortúve l cidade de Roterdam. O d ia estava
singularmente quente para a época - havia apenas uma
ligeira brisa - , c a multidão não se importava mesmo
nada de ser, de vez cm quando, salpicada por um aguaceiro amistoso de alguns minutos, q ue se derramava elas
vastas massas de nuvens brancas espalhadas abundantemente através da abóbada azul do firmamento.
No entanto, por volta do meio-dia, manifestou-se no
povo uma agitação ligeira mas notável, seguida elo sussurro
de dez mil línguas; um minuto depois, dez mil rostos voltaram-se para o céu, dez mil cachimbos desceram simultaneamente do canto de dez mil bocas, c um grito, que só
se pode comparar ao rugido do Niagara, retumbou demo281

radamente, elevadamente, furiosamente, através de toda
a cidade e de todos os arredores de Roterdam.
A origem dessa balbúrdia em breve se tornou bem ma·nifesta. Viu-se desembocar e entrar numa das lacunas
da superfície azulada, do fundo de uma dessas imensas
massas de nuvens de contornos vigorosamente definidos,
um ser estranho, heterogêneo, de aparência sólida, tão
singularmente configurado, tão fantasticamente organizado,
que a multidão daqueles bem nutridos bur,gueses que o
olhavam de baixo, de boca aberta, não podia compreender
absolutamente nada nem se cansar de admirá-lo.
O que é que aquilo poderia ser? Em nome de todos os
diabos de Roterdam, o que é que aquilo poderia pressagiar? Ninguém o sabia, ninguém o podia adivinhar; ninguém - nem mesmo o Burgomestre Mynheer Superbus
van Underduk - possuía o mais ligeiro dado para esclarecer esse mistério; de modo que, nada tendo de melhor
a fazer, todos os roterdaneses, com uma ou outra exceção,
tornaram a pôr um olho fixo no fenômeno, puseram-se a
expelir fumaça, fizeram uma pausa, bambolearam-se da
direita para a esquerda e resmungaram significativamente,
depois bambolearam-se da esquerda para a direita, resmungaram, fizeram uma pausa e finalmente tornaram a
expelir fumaça.
Contudo, via-se descer, sempre mais baixo na direção
da devota cidade de Roterdam, o objeto da tão grande
curiosidade e a causa da enorme quantidade de fumaça.
Em alguns minutos, a coisa chegou perto o bastante para
que fosse possível distingui-la exatamente. Aquilo p~recia
ser sim, era indubitavelmente uma espécte de
balão, mas até o momento é certo que Roterdam nunca
vira um balão daqueles. Por que quem - pergunto-vos ouviu alguma vez falar de um balão inteiramente fabricado com jornais imundos? Ninguém na Holanda, certamente; e, todavia, ali, mesmo sob o nariz do povo, ou
antes a alguma distância acima de seu nariz, aparecia a
coisa em questão, a própria coisa, feita - tenho boas
autoridades para afirmá-lo - com aquela mesma matéria
na qual jamais ninguém pensara para um fim semelhante.
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Era um enorme insulto ao bom senso dos burgueses de
Roterdam.
Quanto à forma do fenômeno, era ela ainda mais repreensível - não passava de um gigantesco barrete de
truão, com a parte inferior voltada para cima. E tal similitude ficou longe de diminuir quando, inspecionando-o
de mais perto, a multidão viu uma bolota enorme presa
na ponta, e em torno do rebordo superior ou da base do
cone uma fileira de pequenos instrumentos que se assemelhavam a campainhas de ovelhas e tilintavam incessantemente ao ritmo de Betty Martin.
Mas eis o que era ainda mais impressionante: suspenso
por fitas azuis no fundo da máquina fantástica, balançava-se, como uma barquinha, um imenso chapéu de castor
cinzento americano, com abas exageradamente largas, de
calota hemisférica, com uma fita negra e uma fivela de
prata. Coisa muito notável, porém, é que diversos cidadãos
de Roterdam teriam jurado que já conheciam aq uele chapéu, e, na verdade, todo o povo o fitava quase com o lhos
familiares; ao passo que a Sra. Grettel Pfaall soltava ao
vê-lo uma exclamação de alegria e surpresa, e declarava que era positivamente o chapéu do seu querid o
homem. Ora, era uma circunstância tanto mais importante
a anotar, quanto Pfaall, com os seus três companheiros,
desaparecera de Roterdam, há cerca de cinco anos, de um
modo súbito e inex plicável, e, até a altura em que esta
narrativa começa, todos os esforços para obter informações a respeito deles haviam fal hado. f: certo que ti nham
descoberto recentemente numa parte da cidade, a leste, algumas ossadas humanas, misturadas com um amálgama de
escombros de aspecto estranho; e alguns profanos chegaram até a supor que um crime hediondo fora cometido
naquele lugar, e que Hans Pfaall e os seus camaradas haviam sido muito provavelmente as vítimas. Mas tornemos
à nossa narrativa.
O balão (porque era de fato um, decididamente) encontrava-se agora a cem pés do solo e mostrava claramente à
multidão a personagem que o ocupava. Um indivíduo
estranho, na verdade. Não podia ter mais de dois pés de

altura. Mas, por pequena que fosse a sua figura, isso não
o teria impedido de perder o equilíbrio e passar por cima
do bordo da sua pequena barquinha, se não existisse
um rebordo circular que lhe subia até o peito e se ligava
às cordas do balão. O corpo do homenzinho era volumoso
acima de qualquer proporção, e dava ao conjunto da sua
pessoa uma aparência de rotundidade particularmente
absurda. Dos seus pés, naturalmente, nada se podia ver.
As mãos eram monstruosamente gordas; os cabelos, cinzentos e presos atrás numa queue 1; o nariz prodigiosamente
comprido, adunco e purpurado; os olhos bem rasgados,
brilhantes e penetrantes; o queixo e as faces - embora
enrugados pela velhice - , largos, túrgidos, bem marcados; mas em ambos os lados da cabeça não se via orelha.
Esse patusco cavalheiro estava vestido com um paletósaco de cetim azul-celeste e calças justas condizentes.
apertadas nos joelhos por uma fi vela de prata. O colete
era de um tecido amarelo-brilhante; um barrete de tafetá
branco encontrava-se elegantemente inclinado sobre a
cabeça; e, para completar o adorno, um lenço escarlate
rodeava-lhe o pescoço e, contornando-o volumosamente,
deixava caírem em cima do peito as pontas propositalmente compridas.
Havendo descido, como já disse, a cerca de cem pés do
solo, o pequeno velhote foi subitamente atacado por uma
agitação nervosa, e pareceu pouco interessado em se aproximar mais da terra firme. Atirou, pois, uma quantidade
de areia de um saco de pano que ergueu com grande
dificuldade, e perm aneceu parado durante um momento.
Dedicou-se então a tirar do bolso do paletó, com modos
agitados e precipitados, um a grande cartei ra de marroquim .
Sopesou-a desconfiado na mão, examinou-a com um ar de
surpresa extrema, como que evidentemente admirado com
o seu peso. Abriu-a por fim , tirou uma enorme carta
lacrada com cera vermelha e cuidadosamente envolvida
cm fio da mesma cor, e deixou-a cair bem aos pés do
Burgomestre Superbus van Underduk.
I

R abo-de-cavalo. (N. do E.J
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Sua Excelência baixou-se para a apanhar. Mas o aeronauta, sempre muito inquieto e não tendo aparentemente
outros assuntos que o retivessem em Roterdam, começava
j~ a fazer precipitada~ente os seus preparativos de partida; e, como era preciso descarregar uma porção do seu
lastro para poder tomar a elevar-se, uma meia dúzia
de sacos que lançou um após outro, sem se dar ao trabalho de os esvaziar, caíram sem interrupção em cima das
costas do infortunado burgomestre, e atiraram-no de pernas para o ar uma boa dúzia de vezes à frente de toda
Roterdam.
Não se deve, porém, julgar que o grande Underduk haja
deixado passar impunemente essa impertinência da parte
do homenzinho. Diga-se que, pelo contrário, para cada um
dos seus seis trambolhões, ele não extraiu menos de seis
baforadas, distintas e furiosas, do seu querido cachimbo,
que segurava durante todo este tempo e com todas as
forças, e que se propôs assim fazer - se Deus lhe permitisse - até o dia da morte.
Contudo, o balão elevava-se como uma cotovia e, planando por cima da cidade, acabou por desaparecer tranqüilamente por detrás de uma nuvem semelhante àquela
de onde tão estranhamente emergira, ficando assim perdido para os olhos fascinados dos bons cidadãos de Roterdam.
Toda a atenção se desviou então para a carta, cuja
transmissão com os acidentes que a seguiram quase fora
tão fatal à pessoa e à dignidade de Sua Excelência Van
Underduk. Contudo, este funcionário não se esquecera
durante os seus movimentos giratórios de pôr em segurança o objeto importante - a carta - , que, segundo
a inscrição, caíra em mãos legítimas, visto ser endereçada
primeiro a ele, e ao Professor Rudabub, nas suas qualidades respectivas de presidente e vice-presidente do Colégio Astronômico de Roterdam. Foi, portanto, imediatamente aberta pelos dignitários, que aí encontraram a
comunicação seguinte, muito extraordinária e, garanto,
muito séria:
"A Suas Excelências Van Underduk e Rudabub, pre-
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sidente e vice-presidente do Colégio Nacional Astronômico da Cidade de R oterdam.
"Vossas Excelências recordar-se-ão talvez de um artesão humilde, com o nome de Hans Pfaall, remendador de foles, que desapareceu de Roterdam, há cerca
de cinco anos, com três indivíduos e de uma maneira que
deve ter sido encarada como inexplicável. Sou eu, o próprio Hans Pfaall - que não desagrade a Vossas Excelências - , o autor desta comunicação. É notório entre
a maioria dos meus concidadãos que ocupei, durante
quatro anos, a pequena casa de tijolos situada à entrada
da viela dita Sauerkraut, e que ainda aí habitava no momento do meu desapareciment o. Os meus antepassados
sempre lá residiram, desde tempos imemoriais, e lá exerceram, invariavelmente como eu próprio, a muito respeitável e muito lucrativa profissão de remendadores de
foles; porque, para dizer a verdade, até estes últimos anos,
em que todas as cabeças da população foram incendiadas
pela política, nunca indústria m ais proveitosa fora exercida por um cidadão honesto de Roterdam, e ninguém era
mais digno dela do que eu. O crédito era bom, a freguesia
era firme, não nos faltavam nem dinheiro nem boa vontade. Mas, como já disse, em breve nos ressentimos dos
efeitos da liberdade, dos grandes discursos, do radicalismo
e de todas as drogas dessa espécie. As pessoas que até aí
tinham sido os melhores clientes do mundo já não dispunham de um momento para pensar em nós. Mal lhes
dava para aprenderem a história das revelações e para
vigiarem na sua marcha a inteligência e a idéia do século.
Se sentiam necessidade de soprar o lume, faziam um fole
com um jornal. À medida que o governo se tornava mais
fraco, eu adquiria a convicção de que o couro e o ferro
se tornavam cada vez m ais indestrutíveis; e em breve
não houve em toda Roterdam um único fole que precisasse ser repicado, ou que reclamasse a assistência do
martelo. Era um estado de coisas impossível. Dentro em
pouco fiquei tão indigente como uma ratazana, e, como
tinha mulher e filhos para sustentar, os meus encargos
tornaram-se com o tempo intoleráveis, e passei todas as
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minhas horas a refletir acerca do modo mais conveniente
de me desembaraçar da vida.
"Todavia, os meus cães de credores deixavam-me pouco
descanso para a meditação. A minha casa era completamente cercada da manhã à noite. Havia particularmente
três rapagões que me atormentavam além do suportável,
estabelecendo continuamente a guarda em fre nte da porta,
e ~me.açando-me se.mpre com a lei. Prometi a mi m própno tirar desses tres seres uma vingança amarga, se alguma vez tivesse a felicidade de os ter nas unhas· e creio
que essa esperança deslumb rante foi a única c~i sa que
me impediu de pôr imediatamente em execução meu plano de suicídio, que era fazer saltar os miolos com um
tiro de espingarda. Contudo, julguei que mais valia dissimular a mi nha raiva e enchê-los de promessas e de belas
palavras, até que, por um capricho feliz do destino, a
ocasião da vi ngança surgiu.
"Um dia em que lograra escapar-me a eles, e em que
me sentia ainda mai s abatido do q ue de costume, continuei a cam inhar du rante muito tempo ainda e sem destino através das ruas mais obsc uras, até que, po r fim ,
cheguei à esq uina de uma loja de alfarrabista . Encontrando à mão um a poltrona para uso dos clientes, para ela
m~ at_irei de ma u humor, c, sem saber por que, ab ri o
pnme1ro volume que me cai u à mão. Calho u se r uma
peq ~ena brochura tratando de astronom ia especulativa, c
escnta ou pelo professor Enckc, de Berlim. ou por um
francês cujo nome se parecia muito com o seu. Eu possuía umas luzes ligeiras dessa ciência, c cm breve fiq uei
de tal modo absorvido pela leitura do liv ro que o li d uas
vezes de uma ponta à o utra, antes de retomar o sentimento do que se passava cm meu redor.
' Todavia, começava a cair a noite, c segu i o cam in ho
do meu dom icílio. Mas a leitura daq uele pequeno tratado
(coi ncidindo com uma descoberta telegráfica que me fora
recentemcntl.! comunicada por um pri mo dl.! Nantl.!s, wmo
um segredo de alta impo rtáncia) causara no meu l.!Spírito
uma impressão indelével ; c, flanantl o através Jas ruas
crepusculares, repetia minuciosament e de ml.!mória os ra-
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ciocmtos estranhos, c algumas vezes ininteligíveis, do escritor. Havia algumas passagens que me tinham afetado
a imaginação de um modo extraordinár io.
"Quanto mais nisso pensava, mais intenso se tornava
o interesse que elas haviam despertado em mim. A minha
educação, geralmente muito limitada, a minha ignorância
especial dos temas relativos à filosofia natural, longe de
me retirarem toda a confiança na minha aptidão para
compreende r o que lera, ou de me induzirem a suspeitar
das noções confusas e vagas que tinham surgido naturalmente da leitura, tornavam-se simplesmente um aguilhão mais forte para a imaginação; e eu era fútil o bastante, ou talvez razoável o bastante, para perguntar a
mim mesmo se essas idéias pobres que surgiam nos espíritos mal regulados não continham em si muitas vezes
- como têm a aparência perfeita - toda a força, toda
a realidade e todas as outras propriedades inerentes ao
instinto c à intuição.
"Era já tarde quando cheguei a casa, e meti-me imediatamente na cama. Mas o meu espírito estava demasiado preocupado para me deixar dormir, e passei toda a
noite em meditações. Levantei-me de manhãzinha e corri
depressa para a loja do alfarrabista, onde empreguei todo
o pouco dinheiro que me restava na aquisição de alguns
volumes de mecânica e de astronomia práticas. Transportei-os para casa como um tesouro, consagrei a lê-los
todos os meus instantes de lazer. Fiz assim bastantes
progressos nos meus novos estudos para pôr em execução
determinado projeto que me fora inspirado pelo diabo
ou pelo meu gênio bom .
"Durante todo esse tempo, envidei todos os meus esforços para me conciliar com os três credores que tantos
tormentos me tinham causado. Finalmente, consegui-o,
tanto vendendo uma boa parte da minha mobília para
satisfazer em metade as suas reclamações, como fazendo-lhes promessa de saldar a diferença após a realização
de um pequeno projeto que fervilhava em minha cabeça
e para cuja realização reclamava os serviços deles. Graças
a esses meios (porque eram pessoas muito ignorantes),
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não tive grande dificuldade em fazê-los entrar no meu jogo.
"As coisas arranjadas assim, apliquei-me, com a ajuda
da minha mulher, com as maiores precauções e no mais
perfeito segredo, a dispor dos bens que me sobravam, e
a conseguir por pequenos empréstimos, e sob diferentes
pretextos, uma quantia bastante boa em dinheiro a vista,
sem me inquietar o mínimo que fosse, confesso-o para
vergonha minha, com os meios de reembolso.
"G raças a esse acréscimo de recursos, arranjei, por
diversas vezes, várias peças de cambraia, de doze jardas
cada uma, cordel, uma provisão de verniz de borracha,
um grande e fundo cesto de verga, feito de encomenda,
e alguns outros artigos necessários à construção e ao equipamento de um balão de dimensão extraordinária. Encarreguei minha mulher de confeccioná- lo o mais rapidamente possível c dei-lhe todas as instruções necessárias
para o modo de proceder.
"Ao mesmo tempo, fabricava com o cordel uma rede
com dimensão necessária, adaptava-lhe um arco e cordas
c efetuava a compra dos numerosos instrumentos e materiais necessários para fazer experiências nas mais altas
regiões da atmosfera. Uma noite, transportei prudentemente para um local retirado de Roterdam, a leste, cinco
barricas com arcos de ferro, que podiam conter cada uma
cerca de cinqüenta galões, e uma sexta de uma dimensão
maior; seis tubos de lata, de três polegadas de diâmetro
c quat ro pés de comprimento, ajeitados ad hoc; uma boa
quantidade de certa substância metálica ou semimetálica
que não nomearei, e uma dúzia de garrafões empalhados
cheios de um ácido muito comum. O gás que devia resultar
dessa combinação nunca foi, até agora, fabricado senão por
mim, ou pelo menos nunca foi aplicado a um fim semelhante. Tudo o que posso dizer é que ele é uma das partes constituintes do azoto, que foi durante tanto tempo
encarado como irredutível, e que a sua densidade é menor
que a do hidrogênio, cerca de trinta e sete vezes e quatro
décimos. :f: sem sabor, mas não sem odor; arde, quando
é puro, com chama esverdeada; ataca instantaneam ente
a vida animal. Não levantarei qualquer dificuldade para
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revelar o segredo completo, mas ele pertence de di reito,
como já o deixei entender, a um cidadão de Na ntes, na
França, po r quem me foi comunicado sob condições.
"O mesmo indivíduo confiou-me, sem de modo algum
estar a par das minhas intenções, um processo para fabricar os balões com um determinado tecido animal, que
torna a fuga do gás coisa quase impossível; mas achei
esse meio demasiado dispendioso e, aliás, poderia ser que
a cambraia, revestida de uma camada de borracha, fosse
tão boa como ele. Apenas menciono essa circunstância
porque julgo provável que o indivíduo em questão tentará, num dia destes, uma ascensão com o novo gás e o
material de que falei, e porque não quero privá-lo da
honra de uma invenção muito original.
"Em cada um dos lugares que devia ser ocupado por
uma das pequenas barricas, abri secretamente um pequeno buraco; desta maneira, os buracos formaram um círculo de vinte e cinco pés de diâmetro. No centro do círculo,
que era o lugar rese rvado para a barrica maior, abri
um buraco mais profundo. Em cada um dos cinco
buraquinhos dispus uma caixa de lata, contendo cinq üenta
libras de pólvora de canhão, e no maior um barril que
levava cento e cinqüenta. Liguei convenientemente o barril e as cinco caixas com rastilhos cobertos, e, tendo posto
numa das caixas a ponta de uma mecha com cerca de
quatro pés de comprimento, enchi o buraco e coloquei a
barrica em cima, deixando passar a outra po nta da mecha
mais ou menos um a polegada para além da barrica, c
de maneira quase invisível. Enchi sucessivamente os outros
buracos e dispus cada barrica no lugar que lhe estava
destinado.
"Além dos artigos que enumerei, transportei para o
meu dépôt 1 geral, e Já escondi, um dos aparelhos aperfeiçoados de Grimm para a condensação do ar atmosférico. Descobri, contudo, que essa máquina precisava de
certas modificações para se tornar adequada ao emprego
desejado. Mas, graças a um trabalho obstinado e a uma
I
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perseverança incessante, cheguei a resultados excelentes
cm todos os preparativos. O balão cm breve ficou concluído. Podia conter mais de quarenta mil pés cúbicos de
gás; podia levantar-me facil mente, segundo os meus cálculos, e a todos os apet rechos, c até, dirigindo-o convenientemente, cento c setenta c cinco libras de lastro. Recebera três camadas de ve rni z, e vi que a cambraia desempenhava perfeitamente o papel da seda; era igualmente
sólida e mui to menos cara.
"Estando tudo pronto, exigi da minha mulher que me
jurasse segredo ace rca de todas as minhas ações desde o
d ia da minha primeira visita à loja do alfarrabista, c
prometi-lhe de minha parte regressar logo que as circunstâncias me permitissem. Dei-lhe o pouco dinheiro que
me restava c despedi-me. Na realidade, não estava inquieto a seu respeito. Ela era o que as pessoas chamam
uma senh ora mulher, c pod ia tratar muito bem de se us
negócios sem a minha assistência. Creio até, para dizer
tudo, que ela me olhara sempre como um triste parasita,
um simples complemento de peso, um enchimento, um a
espécie de homem bom para construir castelos no ar, c
nada mais, c que não ficava zangada por se desembaraçar
de mim. Já era noite sombrià qu and o lhe disse adeus, c,
levando comigo, como aides de camp 1, os três credores que tantos aborreci mentos me haviam causado,
transpo rtamos o balão, com a sua barguinha e todos os
acessórios, por um a estrada afastada, para o local o nde
havia depositado os outros materiais. E ncontramo-los lá
perfeitamente intatos, c pus imediatamente mãos à obra.
" Estávamos cm 1. 0 de ab ril. A noite, como já disse,
era sombria; não se conseguia distinguir uma estrela; c
um chuvisco espesso, que caía intervaladamente, incomodava-nos bastante. Mas a minha grande inquietação era
o balão, que, a despeito do ve rniz que o pro tegia, começava a tornar-se pesado com a umidade; c a pólvora
tam bém podia se estragar. Fiz, pois, trabalharem rudemente os meus três patifes, ob riguei-os a esmaga r gelo
1
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em torno da barrica central e a agitar o ácido nas outras.
Eles, contudo, não cessavam de me importunar com perguntas para saberem o que queria eu fazer com tudo aquilo, e exprimiam um vivo descontentamento com a terrível
tarefa à qual eu os condenava. Não compreendiam diziam - o que lhes poderia advir de bom por molharem assim a pele unicamente para os tornar cúmplices de
tão abominável feitiço. Começava a sentir-me um pouco
inquieto, e avançava o trabalho com todas as forças,
porque, na verdade, aqueles idiotas haviam imaginado,
calculo, que eu fizera um pacto com o diabo, e que em
tudo quanto fazia agora nada existia de tranqüilizador.
Receava, pois, muitíssimo vê-los abandonarem-me ali. Todavia, esforcei-me por apaziguá-los prometendo pagar-lhes
até o último centavo, logo que tivesse levado a bom termo
a tarefa em preparação. Naturalmente interpretaram estes
belos discursos como entenderam, imaginando sem dúvida que de algum modo eu ia me tornar se nhor de enorme quantidade de dinheiro vivo; e, desde que lhes pagasse a dívida, e um pouquinho mais, em consideração
pelos seus serviços, ouso afirmar que eles se inquietavam
muito pouco com o que pudesse suceder à minha alma
ou à minha carcaça.
" Ao fim de cerca de quatro horas e meia, o balão
parece u-me suficientemente cheio. Nele pendurei então a
um
barquinha, e coloquei todas as minhas bagagens telescópio, um barômetro com algumas modificações importantes, um termômetro, um eletrômetro, um compasso,
uma bússola, um relógio de segundos, uma sineta, um
porta-voz, etc., assim como um globo de vidro para fazer
vácuo, fechado hermeticamente, sem esquecer o aparelho
condensador, cal viva, um bastão de lacre, um·a abundante provisão de água c víveres em quantidade, tais como
o pemmican ', que tem grande valor nutritivo comparativamente ao se u pequeno volume. Instalei também na barguinha um casal de pombos e uma gata.
"Estávamos quase no romper do dia, e achei que jú
I
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era tempo de efetuar a partida. Deixei, pois, cair ao chão,
como que por acidente, um charuto aceso, e, ao baixar-me
para o apanhar, tive o cuidado de atear sorrateiramente
fogo à m~cha,. cuja p onta, como já disse, saía um pouco
do bordo mfenor de uma das pequenas barricas.
" Executei essa manobra sem ser visto pelos meus três
carrascos; saltei para a barquinha, cortei imediatamente
a única corda que me ligava à terra, e vi com satisfação
que era elevado com uma rapidez incrível; o balão transportava facilmente as suas cento e setenta e cinco libras
de lastro de chumbo; teria podido suportar o dobro. Quando deixei a terra, o barômetro marcava trinta polegadas
e o termômetro centígrado dezenove graus.
. " Mal subira, no entanto, a uma altura de cinqüenta
Jardas, quando se formou atrás de mim, com um rugido
e um estrondo tremendo, uma tão espessa tromba de
fogo e de cascalhos de madeira e de metal inflamados
misturados a membros humanos rasgados, que senti des~
falecer-me o coração, e atirei-me para o fundo da barguinha tremendo de terror.
"Compreendi e ntão que carregara exageradamente a
mina e que tinha de suportar ainda as principais conseqüê~cias do abalo. Com efeito, em menos de um segundo,
sent i todo o sangue afluir-me às têmporas e imediatamente uma comoção que jamais esquecerei estourou através
das trevas e pareceu rasgar em dois o próprio firmamento. Mais tarde, quando tive tempo de refletir, não deixei
de atribuir a extrema violência da explosão, relativamente
a mim, à sua verdadeira causa, isto é, à minha posição,
bem em cima da mina e na linha da sua ação mais poderosa. Mas, neste mome nto, só pensava em salvar a vida.
A princípio o balão pe rdeu altura, depois dilatou-se furiosamente, em seguida começou a fazer piruetas com uma
velocidade vertiginosa c, finalmente, vacilando e oscilando
como um homem bêbado, atirou-me por ci ma do bordo
da barquinha e deixou-me preso a uma alt ura terrível de
cabeça para baixo, por um pedaço de corda muito fi na,
com cerca de · três pés de comprimento, que pendia por
acaso através de uma fenda, perto do fundo do cesto de
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verga, e na qual, no meio da queda, o meu pé esquerdo
se enredou providencialmente. f: impossível, absolutamente impossível, ter-se uma idéia justa do horror da minha
situação. Abria convulsivamente a boca para respirar um arrepio parecido com um acesso de febre sacudia
todos os músculos e todos os nervos do meu ser - , senti
os olhos saírem das órbitas, uma náusea enorme invadiu-me - por fim desmaiei e perdi a consciência.
"Quanto tempo permaneci nesse estado, é impossível
dizê-lo. Decorreu porém bastante tempo, porque, quando
recuperei em parte o uso dos sentidos, vi o dia nascendo;
o balão encontrava-se a uma altura prodigiosa acima da
imensidade do oceano, e nos limites desse vasto horizonte,
tão longe quanto a minha vista podia alcançar, não via
vestígios de terra. Contudo, as minhas sensações, quando
voltei a mim, não eram tão estranhamente dolorosas como
deveria esperar. Na realidade, havia muito de loucura na
contemplação plácida com que de início examinei a minha
situação. Levei as duas mãos aos olhos, uma após outra,
e perguntei a mim mesmo com espanto que acidente teria
podido inchar-me as veias e escurecido tão horrivelmente
as unhas. Depois examinei cuidadosamente a cabeça, sacudi-a por di versas vezes, e apalpei-a com uma atenção
minuciosa até me haver assegurado de que felizmente não
era, tal como tivera a horrível idéia, maior do que o balão.
Depois, com o hábito de um homem que sabe onde eles
se encontram, apalpei os dois bolsos das calças e, notando que perdera o livro de notas e a caixa de fósforos,
esforcei-me por confirmar o seu desaparecimento e, não
o conseguindo, senti uma tristeza inexprimível. Pareceume então que tinha uma dor viva no tornozelo esq uerdo.
e uma consciência obscu ra da minha situação começou a
formar-se no espírito.
"Mas - coisa estranha! - não senti nem espanto nem
horror. Se experimentei qualquer emoção, foi uma espécie
de satisfação ou de desafogo ao pensar na habilidade que
teria de empregar para me livrar desta situação singular;
c não fiz da minha salvação definitiva objeto de dúvida
por um segundo seq uer. Durante alguns minutos, fiquei
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mergulhado na mais profunda meditação. Lembro-me distintamente de que muitas vezes cerrei os lábios, que apliquei o dedo indicador sobre o lado do nariz, e que pratiquei
as gestícul'ações e as caretas habituais nas pessoas que,
instaladas à vontade na sua poltrona, meditam ace rca de
questões confusas ou importantes.
"Quando supus haver reunido suficientemente as idéias,
levei com a maior precaução, a mais perfeita deliberação,
as mãos atrás das costas, e desapertei a fivela grossa de
fer ro que terminava o cinto das m inhas calças. Esta fivela
tinha três dentes que, estando um pouco enfe rrujados,
rodavam dificilmente sobre o eixo. No entanto, com muita
paciência, coloquei-os em ângulo reto com o corpo da
fi_:'ela e notei com alegria que ficavam firmes nessa posiçao. Segurando entre os dentes essa espécie de instrumento, procurei desfazer o nó da gravata. Fui ob rigado a
descansar mais de uma vez antes de realiza r a manobra·
mas, com o tempo, consegui. A uma das pontas da gra~
vata, prendi a fivela e, para mais segurança, atei apertadamente a outra ponta em redor do pulso. Soerguendo
então o corpo com um penoso esforço muscular, consegui na primeira tentativa lançar a fivela por cima da barguinha c prendê-la, como o esperava, no rebordo da verga.
"O meu corpo fazia então com a parede da barquinha
um ângulo de cerca de quarenta c cinco graus; mas não
se deve concluir que eu estivesse a quarenta c cinco graus
acima da perpendicular; eu. lo nge disso, continuava colocado num plano quase paralelo ao horizonte, porque a
nova posição que conquistava tivera por efeito inclinar
também o fundo da barquinha c, conseqüentemente. a
minha posição era das mais perigosas.
"Mas, supond o-se que, no princípio, quando caí da barg uinh a, ficara com o rosto voltado para o balão cm vez
ou. cm
de para o lado oposto, como agora estava segundo lugar, que a corda pela qual estava preso pendesse por acaso do rebordo su perio r, cm vez de passar
por uma fenda do fundo - cntcndcr-se-ú facilmente que.
nestas duas hipóteses, teria sido impossível cu realizar um
milagre semel hante, c as revelações presentes teriam fi-

cada inteiramente perdidas para a posteridade. Tinha portanto todas as razões para abençoar o acaso; mas, em
suma encontrava-me de tal modo estupefato, que me
senti~ incapaz de fazer o que fosse, e permaneci suspenso,
durante talvez um quarto de hora, nessa situação extraordinária sem voltar a tentar o mais ligeiro esforço, perdido n~ma calma incompreensível e numa beatitude idiota.
Mas essa disposição de espírito desvaneceu-se bem depressa e cedeu lugar a um sentimento de horror, de assombro, de desesperança absoluta e de destruição. Na realidade, o sangue tanto tempo acumulado nos vasos da cabeça
e da garganta, e que até então criara em mim um delírio
salutar cuja ação supria a energia, começava agora a
refluir e retomar o seu nível; e a clarividência que me
voltava, aumentando a percepção do perigo, apenas s:ryia
para me privar do sangue-frio e da coragem necessanos
para o afrontar. Mas, para felicidade minha, tal fraqueza
não foi de longa duração. A energia do desespero voltou-me a tempo e, com gritos e esforços frenéticos, estiquei-me convulsivamente por diversas vezes e, graças a
um retesamento geral, até que enfim, agarrando-me ao
bordo tão desejado com unhas mais apertadas que ~m
torno, torci o corpo por cima dele e caí de cabeça e mmto
ofegante no fundo da barquinha.
"Só depois de decorrido um certo lapso de tempo é que
me senti senhor de mim o bastante para me ocupar do
balão. Então, examinei-o com atenção e descobri, para
minha grande alegria, que não sofrera qualquer avaria.
Todos os instrumentos estavam perfeitos e, felizmente, eu
não perdera nem o lastro nem as provisões. A verdade é
que os amarrei tão bem no, lugar qu~ tal acidente, ~ra
coisa completamente improvavel. Olhe1 para o relogw;
ele marcava seis horas. Continuava a subir rapidamente,
e o barômetro dava-me então uma altura de três milhas
e três quartos. Bem por baixo de mim eu vi no oceano
um pequeno objeto negro, de forma ligeiramente alongada,
mais ou menos com as dimensões de uma pedra de dominó, e parecendo-se muito, sob todos os aspectos, com
uma pedra desse jogo. Dirigi o telescópio para ele e vi
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distintamente que era um navio inglês de noventa e quatro canhões, oscilando pesadamente no mar, onde havia
mais vento, na direção oés-sudoeste. A exceção desse
barco, nada mais vi que o oceano e o céu, e o Sol que
despontara há muito tempo.
"E agora é o momento de eu explicar a Vossas Excelências o objetivo da minha viagem. Vossas Excelências
recordam-se de que a minha deplorável situação em Roterdam acabara me convencendo de que a única solução
era o suicídio. Não que eu sentisse desgosto pela própria
vida, mas estava muito fatigado, a mais não poder, com
as misérias ocasionais da minha posição. Nessa disposição de espírito, desejando ainda viver, e no entanto farto
da vida, o tratado que li na loja do alfarrabista, apoiado
pela oportuna descoberta do meu primo de Nantes, abriu
um recurso à minha imaginação. Tomei por fim uma decisão extrema. Resolvi partir, mas viver - deixar o mundo, mas continuar a minha existência; em resumo, e para
cortar pela raiz o mistério, resolvi, sem me preocupar com
o resto, abrir, se pudesse, um caminho até a Lua.
"Agora, para que não me julguem mais louco do que
sou, vou expor em pormenor, e o melhor que puder, as
considerações que me induziram a crer que uma empresa
dessa ordem, embora sem dúvida difícil e cheia de perigos, não se achava de modo algum, para um espírito audacioso, situada além dos limites do possível.
"A primeira coisa a considerar era a distância positiva
da Lua à Terra. Ora, a distância média ou aproximativa
entre os centros destes dois planetas é de cinqüenta e
nove vezes, mais uma fração, o raio equatorial da Terra,
ou cerca de 237 000 milhas. Disse a distância média ou
aproximativa, mas é fácil imaginar que, sendo a órbita
lunar uma elipse cuja excentricidade não é inferior a
0,05484 de seu semi-eixo maior, e ocupando o centro da
Terra o foco dessa elipse, se eu conseguisse de qualquer
maneira encontrar a Lua no seu perigeu, a distância atrás
avaliada ficaria sensivelmente diminuída. Mas, para pôr
de lado esta hipótese, era preciso em todo o caso que eu
deduzisse das 237 000 milhas o raio da Terra, isto é,
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4 000, c o raio da Lua, isto é, I 080, ao todo 5 080, c
que apenas me restasse assim a percorrer uma distância
aproximativa de 23 I 920 milhas. Este espaço, pensava
eu, não era realmente extraordinário. Fizeram-se vezes
sem conta nesta terra viagens à velocidade de 60 milhas
por hora, c, na verdade, tudo indica que se chegará a
uma velocidade maior; mas, mesmo contentando-me com
a velocidade de que falava, não necessitava de mais de
cento e sessenta c um dias pa ra atingir a superfície da Lua.
" Havia, porém, numerosas circunstâncias que me induziram a crer que a velocidade aproximativa da minha
viagem ultrapassaria em muito a de ?O milhas p~.)f hora;
c como estas considerações produziram cm mim uma
i~pressão profunda, explicá-las-ei mais pormenorizadamente.
"O segundo ponto a examinar era de uma importância
muito diferente. Segundo as indicações fornecidas pelo
barômetro, sabemos que, quando nos elevamos, acima da
superfície da T erra, a uma altura de I 000 pés, deixamos
por debaixo de nós cerca de um trinta avos da mas~a
atmosférica; qu.e a IO 000 pés, chegamos a pouco mais
ou menos um terço; c que a 18 000 pés, o que é quase
a altura do Cotopaxi, ultrapassamos metade da massa
fluida ou, de qualquer modo, a metade da parte ponderável do ar que envolve o nosso globo. Também se calculou que a uma altu ra que não exceda a centésima parte
do diâmetro terrestre - isto é, 80 milhas - a rarefação
deveria ser tal, que lá não haveria condições para a vida
animal se manter; e, além disso, que os meios mais engenhosos que temos para verificar a presença da atmosfera
se tornavam totalmente insuficientes. Mas não deixei de
observar que estes últimos cálculos eram unicamente baseados no nosso conhecimento experimental das propriedades do ar e das leis mecânicas que regem a sua dilatação
e compreensão naquilo que se pode chamar, comparativamente falando, a proximidade imediata da T erra. E, ao
mesmo tempo, tem-se como coisa positiva que a uma distância qualquer dada, mas inacessível, da sua superfície,
a vida animal é e deve ~er essencialmente incapaz de mo-
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dificação. Agora, qualquer raciocrmo deste gênero, e segundo esses dados, deve ser, evidentemente, puramente
analógico. A maior altura a que o homem jamais chegou
é 25 000 pés; falo da expedição aeronáutica dos senhores
Gay-Lussac e Biot. :1:: uma altura bastante medíocre, mesmo quando a comparamos com as 80 milhas em questão;
e eu não podia deixar de pensar que a pergunta dava
lugar à dúvida e ensejava uma grande amplitude às
conjeturas.
"Mas, de fato, supondo uma ascensão realizada a uma
altura dada qualquer, a quantidade de ar ponderável atravessada em todo o período ulterior da ascensão não está
de modo algum em proporção com a altura adicional
adquirida, como se pode compreender pelo que foi enunciado anteriormente, mas sim numa razão constantemente
decrescente. :1:: pois claro que, elevando-nos tão alto quanto possível, não podemos, literalmente falando, chegar a
um limite para além do qual a atmosfera cesse absolutamente de existir. Ela deve existir, concluía eu, embora,
possa, é certo, existir num estado de rarefação infinita.
"Por outro lado, sabia que argumentos não faltam
para provar que existe um limite real e determinado da
atmosfera, além do qual não há absolutamente ar respirável. Uma circunstância foi , porém, omitida pelos que
apontam esse limite, que parecia, não uma refutação peremptória da sua doutrina, mas um ponto digno de investigação séria. Comparemos os intervalos entre os retornos
sucessivos do cometa de Encke ao seu periélio, tendo em
conta todas as perturbações devidas à atração planetária,
e veremos que os períodos diminuem gradualmente, isto
é, que o eixo maior da elipse do cometa vai se tornando
sempre mais curto numa proporção lenta, mas perfeitamente regular. Ora, é precisamente isso que deve acontecer, se supusermos que o cometa suporta uma resistência
por efeito de um meio etéreo excessivamente raro que
penetra nas regiões da sua órbita. Porque evidente se
torna que um meio desses deve, ao retardar a velocidade
do cometa, aumentar sua força centrípeta e enfraquecer
sua força centrífuga. Em outros termos, a atração do Sol
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se tornaria cada vez mais poderosa, e o cometa se aproximari a mais a cada revolução. Verdadeira mente, não
existe outro modo de ex plicar a va ri ação observada .
"Mas eis outro fato: nota-se que o diâmetro real da
parte nebul osa desse mesmo cometa se contrai rapidamente à medida que ele se aproxima do Sol, c se dilata
com a mesma rapidez quand o volta a partir para o seu
afélio. Não tinha eu algumas razões para supor, tal como
o Sr. Yalz, que essa conde nsação aparente de vol ume
se o rigina va na compressã o daquele meio etéreo de que
falei há pouco, e cuia densidade se encontra em proporção com a proximida de do Sol? O fenô meno que afeta
a fo rma lenticular e a que se chama luz zodiacal era também um ponto merecedor de atenção. Esta luz, tão visível
nos tró picos, e que é impossível to mar po r uma luz meteórica qualquer, eleva-se obliquame nte do ho rizonte e segue
geralmente a linha do equador do Sol. Parecia-me evidentemente provir de uma atmosfera rara que se estendesse
desde o Sol até adiante da órbi ta de Vênus, pelo menos,
e mesmo, na minha opinião, indefinida mente mais longe 1 .
Eu não podia supor que esse meio fosse limitado pela
linha do percurso do cometa, ou se achasse confinado na
vizinhança do Sol. Era tão simples imaginar, pelo contrá~
rio, que invadia todas as regiões do nosso sistema planetário, condensad o em redo r dos planetas, sob a form a a
que chamamos atmosfera, e talvez alterado em alguns po r
circunstân cias puramente geológicas , isto é, modificado
o u variado nas suas proporçõe s ou na sua natureza essencial pelas matérias volatilizad as que emanam dos respectivos glo bos.
" Havendo encarado a questão sob esse ponto de vista,
eu iá não tinha nada a hesitar. Supondo que na minha
passagem encontrasse um a atmosfera essencialm ente semelhante à que envolve a superfície da Terra, refleti que
por intermédio do muito engenhoso aparelho do Sr. Grimm
poderi a facilmente condensá- la em quantidad e suficiente
1
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para as necessidad es da respiração . Aqui está como afastei o principal obstáculo a uma viagem à Lua. Havia, por
conseguint e, despendid o algum dinheiro e muito trabalho
para adaptar o aparelho ao fim que me propunha, e tinha
confiança plena na sua aplicação, desde que· pudesse realizar a viagem em espaço de tempo suficientem ente curto.
E isso leva-me ao problema da velocidade possível.
"Toda gente sabe que os balões, no primeiro período
de sua ascensão, se elevam com uma velocidade comparativament e moderada. Ora, a força de ascensão consiste
unicament e no peso do ar ambiente relativame nte ao gás
do balão; e, à primeira vista, não parece de modo algum
provável nem verossímil que o balão, à medida que ganha
elevação e alcança sucessivam ente as camadas atmosféricas de densidade decrescent e, possa ganhar velocidade e
acelerar o seu moviment o primitivo. Por outro lado, eu
não tinha lembrança de que, em qualquer relatório de
experiênci a anterior, alguma vez tivessem verificado uma
diminuição aparente na velocidade absoluta da ascensão,
embora tal pudesse ser o caso, em razão da fuga de gás de
um aeróstato mal construído e revestido insuficient emente
de verniz, ou por outra razão qualquer. Parecia-m e, pois,
que o efeito desse desperdíci o apenas podia contrabala nçar a aceleração adquirida pelo balão à medida que se
afastava do centro de gravitação . Ora, considerei que,
desde que na minha travessia achasse o ambiente que
tinha imaginado, e desde que ele fosse da mesma essência
daquele a que chamamos ar atmosféric o, importava relativamente pouco que eu o encontrass e a um ou outro grau
de rarefação, isto é, relativame nte à minha força ascensional, porque não só o gás do balão seria submetido à
mesma rarefação (e, nesse caso, teria apenas de soltar
quantidade proporcion al de gás, suficiente para evitar uma
explosão), mas, devido à natureza das suas partes integrantes, deveria, em qualquer circunstân cia, ser sempre especificament e mais leve que qualquer composto de azoto
puro e de oxigênio. Havia, pois, uma hipótese, e até uma
possibilida de forte, de que em nenhum período da ascen-
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são eu chegasse a um ponto em que os diferentes pesos
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reunidos do meu enorme balão, do gás extremamente raro
que encerrava, da barquinha e do seu conteúdo, pudessem
igualar o peso da massa de atmosfera ambiente deslocada;
e então compreende-se facilmente que aí estava a única
condição capaz de deter a minha fuga ascensional. Ainda,
porém, se alguma vez atingisse esse ponto imaginário, restava-me a possibilidade de utilizar o lastro e outros pesos
que chegavam a um total de mais ou menos 300 libras.
"Ao mesmo tempo, a força centrípeta deveria decrescer sempre em razão do quadrado das distâncias, e assim
eu poderia, com uma velocidade prodigiosamente acelerada, chegar por fim àquelas regiões longínquas onde a força
de atração da Lua substituiria a da Terra.
"Havia outra dificuldade que me causava alguma inquietação. Tem-se observado que nas ascensões levadas a
altura considerável, além do incômodo da respiração, sente-se na cabeça e em todo o corpo um enorme mal-estar,
muitas vezes acompanhado de sangramento pelo nariz e
outros sintomas igualmente alarmantes, que se tornam cada
vez mais insuportáveis à medida que se sobe 1• Era esta uma
consideração razoavelmente assustadora. Não seria provável que os sintomas aumentassem até terminarem com a
própria morte? Após madura reflexão, concluí que não.
Era preciso buscar sua origem no desaparecimento progressivo da pressão atmosférica, à qual se acha habituada a superfície de nosso corpo, e na distensão inevitável dos vasos sanguíneos superficiais - e não numa
desorganização do sistema corporal, como no caso de dificuldade de respiração, em que a densidade atmosférica
é quimicamente insuficiente para a renovação regular do
sangue no ventrículo do coração. Exceto no caso em que
essa renovação faltasse, eu não via razão para que a vida não
se mantivesse, mesmo no vácuo, porque a expansão e a
1 Depois da primeira publicação de Hans Pfaall, soube que o Sr.
Grimm, o célebre aeronauta do balão Nassau, e outros experimentadores contestam a este respeito as asserções de Humboldt, e falam, pelo contrário, de uma indisposição sempre decrescente, o que
se harmoniza precisamente com a teoria aqui apr.?sentada. (N. de
E. A. Poe.)
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compressão do peito, que se chama comumente respiração, é uma ação puramente muscular; é a causa c não
o c~eito da respiração. Numa palavra, cu entendia que,
habituando-se o corpo à ausência de pressão atmosférica, essas sensações dolorosas deveriam diminuir gradualmente; e, para as suportar enquanto durassem, tinha
a máxima confiança na solidez de ferro da minha constituição física.
não
" Expus, portanto, algumas das considerações certamente todas - que me induziram a formar o projeto
de uma viagem à Lua. Vou agora, se tal agradar a Vossas
Excelências, expor os resultados de uma tentativa cuja
concepção parece tão audaciosa e que, certamente, não
tem precedentes nos anais da humanidade.
'·Tendo atingido a altu ra de que falei, isto é, três milhas
e três quartos, atirei para fora da barquinha uma porção
de penas, e vi que eu continuava a subir com uma rapidez
suficiente; não havia, pois, necessidade de soltar lastro.
Senti-me muito al iviado, porque desejava guardar comigo
tanto lastro quanto pudesse transporta r, pela razão bem
simples de que não possuía qualquer dado positivo da
força de atração e da densidade atmosférica. Até o momento não sofria de qualquer indisposição física, respirava com perfeita liberdade e não sentia qualquer dor
na cabeça. A gata achava-se deitada muito solenemente
em cima do meu capote, que eu tirara, e fitava os pombos
com um ar de indiferença. Estes, que eu amarra ra pela
pata, para os impedir de voar, estavam muito ocupados
cm bicar alguns grãos de arroz espalhados no fundo da
barquinha.
"Às seis horas e vinte minutos, o barômetro indicava
uma elevação de mais ou menos 26 400 pés, ou cinco
milhas. A perspectiva pa recia sem limites. Nada de mais
fácil, aliás, do que calcular com o auxílio da trigonometria esférica a extensão da superfície terrestre que o meu
olhar abrangia. A superfície convexa de um segmento de
esfera está para a superfície completa da esfera como o
seno oposto está para o diâmetro da esfera. Ora, no meu
caso, o seno oposto - isto é, a espessura do segmento
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situado acima de mim - era quase igual à minha elevação, ou à elevação do ponto de vista acima da superfície. A proporção de cinco a oito milhas expressaria,
pois, a extensão da superfície que eu vislumbrava, isto é,
que eu via a milésima centésima parte da superfície total
do globo. O mar parecia polido como um espelho, mas
com o auxílio do telescópio verifiquei que estava em uma
agitação violenta. O navio já não era visível, havia sem
dúvida derivado para leste. Comecei daí em diante a
sentir de tempos em tempos forte dor na cabeça, embora
continuasse a respirar mais ou menos livremente. A gata
e os pombos nãÕ pareciam sentir qualquer indisposição.
"Ãs sete horas menos vinte, o balão entrou na região
de uma grande espessa nuvem que me causou muitas preocupações; o meu aparelho condensador foi atingido e fiquei molhado até os ossos. Era realmente um encontro espantoso, porque eu jamais supus que uma nuvem dessa natureza pudesse manter-se a tamanha elevação. Julguei fazer
bem lançando fora duas porções de lastro de cinco libras
cada uma, o que me deixava ainda cento e sessenta e cinco
libras de lastro. Graças a essa operação, bem depressa
atravessei o obstáculo, e logo notei que ganhara prodigiosamente em velocidade. Alguns segundos depois de haver
deixado a nuvem, um relâmpago ofuscante cruzou-a de
uma ponta à outra e incendiou-a em toda a sua extensão,
dando-lhe o aspecto de massa de carvão em ignição. Recorde-se que isso se passava em pleno dia. Nenhum pensamento poderia criar a sublimidade de tal fenômeno, caso
ele ocorresse à noite. O próprio inferno teria encontrado
a sua imagem exata. Tal como o vi, o espetáculo pôs-me
os cabelos em pé. Contudo, dirigi meu olhar para longe,
para os abismos hiantes; deixei a imaginação mergulhar
e passear por baixo de abóbadas estranhas e imensas, em
turbilhões purpúreos, em sorvedouros vermelhos e sinistros de um fogo horrível e insondável. Havia escapado de
boa. Se o balão tivesse ficado mais um minuto na nuvem
- isto é, se a indisposição que eu sentia não me levasse
a lançar fora o lastro - , a minha destruição podia ser,
e muito provavelmente teria sido, a conseqüência. Seme-

304

lhantcs perigos, embora lhes dediquemos pouca atenção,
são talvez os maiores a enfrenta r em um balão. Eu atingi ra durante esse tempo tal altura, que não havia motivo
para qualq1:1er inquietação dessa ordem.
''Elevava-me então muito rapidamente, e às sete horas
o barômetro marcava uma altura não inferior a nove milhas e meia. Começava a sentir uma grande dificuldade
na respiração. A cabeça também me fazia sofrer excessivamente; e, tendo sentido desde há algum tempo umidade nas faces, descobri por fim que era sangue que
escorria continuamente do tímpano dos meus ouvidos. Os
olhos tam bém me causavam muitas inquietações. Passando
a mão por cima deles, pareceu-me que estavam fora das
órbitas, e num grau bastante considerável; e todos os
objetos contidos na barq uinha e o próprio balão cu via
sob uma forma monstruosa e deturpada. Esses sintomas
ultrapassavam aq ueles que eu esperava, e provocaram-me
algum ala rma. Nessas circunstâncias, muito imprudentemente e sem reflexão, atirei para fora da barquinha três
porções de lastro de cinco libras cada uma. A velocidade a
partir de então acelerada da minha asce11são arrastou-me,
rapidamente e sem gradação suficiente, para uma camada
de atmosfera extremamente rarefeita, o que quase provocou um resultado fatal à minha expedição c a mim.
Fui subitamente tomado por um espanto que durou mais
de cinco minutos, c, mesmo quando cessou em parte, aconteceu que cu já não podia aspirar senão com longos intervalos c de maneira convulsiva, sangrando copiosam ente
durante todo esse tempo do nariz, dos ouvidos c até ligeiramente dos olhos. Os pombos pareciam tomados de enorme angústia c debatiam-se para escapar, enquanto a gata
miava lamentavelmente, cambaleando de um lado a outro
da barquinha, como que sob a influência de um veneno.
" Descobri então demasiado tarde a grande imprudência
que cometera ao soltar o lastro, e a minha perturbação
tornou-se extrema. Não aguardava menos do que a morte,
c a morte dentro de alguns minutos. O meu sofrimento
físico contribuía também para me tornar quase incapaz
de qualquer esforço para salvar a vida. Mal me restava
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a faculdade de refletir, e a violência da dor de cabeça
parecia aumentar de minuto a minuto. Notei então que
em breve perderia completamente os sentidos, e já empunhava uma das cordas da válvula, quando a lembrança
da má despedida que eu dera aos três credores e o temor
das conseqüências que me podiam acolher no regresso
me assustaram e detiveram por um momento. Deitei-me
no fundo da barquinha e esforcei-me para recobrar as
faculdades. Consegui-o parcialmente, e resolvi tentar a
experiência de uma sangria.
"Como, porém, não tinha lanceta, fui obrigado a fazer
a operação da melhor maneira possível, e finalmente consegÜi abrir uma veia do braço esquerdo com a lâmina do
canivete. Mal o sangue começou a correr, senti um alívio
notável e, quando perdi mais ou menos o equivalente a
uma bacia de tamanho pequeno, os sintomas mais perigosos tinham desaparecido.
Contudo, não achei prudente ficar imediatamente em
Pé· mas tendo colocado uma atadura no braço da melhor
'
' possível, acalmei-me e senti-me mais livre, mais
maneira
aliviado de qualquer espécie de mal-estar, como aquele
que eu vinha sentindo há uma hora e um quarto.
"Entretanto, a dificuldade respiratória muito pouco
diminuíra e pensei que em breve haveria necessidade
urgente de usar o condensador. Ao mesmo tempo, lancei
um olhar à gata, que voltara a se instalar comodamente em
cima do meu capote, e, para grande surpresa minha, descobri que ela julgara apropriado, durante a minha indisposição, dar à luz uma ninhada de cinco gatinhos. Certamente eu não contava com esse suplemento de passagei' em suma, a aventura agradou-me. Fornec1a-me
.
ros, mas,
a ocasião de verificar uma conjetura que, mais do que
qualquer outra, me havia decidido tentar essa ascensão.
"Imaginara eu que o hábito da pressão atmosférica à
superfície da Terra era em grande parte a causa das
dores que atacavam a vida animal a uma certa distância
acima dessa superfície. Se os gatinhos sentissem mal-estar
no mesmo grau da mãe, eu devia considerar a minha
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teoria como falsa, mas podia encarar o contrürio como
excelente confirmação da minha idéia.
"Às oito horas, eu atingira uma elevação de dezessete
milhas. Assim pareceu-me evidente que a velocidade ascensional não só aumentava, mas que esse aumento fora ligeiramente sensível, mesmo q ue não tivesse soltado o lastro.
como o fizera. As dores de cabeça c de ouvidos volta ram
de vez cm q uando com violência c também ús vezes escorria sangue do nariz; entretanto, eu sofri a mui to menos
do que esperava. Mas, de minuto a minuto, a rcspiraçüo
ficava mais d ifícil , c cada inalação era seguida por um
movimento espasmód ico do peito extrema mente cansativo.
Preparei então o apa relho condensador de modo a fazê-l o
fu ncionar imediatamente.
"O aspecto da Terra nesse período da minha ascensão
era realmente magnífico. A oeste, ao norte c ao sul, tão
longe quanto o meu o lhar penetrava, estendia-se uma toalha ilimitada de mar, na aparência imóvel, que de segundo a segund o tomava uma coloração azu l mais profunda.
A uma vasta d istância para leste, alongavam-se d istintamente as ilhas Britânicas, as costas ocidentais da França
c da Espanha, assim como pequena porção da parte norte
do continente africano. Era impossível descobrir vestígios
de edifícios, c as cidades mais o rgulhosas da humanidade
tinham desaparecido cm absoluto da face da Terra.
"O que especialmente me admirou no aspecto das coisas
situadas por baixo de mim foi a concavidade aparente da
superfície do globo. Esperava cu, cm vão certamente, ver a
sua convexidade real manifestar-se distintamente ú medida
que me elevava; mas alguns segundos de reflexão bastaram-me para expli car essa contradição. Uma linha perpendicu larmente traçada sobre a Terra do ponto onde me encontrava teria formado a perpendicular de um triângulo
retângulo cuja base se estenderia do ângulo reto ao ho rizonte, c a hipotcnusa do horizonte ao ponto ocupado pelo
meu balão. Mas a altitude onde eu estava não era nada ou
quase nada comparativamente à extensão abrangida pelo
meu olhar; em outros termos, a base e a hipotenusa do
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triângulo imaginário eram tão extensas, comparadas à perpendicular, que podiam ser consideradas como duas linhas
quase paralelas. Dessa maneira, o horizonte do ae ronauta
aparece-lhe sempre ao nível da barquinha. Mas, como o
ponto situado imediatamente abaixo del e parece-lhe e está,
com efeito, a uma imensa distância, naturalmente parecelhe também a uma enorme distância abaixo do horizonte.
Daí a impressão de concavidade; c essa impressão durará
até que a elevação se ache relativamente à extensão da
perspectiva numa proporção tal que o paralelismo aparente da base c da hipotenusa desapareça.
" Entretanto, como os po mbos pareciam sofrer horrivelmente, resolvi dar-lhes a liberdade. Desamarrei primeiro
um deles, um belo pombo cinzento-avermelhad o, c coloquei-o no bordo da barq uinha. Parecia pouco à vontade,
olhava ansiosamente em seu redor, batia as asas, soltava
um arrul ho muito acentuado, mas não havia maneira de
se decidir a atirar-se para fora da barquinha. Por fim ,
agarrei-o c lancei-o a cerca de seis jardas do balão. No
entanto, muito longe de descer, como eu esperava, fez
esforços veementes para alcançar o balão, soltando ao
mesmo tempo gritos mui to agudos e penetrantes. Conseguiu, enfim, retomar sua posição no bordo do cesto ; porém ,
mal pousou, to rceu o pescoço c caiu morto no fundo da
barquinha. O outro não teve uma so rte tão lamentável.
Para impedi-lo de seguir o exemplo do companheiro e
cfetuar um regresso para o balão, precipitei-o para a te rra
com toda a minha força , c vi com prazer que ele continuava a descer com grand e velocidade, fazendo o uso das
asas facilmente c de modo perfe itamente natural. Em
pouco tempo ficou fora de vista, c não duvido qu e tenha
chegado cm terra a salvo. Quanto à gati nha, que parecia
cm grande pa rte recuperada da sua crise, oferecia agora a
si própria um belo repasto com o pússa ro morto c acabou por ado rmecer com todas as aparências do contentamento. Os gatinhos estavam perfeitamente vivos c não
manifestavam o mais leve sintoma de mal-estar.
·'Às ojto horas c um quarto, já não podendo res pirar sem
sentir um a dor intolerúvcl , comecei a aj ustar imediatamente
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em torno da barquinha o aparelho complementar do condensador. Este aparelho exige algumas explicações e
Vossas E xcelências devem recordar-se de que o meu objetivo, em primeiro lugar, era manter-me dentro da barguinha
isolada da atmosfera rarefeita que me envolvia, e depois
introduzir no interior, com o auxílio do condensador, uma
quantidade dessa mesma atmosfer a suficientemente condensada para as necessidades da respiração.
" Com esse objetivo eu tinha preparado um grande saco
de borracha, muito flexível, muito sólido e absolutamente
impermeável. A barquinha se achava colocada quase totalmente nesse saco cujas dimensões haviam sido calculadas
para tal objetivo, isto é, estendia-se sobre os bordos e su bia
exteriormente ao longo das cordas até o arco onde a rede
estava amarrada. Tendo assim desenrolado o saco e feito
hermeticamente a vedação de todos os lados, era preciso
agora suspender a abertura do saco, fazendo passar o tecido de borracha por cima do arco, ou seja, entre a rede e
o arco. Mas, se desligasse a rede do arco para fazer essa
passagem, como havia de segurar-se a barquinha? Ora, a
rede não estava ajustada ao arco de maneira permanente,
mas ligada por uma série de rédeas móveis ou nós corredios.
Apenas desfiz, portanto, um pequeno número dessas rédeas
ao mesmo tempo, deixando a barquinha suspensa pelas
outras. Tendo feito passar o que pude da parte superior
do saco, tornei a amarrar as rédeas, não ao arco, porque
a interposição do envoltório de borracha tornava isso impossível, mas a uma série de botões grossos fixados no
próprio envoltório, a cerca de três pés abaixo da abertura
do saco, correspondendo os intervalos dos botões aos intervalos das rédeas. Feito isso, soltei do arco algumas outras
rédeas, introduzi uma nova parte do envoltório, e as rédeas
desatadas foram presas aos seus botões respeçtivos. Por
esse processo, eu podia fazer passar toda a parte superior
do saco entre a rede e o arco.
"1:: evidente q ue o arco devia então cair na barquinha,
e todo o peso da barquinha e de seu conteúdo seria suportado apenas pela força dos botões. À primeira vista, esse
sistema podia não oferecer uma garantia suficiente; mas
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não havia qualquer razão para duvidar disso, porque não só
os botões eram sólidos, como estavam tão próximos que
cada um suportava na realidade uma parte muito pequena
do peso total. A barquinha e o seu conteúdo poderiam
pesar três vezes mais e eu continuaria a não estar de modo
algum inquieto. Levantei então o arco ao longo do envoltório de borracha e fixei-o sobre três estacas preparadas
para esse fim. Isso permitia manter o saco convenientemente esticado na parte de cima, bem como a parte inferior da rede na posição desejada. Tudo o que me restava
agora fazer era amarrar a boca do saco - o que realizei
facilmente reunindo as dobras da borracha e torcendo-as
juntas por meio de uma espécie de torniquete.
"Nos lados do envoltório assim espalhado, em torno da
barquinha, eu adaptara três vidraças redondas, muito
espessas, mas bem transparentes, através das quais eu podia facilmente ver em meu redor em todas as direções horizontais. Na parte do saco que formava o fundo estava
uma quarta janela, correspondendo a uma pequena abertura no fundo da própria barquinha. Esta permitia-me
olhar perpendicularmente para baixo de mim. Mas fora-me
impossível ajustar também uma janela acima da minha
cabeça, em virtude do modo especial como eu era obrigado a fechar a abertura e das numerosas pregas que disso
resultavam; por conseguinte, havia renunciado a ver o que
estivesse situado no meu zênite. Isso constituía, porém,
uma coisa de somenos importância, porque, mesmo no
caso em que pudesse instalar uma janela por cima de
mim, o balão seria um obstáculo à vista e me impediria
de utilizá-la!
"Cerca de um pé abaixo de uma das janelas laterais
existia uma abertura circular com três polegadas de diâmetro, com um rebordo de cobre preparado interiormente
para se adaptar à espiral de um parafuso. Nesse rebordo
aparafusava-se o comprido tubo do condensador, achando-se o corpo da máquina naturalmente colocado na
câmara de borracha. Feito o vácuo no corpo da máquina,
atraía-se para este tubo certa massa de atmosfera ambiente
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rarefeita, que daí era expelida em estado condensado e misao ar rarefe~to já contido na câmara. Essa operação,
mUltas vezes repetida, acabaria por encher a câmara com
um~ atmosfera suficiente para as necessidades da respiraçao. Mas, num espaço tão reduzido, o ar deveria
viciar-se rapidamente e tornar-se irrespirável. Era então
expulso por uma pequena válvula colocada no fundo da
barquinha, precipitando-se prontamente na atmosfera ra refeita. Para evitar, em dado momento, o inconveniente de
um vácuo total na câmara, essa purificação nunca deveria
ser efetuada de uma só vez, mas gradualmente, apenas
sendo aberta a válvula durante alguns segundos, depois
fechada de novo, até que uma ou duas bombadas do
condensador tivessem substituído o ar expulso. Por
amor às experiências, eu tinha posto a gata e os filh os
numa ~estinha e depois a pendurara fo ra da barquinha
por me10 de_ um gancho colocado perto do fundo, at ravés
do qual podia faze r passar a comida quando fosse preciso.
" Efetuei essa manobra antes de fecha r a abertura da
câmara, e não sem alguma dificuldade, porque tive, para
ati ngir a parte inferior da barquinha, de me servir de uma
das estacas de que falei , à qual estava fix ado um gancho.
Mal o ar condensado penetrou na câmara, o arco e as
estacas tornaram-se inúteis; a expansão da atmosfera
distendeu poderosamente a borracha.
" Quando terminei todos esses preparativos e enchi a
câmara com ar condensado, eram nove menos dez. D urante
o tem po que essas operações haviam durado, eu sofrera
horrivelmente de dificuldades resp iratórias c arrependia-m~
ama rgamente da negligência ou antes da incrível imprudência de que me tornara culpado ao deixa r para o derradeiro momento um problema de tão grande importância.
"Mas enfim, quando acabei, comecei a usu fruir, é prontamente, os benefícios da minha invenção. Respi rava de
novo com faci lidade c liberdade perfeita; c realmente, por
que não haveria de ser assim? Fiquei também agradavelmente surpreso por me encontrar aliviado em grande
parte das fortes dores que me haviam afligido até então.
tur~da
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Ligeira dor de cabeça acompanhada de sensação de inchaço
ou distensão nos pulsos, nos tornozelos e na garganta, era
mais ou menos tudo de que eu agora poderia me queixar.
Assim, grande parte do mal-estar proveniente do desaparecimento da pressão atmosférica se desvanecera completamente e compreende-se que quase todas a? dores que. su~or
tara durante as duas últimas horas devenam ser atnbmdas
aos efeitos de uma respiração insuficiente.
" As nove horas menos vinte - isto é, pouco tem~o
depois de ter fechado a abertura da câmara -:-• o me~
cúrio atingira seu limite extremo e tornara a catr no deposito do barômetro que, como já disse, era de grande
dimensão. Indicava-me então uma altura de 132 000 pés
ou 25 milhas, e conseqüentemente o meu olhar nesse momento não abrangia menos do que a 320.a parte da sup~r
fície total da Terra. Às nove horas, tornara a perder de VISta a Terra a leste, mas não antes de haver reparado que o
balão derivava rapidamente para nor-noroeste. O , oc~ano,
por baixo de mim, continuava a manter sua aparencta. de
concavidade· a minha vista era, porém, interceptada mmtas
vezes por m~ssas de nuvens que flutuavam aqui e além.
" As nove e meia, recomecei a experiência das penas,
atirando um punhado através da válvula. Não revolutearam, como eu esperava, mas caíram perpendicularmente en
masse 1 como uma bala, e com tal velocidade, que as
perdi de vista em alguns segundos. Eu nã~ ~a?ia a_ princípio o que pensar desse fenômen? extraordm~no ; n~o podia acreditar que a minha veloctdade ascensiOnal tlvess~
aumentado tão repentina e prodigiosamente. Mas refleti
em breve que a atmosfera era agora tão rar~feita, que não
conseguia sequer deter as penas - que catam, como m.e
parecera, com rapidez excessiva. A minha surpresa provtnha simplesmente das velocidades combinadas da sua queda e da minha ascensão.
" As dez horas, verifiquei que já não tinha mui_:a ~oisa
para fazer e que nada reclamava minha ate~çao Imediata. As coisas caminhavam pois às mil maravtlhas e eu
1

Em bloco. (N. do E.)
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estava persuadido de que o balão subia com velocidade
cada vez maior, embora já não tivesse qualquer meio de
apreciar essa progressão de velocidade. Não sentia dificuldades nem mal-estar de qualquer espécie; usufruía até
de um bem-estar que ainda não conhecera desde a partida de Roterdam . Ocupava-me ora a verificar o estado
de todos os instrumentos, ora a renovar a atmosfera da
câmara. Quanto a este último ponto, resolvi ocupar-me
dele a intervalos regulares de quarenta minutos, tanto para
garantir completamente a minha saúde, como por uma
necessidade inadiável. Contudo, não cessava de fazer cálculos e conjeturas. O meu pensamento divagava nas
regiões estranhas e quiméricas da Lua. A minha imaginação, sentindo-se de vez por todas li berta de quaisquer
entraves, errava à vontade por entre as maravilhas multiformes de um planeta teneb roso e mutável. Ora eram
florestas nevadas c veneráveis, preci pícios pedregosos e
cascatas retumbantes escorrendo para abismos sem fundo.
Ora chegava, de súbito, a solidões calmas inundadas por
um sol de meio-dia, onde jamais se introduzia qualquer
vento do céu, e onde se estendiam a perder de vista pradarias de papoulas e grandes flores esbeltas parecidas com
lírios, todas silenciosas c eternamente imóveis. Depois via- .
java durante muito tempo e penetrava numa região que
no conjunto não passava de um lago tenebroso c vago,
com uma fron teira de nuvens. Essas imagens não eram,
todavia, as únicas que se apossavam do meu cérebro. As
vezes, horrores de uma natu reza mais negra, mais assustadora, introduziam-se cm meu espírito, c abalavam as
últimas profundezas da minha alma com a simples hipótese da sua possibilidade. Entretanto, eu não podia permi tir ao pensamento que se demorasse demais nessas últimas contemplações; pensava judiciosamente que os perigos
reais c palpáveis da viagem bastavam para · me absorver
toda a atenção.
''As ci nco da tarde, quando estava ocupado em renovar
o ar da câmara, ap roveitei a ocasião para observar a gata
c os filhotes através da válvula. A gata parecia sofrer novamente muito. mas não jul guei que o seu mal-estar provinha
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exclusivamente da dificuldade de respirar; mas, relativamente aos filhos, minha experiência tive ra um resultado
dos mais estranhos. Naturalmente esperava vê-los manifestar alguma indisposição, embora cu acreditasse que eles
poderiam se adaptar melhor à pressão atmosférica. Não
esperava, porém, encontrá-los, após um exame minucioso,
gozando de saúde perfeita e não revelando o mais leve
indício de mal-estar. Isso confirmaria a minha opinião de
que a atmosfera ambiente altamente rarefeita podia bem,
ao contrário do que eu primeiro imaginara, não ser quimicamente insuficiente para as funções vitais, e que uma pessoa nascida em tal meio ambiente poderia não sentir qualquer dificuldade res piratória, ao passo que, trazida para as
camadas mais densas vizinhas da Terra, sofreria dores
análogas às que eu suportara há pouco. Constituiu para
mim, a partir de então, motivo de profunda mágoa um
acidente infeliz que me separou da pequena família de
gatos impedindo-me de continuar a experiência. Passando
a mão através da válvula com uma xíca ra cheia de água
para a velha bichana, a manga da cami sa prendeu-se ao
gancho que suportava o cesto e com isso soltou-o. Mesmo
que todo o cesto se houvesse evaporado repentinamente.
não teria desaparecido da minha vista de modo mai s
abrupto nem mai s instantâneo. Positivamente, nüo decorreu a décima parte de um segundo entre o momento
em que o cesto se soltou c aquele cm que desapareceu
completamente com tudo o que continha. Desejei qlll: chegassem salvos à Terra, mas naturalmente não espcrav;~
que a gata ou os filhos sobrevivessem para contarem a sua
odisséia.
"Às seis horas, reparei que uma grande parte da superfície visível da Terra, para leste, estava mergulhada cm
sombra espessa, que ava nçava incessantemente com gr;~nd c
rapidez; enfim, Üs sete menos cinco, toda s uperfície visível
ficou envolvida pelas trevas da noite. Apenas, no entanto.
alguns minutos mais tarde é ljUC os raios solares cessa ram
de iluminar o balão; essa circunstância, pela yual eu jú
esperava, não deixou entretanto de me causar imenso
prazer. Era evidente que de manhã cu contemplava (l na~314

cer do corpo luminoso várias horas antes dos cidadãos de
Roterdam, embora eles estivessem situados muito mais
longe yara leste, e que assim, de dia para dia, à medida
que ficasse colocado mais alto na atmosfera, usufruiria
da luz solar durante um período cada vez maior. Resolvi
entã~ redigir um diário da minha viagem contando os dias
de vmte . e quatro horas consecutivas, sem preocupar-me
com os mtervalos de trevas.
"As dez horas, sentindo chegar o sono, resolvi deitar-me
durante o resto da noite· mas aqui apresentou-se uma
difi~uldade _que,, embora ~altasse aos olhos, me escapara a atençao ate o momento. Se adormecesse como era
minha intenção, como renovar o ar da câm~ra durante
esse intervalo? Respirar esse ar por mais de uma hora
no máximo, era coisa absolutamente impossível; e, mesm~
que. fosse possível respirar até uma hora e um quarto,
podiam resultar as mais deploráveis conseqüências. Essa
c~~e~ altern~tiva não me causou poucas inquietações; e é
dificii acreditar qu~, depois dos perigos por que passara,
tenha tomado a coisa de tal modo a sério, que perdi as
esperan,ças de realizar o meu desígnio, e resignei-me finalmente a necessidade de uma descida.
"Mas essa hesitação foi apenas momentânea. Refleti
q~e o homem é ~ mais perfeito escravo do hábito e que
mil casos da rotma da sua existência são considerados
como ess~ncialmente importantes, embora o sejam apenas
por constituírem necessidades inadiáveis. Era indiscutível
que eu não podia deixar de dormir; podia, porém, habituar-me a acordar de hora em hora durante todo o tempo
consagrado ao repouso. Não precisava de mais de cinco
minutos, no máximo, para renovar completamente a
atmosfera; e a única dificuldade real consistia em inventar
um processo que me despertasse no momento necessário.
Mas esse era um problema cuja solução, confesso-o, não
me causava embaraços.
."Claro que ouvira falar do estudante que, para evitar
ca!r vencido pelo sono em cima dos livros, segurava na
mao uma bola de cobre, cuja queda barulhenta numa bacia
de metal colocada no chão, ao lado da sua cadeira, servia
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para despertá-lo se alguma vez cedesse ao entorpecimento.
O meu caso, no entanto, era muito diferente do seu e
não tinha lugar para uma idéia dessas, porque eu não pretendia permanecer acordado, mas despertar a intervalos
regulares. Enfim, imaginei o expediente seguinte que, por
simples que pareça, foi saudado por mim, no momento
da descoberta, como uma invenção absolutamente comparável à do telescópio, das máquinas a vapor e até da
imprensa.
"f: necessário assinalar primeiro que o balão, na altura
atingida, continuava a subir em linha reta com uma regularidade perfeita, e que a barquinha o seguia conseqüentemente sem mostrar a mais ligeira oscilação. Essa
circunstância favoreceu-me grandemente na execução do
plano que eu havia adotado. A minha provisão de água
fora embarcada em barris que continham, cada um, cinco
galões e estavam solidamente empilhados no interior da
barquinha. Soltei um desses barris e, tomando duas cordas, amarrei-as fortemente ao rebordo de verga, de modo
que atravessassem a barquinha, paralelamente, e a distância de um pé uma da outra; formavam assim uma espécie
de prateleira, sobre a qual coloquei o barril, prendendo-o
numa posição horizontal.
"Cerca de oito polegadas abaixo dessas cordas e a
quatro pés do fundo da barquinha, fixei uma outra prateleira, mas feita com uma tábua estreita, a única dessa
natureza que estava à minha disposição. Em cima desta
última, e precisamente por baixo de um dos bordos do
barril, coloquei uma bilha de barro. Abri então um buraco no fundo do barril, por cima da bilha, e coloquei-lhe
uma cavilha de madeira talhada como um cone, ou em
forma de vela. Enfiei e retirei esta cavilha gradualmente até ela se adaptar, após várias tentativas, de modo
que a água, filtrando-se pelo buraco e caindo na bilha,
enchesse esta até o bordo num intervalo de sessenta minutos. Para conseguir isso, gastei pouco tempo; bastou-me
observar até que ponto a bilha se enchia num período
determinado. Tudo isso devidamente preparado, o resto
adivi nha-se facilmente.
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"A cama estava colocada no fundo da barquinha de
maneira que a minha cabeça, quando me encontrava deitado, se achava bem debaixo da boca da bilha. Era evidente que ao fim de uma hora a bilha cheia devia transbordar, e o excesso escorrer pela boca que se achava um
p~uco ab.aixo do. nível do bordo. Era igualmente certo que
a ag~a ca!ndo assim de uma altura de mais de quatro pés não
pOdia detxa~ de escorrer sobre a minha cara, e que o resultado devta ser um despertar instantâneo, mesmo que
eu dormisse o sono mais profundo.
"Eram pelo menos onze horas quando terminei toda essa
instalação, e deitei-me imediatamente, cheio de confiança
n~ eficácia da invenção. E não fiquei desapontado nas
mmhas esperanças. De sessenta em sessenta minutos, fui
pontualmente acordado pelo meu fiel despertador; então,
eu esvaziava o conteúdo da bilha pelo buraco do barril
fazia funcionar o condensador, e voltava a deitar. Essa~
interrupções regulares do sono causaram-me até menos
fadiga do que eu esperara; e, quando me levantei por
fim de vez, eram sete horas e o Sol atingira já alguns
graus acima da linha do meu ho-rizonte.
"3 de abril- Achei que o balão chegara a uma altura
enorme e que a convexidade da Terra se revelava, enfim,
de um modo notável. Por baixo de mim, no oceano, aparecia uma série de pontos negros que deviam ser ilhas.
Por cima da minha cabeça, o céu era de um negro cor de
azeviche, e as estrelas visíveis e cintilantes; na realidade,
sempre se revelaram assim desde o primeiro dia da ascensão. Muito ao longe, para o norte, eu percebia na linha
do horizonte uma faixa estreita, branca e excessivamente
brilhante, e supus imediatamente que se tratasse do limite
sul dos mares polares de gelo. A minha curiosidade foi
enormemente excitada, porque tinha a esperança de avançar muito mais para o norte e talvez, a um dado momento,
de me achar mesmo por cima do próprio pólo. Lamentei
então que a grande altura a que me encontrava colocado
me impedisse de fazer um exame tão minucioso quanto
o teria desejado. Contudo, restavam ainda algumas boas
observações a fazer.
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.. Aliús, nada me sucedeu de extraordinário durante esse
dia. O meu aparelhamento continuava a funcionar regularmente, c o balão subia sem qualquer vacilação aparente. O frio era intenso e obri gava-me a enrolar-me cuidadosamente num paletó. Quando as trevas cobriram a
Terra, deitei-me na cama, embora para mim ainda restassem várias horas da luz do dia. O meu relógio hidráulico cumpriu pontualmente o seu dever, e dormi profundamente até a manhã seguinte, exceto durante as interrupções periódicas.
"4 de abril - Levantei-me em bom estado de saúde
e bem-humorado, e senti-me muito espantado com a mudança estranha no aspecto do mar. Perdera, em grande
parte, o tom azul forte que até agora apresentara; era de
um branco-acinzentado e de um brilho que ofuscava a
vista. A convexidade do oceano tornava-se tão evidente,
que toda a massa das suas úguas longínquas parecia escorrer precipitadamente no abismo do horizonte, e inconscientemente procurei escutar os ecos da poderosa catarata.
"As ilhas já não eram visíveis, quer porque tivessem
passado para trás do horizonte na direção sudeste, quer
porque a minha crescente elevação as houvesse deixado
adiante do alcance da vista; não sei exatamente o que
ocorreu. Todavia, inclinava-me para esta última opinião.
A faixa de gelo, ao norte, tornava-se cada vez mais aparente. O frio perdera muito da sua intensidade. Nada de
importante me aconteceu, e passei todo o dia lendo, porque não me esquecera de fazer uma provisão de livros.
"5 de abril - Contemplei o fenômeno extraordinário
do Sol nascente enquanto quase toda a superfície da Terra
permanecia ainda envolta nas trevas. A luz começou, no
entanto, a espalhar-se sobre todas as coisas, e tornei a
ver a linha de gelos ao norte. Era agora muito distinta e
parecia de um tom mais carregado que as águas do oceano.
Evidentemente, aproximava-me dela, e com grande rapidez. Imaginava distinguir ainda uma faixa de terra a
leste, e uma outra a oeste, mas não me foi possível ter
certeza. Temperatura moderada. Nada de importante me
sucedeu nesse dia. Deitei-me na cama muito cedo.
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.'·6 de abril - Fiquei muito surpreso por encontrar a
faixa de gelo a uma distância bastante reduzida e um
imenso camp? de gelo estendendo-se pelo horizont; para o
norte. Era evidente que, se o balão mantivesse sua direção
atual, em breve deveria chegar acima do oceano boreal c
assim eu tinha. muita .esp~rança de ver logo o pólo. Durante todo o dia, contmuei a aproximar-me dos gelos.
"Ao anoitecer, os limites do meu horizonte aumentaram
?1uito rápida e sensivelmente, o que se devia sem dúvida
a forma do nosso planeta, que é a de um esferóide achatado~ e porque cheguei acima das regiões achatadas que
confmam com o círculo ártico. Por fim, quando as trevas
me envolveram, deitei-me na cama com uma grande ansieda~e, .receando passar por cima do objeto de tão grande
cunosidade sem poder observá-lo à vontade.
. " 7 de abril - Levantei-me cedo e, para grande alegria
mmha, contemplei o que não hesitei em considerar como
o pr?prio pólo. Est?va ali, s~m qu~lquer dúvida, e bem
debaixo dos ~eus pes; mas, ai de mim! Eu estava agora a
u~a altura tao . grande, que nada podia distinguir com
n.Itidez. Na . re~hdade, a julgar pelo progresso dos algansmos que Indicavam as minhas diversas alturas em momentos diferentes, desde 2 de abril às seis da manhã até
as nove menos vinte (momento em que o mercúrio voltou
a cair no reservatório do barômetro), havia condições
para supor que o balão devia agora - 7 de abril, quatro
d~ manhã. - ter a,tingido uma altura de pelo menos 7 254
milhas acima do nivel do mar. Essa elevação pode parecer
enorme; mas a estimativa em que se baseava daria provavelmente um resultado muito inferior à realidade. Em
todo caso, eu tinha indubitavelmente debaixo dos olhos a
totalidade do maior diâmetro terrestre, todo o hemisfério
norte se estendia por debaixo de mim como um mapa em
pr~jeção topo~~áfica; e até o círculo do equador formava
a linha frontemça do meu horizonte. Vossas Excelências,
porém, compreenderão facilmente que as regiões até hoje
mexploradas e confinadas nos limites do círculo ártico
emb?ra situadas bem por debaixo de mim, vistas por con~
segumte sem qualquer espécie de corte, estavam demasia319

damente diminuídas e colocadas a uma distância excessivamente grande do ponto de observação para permitirem
um exame minucioso.
"Não obstante, o que delas eu via era d e uma natureza
incomum e interessante. A norte dessa orla de que já
falei, e que se pode definir, salvo uma leve restrição,
como o limite da exploração humana nessas regiões, continua a estender-se sem interrupção ou quase sem interrupção um lençol de gelo. Logo no começo, a superfície
desse mar de gelo desce sensivelmente; mais longe, deprime-se a ponto de parecer plana e, finalmente, torna-se notavelmente côncava e termina no próprio pólo numa cavidade central circular cujos bordos se acham nitidamente
definidos, e cujo diâmetro aparente compreendia então,
relativamente ao meu balão, um ângulo de cerca de sessenta e cinco segundos; quanto à cor, era ela escura,
variando de intensidade, sempre mais sombria do que
qualquer ponto do hemisfério visível, e tornando-se por
vezes completamente preta. Para adiante, era difícil distinguir qualquer coisa. Ao meio-dia, a circunferência desse
buraco central diminuíra sensivelmente e, às sete da tarde,
eu a perdera completamente de vista; o balão passava o
bordo oeste dos gelos e corria rapidamente em direção
do equador.
"8 de abril Notei uma diminuição sensível no
diâmetro aparente da Terra, sem falar de uma al t~r~
ção de sua cm e seu aspecto geral. Toda a superficie
visível tomava então, em graus diferentes, co~ amarelopálida, e em algumas parte_s apre_s:ntava um. bn_lho quase
doloroso para a vista. A mmha v1sao era preJUdicada pela
densidade da atmosfera e os montes de nuvens que cobriam essa superfície; era com dificuldade que entre essas
massas eu podia, de vez em quando, ver o planeta. Desde
as últimas quarenta e oito horas a minha visão fora I?ais
ou menos dificultada por esses obstáculos; mas a mmha
elevação atual, que era excessiva, aproximava e confundia
essas massas flutuantes de vapor, e o inconveniente tornava-se cada vez mais sensível à medida que eu subia.
Não obstante, pude notar que o balão planava agora por
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cima do grupo dos grandes lagos do norte da América c
corria em direção ao sul , c que cm breve me conduziria
aos trópicos.
"Essa circunstância causou-me grande satisfação e saudei-a como um presságio feliz para meu sucesso final.
Na realidade, a direção que até então tomara enchera-me
de inquietação, porque era evidente que, se a ti vesse seguido ainda durante algum tempo, nunca teria podido
chegar à Lua, cuja ó rbita está inclinada sobre a elíptica
cm um pequeno ângulo de apenas 5 graus, 8 minutos e
48 segundos. Por est ranho que tal possa parecer, só foi
neste período ta rdio que comecei a compreender a grande
falta que cometera ao não efctuar a partida de qualquer
ponto terrestre situado no plano da elipse lunar.
"9 de abril - Hoje, o diâmetro da Terra acha-se grandemente diminuído, e a superfície adquire de hora a hora
uma cor amarela mais pronunciada. O balão continuou
seguindo em direção do sul c chegou às nove da noite
acima da costa norte do golfo do México.
" I O de abril - Fui subitamente despertado cerca das
cinco da manhã por um grande barulho, um estouro terrível, cuja causa não consegui descobrir. Foi de curta
duração, mas, enquanto durou, não se parecia com nenhum
barulho terrestre cuja sensação eu conhecesse. f: inútil
dizer que me senti excessivamente alarmado, porque atribuí
de início esse barulho a uma ruptura no balão. Contudo,
examinei todo o meu aparelhamento com grande atenção,
c não descobri qualquer avaria. Passei a maior parte d o
dia meditando sobre o motivo do acidente tão extraordinário, mas nada encontrei de satisfatório. Deitei-me na
cama muito aborrecido c num estado de agitação e ansiedade enorme.
" /I de abril - Notei uma diminuição sensível no diâmetro apa rente da Terra c um crescimento co nsiderável.
observável pela primeira vez, no da Lua, que estava próxima do plenilúnio. Foi então para mim um trabal ho muito
longo c penoso condensar na câmara uma quantidade de
ar atmosférico suficiente para as necessidades vitais.
" 12 de abril - Uma mudança extraordinária ocorreu
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na direção do balão; embora eu já a esperasse, cau~o~-~e
mais vivo prazer. O balão c?egara no s~u pnm1t1vo
rumo ao vigésimo paralelo de lat1tude sul e . v1rara bruscamente para leste, num ângul? agudo, segumd<: essa rota
todo o dia e mantendo- se ma1s ou menos, se nao com_pletamente no plano exato de elipse lunar. O que era d1gno
de nota' é que tal mudança de. direção . pr<:vocava uma
oscilação muito sensível da barqum~a, os~ilaçao que durou
várias horas com maior ou menor mtens1dade.
"J 3 de abril - Senti-me novamente muito alarmado
com a repetição daquele g;ande estouro que me apavorara
no dia 1O. Meditei muito tempo sobre esse assu~to, ;n_as
foi-me impossível chegar a uma conclusão sat1sfatona .
Grande decréscim o no diâmetro aparente da Terra. Representava apenas, em relação ao balão, um ~ngulo _de p~uco
mais de 25 graus. Quanto à Lua, era-me_ lmpoSSIVel ve-la,
pois estava quase no meu zênite. Eu contmuava avançando
no plano da elipse, mas fazia poucos p:ogressos p~r~ leste.
"14 de abril - Diminuiçã o excessivam ente rap1da no
diâmetro da Terra. Hoje fiquei muito impre_ssionado co~
a idéia de que o balão corria agora sobre a linha das abs_ldes, subindo para o pe_rigeu nout~os, termos, segu1a
diretamen te a rota que o devia conduzir a Lua, na parte
da sua órbita que é mais próxima da Terra. A Lua
encontrava-se exatament e por cima da . minha cab~ça e
portanto escondida da minha vista. ~on~muav~ sem m_ter_rupção o grande e longo trabalho md1spensavel para a
condensaç ão da atmosfera.
"15 de abril - Já nem sequer eu podia distinguir nitidamente no planeta os contornos dos continente s e ~os
mares. Por volta do meio-dia, fui alarmado pela .terce1ra
vez por aquele barulho terrível que já tanto me espantara. Dessa vez, no entanto, durou alguns momentos c
com intensidad e. Por fim, cstupefato , cheio de terro~, _cu
aguardava ansiosame nte não sei que tre_me.nd~ destrut~ao,
quando a barquinha oscilou com uma viOlenc1a e~ce_ss1 v~,
c uma massa de matéria que não tive tempo de d1stmgun
passou ao lado do balão, gigantesca c inflamada, resplandecente· c retumbant e como a voz de mil trovões. Quando
0
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o meu terror e espanto diminuíram um pouco, calculei
que deveria ser um enorme fragmento vulcânico vomitado
por aquele mundo de que me aproximav a tão rapidamen te
e, segundo todas as probabilid ades, um pedaço dessas
substância s singulares que se apanham às vezes na Terra,
e que chamamos aerólitos, à falta de um termo mais
preciso.
" / 6 de abril - Hoje, ao o lhar para baixo de mim,
tanto quanto me foi possível, em cada uma das duas janelas laterais alternadam ente, vi, para minha grande satisfação, pequena parte do disco lunar que avançava, por
assi m dizer, por todos os lados da vasta circunferên cia do
balão. A minha agitação tornou-se extrema, porque agora
não duvidava de que em breve atingiria o objetivo da
minha perigosa viagem.
"Na verdade, o trabalho então exigido pelo condensad or
aumentara a ponto de se tornar contínuo, e quase não
permitia folga aos meus esforços. Eu não podia nem pensar
em dormir. Sentia-me doente e tremia de esgotamen to. A
natureza humana não podia suportar mais tempo tal intensidade de sofrimento . Durante o intervalo das trevas, agora
muito curto, uma pedra meteórica voltou a passar perto
de mim, e a freqüência desses fenômenos começou a causar-me fortes inquietaçõ es.
"17 de abril - Esta man hã marcou época na minha
viagem. Recorde-se que, dia 13, a Terra subentend ia relativamente a mim um ângulo de 25 graus. Em 14, essc
ângulo diminuíra bastante; em 15, observei um a diminuição ainda mais rápida; e, em 16, antes de me deitar.
calculara que o ângulo era de apenas 7 graus e 15 minutos.
Imagine-se, pois, a minha estupefaçã o quando, ao despertar nesta manhã, 17, e após um sono curto e perturbado ,
note i que a superfície planetária colocada por debaixo de
mim havia tão inesperada e espantosam ente aumentado
de volume, que seu diâmetro aparente sube ntendia um
ângulo não inferior a 39 graus! Sentia-me fulminado! Nenhuma palavra pode dar uma idéia exata do horror extremo, absoluto, c do assombro de que fui invadido, possuído, esmagado. Os joelhos vacilaram , os dentes bateram,
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os cabelos ficaram em pé. 'Então o balão explodiu?' Tal
foi a primeira idéia que invadiu tumultuosamente o meu
espírito. 'Positivamente, o balão estourou. Caio, caio com
a velocidade mais impetuosa e incomparável! A avalia r
pelo espaço imenso já p e rcorrido tão rapidamente, devo
tornar a encontrar a superfície da Terra dentro de dez
minutos, no máximo; dentro de dez minutos serei esmagado, destruído!'
·'Mas, com o tempo, a reflexão veio em meu auxílio.
Fiz uma pausa, med itei; e comecei a duvidar. A coisa era
impossíve l. Não podia de modo a lgum ter descido assim
tão rapidamente. Além disso, se bem que me ap roximasse
evidentemente da superfície situada po r debaixo de mim.
minha velocidade real não era tão grande quanto e u a
princípio imaginara.
"Essa consideração acal mou eficazmente a perturbação
das minh as idéias. e consegui finalmente encarar o fenômeno sob seu verdadeiro aspecto. Fora o espanto que me
confundira, impedindo-me de perceber a enorme difere nça
entre a aparência dessa superfície colocad a por debaixo
de mim e a do meu planeta natal. Este último encontrava-se, pois, por cima da minha cabeça e completa mente
oculto pelo balão, ao passo que a Lua - a própria Lua
c m toda a sua gló ria - se estendia por debaixo de mim:
estava sob os meus pés!
:·o assombro produzido no meu espmto por essa mudança extraordinária na situação das coisas era talvez.
apesar de tudo, o que havia de mais pasmoso c menos
ex plicável na minha aventura. Porque esse bouleversemenl 1, cm si mesmo, era não só nat ura l e ine vitável, mas
também cu já o previra como uma c ircu nstância muito
simples, conseqüência que devia ocorrer q uando e u c hegasse ao ponto cxato do meu percurso onde a atração do
ou,
planeta seri a substituída pela atração do satéli te cm termos mais precisos, quando a gravitação do balão
em relação à Terra fosse menos poderosa que a s ua gravitação e m relação à Lua.
1
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"f: natural que, saindo de uma sonolência profunda,
todos os meus sentidos ainda estivessem confundidos
quando me achei subitamente perante um fenômeno do~
mais su rpreendentes, um fenômeno que eu aguardava, mas
não nesse momento.
''A própria mudança de posição do balão devia ter ocor~ido naturalmente da maneira mais suave e g radual, e não
e absolu tamente certo que, mesmo que houvesse acordado
no momento em que e la se operou, eu tivesse tomado
consciência da in versão de posição - que tivesse notado
qualquer sintoma interior dessa inve rsão - , isto é, uma
compli cação, um desarranjo qualquer, n a minha pessoa
ou no aparelho.
''Torna-se quase inútil dizer que, voltando à compreensão exa~a da mi~ha situação, e e mergindo do terror que
me havia absorvido todas as faculdades mentais, minha
atenção se aplicou de início unicamente à contemplação
do aspecto geral da Lua. Desenrolava-se diante de mim
como um mapa, c, embo ra julgasse que se encontrava
ai nda a uma distância bastante considerável, as asperezas da sua s uperfície desenhavam-se a meus olhos com
n!tidcz, cm~or~ cu não pudesse com preender tudo o que
vw. A ausencw completa de oceano, de mar, c até tk
qualquer lago ou rio, im pressio nou-me, à primeira olhauela, como o sinal mais extraordi nário da sua condição
geológica.
"Contudo, coisa est ranha uc uizcr, via vastas regiões
planas, de um ca rútcr positivamcntt.: a luvial , embo ra a
ma io r parte do he mi sfério vis íve l estivesse cobe rta por
inumerávei s montanhas vulcâ ni cas cm forma de cones. c
q ue tinha m mais o aspecto de elevações constru ídas do
que de saliênc ias naturais. A mais alta delas não excedia
três milhas c três quartos cm elevação perpendicular; a li ús.
um mapa das regiões vulcân icas dos Campi-Ph/egroei Lia ria
a Vossas Excelências uma idéia melhor da sua supcrfícil·
gera l do que qualquer descrição. sempre insuficiente. que
c u tentasse fa zer. A maioria ucssas montanha~ estava evidentemente c m erupção, dando-me uma idéia terrível da
sua fúria c da sua fo rça através da s m últ iplas fulminações
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das pedras impropriamente ditas meteóricas, que agora
vinham de baixo c passavam ao lado do balão com uma
frcqüência cada vez mais assustadora.
Hoje, percebi um acr~scimo e_normc
''/8 de ahril no volume aparente da Lua - c a velocidade evidentemente acelerada da minha descida começou a encher-me
de temores. Recorde-se que, no princípio, quando comecei
a dirigir os meus devaneios à possibilidad~ de um~ viagc~1
ii Lua. a hipótese de uma atmosfera ambiente CUJa densidade devia ser proporcional ao volume do satélite tomara
grande pane dos meus cálculos; c isso, a despeito de
muitas teorias adversas. c até, confesso-o, a despeito do
preconceito universal contrúrio à existência de qualquer
atmosfera lunar. Mas, além das idéias que já emiti relativamente ao cometa de Enckc c ii luz zodiacal, o que
fortalecia a minha opinião eram certas obse rvações do
Sr. Schrocter, de Lilienthal. Observou a Lua, durante
dois dias c meio, li noite, pouco tempo depois do pôr do
sol, antes de a parte obscura ser visível, c continuou a
vigiá-la até que esta parte se torn,a~sc visível. Os dois
cornos pareciam aguçar-se numa espe~Ic de prolo_nga~ento
muito agudo, cuja extremidade era fracamente Ilumma?a
pelos raios solares, enqua nto que nenhuma parte _do hemisfério obscuro estava visível. Pouco tempo dcpo1s, todo o
bordo sombrio se iluminou. Pensei que esse prolongamento
dos cornos para adiante do semicírculo resultava da refração dos raios do Sol pela atmosfera da Lua. Calculei
também que a altura dessa atmosfera (que podia re_fratar
bastante luz no seu hemisfério obscuro para produz1r um
crepúsculo mais luminoso do que a luz refletida pel~ Te_rra
quando a Lua está a ~erca de ?2 graus da _sua cOnJunçao)
devia ser de 1 356 pes de Pans; segundo 1sto, supus que
a maior altura capaz de refratar os raios solares era de
5 376 pés. As minhas idéias acerca desse assunto achavam-se igualmente confirmadas por uma passagem do octogésimo segundo volume das Philosophic ~r.ansactiol!s·. no
qual se diz que, durante um eclipse dos satehtes de Jup1ter,
o terceiro d esapareceu depois de ter-se mostrado durante
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um ou dois segundos, c que o quarto se tornou invi sível
ao aproximar-se do limbo 1•
"Era confiando na resistência ou, mais cxatamentc, cm
um suporte atmosférico de densidade hipotética que eu
havia fundado a minha esperança de descer são c salvo.
Mas, se tivesse feito uma conjetura absurda, nada tinha
de melhor a esperar, como fina/e da minha aventura. do
que ser pulverizado contra a superfície áspera do satélite. E, em suma, tinha todas as razões para sentir medo.
A distância que me separava da Lua era relativamente
insignificante, ao passo que o trabalho exigido pelo condensador de modo algum abrandava, c cu não descobri
qualquer indício de aumento de densidade na atmosfera.
Nesta manhã, para grande alegria mi"'/9 de ahril nha, por volta das nove horas - encontrando-me assustadoramente perto da superfície lunar, c estando as minhas
apreensões excitadas ao último grau - , o pistão do condensador deu sintomas evidentes de alteração na atmosfera.
Às dez horas eu tinha motivos para julgar sua densidade
consideravelmente aumentada. Às onze ho ras, o aparelho
apenas exigia trabalho mínimo ; c ao meio-dia aventureime, não sem alguma hesitação, a desapertar o torniquete
c, vendo que não havia nisso qualquer inconveniente, abri
decididamente a câmara de borracha e despi a barquinha .
Tal como já deveria esperar, uma violenta dor de cabeça
I Hrrdius escn'l"r que obseiTOII al;wmas 1·ezes em céus perfeiwmente claros. em que m~smo estrelas de sexta e sétima J.trandeza.l
hrilhm·cm1 l'isirelmentr, que - supostas a mesma altura da Lua.
11 IIIC'SIIItl longitude da Terra. o IIIC'.I'IIIO telescúpio, exce!ente e hem
foca/izmlo - a Lua e suas IIICIIIciltls não nos p:1reciw11 .1empre rãu
luminosas. Dadas essas circunstâncias, é e1·it/enre que a cau.m du
f:>númeno mio se eucontm lU/ atmosfera, 110 re/escúpio. na Lua uu
110 olhar elo obsen·ador. mas tfe1·e ser procurada em qualquer cui.w (1//IIC/ cumosfera?) que existe em redor ela Lua . Cassini ob.H'ITUu
constC//Jtemente que Saturm1. Jú piter ,. as estre/m· fixas. no muIIIC'II/0 e/r ficarem ocultos pr/a Lua. mucla1·am sua forma circular
em forma 0\'a/; e em ourm.1· cunjunçcies mio ocorreu qualquer
111/lliCIIIÇa de forma. An·im. sc>ri:1 pos.l·í1·e/ co11cluir qu('. em algu11s
casos . mas mio sempre, a Lua estcí en1·o!l·ida por UI/UI matéria
de11sa 11a qual sâo refmtac/O.\ 0.1 raios das estrelas. (.\'. de E. A.
Po.•.J
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acompanhada de espasmos foi a consequencia imediata
dessa experiência tão precipitada c tão cheia de perigos.
Mas, como esses inconvenientes e outros relativos à respiração não eram bastante grandes para pôr em perigo a
minha vida, resignei-me a suportá-los o melhor possível,
tanto mais 4ue tudo me levava a es perar '-JUC eles desapareceriam progressivamente, pois cada minuto me aproximava das camadas mais densas de atmosfera lunar.
··Todavia, essa aproximação operava-se com impctUl>sidade excessiva c, em breve, ficou-me demonstrado certeza muito alarmante - que, embora provavelmente
não me houvesse enganado ao contar cum uma atmosfera
cuja densidade devia ser proporcional ao volum e do satélite, errara no entanto ao supor que tal densidade, mesmo
à superfície, seria bastante para suportar o imenso peso
contido na barquinha do balão. Tal, porém, devia ser o
caso, exatamente como sucederia na superfície da Terra.
supondo-se, cm um e outro planeta, o peso real dos corpos
em razão da densidade atmosférica; mas tal não era o
caso; a minha queda precipitada demonstrava-o sufi cientemente. E por quê? Eu só podia entender isso considerando as perturbações geológicas cuja hipótese já apresentei.
"Entretanto, cu iá estava 4uase chegando ao satélite c
caía com a impetuosidade mais violenta. Por isso não
perdi um minuto; lancei para fora todo o lastro, depois
as barricas de água, depois o aparelho condensador c o
saco de borracha c, por fim, o que restava na barquinha.
Tudo isso, porém, de nada se rviu. Continuava a cair com
rapidez espantosa e já não estava a mais de meia mil ha
da superfície. Como expediente desesperado, desembaraceime do paletó, do chapéu e das botas; desliguei do balão
a própria barquinha, que tinha um peso razoável; c, agarrando-me então à rede com as duas mãos, apenas tive
tempo de observar que toda a região, tão ~on~c q~~nto
a vista podia alcançar, estava coberta de hab1taçocs hhputianas. Depois caí, como uma bala, bem no centro de
uma cidade de aspecto fantástico, e no meio de uma mui328

tidão de gente baixa e feia, nenhum de cujos indivíduos
pronunciou uma sílaba nem se deu ao mínimo incômodo
para me prestar assistência. Mantinham-se todos, os punhos nos quad ris, como um monte de idiotas, fazendo
caretas de maneira ridícula e olhando-me e ao balão de
través. Afastei-me deles com um desprezo soberbo; e,
erguendo a vista para a Terra que eu deixara, de onde
me exilara talvez para sempre, vi-a sob a forma de enorme
e sombrio escudo de cobre de diâmetro de aproximadamente 2 graus, fixo e imóvel no céu, e enfeitado num dos
bordos por uma meia-lua de ouro resplandecente. Nele
não se conseguia descobrir qualq uer vestígio de mar ou
continente, e achava-se todo salpicado de manchas variáveis e atravessado pelas zonas tropicais e equatoriais
semelhantes a faixas.
"Assim, com permissão de Vossas Excelências, após
longa série de angústias, perigos inauditos e sucessos incomparáveis, chegara, enfim, dezenove dias depois da
partida de Roterd am, são e salvo ao fim da mais extraordinária, da mais importante viagem que jamais fora realizada, tentada ou sequer concebida por um cidadão
qualquer do vosso planeta. Tenho ainda, porém, que
contar as minhas aventuras. Porque, na verdade, Vossas
Excelências concordarão facilmente que após residir. cinco
anos em um mundo que, já profundamente interessante
por si mesmo, o é duplamente ainda pelo seu parentesco
íntimo, na qualidade de satélite do mundo habitado pelo
homem, eu possa manter com o Colégio Nacional Astronômico uma correspondência reservada de uma importância maior que os simples pormenores, por surpreendentes
que sejam, da viagem que tão felizmente efetuei.
" Tal é, em suma, meu verdadeiro objetivo. Tenho muitas, muitas coisas para dizer, e seria para mim um grande
prazer relatá-las. Tenho muito para dizer a respeito do
clima deste satélite; das alternativas espantosas de frio
e calor; dessa claridade solar que dura quinze dias, implacável e ardente, e desta temperatura glacial, mais do que
polar, que preenche a outra quinzena; de uma translação
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constante de umidade que se opera por destilação, como
no vácuo, do ponto situado por debaixo ,ào. Sol até o
que dele se encontra mais afastado; da propn~ r~ça. ~os
habitantes, seus costumes, seus usos, suas mshtmçoes
políticas; do seu orga~isn:to espe~ial, sua fealdade, sua
privação de orelhas, apendtces superfluos numa atmosfera
tão estranhamen te modificada; conseqüente mente, a respeito da sua ignorân~ia do .emprego e das p~opr~edades
da linguagem; do metodo smgular de comumcaçao que
substitui a palavra; dos laços incompreensíveis que unem
cada cidadão da Lua a um cidadão do globo terrestre,
laços análogos e submetidos aos que regem igualmente
os movimentos do planeta e do satélite, e em conseqüência
dos quais as exigências e os destinos dos habitantes d~ um
se acham ligados às exigências e aos destinos dos habitantes do outro; e acima de tudo, se tal possa interessar a
Vossas Excelências, a respeito dos sombrios e horríveis
mistérios das regiões do outro hemisfério lunar, regiões
que, graças à concordân~ia quase miraculosa d~ r~tação
do satélite sobre o seu eixo com a sua revoluçao sideral
em torno da Terra, jamais estiveram voltadas para nós e,
graças a Deus, jamais se exporão à curiosidade dos telescópios humanos.
"Aqui está o que eu gostaria de contar - tudo isto,
e ainda muito mais. Mas, para prestar mais esclarecimentos, reclamo a minha recompensa. Desejo regressar para
junto de minha família e retomar a minha vida; e, como
preço de qualquer revelação futura da minha parte, em
consideração da luz que posso, se quiser, lançar sobre diversos ramos importantes das ciências físicas e metafísicas,
solicito, por intermédio da vossa respeitável corporação, o
perdão do crime de que me tornei culpado ao provocar a
morte dos meus credores quando deixei Roterdam. Tal
é, por conseguinte, o fim da presente carta. O portador,
que é um habitante da Lua, de quem me decidi servir
como mensageiro para a T erra, e a quem dei instruções
suficie11tes, aguardará a gentileza de Vossas Excelências,
e me trará o perdão pedido, se houver meio de obtê-lo.
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"Tenho a honra de ser de Vossas Excelências o muito
humilde servidor,
Hans Pfaall"

Ao terminar a leitura deste documento muito estranho,
o Professor Rudabub, no auge da sua surpresa, deixou
cair ao chão o cachimbo, e Myheer Superbus van Underduk, tendo retirado, enxugado c colocado no bolso as
lunetas, esqueceu-se de sua posição e dignidade, a ponto
de fazer três piruetas sobre o calcanhar, em plena quintaessência do espanto e da admiração.
Conseguiriam o perdão; quanto a isso, não poderia
haver qualquer sombra de dúvida. Pelo menos jurou
conseguir isso o bom Professor Rudabub, juramento acompanhado de um palavrão perfeito, e tal foi também a
opinião decidida do ilustre Van Underduk, que tomou o
colega pelo braço e percorreu, sem pronunciar uma palavra, a maior parte do caminho para o seu domicílio a fim
de deliberar sobre as medidas urgentes. No entanto, ao
chegar à porta da casa do burgomestre, o professo r entendeu sugerir que, uma vez que o mensageiro achara conveniente desaparecer (sem dúvida mortalmente assustado
pela fisionomia selvagem dos habitantes de R oterdam),
o perdão não serviria para grande coisa, pois apenas um
homem da Lua poderia empreender tão longínqua viagem.
Diante de observação tão sensata, o burgomestre rendeu-se, e o caso não teve outras conseqüências. Contudo,
o mesmo não se passou quanto a boatos e conjeturas. A
carta, tendo sido publicada, deu origem a uma infinidade
de opiniões e falatórios. Alguns - espíritos demasiadamente sábios - levaram o ridículo ao ponto de desacreditar o caso c apresentá-lo como um puro logro. Mas
creio que a palavra logro é, para esta espécie de gente,
um termo geral que aplicam a todas as matérias que ultra331

passam a sua inteligência. Não posso, quanto a mim, compreender sobre que base fundamentaram semelhante acusação. Vejamos o que dizem:
Primeiro, que alguns brincalhões de Roterdam têm
especial antipatia por certos burgomestres e astrônomos.
Segundo, que um estranho anão, ladrão por profissão,
cujas orelhas haviam sido, devido a qualquer falta, cortadas rente, desaparecera há alguns dias da cidade de Bruges, que fica muito próxima.
Terceiro, que os jornais colocados ao redor do pequeno balão eram periódicos da Holanda e, conseqüentemente,
não poderiam ser impressos na Lua. Eram papéis sujos,
imundos - muito imundos; e Gluck, o tipógrafo, podia
jurar sobre a Bíblia que tinham sido impressos em Roterdam.
Quarto, que o próprio Hans Pfaall, bêbado inveterado, c
as personagens vadias a quem ele chama seus credores haviam sido vistos juntos, dois ou três dias antes, no máximo.
num cabaré mal freqüentado dos arredores, no momento
em que regressavam, com os bolsos abarrotados de dinheiro, de uma expedição ultramarina.
E, em último lugar, que é opinião geralmente aceita,
ou deveria sê-lo, que o Colégio dos Astrônomos da cidade
de Roterdam - tal como todos os outros colégios astronômicos de todas as outras partes do universo, sem falar
dos colégios e dos astrônomos em geral - não é, para
não dizer mais, tão bom, competente e esclarecido como
deveria ser.
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O ESCARAVELHO DE OURO

Oh! Oh! O que vem a ser isto? Este rapaz tem uma
loucura nas pernas! Foi mordido por tarântula.
(Tudo às avessas)

Há alguns anos fiz amizade com um tal William L egrand.
Pertencia a uma antiga família protestante e fora rico
outrora, mas uma série de desgraças reduzira-o à miséria.
Para evitar a humilhação dos seus desastres, deixou Nova
Orleãs, a cidade dos avós, e fixou residência na ilha de
Sullivan, perto de Charleston, na Carolina do Sul.
Essa ilha é das mais interessantes. Compõe-se apenas da areia do mar e tem cerca de três milhas de comprimento. De largura, nada mais de um quarto de milha. Encontra-se separada do continente por uma estreita
faixa de água quase imperceptível, que escorre através de
uma área de canaviais e lodo, lugar de encontro habitual
de galinhas-d'água. A vegetação, como se pode imaginar, é pobre, ou seja, rasteira. Não se depara ali com árvores de certo porte. Para o extremo ocidental, no lugar
em que se erguem o forte Moultrie e algumas miseráveis
construções de madeira habitadas durante o verão por
gente que foge da poeira e das febres de Charleston, encontra-se, é certo, a palmeira-anã usada para fazer tecido;
mas toda a ilha, com exceção desse ponto ocidental e
de um espaço triste e alvacento que ·costeia o mar, acha-se
coberta de espessas matas de murta odorífera, tão apreciada pelos horticultores ingleses .
O arbusto alcança aí muitas vezes uma altura . de quinze ou vinte pés; forma uma mata, quase impenetrável e
carrega a atmosfera com seus perfumes.
·
No mais profundo dessa mata, não longe do extremo
oriental da ilha, isto é, do mais afastado, construíra Legrand uma pequena cabana, que ocupava quando, pela
primeira vez e por acaso, fizemos conhecimento. Esse
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conhecimento amadureceu bem depressa em amizade porque na verdade havia no agradável solitário qualidade
para despertar interesse e estima. Vi que tinha recebido
uma esmerada educação, completada por faculdades espirituais pouco comuns, mas que se achava contaminado
por uma aversão à sociedade e sujeito a infelizes alternativas de entusiasmo e melancolia. Se bem que tivesse em
casa muitos livros, raramente se servia deles. Os seus
divertimentos principais consistiam em caçar e pescar, ou
em flanar pela praia ou através das murtas, à procura de
moluscos e amostras entomológicas; a sua coleção teria
podido causar inveja a um Swammerdam. Nessas excursões era normalmente acompanhado por um velho negro
chamado Júpiter, que tinha sido resgatado antes dos reveses familiares, mas que nem ameaças nem promessas
haviam convencido a abandonar o seu jovem massa Will;
considerava como um direito seu segui-lo por toda parte.
Não é improvável que os pais de Legrand, julgando que
este tinha a mente perturbada, houvessem apoiado a obstinação de Júpiter, com o intento de manterem uma espécie de guarda e vigilante junto do fugitivo.
Na latitude da ilha de Sullivan, o inverno raramente
é rigoroso, e foi um acontecimento quando, no fim do
ano, o fogo se tornou indispensável. Contudo, para meados de outubro de 18 . . . houve um dia de frio excessivo.
Exatamente antes do pôr do sol, abri caminho através dos
canaviais na direção da cabana do meu amigo, que eu
não via há algumas semanas; morava eu então em Charlestoo, a uma distância de nove milhas da ilha, e as facilidades para ir e vir eram bem menores do que hoje. Quando
· cheguei à cabana, bati à porta conforme era hábito meu e,
não recebendo resposta, procurei a chave onde sabia que
ela estava escondida, abri a porta e entrei. Um belo fogo
ardia na lareira. Era uma surpresa e, sem dúvida, uma
das mais agradáveis. rirei o paletó, puxei uma poltrona
para junto dos troncos crepitantes, e esperei pacientemente
a chegada dos meus hospedeiros.
Pouco depois do cair da noite, chegaram e fizeramme um acolhimento muito cordial. Júpiter, rindo de uma
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nhas-d'água para o jantar. Legrand estava numa de suas
crises de entusiasmo, porque qual outro nome dar àquilo?
Havia encontrado um bivalve desconhecido, de uma espécie nova, e, melhor ainda, tinha caçado e apanhado, com
a assistência de Júpiter, um escaravelho que supunha completamente novo e sobre o qual desejava ter a minha opinião na manhã seguinte.
- E por que não esta noite? - perguntei esfregando
as mãos em frente do fogo e mandando mentalmente para
o diabo todas as raças de escaravelhos.
- Ah! Se ao menos eu soubesse que estava aqui! disse Legrand. - Mas há tanto que não o via! E como
podia eu adivinhar que me faria uma visita precisamente esta noite? Ao voltar para casa, encontrei o tenente
G ... , do forte, e imprudentemente emprestei-lhe o escaravelho; de modo que lhe será impossível vê-lo antes de
amanhã de manhã. Fique aqui esta noite, e mandarei Júpiter buscá-lo ao nascer do sol. J:, a coisa mais esplendorosa da natureza.
- O quê? O nascer do sol?
- Eh, não! Que diabo! ... o escaravelho. Tem uma cor
de ouro brilhante, mais ou menos tão volumoso como
uma noz grande, com duas manchas escuras cor de jade
num extremo das costas, e uma terceira, um pouco mais
alongada, no outro. As antenas são ...
- Não há nenhuma antanha nele, massa 1 Will, apostointerrompeu Júpiter. - O escaravelho é um escaravelho
de ouro, de ouro maciço, de uma ponta à outra, por
dentro e por fora, exceto nas asas; nunca na minha vida
vi um escaravelho metade sequer tão pesado.
Está bem, admitamos que tenha razão, Jup replicou Legrand um pouco mais vivamente, segundo
me pareceu, do que a situação justificava - , será isso
uma razão para deixar queimar as galinhas? A cor do
inseto - e virou-se para mim - bastaria, na verdade,
para tornar razoável a idéia de Júpiter. Você nunca viu
um reflexo metálico mais brilhante do que o dos seus élitros; mas só amanhã de manhã poderá avaliá-lo. Entretanto, tentarei dar-lhe uma idéia da sua forma.
1
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Enquanto falava, sen~ou-se a u~a mesinha em cima da
qual havia uma pena e tmta mas nao papel. Procurou numa
gaveta, mas não o encontrou.
- Não importa - disse por fim - , isto chegará.
E tirou do bolso do colete algo que me pareceu um
pedaço de um velho pergaminho muito sujo, e desenhou
uma espécie de esboço com a pena. Durante esse tempo,
eu conservara o meu lugar junto do fogo, porque continuava com frio. Quando terminou o desenho, passou-me, sem
se levantar. Ao recebê-lo da sua mão, ouviu-se um grunhido
forte, seguido por arranhadelas na porta. Júpiter abri~ .e
um enorme terra-nova, pertencente a Legrand, precipitou-se no quarto, de um salto apoiou-se em meus omb~os
e cumulou-me de carícias, porque eu lhe dedicara mmta
atenção nas minhas visitas precedentes. Quando terminou
as suas cabriolas, olhei para o papel e, para dizer a verdade, fiquei razoavelmente intrigado com o desenho do
meu amigo.
- Sim - disse eu, depois de tê-lo contemplado durante alguns minutos - , é um escaravelho estranho! confesso-o; é novo para mim; nunca vi nada parecido com
ele a não ser um crânio ou uma caveira, com o que ele
se 'assemelha mais do que com qualquer outra coisa que
eu tenha visto.
-Uma caveira!- repetiu Legrand- Ah! Sim, há um
pouco disso no papel, compreendo. As duas ~anchas .negras superiores representam os olhos, e a mais compnda,
que está mais abaixo, parece uma boca, não é verdade?
Aliás, a forma geral é oval ...
-Talvez seja isso- disse eu-, mas receio, Legrand,
que não seja um bom artista. Esperarei para ver o próprio animal, para ter alguma idéia da sua aparênci~.
- Muito bem! Não sei como pode ser isso - disse ele,
um pouco despeitado - ; desenho bem ou, pelo menos,
devia fazê-lo, porque tive bons mestres, e orgulho-me de
não ser de forma alguma um ignorante.
,
- Mas então, meu querido amigo - disse eu - , esta
brincando· isto é um crânio bem razoável, posso dizer que
é um crâ~io perfeito, segundo todas as idéias conhecidas
sobre essa parte da osteologia, e o seu escaravelho seria
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o mais estranho de todos os escaravelhos do mundo, se
fosse parecido com isso. Poderíamos então atribuir-lhe
alguma superstição interessante. Presumo que chamará ao
seu inseto Scarabaeus caput hominis, ou algo aproximado;
há nos livros de história natural muitas denominações desse
gênero. Onde estão, porém, as antenas de que falava?
- As antenas! - disse Legrand, que se exaltava inexplicavelmente. - Você não pode deixar de perceber as
antenas. Eu as fiz exatamente como estão no original,
não há nada a acrescentar.
- Muito bem - disse eu - ; admitamos que as fez;
continua a ser verdade que não as vejo.
E passei-lhe o papel, sem acrescentar qualquer observação, não querendo exasperá-lo; sentia-me, porém, muito
admirado com o rumo que o caso tomara; o seu mau humor intrigava-me e, quanto ao esboço do inseto, não havia positivamente antenas visíveis; o conjunto assemelhavase, a ponto de provocar equívocos, à imagem vulgar de
uma caveira.
Ele voltou a pegar o papel com um ar enfadado, e estava prestes a amarrotá-lo, sem dúvida para atirá-lo ao fogo,
quando, tendo o seu olhar caído por acaso no desenho,
toda a sua atenção pareceu presa nele. Num instante, seu
rosto ficou fortemente vermelho, depois excessivamente
pálido. Durante alguns minutos, sem se mexer do lugar,
continuou a examinar minuciosamente o desenho. Por fim,
levantou-se, tirou uma candeia de cima da mesa e foi sentar-se em cima de um cofre, no outro extremo do quarto.
Aí recomeçou a examinar com curiosidade o papel, revirando-o em todos os sentidos. Não obstante, não disse nada,
e a sua conduta provocava-me um espanto extremo; julguei,
contudo, prudente não exasperar com qualquer comentário
o seu mau humor crescente. Enfim, tirou do bolso uma
carteira, pôs dentro cuidadosamente o papel e colocou
tudo numa escrivaninha que fechou a chave. A partir daí
retomou seus modos mais calmos, mas seu primitivo entusiasmo desapareceu totalmente. Mostrava um ar mais concentrado do que agastado. À medida que a noite avançava,
absorvia-se cada vez mais nos seus pensamentos, e nenhuma das minhas palavras conseguiu afastá-lo deles. Pri339

meiramente, eu tivera a intenção de passar a noite na
cabana, como já fizera mais de uma vez; mas, ao ver o
humor do meu anfitrião, julguei mais conveniente despedir-me. Não fez qualquer esforço para reter-me; todavia,
quando parti, apertou-me a mão com uma cordialidade ainda maior do que de costume.
Cerca de um mês depois desse acontecimento - e durante esse intervalo eu não ouvira falar de Legrand recebi em Charleston uma visita do seu criado Júpiter.
Nunca vira o bom velhote negro tão abatido, e fui tomado pelo receio de que houvesse acontecido ao meu amigo uma desgraça séria .
- Muito bem, Jup - disse eu - , o que há de novo?
Como está o teu patrão?
- Ora essa! para dizer a verdade, massa, não vai tão
bem como deveria.
- Não está bem! Realmente sinto muito por saber isso.
Mas de que se queixa ele?
- Ah! aí está o problema! Nunca se queixa de nada,
mas acha-se de qualquer modo muito doente.
- Muito doente, Júpiter! Ora, por que não disseste logo
isso? Está de cama?
- Não, não, não está de cama! Não se sente bem em
parte nenhuma; aí está justamente onde o sapato me aperta; ando com o espírito muito preocupado por causa do
pobre massa Will.
- Júpiter, gostaria de entender alguma coisa em tudo
que me contas. Dizes que o teu amo se encontra doente.
Ele não te disse de que sofre?
- Oh! massa, não vale a pena cansar a cabeça. Massa
Will diz que não tem absolutamente nada; mas então por
que anda de um lado para o outro, muit~ .pensativo, de
olhar no chão, de ombros curvados, e paltdo como um
ganso? E por que, então, passa a vida fazendo algarismos?
- Passa a vida fazendo o quê, Júpiter?
- Faz algarismos com sinais numa ardósia, os sinais
mais estranhos que jamais vi. Começo a sentir medo, acima de tudo. Preciso ter um olho em cima dele o tempo
todo. Noutro dia, sumiu antes do nascer do sol, e desapare-
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ceu durante todo o dia. Eu tinha cortado um pau comprido
e forte de propósito para lhe administrar uma correção
i~fernal quando ele voltasse; mas sou tão estúpido, que não
tive coragem; tem um ar tão infeliz!
- Ah! realmente! Mas, afinal de contas, creio que
fizeste bem em seres indulgente para com o pobre rapaz.
Não .s~ deve bater-lhe, Júpiter; ele talvez nem esteja em
cond1çoes de agüentar. Mas não podes fazer idéia do que
provocou essa doença, ou antes essa mudança de comportamento? Aconteceu-lhe alguma coisa desagradável depois que eu estive com vocês?
- Não, massa, não aconteceu nada desagradável depois, mas antes disso, sim .. . tenho medo ... foi no mesmo
dia em que lá esteve.
Como? Que queres dizer?
Ora! massa, refiro-me ao escaravelho, eis tudo.
Ao quê?
- Ao escaravelho ... Estou certo de que massa Will foi
mordido em qualquer parte da cabeça por esse escaravelho de ouro.
- E que motivos tens, Júpiter, para fazer tal suposição?
- Ele tem pinças que servem para isso, massa, e também uma boca. Nunca vi um escaravelho tão endiabrado;
apanha e morde tudo quanto se aproxima dele. Massa Will,
quando o viu, agarrou-o logo, mas bem depressa o largou,
garanto-lhe; foi então, sem dúvida, que recebeu a mordida.
O aspecto e a boca desse escaravelho não me agradam;
por isso não quis agarrá-lo com os meus dedos, mas peguei um pedaço de papel e o envolvi, tomando a precaução de colocar-lhe também um pedacinho na boca; aqui
está como me arranjei.
- E tu pensas então que o teu amo foi realmente mordido pelo escaravelho, e que essa mordida o fez adoecer?
- Não penso, tenho certeza. Por que anda ele sempre
sonhando com ouro, senão porque foi mordido pelo escaravelho de ouro? Já ouvi falarem desses escaravelhos de
ouro.
- Mas como sabes que ele sonha com ouro?
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- Como sei? Porque fala nisso até dormindo; é por
isso que sei.
De fato, Júpiter, talvez tenhas razão; mas a que d evo
eu a honra hoj e da tua visita?
Que quer dize r, massa?
- Trazes-me um recado do Se nhor Legrand?
- Não, massa, trago-lhe esta carta.
E Júpiter passou-me um papel onde li :
" Meu caro:
·' Por que estou se m vê-l o há ta nto tempo? Espero qul:
não seja tão infantil que se tenha magoado com uma
pequena descortesia d a minha parte ; cla ro que não, isso
é por d emais improvável.
" Desde a última vez que o vi, um grande problema ve m
me preocupando. Tenho uma coisa para dizer-lhe, mas
ne m sei como fazê-lo. Será que conseguirei contá-la?
.. Não tenho estado completamente bem nestes últimos
dias, e o pobre velho Júpiter incomoda-me insuportavelme nte com todas as suas boas atenções c intenções. Outro
dia, ele preparou uma vara enorme pa ra me castigar po r
eu ter escapado dele e passado o dia, sozinho, no meio das
colinas, no continente. Creio, realme n te, que só o meu
mau aspecto me livrou das pauladas.
" Nada mais acrescentei à minha coleção depois de nos
vermos.
" Venha com Júpite r, se puder fazê-lo sem grandes inconvenientes. V enha, venha. Desejo vê-lo nesta noite por
causa de um caso grave. Asseguro-lhe que é da mais alta
importância.
" O seu muito devotado
William Legrand".
Havia no tom dessa carta algo que me causou uma
grande inquietação. Esse estilo diferia em absol uto do estil o
habitual de Legrand. Em que diabo pensava ele? Que novo
capricho se apoderara do seu cérebro dem as iado excitável? Que caso de tão alta importância podia preocupá-lo'?
O relato de Júpiter não p ermitia antever nada de bom; e u
temia que a pressão contínua do infortúnio tivesse, por fim ,

342

perturbado completamente a razão do meu amigo. Sem
hesita r um instante, prepa rei -me, pois, para acompanhar o
negro.
Quando chegamos ao cais, notei uma foice c três enxadas, todas igualmente novas, que estavam no fundo do
barco e m que íamos embarcar.
Que significa tudo isto, Júpiter? - pe rguntei.
São uma foice, massa, c enxadas.
Bem vejo; mas que faz tudo isto aqui?
Massa Will disse-me que lhe comprasse es ta foice c
estas enxadas, e bem caro as paguei; isso custou-me um dinheirão dos diabos.
Mas que mistério é esse, o que o teu massa Will
vai faze r com a foice e as enxadas?
- Pc rgun!a-m c mais do qu e c u sei; ele mes mo, massa,
não sabe mais ; o di a bo me carregue se não estou convencido disso. Tudo, porém, resulta do esca ravelho.
Vendo qu e não conseguia obter qualque r escla recimento de Júpi te r, c ujo pensame nto parecia inteiramente absorvido pelo escaravelho, desci para o barco c des fraldei a
vela. Uma brisa forte c agradável bem depressa nos levou
para a pequena baía ao norte do forte Moultri c c, após um
pe rcurso de umas duas milhas, chegamos à cabana. Eram
mais ou menos t rês horas da tarde. Lcgrand aguardavanos com grande impaciência. Apertou-me a mão com um
empressement 1 nervoso que alarmou c reforçou as minhas
suspeitas nascentes. A cara mostrava uma palidez es pectral
c os ol hos, naturalmente muito cavados, brilhavam com
um resplendor sobrenatural. Depois de algumas perguntas
rel ac ionadas com a s ua sa úde, pe rgun tei-lhe, não achando
nada melhor para dizer, se o tenente G. . . lhe acabara
devolvendo o escaravelho.
- Oh, sim! - replicou corando intensame nte. - Fui
buscá-lo logo no d ia seguinte de manhã. Por nada deste
mundo me separaria desse escaravelho. Sabe que Júpite r
tem toda razão a respeito d ele?
Em quê? - perguntei com um triste pressentimento
no coração.
1
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- Ao supor que se trata de um escaravelho de ouro
autêntico.
Disse isso com uma seriedade profunda, que me causou
um mal-estar indizível.
- Esse escaravelho está destinado a fazer a minha fortuna - continuou com um sorriso de triunfo - , a reintegrar-me na posse dos meus bens de família. Será assim
de admirar que o tenha em tão alto valor? Já que a fortuna julgou por bem me presenteá-lo, só me cabe usá-lo
convenientemente, e chegarei ao ouro de que ele é o indício. Júpiter, vá buscá-lo.
- O que, o escaravelho, massa? Prefiro não me meter
com o escaravelho; sabe muito bem apanhá-lo sozinho.
Aqui, Legrand levantou-se com um ar grave e imponente,
e foi buscar o inseto que estava debaixo de um globo de
vidro. Era um belo escaravelho, até então desconhecido
dos naturalistas, e que devia ter um grande valo r do ponto
de vista científico. Tinha num dos extremos das costas
duas manchas negras e redondas, e no outro lado uma
mancha de forma alongada. Os élitros eram muito duros c
reluzentes e tinham realmente o aspecto do ouro polido.
O inseto era notavelmente pesado c, tudo bem considerado,
eu não podia levar muito a mal a opinião de Júpiter;
mas que Lcgrand estivesse de acordo com ele a tal respeito, eis o que eu não conseguia compreender e, mesmo
que se tratasse de um caso de vida ou morte, não teria
encontrado a chave do enigma.
- Mandei procurá-lo - disse ele num tom solene,
quando acabei de examinar o inscto - , mandei procurá-lo
para lhe pedir um conselho e assistência na descoberta das
pistas do Destino c do escaravelho ...
- Meu caro Legrand - exclamei, interrompendo-o - ,
você não parece estar bom e faria muito melhor se· tomasse
algumas precauções! É melhor ir para a cama, c ficarei
alguns dias aqui, até se achar restabelecido. Tem febre,
c ...
- Apalpe-me o pulso - disse ele.
Apalpei-o c, para dizer a verdade, não encontrei o mais
leve sintoma de febre.
P.oderá, no entanto, estar muito doente sem ter febre.
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Permita-me, apenas por essa vez, ser seu médico. Antes
de mais nada irá para a cama. Depois ...
- Está enganado - interrompeu-me - , estou tão bem
quanto podena esperar no estado de excitação em que
vivo. Se realmente quer me ver completamente bem, tratará
dessa excitação.
- E o que é preciso fazer para isso?
- :f: mmto fácil. Júpiter e eu faremos um expedição às
colinas, no continente, e necessitamos do auxílio de uma
pessoa em quem possamos confiar plenamente. Você é
a única pessoa. Quer a nossa empresa falhe ou triunfe, a
excitação que agora vê em mim ficará do mesmo modo
acalmada.
- Tenho o maior prazer em servi-lo seja no que for
- repliquei - , mas pretende dizer que este escaravelho
infernal tem qualquer relação com a sua expedição às colinas?
- Sim, é claro.
- Então, Legrand, é impossível eu cooperar numa expedição tão absurda.
- Não me agrada isso. . . nem um pouco, porque teremos de tentar sozinhos a aventura.
- Sozinhos! Ah, o desgraçado está louco, com certeza!
Vejamos, quanto tempo durará a sua excursão?
- Provavelmente toda a noite. Vamos partir já e certamente estaremos de volta ao nascer do sol.
- E prometem-me, com sua palavra, que passado esse
capricho, e o caso do escaravelho . . . meu Deus! satisfeita a sua curiosidade, voltarão para casa e seguirão exatamente as minhas prescrições, como se fossem as do seu
médico?
- Sim, prometo-lhe; e agora vamos, porque não temos
tempo a perder.
Acompanhei o meu amigo, sentindo vontade de chorar.
Às quatro horas, pusemo-nos a caminho. Legrand, Júpiter, o cão e eu. Júpiter pegou a foice e as enxadas; insistiu
em encarregar-se disso, mais, segundo me pareceu, com
receio de deixar um desses instrumentos na mão do patrão do que por excesso de zelo e transigência. Encontr-avase, aliás, com um mau humor tremendo e estas palavras:
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Maldito escaravelho! foram as únicas que lhe escaparam
ao longo da viagem. Eu tinha a meu cargo as duas lanternas de furta-fogo; quanto a Legrand, contentara-se com
o escaravelho, que levava amarrado à ponta de um barbante, e que fazia girar à sua volta, enquanto caminhava,
com ares de mágico . Enquanto observava esse sintoma
grave de demência no meu pobre amigo, eu mal conseguia
reter as lágrimas. Pensei, todavia, que seria melhor deixá-lo
entregue à sua fantasia, pelo menos por enquanto, ou até
poder tomar algumas medidas enérgicas com possibilidades
de êxito. Entretanto, eu tentava, mas inutilmente, sondá-lo
a respeito do objetivo da expedição. Conseguira persuadir-me a acompanhá-lo, e parecia doravante pouco disposto
a entabular qualquer conversa sobre um assunto. A todas
as minhas perguntas, apenas se dignava responder com
um: " Havemos de ver!"
Atravessamos numa canoa a baía na extremidade da
ilha e, trepando pelos terrenos montanhosos da margem
oposta, dirigimo-nos para noroeste, através de uma região horrivelmente selvagem e desolada onde era impossível descobrir vestígios de um pé humano. Legrand seguia
o seu caminho com decisão, parando só de vez em quando
para consultar algumas indicações que ele próprio parecia
haver deixado numa ocasião anterior.
Caminhamos assim durante cerca de duas horas, e o
sol estava prestes a pôr-se quando entramos numa região
muito mais sinistra do que tudo quanto víramos até então.
Era uma espécie de planície perto do topo de uma montanha terrivelmente escarpada, coberta de arvoredo da base
ao topo e semeada de blocos de pedra enormes que parl:ciam espalhados ao acaso pelo solo, vários dos yuais s~.:
teriam precipitado infalivelmente nos vales inferiores, não
fossem as árvores contra as quais se apoiavam. Ravinas
profundas estendiam-se em diversas direções e davam it
cena um ar da mais lúgubre solenidade.
A plataforma natural a que havíamos subido achava-se
tão profundamente obstruída com silvas, que logo vimos
yue, sem a foice, nos teria sido impossível abrir passagem.
Júpiter, seguindo as ordens do patrão, começou a preparar-nos um caminho até as proximidades de um tulipeiro gi-
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gantesco que se erguia, ao lado de oito a dez carvalhos,
na plataforma, a todos ultrapassando, assim como a todas
as árvores que até então eu conhecera, pela beleza da sua
forma e da sua folhagem, pelo enorme desenvolvimento da
ramagem e pela majestade geral do seu aspecto. Quando
alcançamos essa árvore, Legrand voltou-se para Júpiter e
perguntou-lhe se era capaz de trepá-Ia. O pobre velho
pareceu ligeiramente aturdido com a pergunta e permaneceu
alguns instantes sem responder. Contudo, aproximou-se do
tronco enorme, contornou-o lentamente e examinou-o com
uma atenção minuciosa. Quando terminou o exame, disse
simplesmente:
- Sim, massa, Jup nunca viu árvore em que não pudesse trepar.
- Então sobe; vamos, vamos! e depressa, porque em
breve ficará demasiado escuro para vermos o que fazemos.
- Até onde devo subir, massa? - perguntou Júpiter.
- Trepa primeiro pelo tronco e depois te direi qual o
caminho que deves seguir. Ah! um instante! leva o escaravelho contigo.
- O escaravelho, massa Will, o escaravelho de ouro!
- exclamou o negro recuando de pavor. - Por que devo
levar comigo para cima da árvore esse escaravelho? Que
eu seja condenado às penas eternas se o fizer!
- Jup, se tens medo, tu, um negro grande, um negro
forte e gordo, de tocar num pequeno inseto morto e inofensivo, está bem! Podes levá-lo com este barbante; mas, se
não o levares contigo de um ou de outro modo, terei a
necessidade cruel de te rachar a cabeça com esta enxada.
- Meu Deus! Que se passa, massa? - disse Jup, a
quem a vergonha tornava evidentemente mais transigente.
- Tem de estar sempre arranjando problemas para o
seu velho negro. É uma brincadeira, estou vendo. Eu, ter
medo do escaravelho! Quero lá saber do escaravelho!
Agarrou com cuidado extremo a ponta do barbante e,
mantendo o inseto tão longe da sua pessoa quanto as circunstâncias lhe permitiam , pôs-se a trepar na árvore.
Na sua juventude, o tulipeiro, ou Liriodendron tulipiferum, o mais belo exemplar das florestas americanas, tem
um tronco particularmente liso e ergue-se muitas vezes a
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grande altura, sem lançar ramos laterais; mas, quando alcança a maturidade, a casca torna-se rugosa e desigual, e
pequenos rudimentos de ramos manifestam-se em grande
número no tronco. Também a escalada, no caso atual, era
muito mais difícil na aparência do que na realidade. Abraçando o melhor que podia o enorme cilin"dro com os braços e os joelhos, segurando com as mãos em alguns dos
brotos, apoiando os pés nus em outros, Júpiter, depois de
quase ter caído uma ?U duas vezes, iç~u-se ~or fim até a
primeira grande forqmlha, e pareceu da1 em dtante encarar
a tarefa como virtualmente realizada. Com efeito, o risco
principal da empresa tinha desaparecido, se bem que o
bravo negro se achasse a setenta pés do solo.
- Para que lado devo seguir agora, massa Will? - perguntou.
- Segue sempre o ramo mais grosso, o deste lado
disse Legrand.
O negro obedeceu-lhe prontamente, e aparentemente sem
demasiada dificuldade; subiu, continuou a subir mais, desapareceu na espessura da folhagem; achava-se totalmente
invisível. Então, fez-se ouvir a sua voz longínqua. Gritava:
Até onde tenho ainda de subir?
A que altura estás? - perguntou Legrand.
Tão alto, tão alto - replicou o negro - , que posso
ver o céu através da copa da árvore.
- Não te preocupes com o céu e presta atenção ao
que te digo. Olha para o tronco e conta os ramos por
baixo de ti, deste lado. Quantos ramos passaste?
- Um, dois, três, quatro, cinco; passei cinco ramos
grossos, massa, deste lado.
- Então, sobe ainda um ramo.
Ao cabo de alguns minutos, a sua voz tornou a fazer-se
ouvir. Anunciava que havia atingido o sétimo ramo.
- Agora, Jup- gritou Legrand, presa de uma agitação
manifesta - , tens de arranjar maneira de avançar por esse
ramo o mais que puderes. Se vires alguma coisa especial,
avisa-me .
A partir daí, as raras dúvidas que eu tenta_ra conservar
relativamente à demência do meu pobre am1go desvaneceram-se completamente. Já não podia deixar de considerá348

lo como atingido por alienação mental, e comecei a inquietar-me seriamente com os meios de levá-lo para casa. Enquanto meditava acerca do melhor que havia a fazer; a voz
de Júpiter voltou a fazer-se ouvir.
- Sinto muito medo de me aventurar mais longe neste
ramo; é um ramo morto em quase toda a sua extensão.
- Disseste de fato que era um ramo morto, Júpiter?
- gritou Legrand com uma voz trêmula de emoção.
- Sim, massa, morto como um velho prego de porta, é
coisa çerta, está bem morto, completamente sem vida.
- Em nome do céu, o que fazer? - perguntou Legrand, que parecia presa de um autêntico desespero.
- Que fazer? - disse eu, feliz por aproveitar a ocasião
para lançar uma palavra razoável. - Voltar para casa e
ir deitar. Vamos, venham! Seja gentil, meu camarada. Já
é tarde e depois lembre-se da sua promessa.
- Júpiter! -gritava ele, sem me escutar. - Estás me
ouvindo?
- Sim, massa Will, ouço-o perfeitamente.
- Então faz um entalhe na madeira com a tua faca, e
dize-me se a achas muito podre.
- Podre, massa, bastante podre - replicou em breve o
negro - , mas não tão podre como poderia estar. Poderia aventurar-me um pouco mais no ramo, mas sozinho.
- Sozinho! E que queres dizer?
- Refiro-me ao escaravelho . .h muito pesado, o escaravelho. Se primeiro o largasse, o ramo agüentaria bem,
sem se partir, o peso de um negro sozinho.
- Malandro infernal! - gritou Legrand, que mostrava
um ar muito aliviado. - Que conversa é essa? Se deixas
cair o inseto, torço-te o pesçoço. Presta. bastante atenção,
Júpiter. Estás ouvindo-me, não é verdade?
- Sim, massa, não vale a pena tratar assim um pobre
negro.
- Muito bem, ouve-me agora! Se te arriscares no
ramo o mais longe que puderes sem perigo e sem largares
o escaravelho, eu te darei um dólar de prata assim que
desceres.
- Lá vou, massa Will. . . cá estou - replicou lentamente o negro - , estou quase na ponta.
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- Na ponta! gritou Legrand, muito brando. Queres dizer que te encontras na ponta desse ramo?
- Dentro em pouco estou na ponta, massa; oh! oh! oh!
Senhor Deus! Misericórdia! O que é que está em cima da
árvore?
- Muito bem! - gritou Legrand, no auge da alegria
- O que é que está?
- Eh! Não passa de um crânio; alguém deixou a cabeça
em cima da árvore, e os corvos comeram a carne toda.
- Um crânio, dizes tu? Muito bem! Como se acha ele
preso ao ramo? O que é que o retém?
- Oh! está bem seguro; mas é preciso ver. Ah! :B
uma coisa esquisita, palavra; há um prego enorme no crânio, que o retém à árvore.
- ·B em! agora, Júpiter, f-az exatamente o que vou dizer.
Estás ouvindo?
- Sim, massa.
- Presta muita atenção! Descobre o olho esquerdo do
crânio.
- Oh! oh! aí está o que é esquisito! Não tem nenhum
olho esquerdo.
- Maldita estupidez! Sabes distinguir a tua mão direita da esquerda?
- Sim, sei, sei tudo isso ; a minha mão esquerda é aquela com que racho a lenha.
- Sem dúvida és canhoto; e o teu olho esquerdo fica
do mesmo lado da tua mão esquerda. Agora, suponho, poderás encontrar o olho esquerdo do crânio, ou o lugar onde
estava o olho esquerdo. Encontraste?
l;louve aqui uma longa pausa. Enfim, o negro perguntou:
- O olho esquerdo do crânio fica também do mesmo
lado que a mão esquerda do crânio? Mas o crânio não
tem nenhuma das mãos! Isso não tem importância! Encontrei o olho esquerdo, aqui está o olho esquerdo! Que devo
fazer agor.a?
- Deixa escorregar o escaravelho através dele, o mais
longe que o cordel puder ir; mas toma cuidado e não largues a ponta do barbante.
- Já está feito, massa Will; era coisa fácil de fazer passar o escaravelho pelo buraco; olhe, veja-o descendo.
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Durante todo esse diálogo, o corpo de Júpiter permanecera invisível; mas o inseto que ele deixava escorregar aparecia agora na ponta do barbante e brilhava como uma
bola de ouro polida pelos últimos raios do sol poente,
alguns dos quais ainda iluminavam fracamente a elevação
em que nos achávamos colocados. Ao descer, o escaravelho
emergia dos ramos e, se Júpiter o tivesse deixado cair,
teria caído aos nossos pés. Legrand pegou imediatamente
a foice e marcou um espaço circular de três ou quatro jardas de diâmetro, bem por baixo do inseto; tendo terminado
essa tarefa, ordenou a Júpiter que largasse o cordel e descesse da árvore.
· Com uma cautela escrupulósa o meu amigo enterrou
na terra uma cavilha, no local preciso onde o escaravelho
caíra, e tirou do bolso uma fita métrica. Prendeu-lhe uma
ponta ao lugar do tronco da árvore que se achava mais
perto da cavilha, desenrolou-a até a cavilha, e continuou a
desenrolá-la assim na direção dada por esses dois pontos
- a cavilha e o tronco - até a distância de cinqüenta pés.
Durante esse tempo, Júpiter limpava as silvas com a foice.
No ponto assim encontrado, enterrou uma segunda cavilha,
que tomou como centro, e em torno dela descreveu grosseiramente um círculo com cerca de quatro pés de diâmetro. Agarrou então uma enxada, deu outra a Júpiter, outra
a mim, c pediu-nos que cavássemos o mais rapid amente
possível.
Para falar francamente, eu nunca sentira muito gosto
por um semelhante divertimento e, no caso presente, o
dispensaria de boa vontade, porque a noite avançava, e
sentia-me razoavelmente cansado devido ao exercício que
já fizera; mas não via qualquer meio de escapar, e temia
perturbar com uma recusa a serenidade impressionante do
meu pobre amigo. Se tivesse podido contar com a aj uda de
Júpiter, não hesitaria em levar à força o nosso louco para
casa; conhecia, no entanto, demasiado bem o caráter do
velho negro para esperar a sua assistência, no caso de uma
luta pessoal com o patrão e em qualquer outra circunstância. Não duvidava de que Legrand tivesse o cérebro contaminado com alguma das inumeráveis superstições do s ul
relativamente aos tesouros enterrados, e que essa idéia não
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tivesse sido confirmada pela descoberta do escaravelho ou
até talvez pela obstinação de Júpiter em afirmar que era
um escaravelho de ouro autêntico. Um espírito perturbado
pela loucura podia deixar-se muito bem arrastar por semelhantes sugestões, sobretudo quando elas coincidiam com os
pensamentos que mais o seduziam; depois, recordava-me
das palavras do pobre rapaz relativamente ao escaravelho,
início da sua fortuna! Acima de tudo, sentia-me cruelmente
atormentado e embaraçado; mas, enfim, resolvi fazer das
tripas coração, para convencer o meu visionário o mais depressa possível, por uma demonstração ocular, da insensatez dos seus devaneios.
Acendemos as lanternas e .atacamos o nosso trabalho
com uma harmonia e um zelo dignos de uma causa mais
racional; e, por a luz incidir sobre nós e os nossos utensílios,
não pude deixar de pensar que compúnhamos um grupo
realmente pitoresco e que, se algum intruso tivesse caído por
acaso no meio de nós, aos seus olhos pareceríamos entregues a uma tarefa muito estranha e muito suspeita.
Cavamos firmemente durante duas horas. Falávamos
pouco. O nosso embaraço principal era causado pelos uivos
do cão, que se interessava excessivamente pelos trabalhos.
Por fim, tornou-se de tal modo turbulento, que receamos
que desse o alarma a alguns vagabundos das vizinhanças,
ou, antes, era essa a grande apreensão de Legrand, porque,
quanto a mim, ficaria contente com qualquer interrupção
que me permitisse trazer para casa o meu vagabundo. Por
fim, a barulheira foi abafada graças a Júpiter, que, lançando-se para fora do buraco com um ar furiosamente decidido, amordaçou o animal com um dos seus suspensórios e
depois voltou ao trabalho com um risinho de triunfo muito
grave.
Decorridas as duas horas, havíamos atingido uma profundidade de cinco pés, e nenhum indício de tesouro se mostrava. Fizemos uma pausa geral, e comecei a esperar que
a farsa chegasse ao fim. Contudo, Legr.a nd, embora evidentemente muito desconcertado, enxugou a testa com ar
pensativo e voltou a pegar na enxada. O nosso buraco
ocupava toda a extensão do círculo com quatro pés de diâmetro; excedemos ligeiramente esse limite e cavamos ainda
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dois pés. Nada apareceu. O meu pesquisador de ouro, por
quem eu sentia uma profunda piedade, saltou enfim para
fora do buraco com o desapontamento mais atroz escrito
no rosto, e decidiu-se, lentamente e como que a contragostt>, a retomar o casaco que despira antes de meter mãos
à obra. Quanto a mim, evitei fazer qualquer observação.
Júpiter, a um sinal do patrão, começou a reunir os utensílios. Feito isso, e tendo sido o cão desamordaçado, retomamos o caminho num silêncio profundo.
Havíamos talvez dado uma dúzia de passos quando Legrand, soltando uma imprecação terrível, saltou sobre Júpiter e agarrou-o pela gola. O negro, estupefato, abriu os
olhos e a boca em toda a largura, soltou as enxadas e caiu
de joelhos.
- Canalha! -gritava Legrand fazendo assobiar as sílabas por entre os dentes. - Negro infernal! Patife de preto! fala, eu te ordeno! responde-me já e sobretudo não
mintas! Qual é, qual é o teu olho esquerdo?
- Ah! misericórdia, massa Will! não é este, com certeza, o meu olho esquerdo? - rugia Júpiter apavorado,
pondo a mão sobre o órgão direito da visão, e mantendo-a
aí com a obstinação do desespero, como se temesse que o
patrão quisesse arrancá-lo.
- Já calculava! Bem o sabia! Hurra! - vociferou Legrand, largando o negro e executando uma série de pulos
e cambalhotas, com grande espanto do doméstico, que, levantando-se, passeava, sem dizer palavra, os seus olhares do patrão para mim e de mim para o patrão.
- Vamos, temos de voltar lá - disse este - , o jogo
não está perdido.
E retomou o caminho para o tulipeiro.
- Júpiter - disse quando chegamos ao pé da árvore - , vem cá! O crânio está pregado ao ramo com a face
voltada para o exterior ou voltada para o ramo?
- A face está voltada para o exterior, massa, de modo
que os corvos puderam comer os olhos sem nenhuma dificuldade.
- Bem. Então, foi por este olho ou por aquele que
fizeste passar o escaravelho?
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E Legrand tocava alternadamente nos dois olhos de
Júpiter.
- Por este olho, massa, pelo olho esquerdo, tal como
me disse.
E continuava a indicar o seu olho direito, o pobre negro.
- Vamos! Vamos! Temos de recomeçar.
Então o meu amigo, em cuja loucura eu via agora, ou
julgava ve r, certos indícios de método, removeu a cavilha,
que marcava o lugar onde o escaravelho caíra, para três polegadas a oeste da sua primitiva posição. Tornando a estender o cordel do ponto mais aproximado do tronco até a
cavilha, como já fizera, e continuando a estendê-lo em
linha reta a uma distância de cinqüenta pés, marcou um
novo ponto afastado várias jardas do lugar em que havíamos cavado antes.
Em redor desse novo centro foi traçado um círculo, um
pouco mais largo do que o primeiro, e pusemo-nos. o~tra
vez a utilizar a enxada. Sentia-me tremendamente fatigado; mas, sem me aperceber do que ocasionava uma mudança no meu pensamento, já não sentia tanta aversão pelo
trabalho que me era imposto. Interessava-me inexplicavelmente por ele; direi antes que me sentia excitado. Talvez
houvesse em toda a conduta extravagante de Legrand um
certo ar delib<.:rado, uns certos modos proféticos que u
mim próprio impressionavam. Cavava ardentemc~tc 7 d<.:
vez em quando surprcendi~ -mc a procurar, por ass im ~1zer,
com a vista, com um sentimento que se assemelhava a esperança, esse tesouro imaginário cuja visão enlouquecera
o meu desafortunado amigo. Num desses momentos cm
que as fantasias mais se haviam apoderado de mim, c
quando já havíamos tra_balhado ~1ais ou me ~os un_HI hora
c meia, fomos de novo Interrompidos pelos uivos violentos
do cão. A sua inquietação, no primeiro caso, apenas era
evidentemente o resultado de um capricho ou de uma alegria imponderada; mas, dessa vez, tomava um tom mais
violento c mais caracterizado. Como J úpitcr procurasse
novamente amordaçá-lo, ofereceu uma resistência fu ri osa
c, saltando para o buraco, pôs-s<.: a raspar frenet ieam<.:nt<.:
a terra com as garras. Em alguns segundos. tinha descoberto uma massa de ossadas humanas, formando dois cs-
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queletos completos e misturados com vários botões de
metal e com algo que nos pareceu ser lã velha apodrecida
e esfarrapada. Uma ou duas pancadas de enxada fizeram
saltar a lâmina de uma grande faca espanhola; continuamos
a cavar e apareceram espalhadas três ou quatro moedas
de ouro e de prata.
Diante disso, Júpiter mal pôde conter a alegria, mas a
fisionomia do seu patrão exprimiu um tremendo desapontamento. Suplicou-nos, contudo, que prosseguíssemos os
nossos esforços, e mal acabara de falar quando tropecei
e caí ao comprido; a biqueira da minha bota prendera-se
num grande anel de ferro que estava meio enterrado num
montão de terra revolvida.
Voltamos a empenhar-nos no trabalho com um ardor
renovado; jamais passei dez minutos numa exaltação tão
forte. Durante esse intervalo desenterramos completamente
um cofre de forma oblonga que, a avaliar pela sua perfeita conservação e espantosa dureza, fora evidentemente
submetido a algum processo de mineralização - talvez com
bicloreto de mercúrio. Esse cofre tinha três pés e meio de
comprimento, três de largura e dois e meio de profundidade. Estava solidamente guarnecido de lâminas de ferro
forjado, reviradas e formando em toda a volta uma espécie de caniçada. De cada lado do cofre, perto da tampa,
havia três anéis de ferro, seis ao todo, por meio dos
quais seis pessoas podiam transportá-lo. Todos os nossos
esforços apenas lograram afastá-lo ligeiramente do seu lugar. Vimos imediatamente a impossibilidade de transportar
um peso tão grande. Por sorte, a tampa só estava fechada
por dois ferrolhos que fizemos deslizar, convulsos e trêmulos de ansiedade. Num instante, um tesouro de valor
incalculável revelou-se, resplandecente, diante de nós. Os
raios das lanternas caíam na fossa, e faziam brotar de um
confuso montão de ouro e jóias reflexos e esplendores que
nos deslumbravam os olhos.
Não tentarei descrever os sentimentos com que eu contemplava esse tesouro. A estupefação, como se pode imaginar, dominava também os outros. Legrand parecia esgotado pela sua própria excitação, e apenas pronunciou algumas palavras. Quanto a Júpiter, sua cara tornou-se tão
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mortalmente pálida quanto isso é possível numa cara preta.
Parecia estupefato, fulminado. Em breve caiu de joelhos na
fossa e, mergulhando os braços nus no ouro até o cotovelo,
aí os deixou durante muito tempo, como se gozasse as
delícias de um banho. Enfim, exclamou com um suspiro
profundo como se falasse consigo próprio:
- E tudo isto é obra do escaravelho de ouro? O lindo
escaravelho de ouro! O pobrezinho escaravelho de ouro
que eu injuriava, que eu caluniava! Não sentes vergonha,
negro desprezível? Hein, que tens a responder?
Impôs-se, todavia, que eu despertasse, por assim dizer,
o patrão e o criado, que lhes fizesse compreender que
urgia transportar o tesouro. Fazia-se tarde e precisávamos
apressar-nos se quiséssemos que tudo ficasse em segurança
em nossa casa antes do romper do dia. Não sabíamos que
iniciativa tomar e perdíamos muito tempo em deliberações,
tal era a desordem das nossas idéias. Finalmente aliviamos o cofre retirando-lhe dois terços do seu conteúdo, e
pudemos enfim, mas não ainda sem dificuldade, arrancá-lo
do buraco. Os objetos que havíamos retirado foram depositados no meio das silvas e confiados à guarda do cão, ao
qual Júpiter determinou expressamente que não se mexesse
sob qualquer pretexto que fosse, e que nem sequer a~r~sse
a boca até o nosso regresso. Então pusemo-nos precipitadamente a caminho com o cofre, alcançamos a cabana
sem acidente, mas somente depois de um cansaço tremendo
e à uma hora da manhã. Esgotados como estávamos, não
podíamos entregar-nos imediatamente à tarefa, isso seria
ultrapassar as forças da natureza. Descansamos até as duas
horas, depois jantamos; enfim, pusemo-nos novamente a
caminho das montanhas munidos de três grandes sacos que
por sorte encontramos· na cabana. Chegamos um pouco
antes das quatro horas à nossa fossa, dividimos tão igualmente quanto possível o resto do espólio e, sem nos darmos ao trabalho de encher o buraco, retomamos o caminho da cabana, onde depositamos pela segunda vez
os nossos preciosos fardos, justamente quando os primeiros alvores da madrugada apareciam a leste, por cima
da copa das árvores.
Estávamos absolutamente quebrados; mas a profun356

da excitação não nos permitiu repousar. Após um sono
inquieto de três ou quatro horas levantamo-nos, como se
tivéssemos combinado, para proceder ao exame do tesouro.
O cofre fora enchido até a borda, e passamos todo o dia
e a maior parte da noite seguinte a inventariar o seu conteúdo. Não lhe tinham posto qualquer espécie de ordem;
tudo fora empilhado de qualquer jeito. Quando fizemos
cuidadosamente uma classificação geral, encontramo-nos
na posse de uma fortuna que ultrapassava tudo quanto
havíamos imaginado. Havia em dinheiro mais de 450 000
dólares, estimando o valor das moedas tão rigorosamente
quanto possível segundo as tabelas da época. Era tudo em
ouro de velha data e de uma grande variedade: moedas
francesas, espanholas e alemãs, alguns guinéus ingleses e
algumas placas das quais nunca víramos qualquer modelo.
Havia diversas moedas, muito grandes e muito pesadas, mas
tão gastas, que se nos tornou impossível decifrar as inscrições. Nenhuma moeda americana. Quanto à avaliação das
jóias, isso foi um problema um pouco mais difícil. Encontramos diamantes, dos quais alguns muito belos e de tamanho extraordinário, ao todo cento e dez, dos quais nenhum era pequeno; dezoito rubis de brilho notável; trezentas e dez esmeraldas, todas muito belas; vinte e uma safiras
e uma opala. Todas essas pedras haviam sido arrancadas
dos seus engastes e atiradas ao acaso no cofre. Quanto
aos próprios engastes, com os quais estabelecemos uma
categoria distinta da do restante ouro, pareciam ter sido
macerados a martelada como para tornar qualquer reconhecimento impossível. Além de tudo isso, havia uma
enorme quantidade de ornamentos de ouro maciço; perto
de duzentos anéis ou brincos maciços; belos cordões em
número de trinta, se a memória não me falha; oitenta e
três crucifixos muito grandes e muito pesados; cinco incensórios de ouro, de grande valor; uma gigantesca tigela para
ponche em ouro, ornada com folhas de videira e figuras de
bacantes cinzeladas; dois punhos de espadas maravilhosamente trabalhados e uma porção de outros objetos menores
dos quais não me lembro. O peso de todos esses valores
ultrapassava 350 libras; e nessa estimativa omiti cento e
noventa relógios de ouro maravilhosos, dos quais três
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val iam cada um quinhentos dólares. Diversos eram muito
velhos, c sem nenhum valor como peças de relojoaria,
tendo os movimentos sofrido alguma ação corrosiva da
terra; todos, porém, estavam magnificamente ornados de
pedrarias, c as caixas eram de grande valor. Avaliamos
nessa noite o conteúdo total do cofre em um milhão c
meio de dólares; e, quando mais tarde nos desfizemos das
jóias c pedrarias - depois de termos guardado algumas
para nosso uso pessoal - , achamos que tínhamos subestimado sobremaneira o tesouro.
Quando, enfim, terminamos nosso inventário e a terrível excitação ficou cm grande parte apaziguada, Legrand,
que via que eu morria de impaciência para saber a solução desse enigma prodigioso, entrou nos pormenores completos de todas as circunstâncias 4ue com ele se relacionavam ..
- Você lembra-se -disse- da noite em que lhe mostrei o esboço grosseiro que fiz do escaravelho. Lembra-se
também de que fiquei um tanto chocado com a sua insistência em sustentar que o desenho se assemelhava a uma
caveira. Na primeira vez que afirmou isso, supus que estivesse brincando; cm seguida lembrci~mc das manchas
particulares nas costas do inseto, c reconheci intimamente
que a sua observação possuía, em suma, algum fundamento.
Contudo, a sua ironia acerca das minhas faculdades gráficas
irritava-me, porque me consideram um artista bem razoável; assim, quando me passou o pedaço de pergaminho,
estava eu prestes a amassá-lo com raiva e atirá-lo ao fogo.
- Quer antes dizer o pedaço de papel - disse eu.
- Não; aquilo tinha toda a aparência de papel e eu
próprio supusera de início que assim era; mas, quando
quis desenhar nele, logo descobri que se tratava de um
pedaço de pergaminho muito fino. Estava muito sujo,
como se recordará. No exato momento em que ia amassálo, os meus olhos perceberam o desenho que você havia
visto, e poderá entender qúal o meu espanto quando vi a
imagem perfeita de uma caveira mesmo no lugar onde
julgara desenhar um escaravelho. Durante um momento,
senti-me demasiado aturdido para pensar com clareza. Sabia que o meu esboço diferia desse novo desenho em todos
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os pormenores, se bem que houvesse uma certa analogia
no contorno geral. Peguei uma vela e, sentando-me no
outro extremo do quarto, procedi a uma análise mais atenta do pergaminho. Ao virá-lo, vi o meu próprio esboço no
avesso, exatamente como eu o fizera. A minha primeira
impressão foi simplesmente de surpresa; existia uma analogia realmente notável no contorno, e era uma coincidência extraordinária o fato de a imagem de um crânio, desconhecida para mim, ocupar o outro lado do pergaminho
bem por baixo do meu desenho do escaravelho - e de
um crânio que se assemelhava tão exatamente com o meu
desenho, não só pelo contorno, mas também pelo tamanho.
Digo que a particularidade dessa coincidência me deixou
completamente estupefato por um instante. f: esse o efeito
vulgar dessas espécies de coincidências. O espírito esforçase por estabelecer 'Uma relação, uma ligação de causa e
efeito e, achando-se impotente para consegui-lo, sofre uma
espécie de paralisia moment~nea. Mas, quando me recuperei desse assombro, senti crescer dentro de mim gradualmente uma convicção que me atingiu de modo bem diferente dessa coincidência. Comecei a lembrar-me distintamente,
claramente, de que não havia nenhum desenho no pergaminho quando nele fiz o esboço do escaravelho. Tive
disso plena certeza, porque recordei-me de tê-lo virado e
revirado à procura do lugar mais limpo. Se o crânio fosse
visível, eu o teria infalivelmente notado. Estava ali realmente um mistério que eu me sentia incapaz de deslindar ;
mas, a partir desse mesmo momento, pareceu-me ver prematuramente brotar um fraco clarão nas regiões mais profundas e mais secretas do meu entendimento, uma espécie
de vaga-lume intelectual, uma concepção embrionária da
verdade, da qual a nossa aventura da outra noite nos forneceu tão esplêndida demonstração. Levantei-me decididamente e, segurando cuidadosament e o pergaminho, adiei
qualquer outra reflexão para o momento em que pudesse
estar só.
"Quando você partiu e quando Júpiter ficou bem adormecido, entreguei-me a uma investigação um pouco mais
metódica da coisa. E, para principiar, quis compreender de
que maneira esse pergaminho me caíra nas mãos. O local

359

onde descobrimos o escaravelho ficava na costa do continente, a cerca de uma milha para leste da ilha, mas a
curta distância acima do nível da maré alta. Quando o
agarrei, mordeu-me cruelmente, e larguei-o. Júpiter, com a
sua prudência costumeira, antes de pegar o inseto, que
fugia para o seu lado, procurou à sua volta uma folha ou
qualquer coisa análoga, com que pudesse agarrá-lo. Foi
nesse momento que os seus e os meus olhos deram com
o pedaço de pergaminho, que então tomei por papel.
Achava-se meio enterrado na areia, com um pedaço para
fora. Perto do local onde o encontramos, observei os restos
do casco de uma grande embarcação, pelo menos, quanto
ao que pude avaliar. Esses destroços de naufrágio encontravam-se ali provavelmente desde há muito tempo, porque mal se podia perceber neles o aspecto do cavername
de barco.
"Júpiter apanhou, portanto, o pergaminho, enrolou o
inseto e entregou-o a mim. Pouco tempo depois, retomamos o caminho da cabana, e encontramos o tenente G . ..
Mostrei-lhe o inseto e ele pediu-me que lhe permitisse ~e
vá-lo ao forte. Consenti e ele colocou-o no bolso do colete
sem o pergaminho que lhe servia de invólucro, e que eu
continuava a· segurar na mão enquanto ele examinava o
escaravelho. Tatvez receasse que eu mudasse de idéia e
prontamente guardou o inseto; sabe que ele é louco por
história natural e por tudo quanto com ela se relaciona.
:b evidente que então, instintivamente, tornei a guardar o
pergaminho no bolso.
"Você se lembrará de que, quando me sentei à mesa para
fazer um esboço do escaravelho, não encontrei papel no
lugar onde habitualmente o colocamos. Procurei na gaveta,
não havia nenhum. Procurava nos bolsos, esperando encon·
tr~r uma carta antiga, quando os dedos deram com o pergammho. Conto-lhe minuciosamente toda a série de circunstâncias que o puseram em minhas mão, porque todas essas
circunstâncias me impressionaram profundamente o espírito.
"Sem qualquer dúvida, você me considerará um sonhador, mas eu já havia estabelecido uma espécie de conexão.
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Tinha unido dois anéis de uma grande corrente. Um barco
jogado à costa, e não distante desse barco um pergaminho
- não um papel - mostrando a imagem de um crânio.
Vai naturalmente perguntar-me onde está a relação? Responderei que o crânio ou a caveira é o emblema bem conhecido dos piratas. Sempre içaram, em todas as suas
ações, o pavilhão da caveira.
"Já lhe disse que era um pedaço de pergaminho e não de
papel. O pergaminho é uma coisa durável, quase imperecível. Raramente se confiam ao pergaminho documentos de
pouca importância, visto que ele corresponde muito menos
do que o papel às necessidades normais da escrita e do
desenho. Essa reflexão induziu-me a pensar que devia
haver na caveira alguma relação, algum sentido especial.
Também não deixei de notar a forma do pergaminho. Embora um dos cantos tivesse sido destruído por um acidente
qualquer, via-se bem que a forma primitiva era longa.
Tratava-se, pois, de uma dessas tiras que se usam para
escrever, para consignar um documento importante, uma
nota que se quer conservar cuidadosamente durante muito
tempo."
- Mas - interrompi - você diz que o crânio não
estava no pergaminho quando nele desenhou o escaravelho. Como é que então pôde estabelecer uma relação entre
o navio e o crânio, visto que este último, segundo também disse, deve ter sido desenhado, Deus sabe como ou
por quem, posteriormente ao seu desenho do escaravelho?
- Ah!, é aí mesmo que está todo o mistério; embora eu
haj a tido comparativamente pouco trabalho para resolver
esse ponto do enigma. O meu progresso era seguro e só
oodia conduzir-me a um único resultado. Raciocinava
âssim, por exemplo: quando desenhei o escaravelho, não
havia vestígios de crânio no pergaminho; quando terminei o desenho, passei-o a você e não o perdi de vista
enquanto não o devolveu a mim. Conseqüentemente o crânio não foi desenhado por você e não havia ali qualquer
outra pessoa para fazê-lo. Não tinha, por conseguinte, sido
criado pela ação humana; e, no entanto, lá estava, à vista!
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"Chegado a esse ponto das minhas reflexões, empenheime em recordar, e recordei-me de fato, e com exatidão
perfeita, de todos os incidentes ocorridos no intervalo em
causa. A temperatura estava fria - oh, o feliz e raro acidente! - e um bom fogo ardia na lareira. Eu estava suficientemente aquecido com o exercício e sentei-me perto da
mesa. Você, porém, virou a sua cadeira para muito próximo da lareira. Precisamente no momento em que lhe coloquei o pergaminho na mão, e quando ia começar a examiná-lo, Wolf, o meu terra-nova, entrou e saltou-lhe nos
ombros. Você acariciou-o com a mão esquerda e procurou
afastá-lo, deixando pender a sua mão direita, aquela que
segurava o pergaminho, entre os seus joelhos e muito
perto do fogo. Supus por um momento que a chama ia
atingi-lo, e ia avisá-lo para que tivesse cuidado; antes,
porém, de eu falar você já o havia erguido, e pusera-se a
examiná-lo. Quando considerei devidamente todas essas circunstâncias, nem por um instante duvidei de que o calor
fora o agente que fizera aparecer no pergaminho o crânio
cuja imagem você via. Sabe bem que há, sempre houve,
preparações químicas por intermédio das quais podem ser
escritos em papel ou pergaminho caracteres que só se
tornam visíveis quando submetidos à ação do fogo. Usa-se
algumas vezes o óxido azul de cobalto, macerado em águarégia e di luído em quantidade de água equivalente a quatro
vezes o seu peso; daí resulta uma tinta verde. O cobalto
puro, dissolvido no ácido nítrico, dá uma cor vermelha.
Essas cores desaparecem algum tempo depois do .. material
sobre o qual se escreveu após terem esfriado, mas reaparecem à vontade com nova aplicação de calor.
"Examinei então a caveira com o maior cuidado. Os
contornos exteriores, isto é, os mais próximos da borda
do pergaminho, eram muito mais distintos do que os outros.
Evidentemente a ação do calor tinha sido imperfeita ou
desigual. Acendi imediatamente o fogo e submeti cada parte
do pergaminho a um calor ardente. A princípio isso apenas
teve por efeito reforçar as linhas um pouco pálidas do
crânio; mas, prosseguindo a experiência, vi aparecer, num
canto da tira, no canto diagonalmente oposto àquele onde
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estava traçada a caveira, uma figura que de início supus
ser a de uma cabra. Um exame mais atento convenceu-me,
porém, de que haviam desejado representar um cabrito."
- Ah! Ah! - disse eu - , não tenho, com certeza,
o direito de zombar de você; um milhão e meio de dólares
é coisa demasiado séria para que dela façamos pouco; mas
não vai acrescentar um terceiro elo à sua corrente; não
achará nenhuma relação especial entre os seus piratas e
uma cabra; os piratas, sabe-o bem, nada têm a ver com
as cabras. Isso diz respeito aos pastores.
- Mas acabo de dizer-lhe que a imagem não era a de
uma cabra.
- Bom, mesmo sendo um cabrito! :f: quase a mesma
coisa.
- Quase, mas não completamente - disse Legrand.
- Ouvi talvez falar de um certo Capitão Kidd. Considerei
imediatamente a figura desse animal como uma espécie de
assinatura logogrífica ou hieroglífica 1• Digo assinatura porque o lugar que ela ocupava no pergaminho sugeria naturalmente essa idéia. Quanto à caveira colocada no canto
diagonalmente oposto, tinha a aparência de um selo, de
uma chancela. Senti-me, no entanto, cruelmente desconc-ertado pela ausência do resto, do próprio corpo do meu
sonhado documento, do texto escrito.
- Presumo que esperava encontrar uma carta entre o
selo e a assinatura.
- Qualquer coisa como isso. O certo é que me sentia
como que irresistivelmente tomado pelo pressentimento de
uma imensa boa fortuna iminente. Por quê? Não saberia
dizê-lo bem. Afinal de contas, talvez fosse mais um desejo
do que uma convicção plena. Mas você acreditará que a
afirmativa absurda de Júpiter, de que o escaravelho era
de ouro maciço, teve uma influência notável sobre a minha
imaginação? E depois essa série de acidentes e de coincidências era realmente extraordinária! Reparou em tudo
quanto há de fortuito nisso? Foi preciso que todos esses
acontecimentos sucedessem no único dia de todo o ano
I

Kidd: cabrito. (N. do E.)
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em que fez, em que pôde faz~r frio bastan~c para s:r necessário o fogo; c, sem esse fogo c sem a tntcrvençao do
cão no moment o cxato, nunca cu teria conheci mento da
caveira e nunca teria possuído esse tesouro.
- Ande, ande, a curiosidalk me mata!
_ Muito bem, tem po rtan to conheci mento de uma
porção de históri as que correm, de mil boatos vagos relativos aos tesouros ocultos cm alguns lugares na costa do
Atlântic o po r Kidd c seus compan hei ros? Em suma~ todos
esses boatos deviam ter algum fundame nto. E, se ta1s boatos duravam há tanto tempo c com tamanha persistência,
isso apenas podia, em minha opinião, resultar .de um fato:
é que o tesouro oculto continu ava oculto. Se K1dd csco~~e.
ra a sua pilhagem durante um certo tem~o. c depois ,1
recuper ara, esses boatos não te:iam •. ~cm duvida, chcga?.o
até nós sob a sua forma atual c tnva n avel. Note que as histórias cm causa andam sempre ligadas aos pesq uisadores
c nunca aos descobr idores de tesouros . Se o pirata houvesse recupera do o se u dinh eiro, o caso teri a ficado por ali.
Parecia- me que algum acidente , por exemplo ,. a per~a da
anotaçã o que indicava o local cxato, dev1.a te-lo pnvado
dos meios de reavê-lo. Supus que esse acidente sucedera
com conheci mento dos seus compan heiros, que de outro
modo jamais teriam sabido que fora oculto un: tesouro
c que, com as suas buscas infrutífe ras,. sem gUia c sem
anotações positivas, tinham dado nascime nto ao boa~o
universa l e às lendas hoje tão comuns. Alguma vez o uviu
falar num tesouro importa nte que fosse desente rrado na
costa?
-Nunc a.
- Ora, é notó rio que Kidd acumula ra riquezas ime1~sas.
Conside rava eu, pois, como coisa segura que a terra ainda
as guardav a; c não lhe causará grande espanto quando lhe
disser que cu sentia uma esperança, um~ cspc~an ça que
quase chegava à certeza; ~ que .o perg~mtnh~, ~ao ~a.sual
mcntc encontr ado, contena a tnd1caça o dcsaparecidcl do
local o nde fo ra cfetuado o depósito.
Mas como procede u?
Tornei a expor o pergami nho ao fogo , dc:pois de ter
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aumenta do o calor; nada, porém , apareceu . Pensei que a
camada de sujeira fosse a responsá vel por esse insucesso;
assim, limpei cuidado samente o pergami nho despejan dolhe em cima água quente, depois coloquei-o numa panela
de lata, o cr ânio para baixo, e pus a panela em cima de um
fogão com brasas. Ao fim de alguns minutos, tendo a panela ficado perfeita mente aquecid a, retirei a tira de pergami nho e notei, com uma alegria inexprimível, que se achava
salpicad a em diversos pontos por sinais que se assemelhavam a algarismos dispostos em linha. Tornei a pôr a coisa
na panela, deixei-a mais um minuto e, quando a retirei,
estava tal como a vai ver.
Aqui Legrand , tendo voltado a aquecer o pergamirtho,
submete u-o ao meu exame. Os caracter es seguintes apareciam em vermelh o, traçados grosseir amente entre a caveira
e o cabrito:

.$3 tt + 305))6*; 4826)4 : .)4 . );806*;4 8 + 8~60))85: 1 ; (;: :
*8 + 83(88)5* + ; 46( ;88*96* ?;8)*: (;485);5* + 2: * ~ (;4956*
2(5*- 4)8~8*;4069285);)6 + 8)4 !; ;1( ~ 9;48081 ;8:8 : 1;
48 + 85;4)485 + 528806*81( ; 9;48;(8 8;4(: ?.34;48 )4 ~ ;16 1;
: 188; t ? ;

- Mas - disse eu, devolve ndo-lhe a tira de pergaminho - não percebo mais por isso. Se todos os tesouros
de Golcond a devessem ser para mim o prêmio da solução
desse enigma, estaria perfeita mente certo de não os ganhar.
- E no entanto - disse Legrand - a solução não é
seguram ente tão difícil como se imagina ria à primeira vista.
Esses caracter es, como se poderia adivinh ar facilmente,
formam uma cifra, isto é, apresen tam um sentido; mas,
segundo o que sabemos de Kidd, eu não devia supô-lo
capaz de fabricar uma amostra de criptogr afia muito confusa. Desde logo julguei, pois, que esta pertenci a a uma
espécie simples, ainda que à inteligência grosseir a do ma365

rinheiro devesse parecer absolutamente insolúvel sem a
chave.
- E você resolveu-a realmente?
- Muito facilmente; resolvi outras dez mil vezes mais
complicadas. As circunstâncias e uma certa inclinação do
e~p~rito levaram-me a me interessar por essas espécies de
enigmas, e é realmente duvidoso que o engenho humano
possa criar um enigma desse gênero que a mente humana
não chegue a resolver à força de persistência. Assim, uma
vez que conseguisse estabelecer uma série de caracteres
legíveis, mal me dignei pensar na dificuldade de deles
extrair o significado.
"No caso atual, e em suma em todos os casos de escritas secretas, a primeira questão a resolver é a língua da
cifra, porque os princípios de soluções, particularmente
quando se trata das cifras mais simples, dependem da genialidade de cada idioma e podem ser modificados. Em
geral, não existe outro meio senão tentar sucessivamente,
dirigindo-nos segundo as probabilidades, a todas as línguas
que nos são conhecidas até havermos encontrado a boa.
Mas, na cifra que nos ocupa, qualquer dificuldade a esse
respeito achava-se afastada pela assinatura. O jogo de
palavras com a palavra Kidd só é possível na língua inglesa.
Sem essa circunstância, eu teria começado as minhas tentativas pelo espanhol e pelo francês, por serem as línguas
em que um pirata dos mares espanhóis mais naturalmente
teria encerrado um segredo dessa natureza. No caso presente, porém, presumi que o criptograma era inglês .
"Como vê, não existem espaços entre as palavras. Se
houvesse espaços, a tarefa teria sido muito mais fácil.
Nesse caso, eu teria começado por fazer uma comparação e uma análise das palavras mais curtas e, se tivesse
encontrado, como é sempre provável, uma palavra de uma
só letra a ou I (um, eu), por exemplo, consideraria a solução como garantida. Mas, visto não haver espaços, o meu
primeiro dever consistia em detetar as letras predominantes,
assim como as que se encontravam mais raramente. Contei-as todas c tracei a tabela seguinte:
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O caráter
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

8 encontra-se 33 vezes
4
;e )

*

5
6
+e 1

o

9 e 2
e 3
?
-e

11

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

26
19
16
13

12
11
8

6
5
4
3

2
1

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

"Ora a letra que se encontra mais frequentemente em
inglês é e. As outras letras sucedem-se por esta ordem:
a o i d h n r s t u y o f g l m w b k p q x z. O e predomina tão especialmente, que é muito raro encontrar uma
frase de certa extensão em que ele não seja o caráter
principal.
"Temos, portanto, logo de começo, uma base de operações que permite algo melhor do que uma conjetura. O
uso geral que se pode fazer dessa tabela é evidente; mas,
para essa cifra especial, apenas nos serviremos dela muito
pouco. Visto o nosso caráter dominante ser 8, começaremos por tomá-lo pelo e do alfabeto natural. Para verificar essa suposição, vejamos se o 8 se encontra muitas
vezes dobrado, porque o e aparece muitas vezes dobrado
em inglês, como por exemplo nas palavras meet, fleet,
speed, seen, been, agree, etc. Ora, no caso presente, vemos
que é dobrado nada menos do que cinco vezes, embora
o criptograma seja muito curto.
"Portanto 8 representará e. Agora, de todas as palavras
da língua, the é a mais empregada; conseqüentemente, temos de ver se não encontraríamos repetida várias vezes
a mesma combinação de três caracteres, sendo esse 8 o
último dos três. Se ·e ncontrarmos as repetições desse gênero,
elas representarão muito provavelmente a palavra the. Feita
a verificação, não encontramos menos de sete; e os carac367

teres são ;48. Podemos, por conseguinte, supor que ; representa' t, que 4 representa h e que 8 representa e - achando-se o valor do último assim confirmado de novo. Demos
agora um grande passo.
" Só determinamos uma palavra, mas esta única palavra permite-nos estabelecer um ponto muito mais importante, isto é, os começos e os fins de outras palavras. Vejamos, por exemplo, o penúltimo caso em que se apresenta
a combinação ;48, quase no fim da cifra. Sabemos que
o ; que vem imediatamente a seguir é o começo de uma
palavra, e, dos seis caracteres que se seguem a este the,
não conhecemos menos de cinco. Substituímos pois esses
caracteres pelas letras que representam, deixando um espaço para a desconhecida:

t

eeth.
"Devemos primeiro afastar o th como não podendo fazer
parte da palavra que começa pelo primeiro t, pois vemos,
tentando sucessivamente todas as letras do alfabeto para
preencher a lacuna, que é impossível formar uma palavra
de que esse th possa fazer parte. Reduzamos, portanto, os
nossos caracteres a
ee,
e, voltando a retomar todo o alfabeto, se for preciso,
concluímos pela palavra tree (árvore), como sendo a única
versão possível. Ganhamos assim uma nova letra, r, representada por (, mais duas palavras justapostas, the tree (a
árvore).
"Um pouco mais adiante, tornamos a encontrar a combinação ;48 e servimo-nos dela como terminação para o
que precede imediatamente. Isso dá-nos o arranjo seguinte:

the tree ,·4(

~

?34 the,

ou, substituindo as letras naturais aos caracteres que conhecemos,

the tree the t ? 3 h the,
Agora, se aos caracteres desconhecidos substituirmos brancos ou pontos, teremos:
the tree the ... h the,
e a palavra through (através) salienta-se por assim dizer por
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si própria. Mas essa descoberta nos dá tré8 letras mais:

o, u e g, representadas por :;. , ? e 3 .
" Agora, procuremos atentamente no criptograma combinações de caracteres conhecidos, e encontraremos, não
longe do começo, o arranjo seguinte:
83(88, ou egree,
que é evidentemente a terminação da palavra degree (grau),
e que nos revela ainda uma letra d, representada por +.
" Quatro letras mais adiante dessa palavra degree, achamos a combinação
;46(;88,
da qual traduzimos os caracteres conhecidos e representamos o desconhecido por um ponto: isso nos dá:

th.rtee,
arranjo que nos sugere imediatamente a palavra thirteen
(treze), e fornece-nos duas letras novas, i e n, representadas por 6 e *.
" Reportemo-nos agora ao começo do criptograma e encontraremos a combinação

53 ! +.
Traduzindo como já fizemos , obtemos
.good,
o que nos mostra que a primeira letra é um a, e que as
duas primeiras palavras são agood (um bom ou uma boa).
"Seria agora o momento, para evitar qualquer confusão, de dispor todas as nossas descobertas sob a forma de
tabela. Isso nos dará um começo de chave:

5 representa
»
8
»
»
3
»
4
6
»

+

1<

:
;
?

»
»
»
»
»

a
d
e
g

h
i
n
o
r
t
u
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"Assim, temos nada menos de onze das letras mais importantes, e é inútil prosseguirmos a solução através de
todas as suas minúcias. Já lhe disse o suficiente para convencê-lo de que cifras dessa natureza são fáceis de resolver,
e para lhe dar uma idéia da análise raciocinada que serve
para as desenredar. Tenha, porém, em conta que o espécime que aqui temos pertence à categoria mais simples da
criptografia. Só me resta dar-lhe a tradução completa do
documento, como se houvéssemos decifrado sucessivamente todos os caracteres. Ei-la:
"A good glass in the bishop's hoste[ in the devil's seat
forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by
north main branch seventh limb east side shoot from the
left eye oj the death's head a bee-line from the tree througlz
the slzot fifty feet out." (Um bom vidro no hotel do bispo
na cadeira do diabo quarenta e um graus e treze minutos
nordeste quarto de norte principal tronco sétimo ramo lado
leste larguem do olho esquerdo da caveira uma linha de
abelha da árvore através da bala cinqüenta pés ao largo.)
- Mas - disse eu - o enigma parece-me de uma
qualidade tão confusa como antes. Como se pode extrair
qualquer sentido de toda essa algravia de cadeira do diabo,
de caveira e de hotel do bispo?
- Concordo - replicou Legrand - que o caso ainda
tem um ar razoavelmente sério, quando se lhe dá uma
simples olhadela. O meu primeiro cuidado foi tentar descobrir na frase as divisões naturais que estavam no espírito
de quem escreveu.
Quer dizer, pontuá-la?
- Qualquer coisa como isso.
- Mas com que diabo se arranjou?
- Refleti que o escritor se decidira a reunir as palavras
sem qualquer divisão, esperando tornar assim a solução
mais difícil. Ora, um homem que não é excessivamente
hábil estará quase sempre inclinado, numa tentativa dessas.
a exceder as medidas. Quando no curso da sua composição,
chega a uma interrupção de sentido que exigiria naturalmente uma pausa ou um ponto, é fatalmente levado a
apertar os caracteres mais do que de costume. Examine este
manuscrito e descobrirá facilmente cinco lugares desse
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gênero onde há, por assim dizer, amontoação de caracteres.
Orientando-me segundo esse indício, estabeleci a divisão
seguinte:
"A good glass in the bishop's hoste/ in the devil's seat
- forty-one degrees and thirteen minutes - northeast
and by north - main branch seventlz limb east side shoot from the Left eye of the death's head - a bee-line
from the tree through the shot fifty feet out.'' (Um bom
vidro no hotel do bispo na cadeira do diabo - quarenta e
um graus e treze minutos - nordeste quarto de norte principal tronco sétimo ramo lado leste - larguem do olho
esquerdo da caveira - uma linha de abelha da árvore através da bala cinqüenta pés ao largo.)
- Apesar da sua divisão - disse eu - , continuo nas
trevas.
- Eu próprio assim fiquei durante alguns dias - replicou Legrand. - Durante esse tempo fiz muitas pesquisas nas vizinhanças da ilha de Sullivan acerca de um
edifício que devia chamar-se o Hotel do Bispo, porque
não me preocupei com a ortografia antiga da palavra hoste/. Não tendo encontrado qualquer informação a tal respeito, estava prestes a alargar a esfera das minhas pesquisas ·
e a proceder de modo mais sistemático quando, uma manhã.
me lembrei de repente que esse bishop's hoste/ podia
muito bem relacionar-se com uma antiga família chamada
Bessop que, desde tempos imemoriais, se encontrava na
posse de um velho solar a cerca de quatro milhas para
norte da ilha. Dirigi-me, pois, à plantação e recomecei as
minhas perguntas entre os negros mais vel hos do luga r.
Enfim, uma das mulheres mais idosas disse-me que tinha
ouvido falar de um local como Bessop's Ca.stle (Castelo de
Bessop), e que julgava poder lá conduzir-me, mas que não
era nem um castelo, nem uma estalagem, mas um grande
rochedo.
"Prometi pagar-lhe bem pelo incômodo e, após alguma
hesitação, consentiu em acompanhar-me até o lugar exato.
Descobrimo-lo sem grande dificuldade, mandei-a embora.
e comecei a examinar o locaL O castelo consistia num
agregado irregular de picos e rochedos, dos quais um era
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tão notável pela altura como pelo isolamento e a configuração quase artificial. Trepei ao seu topo e aí senti-me
mmto emoaraçado com o que doravante tinha a fazer.
" Enquanto pensava nisso, os meus olhos deram com uma
saliência estreita na face oriental do rochedo, a cerca de
uma jarda abaixo da ponta o nde me encontrava. Essa saliência projetava-se mais ou menos dezoito polegadas, c
não tinh a mais de um pé de largura; um nicho cavado
bem no pico do rochedo dava-lhe uma semelhança grosseira com as cadeiras de costas côncavas de que se serviam
os nossos antepassado s. Não duvidei de que se tratava da
cadeira do diabo mencionada no manuscrito, e pareceume que eu possuía agora todo o segredo do enigma.
"O bom vidro, sabia eu que n ão podia significar outra
coisa que não um óculo de longo alcance, porque os nossos
marinheiros raramente empregam a palavra glass com outro
sentido. Compreendi imediatamen te que se tornava necessário recorrer agui a um óculo de longo alcance que me
colocasse num ponto de vista definido e não admitindo
qualquer variação. Ora, as frases: quarenta e um graus e
treze minutos e nordeste quarto de norte - não hesitei
um instante em acreditá-lo - deviam dar a direção para
apontar o óculo de longo alcance. Fortemente agitado com
todas essas descobertas, precipitei-m e para casa, arranjei
um óculo e voltei ao rochedo.
"Deixei-me escorregar pela saliência e notei gue só poderia ficar sentado ali numa certa posição. Esse fato confirmou a minha conjetura. Pensei então em servir-me do
óculo. Naturalment e os quarenta e um graus e treze minutos só se podiam referir à elevação acima do horizonte
sensível, visto que a direção horizontal estava claramente
indicada pelas palavras nordeste quarto de norte. Estabeleci essa direção po r intermédio de uma bússola de bolso:
depois, apontando o quanto possível por aproximação_ o
óculo a um ângulo de quarenta e um graus de elevaçao,
movi-o de cima para baixo e de baixo para cima, até que
minha atenção foi atraída por uma es pécie de buraco circular ou fresta na folhagem de uma árvore que dominava
todas as suas vizinhas na vastidão visível. No centro desse
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buraco, vi um ponto branco, mas não pude a princípio diso que era. Depois de haver ajustado o foco do
óculo, voltei a o lhar e assegurei-me , enfim, de que era um
crânio humano.
" Depois dessa descoberta que me encheu de confiança,
considerei o enigma como reso lvido, porq ue a frase principal tronco sétimo ramo Lado Leste apenas podia referir-se
à posição do crânio em cima da árvore, e esta larguem do
olho esquerdo da caveira também só admitia uma interpretação, visto se tratar da busca de um tesouro enterrado.
Compreendi que se devia deixar cair uma bala do o lho esquerdo do crânio, e que uma linha de abelha ou, noutros
termos, uma linha reta, partindo do ponto mais aproximado do tronco, e estendendo-se atra vés da bala, isto é, através do ponto onde a bala cairia, indicaria o local exato, e
debaixo desse lugar julguei ser pelo menos possível que
um depósito precioso ai nda se achasse enterrado."
- Tudo isso - disse eu - é excessivame nte claro, c
ao mesmo tempo engenhoso, simples e explícito. E, quando
deixou o Hotel do Bispo, o que fez?
- Tendo anotado cuidadosame nte a minha árvore, a
sua forma e posição, voltei para casa. Mal abandonei a
cadeira do diabo, Jogo o buraco circula r desapareceu e,
fosse para que lado fosse que me virasse, era-me agora impossível vê-lo. O que me parece a obra-prima do engenho
em todo esse caso é o fato (po rque repeti a experiência c
conve nci-me de que é um fato) de que a abertu ra circul ar
em questão só é visível de um úni co ponto de vista, e esse
único ponto de vista é a saliência estreita no flanco do
rochedo.
"Nessa expedição ao Hotel do Bispo eu fo ra seguido por
Júpiter, que, sem dúvida, observava desde há algumas
semanas o meu ar preocupado, e empregava um cuidado
especial em não me deixar sozinho. Mas, no dia seguinte,
levantei-me de manhãzi nha, logrei escapar-lhe e corri para
as montanhas à procura da minha árvo re. Tive muita d ificuldade para encontrá-la. Quando voltei para casa à noite,
o meu doméstico dispunha-se a da r-me uma sova. Quanto
ao resto da aventura, você está, presumo, tão bem inform·ado como eu.
tingu ~r
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- Suponho - disse eu - que, nas nossas primeiras
buscas, não descobriu o local devido à estupidez de Júpiter,
que deixou cair o escaravelho pelo ol ho direito do crânio,
cm vez de deixá-lo escorregar pelo olho esquerdo.
- Precisament e. E sse engano provocava uma d ife rença
de mais ou menos duas polegadas e meia relativament e
à bala, isto é, à posição da cavilha próximo da árvore;
se o tesouro estivesse debaixo do lugar marcado pela bala,
tal erro não teria importância; mas a bala e o ponto mais
próximo da árvore eram dois pontos que só serviam para
estabelecer uma linha de d ireção; naturalmente o erro,
muito pequeno de início, aumentava na proporção do
comprimento da linha e, quando chegamos a uma distância
de cinqüenta pés, desviara-nos totalmente. Sem a idéia
fixa que me possuía, de que havia positivament e ali, em
qualquer parte, um tesouro enterrado, teríamos talvez perdido todos os nossos esforços.
- Mas a sua ênfase, as suas atitudes solenes, ao balançar o escaravelho! Que esquisitices! Julgava-o completamente louco. E por que preferiu deixar cair do crânio o
inseto, em vez de uma bala?
- Na verdade, para ser franco, confesso que me sentia
um tanto envergonh ad o com as suas suspeitas relativament e
ao estado do meu espírito, c resolvi puni-lo tra nqüi lamente,
à minha maneira, com um pouquinho de fria mistificação.
Eis porque balancei o escaravelho e eis porque quis fazê-lo
cair do alto da árvore. Uma observação que você fez
acerca de seu peso fora do comum sugeriu-me essa última
idéia.
- Sim, compreendo ; c agora só há um ponto que me
causa embaraço. Que diremos dos esqueletos encontrados
no buraco?
- Ah! trata-se de uma questão a que não saberei dar
melhor resposta. Apenas vejo um modo plausível de explicá-la, e a minha hipótese implica uma atrocidade tal, que
seria horrível acreditar nela. É claro que Kidd - se é
que foi Kidd q uem enterrou o tesouro, do que não duvido
- é claro que Kidd deve ter sido ajudado no seu trabalho.
Mas, finda a tarefa, deve ter julgado con veniente fazer
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desaparecer todos aqueles que conheciam o segredo. Duas
boas pancadas de enxadão chegaram ta lvez, enquanto os
seus ajudantes ainda se achavam ocupados na fossa; talvez
tenha sido necessária um a dúzia. . . Quem nos dirá?

375

UMA DESCIDA NO MAELSTROM

Os caminhos de Deus, ranro tw Natureza como nc1
ordem da Providência, de modo algum são os nossos
camiiiiWs; e os tipos que concebemos não possuem
qualquer medida comum com a vastidão, a profundidade e a incompreensibilidad:? das Suas obras, que
contêm em si um abismo mais profundo que o poço
de Demócrito.
1oseph Glanvill

Havíamos alcançado o cume do rochedo mais elevado.
O velho, durante alguns minutos, pareceu demasiado esgotado para poder falar.
- Ainda não há muito tempo - disse por fim - , eu
o teria guiado por aqui tão bem como o mais novo dos
meus filhos. Mas, há três anos, aconteceu-me uma aventura mais extraordinária do que alguma vez experimentou
um ser mortal, ou pelo menos tal como jamais um homem
sobreviveu para contá-la, e as seis mortais horas que suportei alquebraram-me o corpo e a alma. Julga-me muito
velho, mas não o sou. Bastou a quarta parte de um dia
para me embranquecer os cabelos negros como jade, enfraquecer-me os membros e distenderem-se os nervos a
r;onto de tremer após o mínimo esforço e de me deixar atemorizar por uma sombra. Sabe perfeitamente que mal consigo, sem sentir vertigens, olhar por cima desse pequeno
promontório.
O pequeno promontório à beira do qual ele tão descuidadamente se deixara cair para descansar, de modo que
a parte mais pesada do corpo estava pendente, e que só
não caía devido ao ponto de apoio que o seu cotovelo
tomava na aresta extrema e escorregadia, o pequeno promontório erguia-se a cerca de mil e quinhentos ou mil e
seiscentos pés de um caos de rochedos situados por baixo
de nós - precipício imenso de granito reluzente e ne379

gro. Por nada do mundo quereria eu arriscar-me a seis
pés da beira. Verdadeiramente, sentia-me tão profundamente agitado devido à situação perigosa do meu companheiro, que me deixei cair ao comprido no solo, agarrando-me a alguns arbustos próximos, nem sequer me
atrevendo a erguer os olhos para o céu. Esforçava-me em
vão por me desembaraçar da idéia de que o furor do vento
poria em perigo a própria base da montanha. Precisei de
tempo para raciocinar e achar a coragem de sentar-me e
olhar para longe do espaço.
- O senhor precisa vencer esses obstáculos - disseme o guia - porque eu o trouxe aqui para lhe permitir
ver à sua vontade o teatro do acontecimento de que há
pouco falei, e para lhe contar toda a história com o próprio cenário debaixo dos olhos.
- Encontramo-nos agora - recomeçou com aquela
maneira minuciosa que o caracterizava - , encontramonos agora bem por cima da costa da Noruega, a 68 graus
de latitude, na província de Nortland e no lúgubre distrito de Lofoden. A montanha cu.io cume ocupamos é Helseggen, a Nublada. Agora, levante-se um pouco; agarrese à relva, se sentir vertigens, é isso, e olhe para diante
desta cintura de vapores que esconde o mar a nossos pés.
Mesmo sentindo tontura, olhei e vi uma vasta extensão
de mar, cuja cor de tinta me lembrou primeiro o quadro
do geógrafo Nubien e o seu Mar das trevas. Era um
panorama mais aterradoramente desolado do que se torna
possível à imaginação humana conceber. À direita e à
esquerda, tão longe quanto a vista podia alcançar, alongavam-se, como as muralhas do mundo, as linhas de uma
falésia horrivelmente negra e inclinada, cujo caráter sombrio se achava poderosamente reforçado pela ressaca que
subia até a sua crista branca e lúgubre, uivando e mugindo eternamente. Bem em frente do promontório no cume
do qual estávamos postados, a uma distância de cinco ou
seis milhas para o mar, distinguia-se uma ilha com aspecto
desértico ou, antes, adivinhava-se graças ao encrespamento
enorme dos recifes que a envolviam. A cerca de duas milhas mais perto da terra, erguia-se outra ilhota menor,
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horrivelmente pedregosa e estéril, c rodeada por grupos
interruptos de rochas negras.
O aspecto do oceano, na extensão compreendida ~ntre
a beira-mar e a ilha mais afastada, tinha algo de extraordinário. Neste exato momento, soprava do lado da terra
uma brisa tão forte, que um brigue, muito ao largo, estava
à capa com dois rizes na vela e o seu casco desaparecia
algumas vezes por completo; e, no entanto, nada havia
. que se parecesse com um vagalhão, mas apenas, c a despeito do vento, um sussurro de água, breve, vivo c agitado em todos os sentidos; muito pouca espuma, exceto
nas proximidades imediatas dos rochedos.
- A ilha que o senhor vê lá no fundo - recomeçou o
velho - é chamada pelos noruegueses Vurrgh. A que fica
a meio caminho é Moskoe. A que fica a uma milha para
norte é Ambaaren. Ao fundo estão lslesen, Hotholm, Keilhelm, Suarven e Buckolm. Mais adiante, entre Moskoe e
Vurrgh, Otterholm, Flimen, Sandflesen e Estocolmo. Tais
são os nomes corretos desses lugares; mas por que julguei
eu necessário nomeá-los, não sei, nada consigo compreender, tal como o senhor. Ouve alguma coisa? Vê alguma
mudança sobre a água?
Estávamos há cerca de dez minutos no cume da Helseggen, onde havíamos subido partindo do interior de
Lofoden, de modo que apenas tínhamos podido ver o mar
quando ele nos aparecera de repente do ponto mais elevado. Enquanto o velho falava, tive a percepção de um
ruído muito forte sempre cr~scente, como o mugido de
um imenso rebanho de búfalos numa pradaria da América; e, logo em seguida, vi o que os marinheiros chamam
o caráter marulhante do mar transformar-se rapidamente
numa corrente que se dirigia para leste. Enquanto olhava,
a corrente adquiriu uma rapidez prodigiosa. Cada instante
aumentava a sua rapidez, a sua impetuosidade desregrada.
Em cinco minutos, todo o mar, até Vurrgh, foi fustigado
por uma fúria indomável; mas era entre Moskoe e a costa
que o alarido predominava. Ali, o vasto leito das águas,
sulcado e cerzido por mil correntes contrárias, explodia
subitamente em convulsões frenéticas - ofegando, ferven-
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do, assobiando, fazendo piruetas gigantescas e turbilhões
inumeráveis, e viravolteando e arremessando-se inteiramente para leste com uma rapidez que só se manifesta
nas cachoeiras impetuosas.
Ao cabo de alguns minutos, o quadro sofreu outra transformação radical. A superfície geral tornou-se um pouco
mais unida, e os turbilhões desapareceram um por um, ao
passo que prodigiosas faixas de espuma apareceram onde
até então eu não vira nenhuma. Essas faixas, com o tempo, estenderam-se até grande distância, e, combinando-se
entre si, tomaram o movimento giratório dos redemoinhos
tranqüilos e pareceram formar o germe de um vértice mais
vasto. Subitamente, muito subitamente, este apareceu e
adquiriu uma forma distinta e definida, num círculo de
mais de uma milha de diâmetro. O bordo do redemoinho
estava assinalado por uma larga cintura de espuma luminosa, mas nem uma parcela escorregava nas goelas do
terrível funil, cujo interior, tão longe quanto o olhar podia
mergulhar, era constituído por um muro líquido, liso, brilhante e de um tom escuro cor de jade, fazendo com o
horizonte um ângulo de cerca de 45 graus, girando sobre
si próprio sob a influência de um movimento atordoador,
e projetando nos ares uma voz horrorosa, meio grito, meio
rugido, como nem mesmo a poderosa catarata do Niagara,
nas suas convulsões, jamais enviou igual para o céu.
A montanha estremecia na base e o penhasco agitava-se.
Atirei-me de barriga para baixo e, num excesso de agitação nervosa, agarrei-me à relva escassa.
- Isto - disse eu finalmente ao velho - não pode
ser outra coisa senão o grande redemoinho de Maelstrom.
- Chamam-no algumas vezes assim - disse ele - ,
mas nós, os noruegueses, o chamamos de Moskoe-Strom,
da ilha de Moskoe, que fica situada a meio caminho.
As descrições vulgares desse redemoinho de modo algum me haviam preparado para o que eu via. A de Jonas
Ramus, que é talvez mais pormenorizada do que qualquer
outra, não dá a mínima idéia da magnificência e do horror
do quadro - nem da sensação estranha e maravilhosa de
novidade que confunde o espectador. Não sei precisa382

mente de que lugar nem a que horas o viu o escritor em
causa; mas não podia ser nem do cume da Helseggen,
nem durante uma tempestade. Não obstante, existem algumas passagens da sua descrição interessantes pelos seus
pormenores, embora sejam muito insuficientes para dar
uma impressão do espetáculo.
"Entre Lofoden e Moskoe", diz ele, "a profundidade da
água é de trinta e seis a quarenta braças; mas do outro
lado, do lado de Ver (quer ele dizer Vurrgh), essa profundidade diminui a ponto de que um navio não poderia
aí buscar passagem sem correr o perigo de se despedaçar
nas rochas, o que pode acontecer em momento de maior
calmaria. Quando chega a maré, a corrente lança-se no
espaço compreendido entre Lofoden e Moskoe com uma
rapidez tumultuosa, mas o rugido do seu refluxo terrível
mal é igualado pelo das cataratas mais altas e mais terríveis; o barulho faz-se ouvir a várias léguas, e os turbilhões ou redemoinhos ocos são de tal extensão e de tal
profundidade, que, se um navio entrar no campo de sua
atração, será inevitavelmente absorvido e arrastado para
o fundo e, aí, despedaçado de encontro aos rochedos; e,
quando o redemoinho se acalma, os destroços são expelidos para a superfície. Porém, esses intervalos de tranqüilidade apenas sucedem entre o refluxo e o fluxo, em tempo calmo, e só duram um quarto de hora; depois a violência do redemoinho retorna gradualmente.
"Quando mais borbulha e quando sua força se acha
acrescida por uma tempestade, torna-se perigoso aproximar-se dele, mesmo uma milha norueguesa. Barcaças, iates,
navios têm sido arrastados por não se terem prevenido
antes de se encontrarem ao alcance de sua atração. Sucede freqüentemente que baleias chegam demasiadamente
perto da corrente e são dominadas pela sua violência; é
impossível descrever os seus mugidos e bramidos provocados pelo esforço inútil para se libertarem.
"Uma vez, um urso, ao tentar atravessar a nado o estreito entre Lofoden e Moskoe, foi apanhado pela corrente e arrastado para o fundo; rugia tão aterradoramente,
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que era ouvido da praia. Imensos troncos de pinheiro e
abeto, engolidos pela corr~nte, reaparecem quebrado.s e
desp~daçado s, a ponto de se poder dizer que neles cresceram pêlos. Isso demonstra claramente que o fundo é
constituído por rochas pontiagudas sobre as quais foram
empurrados de um lado para outro. Essa corrente é regulada pelo fluxo e refluxo do mar, que acontece constantemente de seis em seis horas. No ano de 1645, no Domingo da Sexagésima, de manhãzinha, precipitou-se com
tàl estrondo e uma tal impetuosidade, que as pedras se soltavam das casas da costa ... "
No que respeita à profundidade da água, não compreendo como se pôde ter certeza da proximidade imediata
do turbilhão. As quarenta braças devem referir-se apenas
às partes do canal que se acham perto da beira-mar, quer
de Moskoe, quer de Lofoden. A profundidade no centro
do Moskoe-Strom deve ser incomensuravel mente maíor, e
basta, para ter certeza disso, lançar uma olhadela oblíqua
ao abismo do redemoinho ,quando nos encontramos no
cume mais elevado da Helseggen. Mergulhando o meu
olhar do cimo desse pico no Flegethon uivante, não podia
deixar de sorrir da simplicidade com que b bom Jonas
Ramus conta, como coisas difíceis de acreditar, as suas
anedotas de ursos e de baleias, p~rque me parecia ser
coisa evidente por si m~sma que mesmo o maior navio de
linha, ao chegar ao raio dessa atração mortal, devia resistir
tão pouco como uma pena a uma rajada de vento e desaparecer completamente c num instante.
As explicações que for~!TI· dadas do fenômeno - e algumas, recordo-me, pareciam razoavelmente plausíveis
quando as li - tomavam agora um aspecto !llUito. diferente e pouco satisfatório. A explicação geralmente recebida é que, tal como os três· pequenos turbilhões das ilhas
Feroe, este " não tem outra causa senão o choque das
vagas que sobem e descem, com o fluxo e refluxo, ao lohgo
de um banco de rochas que contém as água~ e as lança
cm cata rata; c que assim, qyanto mais sobe a maré, mais
profunda. é a queda, e que b resultado natural é um redemoinho ou vértice, cuja força prodigiosa de sucção estÇ1
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suficientemente demonstrada pelos mmtmos exemplos".
Tais são os termos da Enciclopédia l3ritânica. Kircher e
outros imaginam que no meio qo canal do Maelstrol? há
um abismo que atravessa o globo e desemboca numa regiao qualquer muito afastad~ ; o gol.fo de Botnia foi a~é
mencionado certa vez, um tanto levtanamente. Essa O{'lnião bastante pueril era aquela a que, enquanto eu cori~
temp}ava o local, a minha imaginação dava de mais . boa
vontade o seu assentimento; e, .como desse conhecimento
disso ao guia, fiquei algo surpreendido ao ouvi-lo dizer
que, . embora essa fosse a opinião .quase geral dos n?ruegueses a· tal respeito, não obstante não era a sua. Quanto
a essa idéia, confessou ser incapaz de compreendê-la, e
acabei por ficar de acordo com ele, porque, por concludente que ela fosse no papel, torna-se absolutamente ininteligível e absurda ao lado do troar do aoismo.
- Agora que já viu bem o turbilhão - disse-me o velho - se quiser que escorreguem9~ para trás desta rocha,
protegidos do vento, de mddo que fique amortecido o estrondo da água, contarei uma história que o convencerá
de que devo saber algu.m a coisa acerca do Moskoe-Strom!
Coloquei-me como ele desejava, e então começou:
- Eu e os meus dois irmãos possuímos outrora uma
sumaca 1 aparelhada em escuna, de coisa de setenta toneladas, coin ~. qual pescávamos 'habituàlmente rto meio
das ilhas adiante de Mosko'e, perto de Vurrgh . .Todos os
redemoinhos violentos dão uma bqa pesca, desde. que a
. façamos no momento oportuno e que tenhamos a coragem
de tentar a aventura; mas, entre todos os homens da costa
de Lofoden, apenas nós três fazíamos o nosso trabalho
normal de ir às ilhas, como lhe dis~e. Os pesqueiros vulgares ficam muito mai~ abaixo p_a ra o sui. Podemos apanhar peixe a qualquer horà sem correr grandes riscos ~.
naturalmente, esses lugares são os preferidos; mas os locais
prediletos, p'o r aqui, entre os rochedos, dão não só pei.xe
da melhor qualidade, mas . também em maior abundância:
de tal forma que apanhamos muitas vezes num único dia
o que os tímidos no ofício não teriam podido apanhar
1
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todos juntos numa semana. Em suma, fazíamos disso uma
espécie de especulaçã o desesperad a, o risco da vida substituía o trabalho, e a coragem tomava o lugar do capital.
"A~rigávamos a nossa sumaca numa angra · a quinhentas milhas ao norte da costa; e era hábito nosso, com
bom tempo, aproveitar o descanso de quinze minutos para
nos lança~mos ~través do canal principal de MoskoeStrom, muito acima do buraco, e ir lançar a âncora nas
proximi.dades de Otterholm , ou de Sandflensen, em que os
redemomh os não são tão violentos como em outros lugares. Aí, aguardáva mos normalme nte, para levantar a âncora e voltar para casa, mais ou menos até a hora da
calmaria das águas. Nunca nos aventuráva mos nessa expedição sem um bom vento para ir e voltar um vento
com gue pudéssemos contar para o nosso regr~sso, e raramente nos enganamo s a tal respeito. Duas vezes, em seis
anos, fomos obrigados a passar a noite fundeados como
con.seqüência de uma grande calmaria, o que é um caso
mUito raro nestas paragens; e, uma outra vez, ficamos em
terra perto de u~a semana, esfo meados a mais não pod:!r,
graças a uma raJada de vento que se pôs a soprar pouco
t~mpo depois da nossa chegada e tornou o canal demaSiado tempestuo so para que pudéssemos pensar em atravessá-lo. Nessa ocasião, teríamos sido arrastados inevitavelmente para o largo (porque os turbilhões nos sacudiam
de um, lado para o ou~ro) com tal violência que, por fim.
acabanam os por ser afastados (devido à âncora se encontrar cm fa~so), se _nã? tivéssemos derivado para uma dessas
c~ rre ntes mumerave i~ que se formam, aqui hoje, amanhã
ah, e que nos conduziu a favor do ve nto até Flimen, o nde,
por sorte, pudemos fundear.
·'Não lhe direi a ~igésima parte dos perigos po r que
passamos nos pesqueiros - é uma má paragem, mesmo
c.om bom tempo - , mas achávamo s sempre meio de desafiar o Moskoc-Strom sem acidente; às vezes, contudo o
coração vinha-me à boca q uando est<1vamos um min~to
ad ia ntados ou atrasados cm relação ú calm ari a. Algu mas
vezes. o vento não era tão forte como o es perávamos ao
soltar a vela. c então íamos menos depressa do q ue rcría-
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mos desejado, ao passo que a corrente tornava a sumaca
mais difícil de governar.
"O meu irmão mais velho tinha um filho de dezoito
anos de idade, e eu tinha dois rapazes crescidos. Eles nos
teriam sido de grande auxílio em tais casos, quer se pegassem nos remos, quer se ficassem pescando na ré; mas,
realmente, embora consentísse mos em arriscar a vida, não
tínhamos coragem para deixar esses jovens afrontar o
perigo porque, tudo bem considerad o, era um perigo horrível, é a pura verdade.
" Faz agora três anos menos alguns dias que sucedeu
o que lhe vou contar. Estávamos a I O de julho de 18 . . . ,
um dia que as pessoas desta terra jamais esq uecerão.
porque foi um dia em que sopro u a tempestad e mais terrível que já caiu dos céus. Contudo, por toda a manhã e
mesmo durante a tarde, tivemos uma bela brisa do sudoeste, o sol estava soberbo, embora o mais velho lobo do
mar não pudesse prever o que aconteceria.
" Passáramo s os três, os meus dois irmãos e eu, através
das ilhas por volta das duas horas da tarde, e em breve
carregamo s a sumaca com bastante peixe, que notamos
ser mais abundante nesse dia do que em qualquer outro.
Eram precisamen te sete horas no meu relógio quando levantamos a âncora para voltar para casa, de modo a fazermof. a parte mais perigosa do Strom no intervalo de
águas tranqüilas, que sabíamos acontecer às oito ho ras.
" Partimos com uma boa brisa de estibordo e, durante
algum tempo, navegamos perfeitame nte, sem de modo
algum p ensarmos no perigo, porque, na realidade, não
víamos a menor causa de apree nsão. De súbito ficamos
envolvidos por uma mudança repentina de vento que vinha
da Helseggen. Isso era completamente extraordin ário, era
uma coisa que jamais nos acontecera , e eu começava a
sentir-me um pouco inquieto, sem saber exatamenr e por
quê. Aproveitam os o vento, mas tínhamos dific uldade em
evitar os redemoinh os, e eu estava a ponto de propor que
regressásse mos ao molhe quando, olhando para trás, vimos
rodo o horizonte envolvido por uma estranha nuve m, cor
de cobre, que subia com a velocidade mais espantosa .
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"Ao mesmo tempo, a brisa que nos atacara de frente
desaparece u e, surpreendi dos então por uma calmari a,
derivamos à mercê de todas as correntes. Esse estado de
coisas, porém, não durou o bastante para nos dar tempo
de refletir. Em menos de um minuto, a tempestad e estava
cm cima de nós - um minuto depois, o céu estava in teiramente carregado - c tudo to rnou-se, de · súbito, tão
escuro, que, com os nevoeiros que nos saltav<ÍJ!l aos olhos,
já nem conseguíam os nos ver a bordo.
"Querer descrever ta l rajada de vento .seria loucura.
O mais velho marinheiro da Noruega jamais suportou
uma igual. Havíamos recolhido toda a vela antes de a
rajada de vento nos surprcen'de r, mas, logo depois da primeira lufada, os nossos doi:; 'l'ha~tros saltara m para fora
da borda, como se tivessem sid~ s'errados p.e là base - e o
mastro grande arras tou'. consigo o meu irmão mais novo,
que a ele se agarrara por prudência.
"O nosso barco ·::ra na verdade o brinquedo mais leve
que já deslizara sobre o mar. Tinha um convés nivelado
CO!ll uma única pequena escotilha à proa, c sempre tivéramos o háb ito de fec há-la solidamen te ao atrave&sarmos
o Strom, boa precauÇão num ma r agitado. Mas, na pres~nte circunstân cia, teríafil:OS naufragad o com o primeiro
golpe, porque, durante alguns instantes, ficamos completamente sepultados debaixo de água. Como · 'escapou o
meu irmão mais velho à morte? Não posso dizê-fo; nunca
o pude explicar. Pela minha parte, mal largara o tra9 uete,
atirara-me de borco no convés, os pés encostados ao
estreito alcatrate da proa, e as mãos agarradas numa cavilha de ferro. Apenas o instinto puro me fizera agi'r assim,
e era indubitavelmente o que de melhor eu ti,nha a fazer,
porque estava demasiado confuso para pensar~
- "Durante alguns minu~os, ficamos completam ente inundados, como lhe dizia, e, em todo esse tempo, retive a
r espiração e aferrei-me ao anel. Quando senti 'que não
podia permanece r assim mais tempo sem ser sufocado,
ergui-me nos joelhos, continuand o bem seguro com as
mãos, e soltei a cabeça. Então, o nosso barquinho deu
um safanão, tal como um cão que sai da água, e ergueu-
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se em parte acima do mar. Esforça_v~-me nessa a.ltu ra
por sacudir o melhor que podia o desammo que me mvadira e por recuperar suficientem ente a calma para ver o
que havia a fazer, quando senti alguém puxando-m e o
braço. Era o meu irmão mais velho, e o coração puloume de alegria porque o julgara arremessad o pela borda
afora· m as um momento depois, toda essa alegria se
transformo~ em horror, quando, aplicando a sua boca ao
meu ouvido, ele vocifero u esta simples frase: 'O MoskoeStro m!'
"Ninguém poderá imaginar quais foram nesse instante
os meus pensament os. Estremeci da cabeça aos pés, com~
que tomado do mais violento acesso de fe bre. Compreendi
suficientem ente o que ele queri a dizer com essa única
frase, sabia bem ·o que queria dar a entender! Com o
vento que agora nos empurrava , estávamos destinados ao
turbilhão do Strom, e nada nos podia salvar!
"Certamen te o senhor compreend eu que, ao atravessarmos o canal do Strom, navegávam os muito acima do redemoinho, com tempo mais calmo, e ainda tínhamos o
cui dado de aguardar o repouso da maré; mas agora íamos
direto ao próprio abismo, e com uma tempestad e daquelas! 'Com certeza', pensei, 'chegarem os lá bem no momento da calmaria; ainda há uma pequena esperança. ·
Mas, um m inuto depois, amaldiçoa va-me por ter sido bastan te louco para sonhar com qualquer esperança. Vi.a
perfeitame nte que estávamos condenado s, mesmo que tivéssemos um barco de não sei quantos canhões!
"Nesse momento, o primeiro furor da 1.empestade estava passado, ou talvez não a sentíssemo s tanto porque
íamos a seu favor; mas, em todo CÇlSO, o mar, que o vento
a princípio dominara, plano e · ~spumoso: erguia-se ~g?~a
em verdadeira s montanhas . Uma alteraçao extraordu'l an a
também acontecera no céu. Em nosso redor, em todas as
direções, continuava escuro como piche, mas quase por
cima de nós surgia uma abertura circular, um céu claro,
claro como eu nunca vira, de um azul brilhante e carregado, e at ravés desse buraco resp landecia a lua cheia com
um brilho que nela eu jamais vira. Iluminava todas as
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coisas em nosso redor com a maior nitidez, mas, meu
Deus, que cena para iluminar!
"Fiz um ou dois esforços para falar com meu irmão,
mas o barulho, sem que se pudesse explicar como, aumentara a tal ponto, que não o pude fazer ouvir uma única
palavra, embora gritasse cm seu ouvido com toda a força
dos pulmões. De repente, sacudiu a cabeça, tornou-se pálido como a morte c ergueu um dos dedos como para
me dizer: 'Escuta!'
"A princípio, não compreendi o que ele queria dizer.
mas em breve um pensamento terrível nasceu em mim .
Tirei o relógio da timoneira. Não estava trabalhando.
Olhei para o quadrante à luz da lua, e desfiz-me em
lágrimas atirando-o ao oceano. Havia parado às sete lwras! Tínhamos deixado passar o repouso da maré, e o turbilhão do Strom estava na sua fúria máxima!
"Quando um navio é bem construído, devidamente equipado e não demasiadamente carregado, as vagas, com uma
grande brisa e quando se está ao largo, parecem escaparse sempre por baixo da quil ha, o que se afig ura muito
estranho a um homem de terra; a isso chama-se, em linguagem de bordo, cavalgar. As coisas iam bem, enquanto
subíssemos agilmente os vagalhões, mas, agora, um mar
gigantesco vinha atacar-nos por trás c levava-nos com ele
- para cima, para cima - , como para nos empurrar
até o céu. Nunca teria imaginado que uma vaga pudesse
subir tão alto. Depois descíamos fazendo uma curva, uma
escorregadela, um mergulho, que me dava náuseas e vertigens, como Sê cu caísse em sonhos do cimo de uma montanha imensa. Mas, do alto da vaga, eu lançara uma rápida
olhadela em meu r::dor, e essa única olhadela chegara. Vi
exatamente a nossa posição num segundo. O redemoinho
de Moskoe-Strom estava a cerca de um quarto de minuto,
bem à nossa frente , mas parecia-se tão pouco com o
Moskoe-Strom de todos os dias como esse turbilhão que
está vendo agora se parece com uma corrente de água
de moinho. Se soubesse onde nos encontrávamos e o que
tínhamos a esperar, não teria reconhecido o local. Assim
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que o vi, fechei involuntariamente os olhos de horror; as
minhas pálpebras colaram-se como um espasmo.
"Menos de dois minutos depois, sentimos de repente
as vagas acalmarem-se, e ficamos envolvidos por espuma.
O barco deu uma brusca meia volta para bombordo, e
partiu nessa nova direção como um raio. No mesmo instante, o rugido da água perdeu-se numa espécie de clamor agudo, um som tal como se as válvulas de vários
milhares de navios a motor largassem ao mesmo tempo o
seu vapor. Estávamos então na cintura encrespada que
cerca sempre o turbilhão; e eu acreditava naturalmente
que num segundo íamos mergulhar no abismo, o fundo
do qual não podíamos ver distintament-e em virtude da
velocidade prodigiosa com que éramos arrastados. O barco
não parecia mergulhar na água, mas passar-lhe rente,
como uma bolha de ar que paira sobre a superfície da
onda. Tínhamos o redemoinho a estibordo, e a bombordo
erguia-se o vasto oceano que acabávamos de abandonar.
Elevava-se como um muro gigantesco torcendo-se entre
nós e o horizonte.
"Isso pode parecer estranho, mas então, quando ficamos
bem nas goelas do abismo, senti mais sangue- frio do que
quando nos aproximávamos dele. Tendo perdido todas as
esperanças, fui liberto de grande parte. desse terror que
de início me esmagara. Suponho que fOI o desespero que
me enrijou os nervos.
"Tomará talvez isso por uma bravata, mas o que lhe
estou dizendo é a verdade: comecei a pensar que coisa
magnífica era morrer de tal maneira, e quão idiota era
por me ocupar de uma coisa tão vulgar como a minha
conservação individual perante uma manifestação tão prodigiosa da força de Deus. Creio que corei de vergonha
quando tal idéia me atravessou o espírito. Poucos instantes
depois, senti-me possuído pela curiosidade mais ardente
em relação ao próprio turbilhão. Senti positivamente o
desejo de explorar as suas profundezas, mesmo ao preço
do sacrifício que ia fazer; a minha preocupação principal
era pensar que jamais poderia contar aos meus velhos
camaradas os mistérios que ia conhecer. Eram esses, sem
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dúvida, pensamentos ::stranhos para ocuparem o espírito
de um homem num extre mo daqueles, e mui tas vezes tive
a idéia, desde então, de que as evoluções do barco cm
torno do abismo tinham atormentado um po uco a minha

cab ~ça.

" Houve outra circunstância que contribuiu para me dominar: foi a cessação completa do ven to. que já não pod ia
alcançar-nos na nossa atual situação po rque, como o senhor
pode avalia r por si mesmo, a cin tu ra de espuma ac ha-se
consideravelme nte acima do nível ge ral do oceano, c ·..:st:
ergui a-se diante de nós como a crista de uma alta c negra
mo ntanha. Quem nunca esteve no mar durante uma forte
tem pestade não· pode fazer idéia da perturbação de espírito ocasionada pela ação simultâ nea do vento c dos nevoe iros. Isso cega, atordoa, estrangula c retira qualquer
fac uldade de ação ou de reflexão. Mas estúvamos ago ra
gra ndemente ali viados d:: todos esses embaraços. como os
miscrúvcis condenados ü morte, a quem se concedem na
prisão alg uns pequenos favores que lhes eram recusados
an tes da sentença ser pro nunciada.
"Quantas vezes demos volta àq uela cintura é impossível
dizê-lo. And amos cm se u redor durante mai s ou menos
uma hora; mais voúvamos do que flutuáva mos, c continuávamos a nos aproximar cada vez mais do centro do
turbilhão, c sempre mais perto, scmprc mais perto da sua
horrível aresta interior.
" Durante todo esse tempo, cu não largara a cavil ha de
ferro. O meu irmão estava à ré, agarrando-se a uma pequena barrica vazia, solidamente ama rrada dcbaixo da
vigia, atrás da bitácula; era o único objcto de bordo que
não fora varrido quand o a mudança do tempo nos surpreendera.
"Como nos aproximávamos do bocal desse poço movente, ele largou o barril c tratou dc aga rrar o anel qu e.
na agonia do seu terror, se esforçava para me arrancar
das mãos, e que não era bastante largo para nos dar apoio
aos dois com segurança . Nunca senti mágoa mais profunda do que quando o vi tentar tal ação. ~mbora cu
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soubesse que se mostrava insensato e que o pavor ha v i(l
feito dele um doido furioso.
"Não obstante, não procurei disputar-lhe o lugar. Sabia
que muito pouco importava a quem pertencesse o anel ;
deixei-lhe a cavilha e retirei-me para o barril da ré. Não
havia grande dificuldade para realizar essa manobra porque a sumaca corria em círculo com muito aprumo e
bem reta sobre a quilha, empurrada algumas vezes de um
lado para outro pelas vagas imensas e os borbulhões do
turbilhão. Mal me instalara na nova posição, quando demos um violento safanão para estibordo, e ·enfiamos de
cabeça para a frente no abismo. Murmurei uma rápida
prece a Deus, e pensei que tudo tinha terminado.
"Enquanto sofria o efeito dolorosamente nauseante da
descida, aferrara-me ao barril com mais energia, e tinha
fechado os olhos. Durante alguns segundos, não me atrevi
a abri-los, aguardando uma destruição instantânea e admirando-me por não estar já entregue às angústias supremas
da imersão. Os segundos, porém, escoavam-se; vivia ainda .
A sensação de queda cessara, e o movimento atual do
navio parecia-se muito com o anterior quando nos encontrávamos na cintura de espuma, à exceção de que agor a
nos inclinávamos mais. R ecuperei a coragem e encarei
mais uma vez o quadro.
"Jamais olvidarei as s.ensações de pavor, de horror e de
admiração que senti ao lançar os olhos em meu redor. O
barco p arecia suspenso como por m agia, a meio caminho
da sua queda, na superfície interior de um funil de larga
circunferência, de uma profundidade prodigiosa, e cujas
paredes admiravelmente p oderiam ser confundidas com
ébano, não fosse a velocidade estonteante com que giravam e a claridade resplandecente e horrível que refletiam
sob os raios da lua cheia que, desse buraco circular que já
descrevi, brotavam num rio de ouro e de esplendor ao
longo dos muros negros e penetravam até as profundezas
mais íntimas do abismo.
"A princípio, sentia-me demasiado perturbado para
observar fosse o que fosse com alguma exatidão. A explosão geral dessa magnificência terrífica era tudo quanto eu
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podia ver. Não obstante, quando voltei um pouco a mim,
meu olhar dirigiu-se instintivam ente para o fundo. Nessa
direção, podia mergulhar a vista sem obstáculos devido
à situação da nossa sumaca, que se achava suspensa sobre
a superfície inclinada do abismo; ela continuava a correr
assente na quilha, isto é, o convés formava um plano
paralelo com o da água, que fazia como que um talude
inclinado mais de 45 graus de modo que parecia que nos
agüentáva mos de lado. Eu não -podia deixar de notar,
todavia, que não sentia mais dificuldad e em segurar-m e
com as mãos e os pés, nessa situação, do que se nos
encontráss emos num plano horizontal ; e isso devia-se,
calculo, à velocidade com que girávamos .
"Os raios da lua pareciam buscar o fundo estreito do
abismo imenso; contudo, eu nada podia distinguir nitidamente, devido a um nevoeiro espesso que envolvia todas
as coisas, e sobre o qual pairava um magnífico arco-íris
semelhant e àq uele ponto estreito e vacilante que os muçulmanos afirmam ser a única passagem entre o Tempo e
a Eternidade . Esse nevoeiro ou essa espuma era, sem dúvida, ocasionado pelo conflito das grandes paredes. do
funil, quando se encontrava m e despedaça vam no fundo;
quanto ao bramido que subia do nevoeiro para o céu, não
tentarei descrevê-lo .
"A nossa primeira escorregad ela no abismo, a partir da
cintura de espuma, havia-nos levado a uma grande distância sobre o declive; mas posteriorm ente a nossa descida
não se efetuou tão rapidamen te, bem longe disso. Continuávamos a correr sempre circularme nte, já sem um movimento uniforme, mas com impulsos que nos projetavam
às vezes apenas a uma centena de jardas, e outras faziamnos realizar uma evolução completá em redor do redemoinho. A cada volta, aproximáv amo-nos do abismo, lentamente, é certo, mas de modo muito sensível.
"Olhei ao redor, para o imenso deserto de ébano que
nos transporta va, e vi que a nossa barcaça não era o único
objeto que caíra no abraço do turbilhão. Acima e abaixo
de nós, viam-se destroços de riavios, grandes pedaços de
vigamento, troncos de árvores, assim como bom núme394

ro d-e coisas menores, tais como peças de mobiliário, baús
partidos, barris e aduelas. Já descrevi a curiosidad e. s~
brenatural que havia substituído os meus terrores pnmitivos. Pareceu-m e que aumentava à medida que me ap:oximava do meu terrível destino. Comecei então a espiar
com um interesse estranho os numerosos objetos que flutuavam em nossa companhia . Eu devia estar delirando
porque até encontrava uma espécie de divertimen to no
calcular as velocidades relativas da descida deles para o
turbilhão de espuma.
" 'Este abeto' , surpreendi -me a dizer uma vez, 'será certamente a primeira coisa a fazer o tremendo mergulho e
a desaparece r.' E senti-me muito desapontad o ao ver _que
uma embarcaçã o de comércio holandesa tomara a dianteira e fora a primeira a engolfar-se. Com o tempo, depois
de ter feito algumas conjeturas dessa natureza e de haver
sempre errado, este fato, o fato do meu engano invariável,
lançou-me numa ordem de reflexões que voltaram a fazer
tremer-me os membros e bater o coração ainda mais pesadamente.
"Não era um terror novo que assim me afetava, mas o
nascer de uma esperança muito mais comovedo ra. Essa
esperança surgia em parte da lembrança , em parte da
observação atual. Lembrei-me da imensa variedade de destroços que juncavam a costa de Lofoden, e que todos tinham sido absorvidos e depois vomitados pelo MoskoeStrom. Essas coisas, na sua maioria, mostravam -se despedaçadas da maneira mais extraordin ária: desfiadas, %foladas, a ponto de se apresentar em com pontas agudas e
lascas. Mas recordei-m e então clarament e de que alguns
havia que em nada estavam desfigurados. Não podia agora
compreend er essa diferença senão supondo que os fragmentos esfolados fossem os únicos completam ente absorvidos, havendo os outros entrado no turbilhão num período
bastante avançado da maré ou, depois de lá entrarem, terem por qualquer razão descido de forma suficientemente
lenta para não atingirem o fundo antes do retorno do fluxo
ou do refluxo, segundo o caso. Eu imaginava que era
impossível, nos dois casos, terem voltado a subir, turbi395

lhonando de novo até o nível do oceano, sem sofrerem
a sorte dos que haviam sido arrastados mais depressa, ou
·
absorvidos mais rapidamente.
"Fiz também três observações importantes; a primeira
que, em regra, quanto mais os corpos eram volumosos
mais rápida era a sua descida; a s·egunda que, suponde-s~
duas massas, de igual tamanho, uma esférica e a outra de
qualquer outra forma, a superioridade de velocidade na
descida pertencia à esfera; a terceira que, de duas massas
de volume igual, uma cilíndrica e a outra de qualquer
outra forma, o cilindro era absorvido mais lentamente.
·~Depois da minha libertação, tive a esse respeito algumas conversas com um velho mestre-escola do distrito· e
foi com ele que aprendi o emprego das palavras cilindro
~ esfera. Explicou-me, mas esqueci a explicação, que o
que eu observara era a conseqüência natural da forma dos
destroços flutuantes, e demonstrou-me como um cilindro
girando num turbilhão, apresentava mais resistência à sue~
ção e era atraído com mais dificuldade que um corpo de
outra forma qualqu~r e de volume igual 1•
"Havia uma circunstância interessante que dava grande
f~rça a essas observações·, e eu estava ansioso por verifiça-la: era que em cada revolução passávamos em fr·ente
de um barril ou em fr-~nte de uma verga ou de um mastro
de navi?, e que a maiori~ desses objetos, flutuando ao
nosso mvel quando eu abnra os olhos pela primeira vez
para as maravilhas do turbilhão, achavam-se agora situados muito acima de nós e pareciam nem sequer ter mudado sua posição primitiva.
"Nã? hesitei mais tempo sobre o que tinha a fazer.
~esolvi agarrar-me com confiança à barrica que eu conti~uava a abraçar, soltar o cabo que a prendia à vigia e
a.tlr~r-me com_ ela ao mar. Esforcei-me para atrair com
smais a atençao do meu irmão para os barris flutuantes
perto dos quais passávamos, e fiz tudo quanto estava ao
meu alcance .para 9ue ele compreendess·e o que eu ia
tentar. Julguei por fim que ele adivinhara o meu intento·
mas, quer tivesse ou não entendido, sacudiu a cabeça co~
1

Arquimedes, De incidentibus in fluido. (N. de E. A. Poe.)
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desespero c recusou-se a abandonar o lugar junto da cavilha. Era-me impossível agarrá-lo; as circunstâncias não
p~rmitiam demoras. Assim, com amarga angústia, abandonei-o ao seu destino; amarrei-me à barrica com o cabo
que a prendia à vigia e, sem hesitar um momento mais
'
precipitei-me no mar.
"Decorrera cerca de uma hora desde que eu deixara a
sumaca quando, tendo descido a uma grande distância
abaixo de m_im, ela deu uma após outra três ou quatro
voltas prectp!tadas e, arrastando meu querido irmão, foi
a piqu~, decididamente ~ para sempre, no caos de espuma.
O barnl a que eu estava amarrado flutuava a quase meio
caminho da distância entre o fundo do abismo e o lugar
onde eu me lançara na água, quando aconteceu enorme
~udanç~ n? aspecto do turbilhão. O declive das paredes do
Imenso fuml tornou-se cada vez menos íngreme. As evoluções do turbilhão tornaram-se gradualmente cada vez menos rápidas. Pouco a pouco a espuma e o arco-íris desapareceram, e o fundo do abismo pareceu elevar-se lentamente.
" O céu estava claro, o vento amainara, e a lua cheia
punha-se radiosamente a oeste, quando m~ achei de novo
na superfície do oceano, bem à frente da costa de Lofoden e por cima do local onde outrora ficava o turbilhão
do Moskoe-Strom . Era a hora da calmaria, mas o mar
c?ntinuava a erguer-se em vagas e norm ~s, em conseqüênCia da tempestade. Fui transportado violentamente para o
canal do Strom c lançado em poucos minutos cm direção
à costa, no meio dos pesqueiros. Um barco pescou-me.
Eu estava esgotado de fadiga c, agora que o perigo desaparecera, a recordação daqueles horrores emudecera-me.
Os que me puxaram para bordo eram meus velhos camaradas de mar e companheiros de todos os dias, mas não
me reconheciam mais do que um viajante regressado do
mundo dos espíritos. Os meus cabelos, que na véspera
eram negros como um corvo, estavam tão brancos como
agora os vê. Disseram também que toda a expressão da
minha fi sionom ia se achava alterada. Contei-lhes a minha
história, não quiseram acreditar. Conto-a ao senhor. agora.
e mal ouso esperar que lhe dê mais crédito do que os
zombeteiros pescadores de Lofoden. "
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O JOGADOR DE XADREZ DE MAELZEL

Nenhuma exibição do mesmo gênero terá talvez jamais excitado tanto a atenção pública como a do Jogador
de Xadrez de Maelzel. Em toda parte onde ele se apresentou, foi, para todas as pessoas que raciocinam, objeto
de intensa curiosidade. Contudo, a questão do modus
operandi 1 ainda não se acha resolvida. Nada foi escrito
acerca desse assunto que possa ser considerado como decisivo. Com efeito, encontramos em todo lado homens
dotados do gênio da mecânica, de perspicácia geral muito
grande e discernimento raro, que não hesitam em declarar
que o autômato em questão é uma pura máquina, cujos
movimentos não têm qualquer relação com as ações humanas, e que é conseqüentemente, sem qualquer comparação, a mais espantosa de todas as invenções humanas.
E tal conclusão, digamo-lo, seria irrefutável se a suposição que a precede fosse justa e plausível. Se adotarmos
tal hipótese, será realmente absurdo comparar ao Jogador
de Xadrez qualquer outro indivíduo análogo, quer dos
tempos antigos, quer dos tempos modernos. No entanto,
existiram de fato autômatos, e deveras surpreendentes.
Nas cartas de Brewster 2 sobre a magia natural encontramos uma das listas mais notáveis. Entre eles, podemos
citar primeiro, como havendo positivamente existido, o
coche inventado "pelo Senhor Camus para divertimento de
Luís XIV, então criança. Uma mesa, tendo a superfície
de cerca de quatro pés quadrados, achava-se colocada no
quarto destinado à experiência. Em cima da mesa estava
colocado um coche com o comprimento de seis polegadas,
de madeira, e puxado por dois cavalos feitos do mesmo
material. Descendo-se um vidro, via-se uma dama no banModo de operar. Em latim 110 origi11al. (N. do E.)
Trata-se de David Brewster (1781-1868) e das suas Letters on natural magic, de 1824. Brewster dirigiu, entre 1808 e 1830, a Enciclopédia de Edimburgo, que será citada a seguir. (N. do E.)
I
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co de trás. No banco, um cocheiro segurava as rédeas, e
na retaguarda, um lacaio e um pajem ocupavam seus lugares habituais. O Senhor Camus carregava então uma
mola; imediatamente o cocheiro fazia estalar o chicote,
c os cavalos andavam naturalmente ao longo do bordo
da mesa, puxando o coche. Tendo ido o mais longe possível neste primeiro sentido, realizavam de súbito uma
volta para a esquerda, c o veículo retomava a corrida
num ângulo reto, sempre ao longo do bordo exterior da
mesa. O coche prosseguia assim até chegar em frente da
poltrona ocupada pelo jovem príncipe. Aí detinha-se; o
pajem descia e abria a portinhola; a dama também descia
e apresentava uma petição ao soberano, depois tornava
a subir. O pajem retirava o degrau, fechava a portinhola
e voltava a ocupar seu lugar; o cocheiro fustigava os cavalos, e o coche regressava à sua primitiva posição.
O Mágico do Senhor Maillardet merece igualmente ser
apontado. Copiamos a notícia seguinte nas Cartas já citadas do Doutor Brewster, que foi buscar suas principais
informações na Enciclopédia de Edimburgo.
"Uma das peças mecânicas mais populares que vimos
foi o Mágico construído pelo Senhor Maillardet, cuja
especialidade consiste em responder a determinadas perguntas. Uma figura vestida de mágico aparece sentada encostada a uma parede, segurando uma varinha na mão
direita, e na outra um livro. Perguntas em certo número,
preparadas antecipadamente, são inscritas em medalhões
ovais; o espectador destaca aquelas que escolheu, para as
quais pede uma resposta, e coloca-as numa gaveta destinada a recebê-las; a gaveta fecha-se graças a uma mola
até a resposta ser transmitida. O mágico levanta-se então
da cadeira, inclina a cabeça, descreve círculos e, consultando o seu livro, como que preocupado por um pensamento profundo, ergue-o à altura do rosto. Fingindo assim
meditar acerca da pergunta feita, levanta a varinha e bate
com ela na parede por cima da cabeça; os dois batentes
de uma porta abrem-se e deixam ver uma resposta apropriada à pergunta. A porta volta a fechar-se; o mágico
retoma a atitude primitiva, e a gaveta abre-se para de-
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volver o medalhão. Estes medalhões são em número de
vinte, contendo todos perguntas diferentes, às quais o
mágico satisfaz com respostas adaptadas de modo admirável. Os medalhões são feitos de lâminas estreitas de cobre, de forma elíptica, assemelhando-se todas exatamente.
Alguns medalhões têm uma pergunta escrita em cada lado
e, neste caso, o mágico responde sucessivamente às duas.
Se a gaveta toma a se fechar sem que um medalhão lá
haja sido depositado, o mágico levanta-se, consulta o livro,
sacode a cabeça e volta a sentar-se; os dois batentes da
porta continuam fechados e a gaveta retorna vazia. Se
forem colocados juntos dois medalhões na gaveta, não se
consegue resposta a não ser para o que estiver colocado
embaixo. Quando a máquina é montada, o movimento
pode durar mais ou menos uma hora e, durante esse tempo,
o autômato é capaz de responder a cerca de cinqüenta
perguntas. O inventor afirmava que os meios por intermédio dos quais os diversos medalhões atuavam na máquina,
para produzir as respostas convenientes às perguntas inscritas, eram excessivamente simples."
O Pato de Vaucanson era ainda mais notável. Possuía
um corpo de tamanho natural e imitava tão perfeitamente
o animal vivo, que todos os espectadores eram iludidos.
Executava, diz Brewster, todas as atitudes e todos os gestos do animal vivo; comia e bebia com avidez; realizava
todos os movimentos de cabeça e de pescoço que são próprios dos patos e, como estes, agitava muito a água, que
aspirava com o bico. Produzia também o grito fanhoso
do animal com verdadeira naturalidade. Em sua estrutura
anatômica, o artista fizera uso da mais alta habilidade.
Cada osso do pato real tinha seu correspondente no autômato, e as asas eram anatomicamente exatas. Cada cavidade, apófise ou curvatura, estava estritamente imitada, c
cada osso realizava seu movimento próprio. Quando se
lançava milho diante dele, o animal esticava o pescoço
para o bicar, engolia-o e digeria-o 1•
1

Sob o título Andróides, encontra-se na Enciclopédia de Edimbur-

go uma lista completa dos principais autómatos dos tempos antigos

e modernos. rN. de E. A. Poe.)
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Se essas máquinas revelavam gemo, o que deveremos
então pensar da máquina de calcular do Senhor Babbage? 1
Que pensaremos de um mecanismo de madeira e metal que
não só pode computar as tábuas astronômicas e náuticas
até qualquer ponto dado, mas ainda confirmar a certeza
matemática das suas operações pela faculdade de corrigir
os erros possíveis? Que pensaremos de um mecanismo que
não só pode realizar tudo isso, mas ainda imprime materialmente os resultados dos seus cálculos complicados, mal
são obtidos, e sem a mais leve intervenção da inteligência
humana? Talvez se responderá que uma máquina tal como
a que descrevemos está, sem qualquer comparação possível, muito acima do Jogador de Xadrez de Maelzel. De
modo algum; pelo contrário, é bastante inferior a ele; des-

de que, todavia, tenhamos admitido primeiro (o que não
poderia ser razoavelmente admitido um só instante) que
o Jogador de Xadrez é uma pura máquina e que desempenha suas operações sem qualquer intervenção humana
imediata. Os cálculos aritméticos ou algébricos são, pela .
sua própria natureza, fixos e determinados. Aceitos alguns
dados, seguem-se necessária e inevitavelmente alguns resultados. Estes resultados não dependem de nada e apenas
sofrem a influência dos primitivos dados aceitos. E a questão a resolver avança, ou deveria avançar, para a solução
1 Benjamin-Herschel/ Babbage (1721
-1781) formou tábuas de lo{!aritmos com o auxílio da máquina de sua invenção. (N. do E.)
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final, através de uma série de pontos infalíveis não passíveis de qualquer mudança e não submetidos a qualquer
modificação. Sendo isso estabelecido, podemos, sem dificuldade, conceber a possibilidade de construir uma peça
mecânica que, tomando como ponto de partida os dados
da questão a resolver, continuará regular e progressivamente seus movimentos, sem qu!lisquer desvios, a caminho
da solução pedida, pois esses movimentos, por complexos
que os suponhamos, sempre são preestabelecidos e determinados. Mas, no caso do Jogador de Xadrez, existe uma
diferença enorme. Aqui, não há andamento determinado.
Nenhuma jogada, no xadrez, resulta necessariamente de
outra jogada qualquer. De nenhuma disposição especial
das peças, um ponto qualquer da partida, podemos deduzir sua posição futura em outro ponto qualquer. Suponhamos a primeira jogada de uma partida de xadrez tendo
em vista os dados de um problema algébrico e captaremos
imediatamente a enorme diferença que os distingue. No
caso dos dados algébricos, o segundo passo da questão,
que de tal depende absolutamente, resulta disso inevitavelmente. t:: criado pelo dado. Deve ser o que é, não um
outro. Mas a primeira jogada em uma partida de xadrez
não é necessariamente seguida de uma segunda jogada
determinada. Ao passo que o problema algéb rico avança
para a solução, a certeza das operações permanece inteiramente intata. Não passando o segundo passo de uma
conseqüência dos dados, o terceiro é igualmente uma conseqüência do segundo, o quarto do terceiro, o quinto do
quarto, e assim por diante, sem qualquer alternativa possível, até o fim. No xadrez, porém, a incerteza da jogada
seguinte está em proporção com a marcha da partida. Algumas jogadas tiveram lugar, mas nenhum passo certo foi
efetuado. Diferentes espectadores poderão aconselhar diferentes jogadas. Tudo aqui depende, pois, do julgamento
variável dos jogadores. Ora, mesmo admitindo (o que não
pode ser admitido) que os movimentos do Autômato Jogador de Xadrez sejam em si determinados, seriam necessariamente interrompidos e desordenados pela vontade
indeterminável do antagonista. Não existe, por conseguin-
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te, qualquer analogia entre as operações do Jogador de
Xadrez e as da múquina de calcular do Senhor Babbagc;
e, se nos agrada chamar à primeira uma pura máquina,
seremos forçados a adm itir que é, sem qualquer com paração possível, a mais ext raordinária invenção da humanidade. Contudo, seu primeiro introdutor, o Barão Kcmpelen, não sentia escrúpulos em declará-la "uma peça mecânica muito ordinúria, uma bugiganga cujos efeitos só
parecem tão maravilhosos devido à audácia da concepção
e à escolha feliz dos meios adorados para favorecer a ilusão". f., no entanto, inútil demorarmo-nos nesse ponto.
f: absolutamente certo que as operações do Autômato são
regu ladas pelo espírito, c não por o utra coisa. Pode-se até
dizer que essa afirmação é suscetível de demonstração matemática, a priori. A única coisa cm questão é, portanto,
a maneira como se produz a intervenção humana. Antes
de entrar nesse assunto, se rú sem dúvida conveniente dar
a história c a descrição muito breve do Jogador de Xadrez,
para comodidade dos nossos leitores que jamais tiveram
ocasião de assistir à exibição do Senhor Maclzcl.
O Autômato Jogador de Xadrez foi inventado, cm
1769, pelo Barão Kempelen, gentil-homem de Bratislava,
na Hungria, que posteriormente o cedeu, com o segredo
das suas operações, ao proprietúrio atual. Po uco tempo
depois de construído, foi ex posto em Bratislava, Paris,
Viena c outras cidades do continente. Em 1783 c 1784,
foi transportado para Londres pelo Senhor Maelzel. Nestes
últimos anos, o Autômato visitou as principais cidades dos
Estados Unidos. Em toda parte onde se apresentou, despertou a curiosidade mais viva, c numerosas tentativas
foram feitas por homens de todas as classes para penetrar
no mistério de se us movimentos. A gravura mostrada atrás
dá uma representação razoável da figura que os cidadãos
de Richmond puderam contemplar há algumas semanas.
O braço direito, contudo, deveria estender-se mais para
a frente na caixa; um tabuleito de xadrez deveria aparecer
também; enfim, a almofada não deveria ser notada enquanto a mão segura o cachimbo. Algumas alterações sem
importância fora m feitas no traje do Jogador de Xadrez
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desde que se tornou propriedade do Senhor Maelzel;
assim, no início, não usava penacho.
Na hora marcada para a exibição, é puxada uma cortina, ou melhor, abre-se uma porta com dois batentes, e a
máquina é empurrada até cerca de doze pés do espectador
m ais próximo, em frente do qual fica esticada uma corda.
Vê-se uma figura, vestida à turca, sentada, de pernas cruzadas, em frente de uma grande caixa que parece feita da
madeira chamada bordo e que lhe serve de mesa.
O exibidor empurrará, se tal for exigido, a máquina
para qualquer lugar da sala, deixará que ela fique em qualquer ponto designado, ou até a mudará várias vezes de
lugar durante a partida. A base da caixa encontra-se bastante elevada acima do chão, por intermédio de rodízios
ou pequenos cilindros de cobre, sobre os quais ela se move,
e os espectadores podem assim ver toda a porção de espaço
compreendida por baixo do Autômato. A cadeira na qual
a figura repousa é imóvel, e presa à caixa. No plano superior dessa caixa acha-se um tabuleiro de xadrez, igualmente preso. O braço direito do Jogador de Xadrez está
estendido ao comprido à sua frente, fazendo um ângulo
reto com o corpo, e apoiado numa pose indolente, no bordo do tabuleiro. A mão está voltada, de costas para cima.
O tabuleiro tem uma superfície de dezoito polegadas quadradas. O braço esquerdo da figura acha-se fletido no
cotovelo, e a mão esquerda segura um cachimbo. Uma
capa verde esconde as costas do turco e cobre em parte a
frente dos ombros. A caixa, a avaliar por seu aspecto exterior, encontra-se dividida em cinco compartimentos três armários de igual dimensão e duas gavetas que ocupam
a parte do cofre colocado por baixo dos armários. A s
observações precedentes referem-se ao aspecto do Autômato, considerado à primeira vista, quando é introduzido
na presença dos espectadores.
O Senhor Maelzel anuncia então à plateia que vai expor
aos seus olhares o mecanismo do Autômato. Tirando do
bolso um molho de chaves, abre com uma delas a porta
assinalada com o algarismo 1 na gravura da página 404 e
expõe assim todo o interior do armário ao exame das pes407

soas presentes. Todo esse espaço está cheio de rodas, carretéis, alavancas e outros engenhos mecânicos, amontoados e apertados uns contra os outros, de forma que o olhar
apenas consegue penetrar uma pequena distância através
do conjunto. Deixando essa porta completamente aberta,
Maelzel passa então para trás da caixa, e, levantando a
capa da figura, abre outra porta colocada bem atrás da
primeira já aberta. Mantendo uma vela acesa em frente
dessa porta, e mudando ao mesmo tempo a máquina de
lugar por diversas vezes, faz assim penetrar uma viva luz
através de todo o armário, que então aparece cheio, absolutamente cheio de engenhos mecânicos. Uma vez os assistentes bem convencidos desse fato, Maelzel empurra a
porta de trás, fecha-a, tira a chave da fechadura, deixa
cair a capa da figura, e volta à frente. A porta assinalada
com o algarismo I ficou aberta, lembram-se? O exibidor
procede agora à abertura da gaveta colocada por baixo
dos armários no fundo da caixa, porque, se bem que na
aparência existam duas gavetas, apenas uma existe na realidade, figurando os dois puxadores e os dois buracos de
fechadura apenas para ornamento. Aberta essa gaveta ao
máximo, vê-se uma pequena almofada, com uma coleção
completa de peças de xadrez, fixadas num suporte de
modo a aí se manterem perpendicularmente. Deixando
essa gaveta aberta, assim como o armário n.O I, Maelzel
abre a porta n. 0 2 e a porta n. 0 3, as quais não passam,
como então se vê, de dois batentes de uma mesma porta, dando para um único e mesmo compartimento. Contudo, à direita desse compartimento (isto é, à direita do espectador) existe uma pequena parte separada, com a largura de seis polegadas c ocupada por peças mecânicas.
Quanto ao compartimento principal (ao falar dessa parte
da caixa visível após a abertura das portas 2 e 3, nós a
chamaremos sempre o compartimento principal), está revestido por um tecido escuro e não contém outros engenhos mecânicos a não ser duas peças de aço, cm forma
de quarto de círculo, colocada cada uma num dos dois
cantos. superiores da parte de trás do compartimento. Uma
pequena saliência, com superfície de cerca de oito poJe-
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gadas quadradas, igualmente recoberta por um tecido
escuro, ergue-se da base do compartimento perto do canto
mais afastado à esquerda do espectador. Deixando abertas
as portas 2 e 3, assim como a gaveta e a porta 1, o exibidor dirige-se para trás do compartimento principal e,
abrindo aí outra porta, ilumina perfeitamente todo o interior introduzindo uma vela acesa. Tendo sido assim exposta toda a caixa, na aparência, ao exame da platéia,
Maelzel, continuando a deixar as portas e as gavetas abertas, vira completamente o Autômato e expõe as costas do
turco levantando a capa. Uma porta com superfície de
cerca de dez polegadas quadradas abre-se nos rins da
figura, e uma outra também, mas menor, na coxa esquerda.
O interior da figura, visto assim através das aberturas,
parece ocupado por peças mecânicas. Em geral, cada espectador fica desde então convencido de que viu e examinou completamente, simultaneamente, todas as partes constitutivas do Autômato, e a idéia de q ue uma pessoa possa,
durante uma exibição tão completa do interior, ter ficado
lá escondida é imediatamente rejeitada por todos, como
excessivamente absurda, se é que chegou a ser cogitada
por um instante.
O Senhor Maelzel, recolocando a máquina na sua posição primitiva, informa agora à platéia que o Autômato
jogará uma partida de xadrez com quem se apresentar
como adversário. Aceito o desafio, uma pequena mesa é
preparada para o antagonista e colocada bem perto da
corda, não em frente, mas numa extremidade, para não privar qualquer pessoa da platéia de ver o Autômato. De uma
gaveta dessa mesa é tirado um jogo de xadrez, e geralmente, mas não sempre, Maelzel dispõe as peças com suas
próprias mãos no tabuleiro, que consiste simplesmente em
quadrados pintados em cima da mesa, segundo o número
habitual. Tendo-se sentado o adversário, o exibidor dirige-se para a gaveta da caixa e retira a almofada, que coloca, como suporte, sob o braço esquerdo do Autômato,
depois de lhe haver tirado o cachimbo da mão. Tirando
em seguida da mesma gaveta o jogo de xadrez do Autômato, dispõe as peças no tabuleiro colocado à frente da
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figura. Depois, empurra as portas e fecha-as, deixando 0
molho de chaves suspenso na porta n.o l. Fecha igualmente a gaveta, e dá enfim corda à máquina, introduzindolhe uma chave num buraco colocado na extremidade
esquerda da máquina (esq uerda do espectador). A partida
começa, fazendo o Autômato a primeira jogada. A duração da partida é igualmente limitada a meia hora · mas
se não :s~iv:r terminada ao expirar esse p~ríodo,' e s~
o adversano JUlgar que pode vencer o Autômato, o Senhor
M~elzel rarall!.ente se_ opõe à. continuação da partida. Não
fatigar a plateia, tal e o motivo claro, e sem dúvida real
dessa .limitação. de tempo. Naturalmente, calcula-se que ~
ca~a JOgada feita pelo adversário na sua própria mesa, o
propn~ .senhor Maelz~l, agindo como representante do
adv:_rsano, executa a JOgada correspondente na caixa do
Automato. Do n:esmo modo, quando o turco joga, o lance
correspondente e executado na mesa do adversário pelo
Senhor Maelzel, agindo então como representante do
Autômat~· - Dessa maneira é necessário que o exibidor
passe amiUde de uma mesa para a outra. Muitas vezes
também volta para junto da figura a fim de retirar as
peças que ela gan hou e depositá-las em cima da caixa, à
esquer~a do ta~uleiro (à sua própria esquerda). Quando
o ~~tomato hesita em uma jogada, vê-se algumas vezes o
exib~dor colocar-se muito perto dele, à direita, e pousar
a ma~ de vez em quando, de modo negligente, em cima
da caixa. ~x~cuta também certa trepidação com os pés,
capaz de .m~.muar no~ :spíritos mais manhosos do que
saga.zes a. Ideia de conivencia entre a máquina e ele. Tais
particulandades são, sem dúvida, meros tiques do Senhor
Mael:el, ou, se deles tem consciência, servem-lhe para
sugenr ao~ espectadores a idéia falsa de que no Autômato
apenas existe um puro mecanismo.
O turco joga com a mão esquerda. Todos os movimentos _são realizados em ângulo reto. Assim , a mão (que
esta enluvada e fec hada de maneira natural) é levada diretamente a~im a da peça a mexer, depois cai-lhe em cima
c, cm mmtos casos, os dedos pegam-na sem dificuldade.
Algumas vezes, porém, quando a peça não está precisa c
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exatamente no lugar que deve ocupar, o Autômato falha
no seu esforço para apanhá-la. Quando acontece esse
acidente, não faz um segundo esforço, mas o braço continua o movimento no sentido primitivamente desejado,
tal como se os dedos houvessem apanhado a peça. T endo
assim designado o lugar onde a jogada deveria ser feita,
o braço retira-se para a almofada, e Maelzel executa o
movimento indicado pelo Autômato. A cada movimento
da figura ouve-se mexer o mecanismo. Durante o andamento da partida, o turco, de vez em quando, revira os
olhos como se estivesse examinando o tabuleiro, sacode a
cabeça e pronuncia a palavra échecl, qua ndo ela se
justifica 2•
Se o antagonista jogou em falso, bate vivamente na
caixa com os dedos da mão direita, sacode energicamente
a cabeça, e, voltando a pôr no lugar a peça mal deslocada,
toma para si o direito de fazer a jogada seguinte. Quando
ganhou a partida, oscila a cabeça com um ar de triunfo.
fita prazenteiramente os espectadores em seu redor e,
recuando o braço esquerdo mais do que de costume, deixa
que apenas os dedos repousem na almofada. Em ge ral, o
tu rco sai vitorioso -foi vencido uma ou duas vezes. Finda
a partida, Maelzel exibirá novamente, se o desejarem, o
mecanismo da caixa, da mesma forma que no começo.
A máquina é empurrada para trás, e uma cortina que se
solta oculta-a aos olhos dos espectadores.
Foram feitas várias tentativas para resolver o mistério
do Autômato. A opinião mais gene ralizada, opinião demasiadas vezes adotada por pessoas cuja inteligência prometia
melhor, foi, como já o dissemos, a de que a ação humana
nada tin ha a ver com aquilo, que a máquina era uma pura
máquina, e nada mais. Algumas, no entanto, sustentaram
que o próprio exibidor regulava os movimentos do Autômato através de qualq uer meio mecânico que at uava por
Xeque. (N . do E.)
A pa/a 1·ra échec pronunciada pelo turco c; 11111 aperfeiçoamento "''
Senhor Maelzel . Quando era propriedade do Barcio Kempelen . a fiJ.:IIrtl 11.1'.\'ina/a l'a échec batem/o 1111 caixa com a nuio direita. (.IV.
fic• E. A. Poe. )
I

2
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intermédio dos pés da caixa. Outras, por seu turno, falaram atrevidamente de um ímã. Da primeira dessas opiniões
nada temos a dizer além do que já dissemos. Relativamente
à segunda, bastará repetir o que já mencionamos, ou seja,
que a máquina se move sobre rodízios e é, a pedido de
qualquer espectador, empurrada para qualquer lugar da
sala, mesmo durante a disputa da partida. A suposição
de um ímã é igualmente insustentável - porque, se um
ímã servisse de agente, um outro ímã escondido no bolso
de um espectador desarranjaria todo o mecanismo. Aliás,
o exibidor não se oporá a que deixem em cima da caixa
uma pedra magnetizada, mesmo a mais poderosa, durante todo o decurso da exibição.
A primeira tentativa de explicação escrita, a primeira
pelo menos de que tivemos conhecimento, foi uma grossa
brochura impressa em Paris em 1785. A hipótese do autor
reduzia-se a isto: que um anão fazia mover a máquina.
Era sugerido que esse anão se escondia enquanto abriam
a caixa, enfiando as pernas nos dois cilindros ocos (que se
apresentavam como fazendo parte do mecanismo do
armário n. 0 I , embora lá não figurem), ao passo que seu
corpo permanecia inteiramente fora da caixa, coberto
pela capa do turco. Quando as portas eram fechadas, o
anão achava maneira de passar o corpo para a caixa, permitindo-lhe o ruído produzido por qualquer parte da mecânica fazê-lo sem ser ouvido, e também fechar a porta
pela qual havia entrado. O interior do Autômato tendo
sido assim exibido, e não sendo lá vista qualquer pessoa,
os espectadores, diz o autor da brochura, ficam convencidos de que, com efeito, não há ninguém em nenhuma
parte da · máquina. Toda a hi pótese é demasiada e visivelmente absurda para merecer um comentário ou uma
refutação, e também sabemos que praticamente não atraiu
as atenções públicas.
Em 1789, foi publicado um livro cm Dresde pelo Senhor I. F. Freyhere, no qual se achava nova tentativa de
explicação do mistério. O livro do Senhor Freyhere era razoavelmente grosso e copiosamente ilustrado com gravuras
coloridas. Quanto a ele, supunha "que um garoto muito
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instruído e delgado o bastante para poder se ocultar numa
gaveta colocada bem abaixo do tabuleir_?" jogava ~ partida de xadrez e efetuava todas as evoluçoes do Automato.
Esta idéia embora ainda mais idiota que a do autor
parisiense, 'recebeu, porém, melhor acolhida e foi, at~ certo
ponto, adotada como a verdadeira s~luç~o ~o ~mlag~e,
até o momento em que o inventor pos f1m a d1s~ussao
autorizando um exame minucioso da tampa da ca1xa.
Essas estranhas tentativas de explicação foram seguidas
de outras não menos estranhas. Nestes últimos anos, todavia um escritor anônimo, seguindo uma via de raciocínio
muito pouco filosófica, chegou a insinuar um~ solução pla~
sível - se bem que não a possamos co?s1der_ar ~ot?? a
única absolutamente verdadeira. O seu art1go fm pnmltlvamente publicado num semanário de Baltimor~, ilustrad?
com gravuras, e tendo como título Uma tentatLva de analise do Autómato Jogador de Xadrez do Senhor Maelze/.
Cremos que este artigo é a edição primitiva da brochura
à qual David Brewster alud~ nas suas. Cartas sobre _a
magia natural, e que não hes1ta em cons1derar u~~ ex~h
cação perfeita e satisfatória. Os resultados da anahse sao,
em suma e sem qualquer dúvida, justos; mas, para que
Brewster 'haja encontrado nela uma explicaçã~ pe~feita
e satisfatória, supõe-se que só a leu d~ modo d1stra1do e
precipitado. No compêndio des~e ensaiO, aprese_ntado _nas
Cartas sobre a magia natural, e absolutamente 1mposs1vel
chegar a uma conclusão clara relativam~nt~ à perfeiçã~ ~u
imperfeição da análise, por causa da pess1ma comp?s1çao
e da insuficiência das remissões. O mesmo defe1to se
encontra na Tentativa de análise, tal como a lemos na
sua forma primitiva. A solúção consiste numa série de
explicações minuciosas (acompanhadas de ~ravuras de ~~
deira, ocupando o conjunto um grande numero de paginas), cujo objetivo é mo~trar a possibilid~de de deslocar
os compartimentos da ca1xa, de tal mane1ra que um ser
humano escondido no interior, possa mudar partes do
seu cor~o de um lugar para outro da_ cai~a, dur~nte a
exibição do mecanismo, e escapar ass1m a aten~_ao . dos
espectadores. Não há motivo para duvidar, como Ja dlsse-
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mos e vamos tentar provar, de que o princ1p10, ou antes
o resultado dessa explicação, não seja o único verdadeiro.
Há uma pessoa oculta na caixa durante todo o tempo
em que é mostrado o interior. Contudo, repelimos toda a
descrição eloqüente da maneira segundo a qual devem
mover-se os compartimentos para se prestarem aos movimentos da pessoa oculta. Repelimo-la como pura teoria
admitida a priori, e à qual as circunstâncias deverão,
depois, adaptar-se. Não somos nem podemos ser levados
a essa teoria por qualquer raciocínio· indutivo. A maneira,
seja ela qual for, como se opera a deslocação é o que
escapa à observação em todo momento da exibição. Mostrar que não é impossível que alguns movimentos se
efetuem de certa maneira não é de modo algum demonstrar que são positivamente efetuados dessa maneira. Pode
existir uma infinidade de outros métodos pelos quais os
mesmos resultados sejam obtidos. A probabilidade de que
a única suposição seja a única certa encontra-se, pois, na
relação da unidade para o infinito. Mas, na realidade, esse
ponto especial - a mobilidade dos compartimentos não tem qualquer importância. É absolutamente inútil consagrar-lhe sete ou oito páginas querendo provar o que
nenhuma pessoa de bom senso negará - ou seja, que o
podero·so gênio mecânico do Barão Kempelen pôde descobrir os meios necessários para fechar uma porta ou
fazer deslizar um painel, com um agente humano igualmente ao seu serviço e em contato imediato com o painel
ou a porta, assim como todas as operações executadas de
forma a escaparem inteiramente à observação dos espectadores - , como o demonstra o autor do Ensaio, e como
tentaremos demonstrá-lo mais claramente.
Nessa tentativa de explicação do Autômato, demonstraremos primeiro como se efetuam suas operações e depois
descreveremos, tão resumidamente quanto possível, a natureza das observações de onde deduzimos nosso resultado.
É nece~sário, para fazer compreender bem a questão,
que repitamos aqui em poucas palavras a rotina adotada
pelo exibidor para mostrar o interior da caixa, rotina de
que ele jamais se afasta em qualquer ponto. Primeiro,
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abre a porta n. 0 I. Deixando-a aberta, vai para trás da
caixa e abre uma porta situada precisamente cm frente
da porta n.O I. Nessa porta de trás mantém uma vela
acesa. Empurra então a porta de trás, fecha-a e, retornando à frente, abre a gaveta completamente. Feito isso,
abre as portas n.O 2 e n.O 3 (os dois batentes), e mostra
o interior do compartimento principal. Deixando aberto
esse compartimento principal, a gaveta e a porta da
frente do armário n.O I, volta à porta de trás e abre a
porta de trás do compartimento principal. Para tornar
a fechar a caixa, não observa qualquer ordem especial,
exceto que a porta de batentes é sempre fechada antes
da gaveta.
Agora, suponhamos que, quando a máquina é trazida
à presença dos espectadores, um homem esteja escondido
no interior. Seu corpo acha-se colocado atrás do complexo mecanismo no armário n.O I (a parte posterior desse
aparelho está disposta para deslizar em bloco do compartimento principal para o armário n. 0 I, quando as
circunstâncias o exigem), e as pernas estão estendidas no
compartimento principal. Quando Maelzel abre a porta
n.O I, o homem escondido não se arrisca a ser descoberto, porque o olhar mais aguçado não consegue penetrar além de duas polegadas nas trevas. Mas o caso
é muito diferente quando a porta de trás do armário
n. 0 I é aberta. Uma luz brilhante penetra então no armário, e o corpo do homem seria descoberto se lá estivesse.
Mas não se passa nada disso. A chave posta na fechadura
da porta de trás foi um sinal cujo ruído levou a pessoa
escondida a puxar o corpo para a frente até um ângulo
tão agudo quanto possível, enfiando-se inteiramente, ou
quase, no compartimento principal. Essa é, porém, uma
posição penosa, na qual não se consegue agüentar muito
tempo. Vemos também que Maelzel fecha a porta de
trás. Feito isso, nada impede que o corpo do homem
retome sua posição primitiva - porque o armário voltou a se tornar escuro o bastante para não permitir um
exame perfeito. A gaveta é então aberta e as pernas da
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pessoa escondida caem, por trás, no espa.;o que ocupavam há pouco 1•
Não há agora, pois, qualquer parte do homem no compartimento principal, estando seu corpo colocado atrás do
mecanismo do armário n. 0 1 e as pernas no espaço
ocupado antes pela gaveta. O exibidor encontra-se, por
conseguinte, livre para mostrar o compartimento principal.
J:. o que ele faz - abrindo as duas portas, a da frente e a
de trás - e não se vê ninguém. Os espectadores ficam
então convencidos de que todo o conjunto da caixa foi
exposto aos seus olhares, assim como todas as partes, num
único e mesmo instante. Mas, evidentemente, não é assim.
Eles não vêem nem o espaço compreendido atrás da gaveta
aberta, nem o interior do armário n.0 1 -do qual Maelzel
cerrou virtualmente a porta da frente ao fechar a porta
de trás. Tendo feito então a máquina girar sobre si própria,
erguido a capa do turco, aberto as portas das costas e da
coxa e mostrado o tronco do Autômato repleto de peças
mecânicas, repõe tudo na posição primitiva e fecha as
portas. O homem está agora à vontade para se mexer.
Ergue-se no corpo do turco apenas o bastante para que
os seus olhos se achem ao nível do tabuleiro. :f: muito
provável que se sente no pequeno bloéo quadrado, na pequena saliência que se percebe num canto do compartimento principal, na altura em que as portas estão abertas.
Nessa posição, vê o tabuleiro através do peito do turco,
que é de gaze. Trazendo o braço direito para a frente do
peito, faz mover o pequeno mecanismo necessário para
dirigir o braço esquerdo e os dedos da figura. Esse mecanismo acha-se colocado bem por baixo do ombro esquerdo
do turco e pode, portanto, ser facilmente alcançado pela
mão direita do homem escondido, se supusermos o seu
braço direito levado ao peito. Os movimentos da cabeça.
1 Sir Dal'id Brewster supõe que existe sempre 11111 grande espaço
atrás da ;:m·eta, mesmo quando está fechada, ou seja, que a gal'eta é "uma gaveta falsa ''. Essa idéia, porém, é absolutamente in.l·ustentâl·el. Uma artimanha tão 1'trigar seria imediawmente descoberw; a ga1·eta, estando toda aberta.. fornec eria assim a ocasião de
comparar a sua profundidade com a da caixa. (N. de E. A. Poe.)
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dos olhos e do braço direito da figura, assi m como o ruído
imitando a pala vra échec, são produzidos por um outro
mecanismo interior, c operados à vontade pelo homem
escondido. Todo o conjunto desse mecani smo, isto é, todo
o mecanismo essencial do Autômato, muito provavel mente
está contido no pequeno armário (com largu ra de aproximadamente seis polegadas) que ocupa a direita do compartimento principal (à direita do espectador).
Nesta análise das operações do Autômato, evitamos
propositadamente falar do modo como os compartimentos
se movem, e compreender-se-á facilmente que essa questão não tem qualquer importância, visto a habilidade do
mais vulgar carpinteiro fornecer uma infinidade de meios
para satisfazê-la, c visto have rmos demonstrado que, seja
qual for o modo como a operação se realiza, ela acontece
fora das vistas do espectador. O nosso resultado é fundado nas observações seguintes, obtidas durante freqüente~
visitas que fizemos ao Autômato de Maelzel 1•

As jogadas feitas pelo turco não acontecem com intervalos de tempo regulares, mas conformam-se aos intervalos
das jogadas do adversário, se bem que essa condição (a
regularidade), tão importante cm qualquer espécie de combinação mecânica, poderia ser facilmente preenchida limitando o tempo concedido às jogadas do adversário. Se.
por exemplo, esse limite fosse de três minutos, as jogadas
do Autômato poderiam ocorrer dentro de intervalos um
pouco maiores do que três minutos. Portanto, o fato da
irregularidade, quando a regularidade poderia se r obtida
1 Vârias d essas observaçfies têm simplesmen te por fim pro1•ar que
a mâquina é necessariamente r.•;:ulada pelo pensa mento, e pareceu/lOS atu! seria uma tarefa supérflua nroduzir n0\'0.\ arf.:tllnentos em
apoio do que jâ foi perfeiwmente admitido. Ma.1· o 11osso obje tivo
é con1·encer especialmente alguns dO.\' 11ossos wnif.:O.\', .wbre os quais
11111 m étodo de raciocí11io sugestivo terá mais i11/ /uê11cia do que
a demo11stração a priori mais ri~:orosa. (N. de E. A. Poe.)
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tão facilmente, serve para provar que a regularidade não
tem importância na ação do Autômato - ou seja. que o
Autômato não é uma pura máquina.

os seus movimentos não são regulados p ela mente de
Maelzel, que tinha as costas voltadas para o adversário,
enquanto este operava o seu movimento de retirada.

II

III

Quando o Autômato chega ao momento de mexer uma
peça, pode-se notar um movimento diferente bem debaixo
do ombro esquerdo, movimento que faz estremecer ligeiramente a capa que cobre a parte dianteira do ombro
esquerdo. Tal est remecime nto precede invariavelmente de
dois segundos, mais ou menos, o movimento do próprio
braço, c o braço jamais se move, cm caso nenhum, sem
esse movimento precursor do ombro. Ora, suponhamos
que o adversário empurra uma peça c que a jogada correspondente seja executada por Maelzel segundo o seu
costume no tabuleiro elo Autômato; suponhamos que o
adversário vigia atentamente o Autômato até que descobre esse movimento precursor d o ombro. Mal descobriu esse movimento c antes que o braço mecânico
comece a mexer-se, suponhamos que retira a peça, como
se tivesse percebido um erro na jogada; veremos então
que o movimento do braço que, cm todos os outros casos.
sucede imediatamente ao movimento do ombro, fica retido
dessa vez, não ocorre, embora Maelzel não haja ainda
exec utado no tabuleiro do Autômato a jogada correspondente à retirada do adversário. Nesse caso, é evidente que
o Autômato ia jogar, c que, se não jogou, foi um efeito
produzido simplesmente pela retirada do adversário, c
sem qualquer inte rvenção de Maelzel.
Este fato prova nitidamente: primeiro, que a intervenção de Maelzel, ao executar no tabuleiro do turco as
jogadas do adversário, não é indispensável para os movimentos do turco; segundo, que os movimentos do Autômato são regulados pela mente, por alguma pessoa em
condições de ver o tabuleiro do adversário; terceiro, que

O Autômato não ganha invariavelmente. Se a máquina
fosse UI!Ja pura máquina, não seria assim; deveria ganhar
sempre. Sendo descoberto o princípio pelo qual uma máquina pode jogar uma partida de xadrez, a extensão do
mes mo princípio deve torná-la capaz de ganhar, c uma
extensão maior, de ganhar todas as partidas, isto é, de
bater qualquer adversário. Bastará um pouco de reflexão
para convencer qualque r pessoa de que não é mais difícil,
no tocante ao princípio das operações necessá rias, fazer uma
máquina que ganhe todas as partidas do que fazer uma
que ap enas ganhe uma. Se, pois, encaramos o Jogador de
Xadrez como uma máquina, devemos supor (o que é especialmente improvúvel) que o inventor preferiu deixá-la
incompleta a fazê-la perfeita - suposição que parece ainda mais absurda se refletirmos que, ao deixá-la incompleta, forneceria um argumento contra a suposta possibilidade de ser uma pura máquina; é justamente o argumento
de que nos aproveitamos aqui.
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IV

Quando a si tuação da partida é difícil ou complexa.
jamais vemos o turco sacudir a cabeça ou revira r os olhos.
Isso só ocorre quando sua próxima jogada é de natureza
evidente, ou quando a partida se apresenta de tal maneira
que para o homem colocado no Autômato não há necessi dade de refletir. Ora, esses movimentos particulares da
cabeça c dos olhos são próprios das pessoas mergulhadas
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em meditação, e o engenhoso Barão Kempelen os teria
ajustado (se a máquina fosse uma pura máquina) às ocasiões que lhes serviriam de pretexto natural - isto é, às
ocasiões de complexidade. É, porém, o inverso que acontece, e este inverso ajusta-se precisamente com a nossa
suposição de um homem escondido no interior. Quando é
forçado a meditar no jogo, não tem tempo para fazer andar o mecanismo que mexe a cabeça e os olhos. Mas,
quando a jogada a fazer é evidente, tem tempo de olhar
à sua volta, e eis por que vemos então a cabeça agitar-se
e os olhos revirarem-se.

v
Quando a máquina é voltada para permitir aos espectadores que examinem as costas do turco, e quando
a capa é levantada e as portas do tronco e da coxa abertas, o interior do tronco parece repleto de mecanismos.
Examinando os mecanismos enquanto o Autômato está
em movimento, isto é, enquanto a máquina anda sobre
os rodízios, pareceu-nos que algumas partes do mecanismo mudavam de forma e de posição num grau demasiado
acentuado para poder ser explicado pelas simples leis da
perspectiva; e vários exames subseqüentes convenceramnos de que essas alterações exageradas deviam ser atribuídas a espelhos colocados no interior do tronco. A introdução dos espelhos no mecanismo não pode ter por
fim agir, de qualquer modo, sobre o próprio mecanismo.
A sua ação, seja qual for essa ação, apenas pode ser dirigida sobre o olhar do espectador. Concluímos imediatamente que esses espelhos estavam dispostos de forma a
multiplicarem aos olhos do público as raras peças mecânicas do tronco para fazer crer que ele estava cheio delas.
Disto inferimos diretamente que a máquina não é uma
pura máquina; porque, se tal fosse o caso, o inventor,
embora longe de desejar que o seu mecanismo parecesse
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muito complicado; e de em prega r artimanhas para lhe dar
essa aparência, teria sido particularmente cuidadoso em
convencer os espectadores da simplicidade dos meios através dos quais se obtinham tão miraculosos resultados.
VI

A fisionomia exterio r e, particularmente, a gesticulação
do turco não passam, consideradas como imitação da vida,
de imitações muito vulgares. A fisionomia é uma obra que
não testemunha qualquer engenho, c acha-se muito ultrapassada, na semelhança humana, pelas vulgares obras
em cera . Os olhos reviram-se na cabeça sem qualquer
naturalidade e sem movimentos correspondentes dos lábios ou das sobrancelhas. O braço, sobretudo, desempenha
as operações de maneira excessivamente rígida, sem g raça,
convulsiva c angulosa. Ora, tudo isso é o resultado da
impotência de Maelzel para fazer melhor, ou de negligência voluntária ·- devendo ser posta fora de causa a
negligência acidental quando vemos que o engenhoso proprietário emprega todo o seu tempo aperfeiçoando suas
máquinas. Seguramente, não devemos atribuir à incapacidade essa apa rência cm desacordo com a natureza, porque todos os o utros autômatos de Maelzel provam su.a
habilidade miraculosa para copiarem exatamente os movimentos c todas as características da vida. Os seus bailarinos de corda, po r exemplo, são inimitáveis. Quando o
palhaço ri, os lábios, as sobrancelhas, as pálpebras, todos
os traços da fisionomia, enfim, são marcados por sua
expressão natural. Nele e em um seu companheiro, cada
gesto está tão perfeitamente calculado, tão longe de qualq uer vestígio de artifício, que, se não fossem sua pequena
altura e a permissão concedida aos espectadores de os passarem de mão cm mão antes da execução da dança, seria
difícil convence r uma platéia de que esses autômatos de
madeira não eram criaturas vivas. Não podemos, por conseguinte, duvidar dos talentos do Senhor Maelzel, e somos
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forçados a admitir que ele deixou voluntariamente ao seu
Jogador de Xadrez a mesma fisionomia artificial e bárbara que o Barão Kempelen lhe dera desde o princípio,
não evidentemente sem objetivo. Qual era esse objetivo,
não é difícil adivinhá-lo. Se o Autômato imitasse exatamente os movimentos d e um ser vivo, o espectador seria
levado a atribuir suas operações à causa verdadeira, isto
é, à ação humana oculta, enquanto, pelo contrário, as
manobras desajeitadas e angulosas próprias de um boneco
lhe inspirariam a idéia de que estava diante de uma pura
máquina.

VII
Quando, pouco tempo antes do início da partid a, o exibidor, segundo o seu costume, aciona o Autômato, um
ouvido um pouco familiarizado com os sons produzidos
pela montagem d e um sistema mecânico descobrirá imediatamente que o eixo que a chave faz girar na caixa do
Jogador de Xadrez não pode corresponder nem a um peso,
nem a uma alavanca, nem a um engenho mecânico qualquer. A conseqüência que daqui extraímos é a mesma
que na nossa última observação. A montagem não é essencial às operações do Autômato, c só existe com o objetivo de fazer nascer entre os espectadores a idéia falsa
de um mecanismo.

VIII
Quando se faz muito explicitamen te esta pergunta a
Maelzel: "O Autômato é ou não uma pura máq uina?",
ele dá invariavelmente a mesma resposta: "Não tenho de
dar explicações a tal respeito". Ora, a notoriedade do
Autômato e a grande curi osidade que despertou em toda
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parte são devidas à opinião dominante de que é uma máquina, mais especialmente do que qualquer outra circunstância. Naturalmente, é do interesse do proprietário
apresentá-lo como tal. E que meio mais simples, mais
eficaz pode haver para impressionar os espectadores no
sentido desejado do que uma declaração positiva e explícita com esse efeito? Por outro lado, que meio mais simples, mais eficaz para destruir a confiança do espectador
no Autômato, tomado como pura máquina, do que recusar essa declaração explícita? Ora, somos naturalmente
levados a raciocinar assim: interessa a Maelzel apresentar
a coisa como uma pura máquina; recusa-se a fazê-lo,
diretamente pelo menos, pela palavra; mas não sente escrúpulos e é evidentemente cuidadoso em persuadir indiretamente pelas ações; se a coisa fosse realmente tal como
procura demonstrar pelas ações, d e boa vontade se serviria do testemunho mais direto das palavras; a conclusão é que a consciência que tem de que a coisa não é
uma pura máquina é a razão do se u silêncio; as suas ações
não o podem comprometer nem convencer de uma fal sidade evidente - o que poderiam fazer as suas palavras.

IX
Quando Maelzel, na exibição do interior da caixa, abre
a porta n.0 I , assim como a po rta colocada imediatamente atrás, apresenta cm frente dessa porta de trás, como
dissemos, uma vela acesa, depois empurra a máqu ina de
um lugar a outro, para convencer a platéia de que o armá ri o n. 0 I se encontra completamente ocupado pelo
mecanismo. Quando a máquina é assim mexida, um observador cuidadoso descobrirá q ue, enq uanto a parte do meca nismo colocada perto da po rta da frente n.0 I fica
perfeitamente fixa c inaba lúvc l, a parte posterior oscila.
quase imperceptivelmente, com os movimentos da múquina. Foi esta circunstância que primeiro despertou cm
nós a suspeita de que a parte posterior do meca nismo
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podia estar disposta de forma a deslizar facilmente en
masse 1, c mudar de lugar quando a ocasião o exigisse. J á
esta belecemos que essa ocasião se apresenta quando o
homem escondido endireita seu corpo após fec har-se a
porta de trús.

X
Sir David Brewstcr afi rma que a fi gura do turco é d~.:
tamanho natural; na realidade, porém , ultrapassa cm muito as dimensões no rmais. Nada mais fúci l do que nos enganarmos nas apreciações de tamanhos. O corpo do Autômato estú geralmente isolado, c, não tendo meios para
comparú-lo imediatamente com uma figura humana, deixa mo-nos vencer pela idéia de considcrú-lo de tamanho
normal. Contudo, esse equívoco pode ser corrigido observando-se o J ogador de Xadrez quando o exibidor se aproxima dele, c isso sucede muitas vezes. Sem dúvida, o
Senhor Maelzel não é muito alto; mas, quando se aproxima da múquina, sua cabeça acha-se dezoito polegadas
pelo menos abaixo da cabeça do turco, embora este fiqu e,
como se recordarú, na posição de um homem sentado.

XI
A caixa atrás da qual o Autômato se encontra colocado mal chega a três pés de comprimento, a dois pés c
quatro polegadas de profundidade e a dois pés c seis polegadas de altura normal, c o compartimento principal,
por si só, pode conter um homem normal na posição que
atribuímos à pessoa escondida. Sendo esses os fatos (e
quem duvidar pode verificá-los pelo cálculo), parecenos inú til demo rarmo-nos mais. Apenas observaremos
, Em bloco. (N. do E.)
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que, embora a tampa da caixa seja na aparência uma
prancha de aproximadamente três polegadas de espessura, o espectador pode convencer-se, baixando-se para
examinar a parte inferior enquanto o compartimento
principal estiver aberto, de que ela é, na realidade, muito
fina. A altura da gaveta pode ser também mal apreciada
pelos que a examinem de modo insuficiente. Existe um
espaço de umas três polegadas entre o cimo da gaveta
tal como aparece, visto do exterior, e a base do armári o
- espaço que deve ser ocupado pela altura da gaveta.
Esses artifícios, que têm por objetivo fazer parecer o
espaço ocupado pela caixa mellor do que realmente é,
devem ser atribuídos à intenção do inventor, que é dar
à platéia uma idéia falsa - isto é, que um ser humano
não poderia se alojar na caixa.

XII
O interior do compartimento principal está completamente coberto de pano . Presumimos que esse pano deva
ter uma finalidade dupla. Uma parte do pano, bem esticada, serve talvez para simular divisões feitas de tábua,
únicos obstáculos a deslocar enquanto o homem muda
de posição, ou seja: a divisão colocada entre a face posterior do compartimento principal e a face posterior do
armário n. 0 I , depois a divisão entre o compartimento
principal e o espaço atrás da gaveta quando ela está
aberta. Se supusermos que tal seja o caso,. a dificuldade
para deslocar as divisões desaparece logo, se é que alguma
vez se pode imaginar haver nisso qualquer dificuldade. A
segunda utilidade do pano é amortecer e tornar indistintos
os ruídos ocasionados pelos movimentos da pessoa oculta.

XIII
Como frisamos, o adversário não pode jogar junto ao
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ta buleiro do Autôm ato, mas fica a alguma di stância d a
má quina. Se perguntássemos qual o motivo, sem dúvida
seria a rgumentado que, colocado de o utro modo, o adve rsá rio inte rceptari a ao s e spectado res a vi são da máquina.
Mas facilmente se pod eria evitar esse inco nvenie nte, que r
elevando os asse ntos da pl atéia, que r volta ndo para ela
um a das extremida des da c aix a dura nte o te mpo da partida. O ve rdade iro mo tivo dessa rest ri ção é, talvez, de
na tureza bem di versa. Se o a d ve rsário estivesse sentad o
cm co nta to d ireto com a caixa, o segredo cor reria algum
ri sco de ser descobe rto; um ou vido aguçado, por exe mplo,
pod e ri a surpreende r a respiração d o hom em escondido.

XIV
Embo ra o Senhor M aclzc l, ao revela r o interio r da máyuina, se desv ie a lgumas vezes ligeirame nte da routine 1
que obse rvamos, contudo nunca o faz o bast ante para
cria r um o bstáculo à nossa solução. Po r exemplo, vimos,
uma vez, abrir a gaveta a ntes do resto; mas nunca abre
o compartime nto principa l sem pre vi amente fec har a porta
de trás do a rmá rio n. 0 I ; nunca a bre o compa rtimento
princ ipa l se m primeiro puxa r a gaveta; nun ca fecha a
ga veta se m ter prime iro fechado o compa rtimento princ ipa l; nunc a a bre a po rta de trás do a rmá ri o n. 0 I enqua nt o o compa rtime nto principal está a berto; c a partida
de xadrez só começa qua ndo toda a máquina está fechad a.
Ora, se notarmos que, qua nto a essas providênc ias, nunca,
em nenhuma vez, o Senho r Maelzel se a fasto u dessa rotina , cuja seqüênc ia o bservamos ate nta me nte p a ra chegar
à solução , reside iú aí um dos mais fo rtes a rgume ntos que
a p odem co nfirmar; o a rg ume nto a cha-se, poré m, infinita me nte reforçado se atentarmos justamente p a ra a cirI

R otina. (N. do E.)
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c unstância de que se afastou dela algumas vezes, m as
nunca o hastante pa ra compro mete r a solução.

XV
Dura nte a e xibição, há seis velas em c ima da mesa do
Autôm ato. U ma pe rg unta surge na tura lmente: po r que
emprega r tantas velas, qu ando só um a ou d uas, no m áximo, ilumina ri am suficiente mente bem o tabule iro p a ra
os es pectadores, numa sala, a li ás, tão be m iluminada
co mo o é sempre a sala d a exibição? E, m ais a ind a, se
supu se rm os que o A utô m ato é uma pura m <1q uina, não
há qu alque r necessid ade de despe rdiçar tanta luz, até po rque não lhe faz falta pa ra real izar suas o perações, visto
que, sobretudo, não há qualquer vela em cima da mesa
do adversário. A resposta que, em primeiro lugar, se
apresenta ao espírito é a de que um a luz tão intensa é
necessária ao homem p ara ve r através d a m até ria transpa rente, provavelmente da ga ze ou da musselina muito
fina, d e que é feito o peito do turco. M as, qua ndo examina rmos a disvosição das velas, o ferece-se imediatamente
o utra razão . H á, dissemos, seis velas ao todo. H á t rês em
cad a lad o da figura. A s ma is afastad as do espectado r são
as ma is c ompridas; as do meio são duas p olegadas m a is
c urtas, e as mais próximas do público são a inda mais curtas um as duas polegadas; e nfim, as velas colocadas num
lado dife rem d a a ltura d as velas que estão no lado oposto
num a pro porção de m a is d e duas polegad as, isto é, a vela
ma is co mprida de um dos lados é ce rca de três polegadas
ma is c urta que a ma is comprida colocada no o utro la do ,
e assim sucessivamente. Vê-se, p ois, que não existem duas
velas da mesma a ltura , c que a dific uld ade de verifica r a
matéria de que é feito o pe ito d o Autô m ato se acha conside ravel mente aume ntada pelo efeito ofuscan te dos cruzame ntos confusos de ra ios, cruzame ntos que sã o produzidos colocando os centros de irradiação em níveis diferentes.
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XVI
No tempo em que o Jogador de Xadrez e ra pro priedade
do Barão de Kcmpelen , reparou-se ma is de uma vez, pri. mciro, que um italiano do séguito do barão nunca se mostrava quando o t urco jogava uma p artida de xadrez; depois, have ndo ficado se riame nte doente o italiano, a exibição fora interrompida até a sua c ura. Esse italiano professava uma igno râ ncia total do xadrez, embo ra todas as
o utras pessoas do séquito do barão jogassem razoave lme nte. Observações análogas foram feitas desde que o Senhor
Maelzcl entro u na posse do Autômato. Há um homem,
Schlumbcrger, que o acompa nha por toda parte onde ele
vai, m as que não tem outra ocupação conhecida que não
a de ajudá-lo a encaixotar c desencaixotar o Autômato.
Esse ho mem é de estatura média c tem os ombros partic ul armente curvados. Considera-se como conh ecendo o
xadrez o u como não ente nde ndo nada? É o que ignoramos. Mas é certo que p ermanec e sempre invisível durante
a exibição do Jogado r de Xadrez, embora se possa vê-lo
antes c depois do espetáculo. Além disso, há a lg uns a nos,
Maelzel, esta ndo c m excursão a Ric hmond com os se us
· a utô matos, c exibindo-os, ao que julga mos, na casa agora
destinada p elo Senhor Boissieux a uma academi a de dança.
Schlumberger ficou subitame nte enfermo c, durante a
doença, não houve qualque r exibição do J ogador de
Xadrez. Esses fatos são bem conhecidos de vúrios dos
nossos conc ida dãos. A razão explicativa da suspensão das
representações do Jogador de Xadrez, tal como foi oferecida ao público, mio foi a doença de Schlumbc rger. As
conclusões para tirar de tudo isso, deixamos a cargo, sem
o utro comentário, do nosso leitor.

XVII
O turco joga com o braço esquerdo. Uma c irc unstância
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tão notúvel não pode se r acidental. Brewster não repara
nisso; contenta-se, tanto quanto nos lembra mos, a referir
o fato. O s a ut ores dos ensaios mais recentes sobre o Autômato parecem não ter seq ue r notado esse ponto c não
lhe fazem alusão. O autor da brochura citada por Brcwstcr
menciona-o, mas reconhece a s ua impotência para cxplicú-lo. Contu do, é evidenteme nte de tais excent rici dades
c incongruências que devemos extrair (se é que a coisa nos
é possível) as deduções 4uL: nos conduzirão à verd ad e.
Que o A utôma to jogue c.:om a mão esq uerda, essa é um a
c ircunstft ncia que nada tem a ve r com a máquina , considerada sim plesmen te como múquina. Qualque r co mbinação
mecü nica que o brigasse um a utômato a mexe r, de uma forma q ualque r, o braço esq ue rdo, poderia, vicc-vc rsa, fazê-lo
mexe r o braço d ire ito. Esse princípio não pode, po rém .
estende r-se a té a orga nização hum a na, onde encontramos
uma difere nça radical c acen tuada na conformação c, de
qualquer modo, nas faculdades dos dois braços, o direito c o
esque rdo. Rcfl ctinuo sobre esse último fato, aproximamos
nat uralmente a cxccntrici uadc do Autômato dessa pa rti cul aridade própria da organização humana. E somos então
fo rçados a supor uma espécie de inversâo, porque o
Autôma to joga precisamen te como um homem não jogaria. Essas idéias, uma vez acei tas, bastam por si p róprias para suge rir a a istência de um ho me m escondido
no interior. Mais a lgu ns passos, c atingimos fina lme nte ll
resul tado . O Autómato joga com o braço esquerdo por4Lll:, nas co ndiçflcs prL:sL:ntcs, o homem só pode joga r com
o braço d ireito; é si mplesment e um desiderat tllll , c laro.
Supon hamos, por exe mplo, 4uc o A utômato jogasse co m
o braço direito. Para at ingir o mecanismo 4uc fa? move r
o bra(,:o , c 4uc .iú disse mos e ncontra r-se mesmo por baixo
do ombro, se ria p recisn necessariamente que o ho me m se
servisse do braço d irei to numa posição excessiva me nt e
pcm>s<~ c complicada (isto é, e rguendo tudo contra t l
corpo. est ritamente oprimido e ntre o se u corpo c o fl anco do A ut ômato). ou então que se se rvisse do braço
esquerdo traze ndo-o pa ra o peito. Em nenhum dos casos
agiria com a precisão c a comodidade necessárias. Pelo
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contrári o. jogando o Autômato, como o faz, com o braço
esquerdo, todas as dificuldades desaparecem: o braço
direito do homem passa-lhe pela frente do peito, c os
dedos da mão direita agem , sem qualquer embaraço, sobre
o mecanismo do ombro da figura.
Não acreditamos que qualquer objeção razoável possa
ser invocada contra esta explicação do Autômato Jogador
de Xadrez 1•
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