O RETRATO OVAL - Edgar Allan Poe
O castelo em que meu criado se aventurara a forçar entrada, em lugar de deixar-me passar uma noite ao
relento, gravemente ferido como eu estava, era um daqueles edifícios mesclados de soturnidade e grandeza
que por muito tempo carranquearam entre os Apeninos, tanto na realidade quanto na imaginação da Sra.
Radcliffe. Ao que tudo indicava, fora abandonado havia pouco e temporariamente. Acomodamo-nos num dos
quartos menores e menos suntuosamente mobiliados, que ficava num remoto torreão do edifício. Sua
decoração era rica, porém esfarrapada e antiga. As paredes estavam forradas com tapeçarias e ornadas com
diversos e multiformes troféus heráldicos, juntamente com um número inusual de espirituosas pinturas
modernas em molduras de ricos arabescos dourados. Por essas pinturas, que pendiam das paredes não só de
suas principais superfícies, mas de muitos recessos que a arquitetura bizarra do castelo fez necessários, por
essas pinturas meu delírio incipiente, talvez, fizera-me tomar interesse profundo; de modo que ordenei a Pedro
fechar os pesados postigos do quarto – visto que já era noite –, acender um alto candelabro que se encontrava
à cabeceira de minha cama e abrir amplamente as cortinas franjadas de veludo negro que a envolviam. Desejei
que tudo isso fosse feito para que pudesse abandonar-me, ao menos alternativamente, se não adormecesse, à
contemplação das pinturas e à leitura atenta de um pequeno volume encontrado sobre o travesseiro que se
propunha a criticá-las e descrevê-las.
Por longo, longo tempo li, e com devoção e dedicação contemplei-as. Rápidas e gloriosas, as horas
voavam e a meia-noite profunda veio. A posição do candelabro desagradava-me, e estendendo a mão com
dificuldade, em vez de perturbar meu criado adormecido, ajeitei-o a fim de lançar seus raios de luz mais em
cheio sobre o livro.
Mas a ação produziu um efeito completamente imprevisto. Os raios das numerosas velas (pois eram
muitas) agora caíam num nicho do quarto que até o momento estivera mergulhado em profunda sombra por
uma das colunas da cama. Assim, vi sob a luz vívida um quadro não notado antes. Era o retrato de uma jovem,
quase mulher feita. Olhei a pintura apressadamente e fechei os olhos. Não foi a princípio claro para minha
própria percepção por que fiz isso. Todavia, enquanto minhas pálpebras permaneciam dessa forma fechadas,
revi na mente a reação de fechá-las. Foi um movimento impulsivo para ganhar tempo para pensar – para
certificar-me de que minha vista não me enganara –, para acalmar e dominar minha fantasia para uma
observação mais calma e segura. Em poucos momentos, novamente olhei fixamente a pintura.
O que agora via, certamente não podia e não queria duvidar, pois o primeiro clarão das velas sobre a tela
dissipara o estupor de sonho que me roubava os sentidos, despertando-me imediatamente à realidade.
O retrato, já o disse, era o de uma jovem. Uma mera cabeça e ombros, feitos à maneira denominada
tecnicamente de vinheta, muito ao estilo das cabeças favoritas de Sully. Os braços, o busto e as pontas dos
radiantes cabelos dissolviam-se imperceptivelmente na vaga mas profunda sombra que formava o fundo do
conjunto. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada à mourisca. Como objeto artístico, nada poderia
ser mais admirável do que aquela pintura em si. Mas não seria a elaboração da obra nem a beleza imortal
daquela face o que tão repentinamente e com veemência comovera-me. Tampouco teria minha fantasia,
sacudida de seu meio-sono, tomado a cabeça pela de uma pessoa viva. Vi logo que as peculiaridades do
desenho, do vinhetado e da moldura devem ter dissipado instantaneamente tal idéia – e até mesmo evitado sua
cogitação momentânea. Pensando seriamente acerca desses pontos, permaneci, talvez uma hora, meio
sentado, meio reclinado, com minha vista pregada ao retrato. Enfim, satisfeito com o verdadeiro segredo de seu
efeito, caí de costas na cama. Descobrira o feitiço do quadro numa absoluta naturalidade de expressão, a qual
primeiro espantou-me e por fim confundiu-me, dominou-me e aterrorizou-me. Com profundo e reverente temor,
recoloquei o candelabro em sua posição anterior. Sendo a causa de minha profunda agitação colocada assim
fora de vista, busquei avidamente o volume que tratava das pinturas e suas histórias. Dirigindo-me ao número
que designava o retrato oval, li as vagas e singulares palavras que se seguem:
“Era uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria. Má foi a hora em
que viu, amou e desposou o pintor. Ele, apaixonado, estudioso, austero, e tendo já na sua Arte uma esposa; ela,
uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria; toda luz e sorrisos, e travessa

como uma corça nova; amando e acarinhando todas as coisas; odiando apenas a Arte, sua rival; temendo só a
paleta, os pincéis e outros desfavoráveis instrumentos que a privavam do rosto de seu amado. Era, portanto,
uma coisa terrível para essa dama ouvir o pintor falar de seu desejo de retratar justo sua jovem esposa. No
entanto, ela era humilde e obediente, e posou submissa por muitas semanas na escura e alta câmara do torreão,
onde a luz caía somente do teto sobre a pálida tela. Mas ele, o pintor, glorificava-se com sua obra, que
continuava de hora a hora, dia a dia. E era um homem apaixonado, impetuoso e taciturno, que se perdia em
devaneios; de maneira que não queria ver que a luz espectral que caía naquele torreão isolado debilitava a
saúde e a vivacidade de sua esposa, que definhava visivelmente para todos, exceto para ele. Contudo, ela
continuava a sorrir imóvel, docilmente, porque viu que o pintor (que tinha grande renome) adquiriu um fervoroso
e ardente prazer em sua tarefa, e trabalhava dia e noite para pintar a que tanto o amava, aquela que a cada dia
ficava mais desalentada e fraca. E, em verdade, alguns que viam o retrato falavam, em voz baixa, de sua
semelhança como de uma poderosa maravilha, e uma prova não só da força do pintor como de seu profundo
amor pela qual ele pintava tão insuperavelmente bem. Finalmente, como o trabalho aproximava-se de sua
conclusão, ninguém mais foi admitido no torreão, pois o pintor enlouquecera com o ardor de sua obra, raramente
desviando os olhos da tela, mesmo para olhar o rosto de sua esposa. Não queria ver que as tintas que
espalhava na tela eram tiradas das faces da que posava junto a ele. E quando muitas semanas nocivas
passaram e pouco restava a fazer, salvo uma pincelada na boca e um tom nos olhos, o espírito da dama
novamente bruxuleou como a chama de uma lanterna. Então, a pincelada foi dada e o tom aplicado, e, por um
momento, o pintor deteve-se extasiado diante da obra em que trabalhara. Porém, em seguida, enquanto ainda
contemplava-a, ficou trêmulo, muito pálido e espantado, exclamando em voz alta: ‘Isto é de fato a própria Vida!’
Voltou-se repentinamente para olhar sua amada: estava morta!”
*********************************************************************************************************************************
Penélope – Cristovão Tezza
Sempre fui um desenhista sem ambição. Despercebido em minha saleta, desenhava letras, garrafas,
automóveis. Voltando ao meu apartamento, abria enlatados e esquentava minha comida. Continuo assim.
Cheguei à solidão através de três mulheres. Só na primeira houve paixão. Nas outras, um ceticismo
prático. Enquanto isso, me iludia: cinema, jogo, praia, viagens de fim-de-semana. Também isso se perdeu. Ao
fim (nem tanto: quarenta anos), restei numa exaustão conformada, fitando a parede branca, asas tortas se
debatendo em silêncio. Mas a capacidade de ficar sozinho alimentou minha soberba: a sensação de liberdade, a
ilusão da escolha.
Passei a desenhar também à noite, por conta própria. Formas: ruas, casas, homens, mulheres. O que
parecia uma fuga - nos meus desenhos eu estava em casa - se transformou em prazer. O painel da aparência se
ordenava nos meus traços. Nas minhas ruas, eu mesmo fazia a História. Punha os desenhos na parede e me
protegia neste mundo inventado, que ia se desdobrando, folhas sobre folhas. Rosto na janela, multidões nas
ruas, prédios vazios, alguém perdido no beco. Uma rua, um bairro, uma cidade inteira parecida com a minha
ramificava-se em vizinhos, primos, mães, órfãos, árvores, risadas e socos. Uma mulher apressada, um rosto
súbito que se volta no vento da tarde, me atraiu. Chamava-se Penélope, um nome a um tempo clássico e falso.
Perdi muitas horas olhando para ela, que, não mais que um vulto, parecia pronta.
Tentei esquecê-la, mas a cada novo desenho eu voltava à minha Penélope suspensa na parede, imperfeita
e acabada, completa para sempre como um sol morto. A sensação de alguém conhecido, mas que não
conhecemos. De onde? De nenhum lugar. Talvez... e eu abria mais uma folha em branco, prosseguindo o mapa
em outra direção. Por pouco tempo; uma distração e meus olhos voltavam a ela, com medo - muito que eu
olhasse, e Penélope súbita revelaria o amarelo do tempo, o truque do traço, a invenção do papel.
Precisava enfrentá-la. Recortei Penélope da multidão e coloquei-a diante de mim. Como era incompleta! E
no entanto... Decidi, presunçoso, lhe dar todos os traços do meu realismo. Lá ia eu, bêbado de uma idéia,
empilhando Penélopes em preto-e-branco, a começar pelo rosto. Sempre a sensação de alguém conhecido, uma
sombra, um sinal, uma inexistente prima da infância, uma funcionária de supermercado, um esbarrão na praça
da Figueira (a face inquisitiva se voltando), um suspiro esperando o ônibus que não chega, mãos que se tocam
no mesmo jornal da banca, mas quando? Ao me perder - não, esses olhos não são dela - rasgava o papel e
recomeçava, voltando sempre ao primeiro esboço, o verdadeiro. Um cego tateando estátuas.
Afinal - um cigarro saboroso nos lábios, uma tragada na alma - dominei sua face, cada linha e nuance.
Desdobrei Penélope, cada vez mais dócil. De frente. Olhando para mim. De longe. Cabeça erguida. Tirando o
sapato. Escovando os dentes. Silenciosa. Triste. Alegre. Com os cabelos compridos - compridos, negros e
espessos. Depois, cortei seus cabelos. Fiz Penélope chorar. Dormir. Pensar. Lado a lado, comparava os
desenhos. Ela mesma se comparava ao espelho, rigorosamente a mesma mulher.

E como eu ria, feliz da vida! O desespero de voltar do emprego - agora pintando cartazes de filmes, vida
útil de uma semana, O Exterminador do Passado, A Viúva Faceira, Longo Teto Noite Adentro, Bambolê III, O
Incrível Homem que Esquecia - o desespero de me voltar para Penélope, desvendá-la, fazer uma vida para ela,
de abrir a porta de seu guarda-roupa e pendurar lá tudo que ela quisesse. Desenhei quatro diamantes na gaveta
do seu criado-mudo.
Como era exatamente Penélope? Nas primeiras tentativas ela entristeceu, porque eu estava mentindo,
enganado pelos padrões dos outros. Até que, sem saída - nem fui trabalhar naquela tarde - descobri o corpo que
correspondia exatamente ao seu rosto. Um corpo, uma altura, um peso. Os braços me pareceram
desproporcionais; ao refazê-los, as medidas teimavam - braços, mãos, unhas. De onde essa mulher tão familiar?
Cobri os meus espaços de Penélope. Horas e horas contemplando alguém que me criava. Tão completa!
Mas eu não tinha o poder de inventá-la. Desenhei-a se oferecendo, até implorando que eu me lançasse naquele
aquário de nada - e sempre uma redoma preservando-a. Deixei Penélope em paz, imóvel nas minhas paredes.
Abria uma lata de cerveja e passeava pelos desenhos, com a falsa indiferença de quem já desistiu. Meses
depois, bêbado, tentei redesenhá-la, e fracassei. Senti medo. Idêntica a ela mesma, Penélope achou graça. Eu
também, ressentido e mais velho.
A onipresença das minhas paredes se transformou numa sombra das ruas: senti que me vigiavam. No
ônibus, na praça, nas curvas da Trindade, a sombra de Penélope me acompanhava, como quem depende, como
quem se diverte, como quem não tem saída. Uma proximidade inquieta: de algum lugar, em algum momento,
alguém vai segurar minha mão para um encontro assustador e inevitável. Onde andará Penélope? Um tanto por
vingança, um tanto por desejo, tomei seu rosto emprestado para um outdoor na beira-mar anunciando xampu de
farmácia, a serviço de um novo emprego. Tão deformada assim, colorida!
Num sábado bissexto, passei o dia no Pântano do Sul, bebendo só. Esperava o ônibus das cinco. Alguém
me chamou para empurrar um carro na areia:
- Penélope?
Ela não disse nem sim nem não, mostrando o pneu enterrado. Pensei que estivesse assustada, mas não;
apenas distante, perguntou se eu ia à cidade. Fiz que sim, o sol na cabeça. Ela acelerou, eu empurrei, e o carro
saiu fácil, mas me encheu de areia. Ela abriu a porta, eu entrei, inseguro. Por dez minutos falamos banalidades:
o banco sujo de areia, o vento, o calor, o cinto de segurança, que não funciona. Depois, extensões agoniantes de
silêncio, ao longo do caminho que ela já sabia. Eu vigiava aquele perfil: idêntica. Na Trindade, Penélope
estacionou o carro e desligou o motor. Olhou para mim, muito séria. Alguém que se destaca de uma página em
branco, na precisão do meu lápis. Leviano e cavalheiro, abri a porta para ela e segurei sua mão: mão firme e
quente. Gostei de Penélope assim, em silêncio: um medo terrível de que a voz alta diminuísse minha obra.
Entramos no apartamento e ela foi direto aos desenhos. Nem espanto, só um quase sorriso:
- Essa sou eu?!
Não respondi, nem ela esperava resposta. Caminhou pelas paredes, vendo-se tão perfeitamente imóvel.
- Você me vigiava.
- Você me vigiava...
Afinal ela achou graça, previsivelmente inclinando a cabeça e passando a mão nos cabelos, exata no meu
desenho. Seguiu-se um buraco de silêncio, tão pesado que não saía do lugar. Atravessar esse terror, a fala: a
interminável tortura dos detalhes, a profissão, o corte da roupa, o leite na geladeira, o prazo, o troco no cinema, a
memória, o acúmulo despropositado das coisas que se deve fazer, cada uma delas nos tirando um pedaço.
Insisti no silêncio: cada palavra e estamos menores - medo de olhar para Penélope e descobrir um erro. Que
horror é esse que ameaça minha solidão?
Nos meses que se seguiram - sei lá onde vivia Penélope, sei lá que espaço ocupava no mundo! - jamais
pronunciei seu nome. Quem sabe nele se evidenciasse o engano e o desastre?. Uma ânsia corrosiva de
descobri-la mais e mais, mas tudo nela já estava desenhado, página a página. Amei Penélope com desespero,
pressentindo o fim.
Depois, começou lentamente a morte de Penélope. Semana a semana ela perdia a cor, a firmeza, a voz.
Perdia a leveza, a elegância e o brilho dos olhos, surtos de escuridão numa página em branco. Uma noite, minha
mão trespassou seu braço, como a um vento. Metade do rosto eclipsava-se, uma lua sem rumo. Eu vi Penélope
sofrer: suas últimas frases, sem sintaxe, imploravam alguma coisa que parecia salvação. Há três dias, acordei
definitivamente sem Penélope, todas as paredes em branco. Ontem, da janela do quarto, vi oficiais do trânsito
rebocando seu carro, abandonado na calçada estreita.
*********************************************************************************************************************************

O CORAÇÃO DENUNCIADOR – Edgar Allan Poe (1843)
É verdade! Tenho sido e sou nervoso, muito nervoso, terrivelmente nervoso! Mas, por que ireis dizer que
sou louco? A enfermidade me aguçou os sentidos, não os destruiu, não os entorpeceu. Era penetrante, acima de
tudo, o sentido da audição. Eu ouvia todas as coisas, no céu e na terra. Muitas coisas do inferno ouvia. Como,
então, sou louco? Prestai atenção! E observai quão lucidamente, quão calmamente vos posso contar toda a
estória. É impossível dizer como a idéia me penetrou primeiro no cérebro. Uma vez concebida, porém, ela me
perseguiu dia e noite. Não havia motivo. Não havia cólera. Eu gostava do velho. Ele nunca me fizera mal. Nunca
me insultara. Eu não desejava seu ouro. Penso que era o olhar dele! Sim, era isso! Um de seus olhos se parecia
com o de um abutre... um olho de cor azul-pálido, que sofria de catarata. Meu sangue se enregelava sempre que
ele caía sobre assim, e assim, pouco a pouco, bem lentamente, fui-me decidindo a tirar a vida do velho e assim
libertarme daquele olho para sempre. Ora, aí é que está o problema. Imaginais que sou louco. Os loucos nada
sabem. Deveríeis, porém, ter-me visto. Deveria ter visto como procedi cautamente! Com que prudência... com
que previsão... com que dissimulação lancei mãos à obra! Eu nunca fora mais bondoso para com o velho do que
durante a semana inteira antes de matá-lo. E todas as noites, por meia-noite, eu girava o trinco da porta de seu
quarto e abria-a…oh, bem devagarinho. E depois, quando a abertura era suficiente para conter minha cabeça, eu
introduzia uma lanterna com tampa toda velada, bem velada, de modo que nenhuma luz se projetasse para fora,
e em seguida enfiava a cabeça. Oh, teríeis rido ao ver como a enfiava habilmente! Movia-a lentamente... muito…
muito lentamente, a fim de não perturbar o sono do velho. Levava uma hora para colocar a cabeça inteira além
da abertura, até podêlo ver deitado na cama. Ah! Um louco seria precavido assim? E depois quando minha
cabeça estava bem dentro do quarto, eu abria a tampa da lanterna cautelosamente. - oh, bem cautelosamente!
Sim, cautelosamente (porque a dobradiça rangia)... abria-a só até permitir que apenas um débil raio de luz caisse
sobre o olho de abutre. E isto eu fiz durante sete longas noites... sempre precisamente a meia-noite... e sempre
encontrei o olho fechado. Assim, era impossível fazer a minha tarefa, porque não era o velho que me perturbava,
mas seu olho diabólico. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu penetrava atrevidamente no quarto e falavalhe sem temor, chamando-o pelo nome com ternura e perguntando como havia passado a noite. Por aí vedes
que ele precisaria ser um velho muito perspicaz para suspeitar que todas as noites, justamente as doze horas,
eu o espreitava, enquanto dormia. Na oitava noite, fui mais cauteloso do que de hábito ao abrir a porta. O
ponteiro dos minutos de um relógio mover-se-ia mais rapidamente do que meus dedos. Jamais, antes daquela
noite, sentira eu tanto a extensão de meus próprios poderes, de minha sagacidade. Mal conseguia conter meus
sentimentos de triunfo. Pensar que ali estava eu, a abrir a porta, pouco a pouco, e que ele nem sequer sonhava
com os meus atos ou pensamentos secretos… Ri entre os dentes, a essa idéia, e talvez ele me tivesse ouvido,
porque se moveu de súbito na cama, como se assustado. Pennsais talvez que recuei? Não! O quarto dele estava
escuro como piche, espesso de sombra, pois os postigos se achavam hermeticamente fechados, por medo aos
ladrões. E eu sabia, assim, que ele não podia ver a abertura da porta; continuei a avançar, cada vez mais, cada
vez mais. Já estava com a cabeça dentro do quarto e a ponto de abrir a lanterna, quando meu polegar deslizou
sobre o fecho de lata e o velho saltou na cama, gritando: Quem está aí? Fiquei completamente silencioso e nada
disse. Durante uma hora inteira, não movi um músculo e, por todo esse tempo, não o ouvi deitasse de novo. Ele
ainda estava sentado na cama, à escuta; justamente como eu fizera, noite após noite, ouvindo a ronda da morte
próxima.
Depois ouvi um leve gemido e notei que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de
pesar.. . oh, não! Era o som grave e sufocado que se ergue do fundo da alma quando sobrecarregada de medo.
Bem conhecia esse som. Muitas noites, ao soar meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele irrompia de meu
próprio peito, aguçando, com seu eco espantoso, os terrores que me aturdiam. Disse que bem o conhecia.
Conheci também o que o velho sentia e tive pena dele, embora abafasse um riso no coração. Eu sabia que ele
ficara acordado desde o primeiro leve rumor, quando se voltara na cama. Daí por diante, seus temores foram
crescendo. Tentara imaginá-los sem motivo, mas não fora possível. Dissera si mesmo: "É só o vento na
chaminé…ou é só um rato andando pelo chão", ou "foi apenas um grilo que cantou ;um instante só. Sim ele
estivera tentando animar-se com estas suposições, mas tudo fora em vão. Tudo em vão, porque a Morte, ao
aproximar-se dele, projetara sua sombra negra para a frente, envolvendo nela a vítima. E era a influência tétrica
dessa sombra não percebida que o levava a sentir - embora não visse nem ouvisse -, a sentir a presença de
minha cabeça dentro do quarto. Depois de esperar longo tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo deitar-se,
resolvi abrir um pouco, muito, muito pouco, a tampa da lanterna. Abri-a - podeis imaginar quão furtivamente - até,
que por fim, um raio de luz apenas, tênue como o fio de uma teia de aranha, passou pela fenda e caiu sobre o
olho de abutre. Ele estava aberto... todo, plenamente aberto... e, ao contemplá-lo a minha fúria cresceu. Vi-o,
com perfeita clareza, todo de um azul-desbotado, com uma horrível película a cobri-lo, o que me enregelava até
a medula dos ossos. Mas não podia ver nada mais da face ou do corpo do velho, pois dirigira a luz, como por
instinto, sobre o maldito lugar. Ora, não vos disse que apenas é superacuidade dos sentidos aquilo que
erradamente julgais loucura? Repito, pois, que chegou a meus ouvidos um som baixo, monótono, rápido como o
de um relógio quando abafado em algodão. Igualmente eu bem sabia que som era. Era o bater do coração do
velho. Ele me aumentava a fúria como o bater de um tambor estimula a coragem do soldado. Ainda aí, porém,
refreei-me e fiquei quieto. Tentei manter tão fixamente quanto pude a réstia de luz sobre o olho do velho.
Entretanto, o infernal tã-tã do coração aumentava. A cada instante ficava mais alto, mais rápido, mais alto, mais

rápido! O terror do velho deve ter sido extremo! Cada vez mais alto, repito a cada momento! Prestais-me bem
atenção? Disse-vos que sou nervoso, sou. E então, àquela hora morta da noite, tão estranho que excitou em
mim um terror incontrolável. Contudo, por alguns minutos mais, dominei-me e fiquei quieto. Mas o bater era cada
vez mais alto. Julguei que o coração ia rebentar. E, depois, nova angustia me aferrou: o rumor poderia ser ouvido
por um vizinho! A hora do velho tinha chegado! Com um alto berro, escancarei a lanterna e pulei para dentro do
quarto. Ele guinchou mais uma vez.. uma vez só. Num instante, arrastei-o para o soalho e virei a pesada cama
sobre ele. Então sorri alegremente por ver a façanha realizada. Mas, durante muitos minutos, o coração
continuou a bater, com som surdo. Isto, porém, não me vexava. Não seria ouvido através da parede. Afinal
cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, era uma pedra, morto como uma
pedra. Coloquei minha mão sobre o coração e ali a mantive durante muitos minutos. Não havia pulsação. Estava
petrificado. Seu olhos não mais me perturbaria. Se ainda pensais que sou louco, não mais o pensareis, quando
eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançava e eu trabalhava
apressadamente, porém em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o corpo. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as
pernas. Arranquei depois três pranchas do soalho do quarto e coloquei tudo entre os vãos. Depois recoloquei as
tábuas, com tamanha habilidade e perfeição que nenhum olhar humano - nem mesmo o dele - poderia distinguir
qualquer coisa suspeita. Nada havia a lavar… nem mancha de espécie alguma... nem marca de sangue. Fora
demasiado prudente no evitá-las. Uma tina tinha recolhido tudo… ah, ah, ah! Terminadas todas essas tarefas,
eram já quatro horas. Mas ainda estava escuro como se fosse meia-noite. Quando o sino soou a hora, bateram à
porta da rua. Desci a abri-la, de coração ligeiro, pois que tinha eu agora a temer? Entraram três homens, que se
apresentaram, com perfeita mansidão, como soldados de polícia. Fora ouvido um grito por um vizinho, durante a
noite. Despertara-se a suspeita de um crime. Tinha-se formulado uma denúncia à polícia e eles, soldados,
tinham sido mandados para investigar. Sorri, pois... que tinha eu a temer? Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O
grito. disse eu, fora meu mesmo, em sonhos. O velho, relatei, estava ausente, no interior. Levei meus visitantes a
percorrer toda a casa. Pedi-lhes que dessem busca completa. Conduzi-os, afinal, ao quarto dele. Mostrei-lhes
suas riquezas, em segurança, intatas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e
mostrei desejos de que eles ficassem ali, para descansar de suas fadigas, enquanto eu mesmo, na desenfreada
audácia de meu perfeito triunfo, colocava minha própria cadeira propriamente sobre o lugar onde repousava o
cadáver da vítima. Os soldados ficaram satisfeitos. Minhas maneiras os havia vencido. Sentia-me singularmente
à vontade. Sentaram-se e, enquanto eu respondia cordialmente, conversaram coisas familiares. Mas dentro em
pouco, senti que ia empalidecendo e desejei que eles se retirassem. Minha cabeça doía e parecia-me ouvir
zumbido nos ouvidos; eles, porém, continuavam sentados e continuavam a conversar. O zumbido tornou-se mais
distinto; continuou e tornou-se ainda mais perceptível. Eu falava com mais desenfreio, para dominar a sensação;
ela, porém, continuava e aumentava sua perceptibilidade... até que, afinal, descobri que o barulho não era dentro
dos meus ouvidos. É claro que então a minha palidez aumentou sobreposse. Mas eu falava ainda mais
fluentemente e num tom de voz muito elevada. Não obstante, o som se avolumava... E que podia eu fazer era
um som grave, monótono, rápido... muito semelhante ao de um relógio envolto em algodão. Respirava com
dificuldade... e no entanto, os soldados não o ouviram. Falei mais depressa ainda, com mais veemência. Mas o
som aumentava constantemente. Levantei-me e fiz perguntas a respeito de ninharias, num tom bastante elevado
e com violenta gesticulação, mas o som constantemente aumentava. Por que não se iam eles embora? Andava
pelo quarto acima e abaixo, com largas e pesadas passadas, como se excitado até a fúria pela vigilância dos
homens; mas o som aumentava constantemente. Oh, Deus! Que poderia eu fazer? Espumei... enraivecido...
praguejei! Fiz girar a cadeira sobre a qual estivera sentado e arrastei-a sobre as tábuas, mas o barulho se
elevava acima de tudo e continuamente aumentava. Tornou-se mais alto... mais alto… mais alto! E os homens
continuavam ainda a passear, satisfeitos e sorriam. Seria possível que eles não ouvissem? Deus TodoPoderoso! Não, não! Eles suspeitavam! Eles sabiam! Estavam zombando do meu horror! Isto pensava eu e
ainda penso. Outra coisa qualquer, porém, era melhor que aquela agonia! Qualquer coisa era mais tolerável que
aquela irrisão! Não podia suportar por mais tempo aqueles sorrisos hipócritas! Sentia que devia gritar ou morrer,
e agora de novo... escutai... mais alto... mais alto... mais alto… mais alto!… Vilões! - trovejei. - Não finjam mais!
Confesso o crime! Arranquem as pranchas! Aqui, aqui! Ouçam o batido do seu horrendo coração!

