




Mutação & Loucura

Caro leitor, 
Você tem o privilégio de ter em suas mãos, pela primeira vez em língua 

portuguesa, uma das maiores criações literárias de ficção fantástica de horror 
de toda a história da literatura norte-americana e, por que não dizer, mundial.

O Rei de Amarelo é a tradução do clássico The King in Yellow, escrito em 
1895 por Robert W. Chambers. 

Há acerca deste livro muitas lendas antigas e superstições, entre as quais 
quem o lesse aos poucos ficaria desorientado e, finalmente, enlouqueceria. Para 
alguns será como ler um romance sem aparente significado, para outros sua 
leitura descortinará terríveis visões do universo e de nossa pavorosa posição 
dentro dele!

Composto pelo famoso pintor, escritor e boêmio Chambers no final da 
Belle Époque, em um de seus transes ao consumir a bebida alucinógena conhecida 
como absinto, este livro é formado por dez contos que têm estranhas e subjetivas 
relações entre si e promete roubar a consciência e a sanidade de quem o lê, assim 
como fez a seu próprio autor ao longo de sua conturbada carreira como escritor. 

Com tudo isso, esta obra tornou-se rapidamente conhecida no passado, 
e é ainda hoje um livro severamente proibido na maioria dos países pelas 
organizações eclesiásticas. 

O Rei de Amarelo ressurge exatos 120 anos após sua primeira edição, após 
tantos anos oculto nos mais profundos calabouços...

Como parte de um resgate histórico, esta versão de singular volume 
é também um novo olhar sobre a obra e a vida tão enigmática que teve seu 
autor logo após escrevê-la, e é aqui apresentada pela primeira vez com base em 
recentes estudos e descobertas.

Surpreenda-se com a leitura e mantenha-se lúcido se for capaz...

Os Editores
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Mais uma vez a Editora Clock Tower nos entrega um volume de qualidade 
de alguma obra fundamental do horror, e essa obra em questão é o clássico “O 
Rei de Amarelo”. Você sabe, o primeiro livro foi “O Mundo Fantástico de H. 
P. Lovecraft” e lá, abrindo o conto mais famoso do autor, encontramos a frase 
que define exatamente a que me proponho agora: “A coisa mais misericordiosa 
no mundo, acho, é a inabilidade da mente humana em correlacionar todo seu 
conteúdo”.

 Era uma manhã de outono de 2012. Eu caminhava pelo Quartie Latin 
em Paris enquanto observava os pintores vendendo suas obras na rua e as 
meretrizes fazendo compras na feira livre. Pensava sobre como tudo aquilo 
parecia decadentemente artificial, voltado apenas para o turista ter uma sensação 
de retorno à Belle Époque. Mas eu estava enganado.

 Para aquela viagem foi-me entregue um tablet contendo mapas, 
dicionários e guias. Aproveitando essa entrada na alta tecnologia, fui atrás de 
livros digitais que sempre quis ler e que sabia que eram de domínio público. 
Um dos primeiros a colocar no dispositivo foi “The King in Yellow”, de Robert 
William Chambers. A primeira vez que ouvira falar algo sobre sua obra foi em 
um conto de Lovecraft, que você encontra na mesma antologia que mencionei 
acima.

 Chambers nasceu no dia 26 de maio de 1865, no estado de New York. De 
família nobre e abastada, formou-se em arte e foi conhecer o velho mundo. Foi 
em Munich, no ano de 1887, que ele escreveu seu primeiro livro. “In the Quarter” 
só foi publicado em 1894 e tratava sobre desventuras românticas dos boêmios 
habitantes do tal Quartier Latin, o famoso bairro latino de Paris de muitos 
bristôs, boa música e vida cultural ativa.  Esses mesmos temas e personagens 
retornariam na segunda edição de seu segundo livro: “The King in Yellow”. Dessa 
vez, fazendo uso de futurismo, o autor projeta os efeitos da chamada invasão 
amarela na capital francesa. Alemães declarando guerra, americanos contra-
atacando. Entre poeira e muros caídos, poetas se apaixonavam, se embebedavam 
e morriam, sempre nas mesmas quatro ruas do famoso bairro latino. 

Em um feriado de 2007 estava voltando de uma cidade próxima de onde 
moro. Eu havia levado um asiático amigo meu para presenciar uma festividade 
religiosa que mencionava tal livro. Meu telefone tocou dentro do carro. Número 
desconhecido, e de outra região. Atendi para ouvir uma voz masculina, firme, 
com um sotaque não tão diferente do meu. Foi assim que conheci o Denílson 
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E. Ricci e sua ideia de traduzir o nefasto volume um dia no futuro, mas só pude 
conversar com ele naquela noite, quando estava tomando conta da casa de uns 
amigos médio-orientais que passariam o mês fora. Eu ainda não podia imaginar 
quais rumos tudo aquilo tomaria, já que ao que estava me parecendo esse livro 
já estava me possuindo, já que me deparava com ele em qualquer lugar que 
eu estava. Descubro agora, enquanto escrevo essa introdução desse livro quase 
religioso.

 Falando em religião um dos pontos mais importantes do livro é o 
Símbolo Amarelo que tem implicações religiosas. E não é ele descrito como um 
pictograma chinês mesclado com uma letra árabe? Pelo menos, é esse tipo de 
situação que você encontrará no conto “The Yellow Sign”, numa das próximas 
páginas. Um símbolo que não pode ser possuído, pelo contrário, ele possui 
quem o lê ou guarda. O personagem dessa narrativa descobrirá isso em uma 
igreja.

 Já o protagonista da história “The Repairer of Reputations”, saberá ainda 
mais do que isso. Em outro futurismo de Chambers, nos Estados Unidos, boatos 
sugerem que alguém tem acesso à enlouquecedora peça “O Rei de Amarelo”. 
Dessa peça, nada ficamos sabendo, com exceção que há um personagem 
misterioso que dá título à ela e de um trecho de poema que supostamente 
aparece na segunda cena do primeiro ato (você também encontrará a “Canção 
de Cassilda” numas das próximas  páginas).

 Acredito que seja um alívio que tão pouco se conheça dessa peça. 
No melhor estilo lovecraftiano, ela arrasta seu leitor para um inferno 
pessoal de paranoia e alucinações. Não há informações de nenhum ator que 
tenha interpretado a encenação toda e sobrevivido. Deve ser por isso que 
o texto da obra foi proibido em diversos países e organizações eclesiásticas 
mundo afora. Por isso, e pelas menções a Carcosa, ao lago Hali e ao  
inominável Hastur.

 Após todos esses fatos, em janeiro desse ano eu mudava aleatoriamente de 
canal na televisão quando me deparei com uma série original de uma conhecida 
programação a cabo. Sim, era “True Detective”. Até aí, nada demais, nunca fui 
um fã ardoroso do gênero policial. Mas a situação mudou drasticamente quando 
vi espirais desenhadas e alguém com aparência maníaca citando Carcosa. 
Naquele momento eu poderia ter pensado que era uma referência ao conto de 
Ambrose Bierce no qual Chambers se baseou para escrever sua obra, mas só 
pude me lembrar de Denilson, da Clock Tower e de como as coisas se amarram  
na hora certa.
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 Carcosa, uma cidade localizada talvez em um planeta do aglomerado 
estelar Hyades, aparece nas próximas páginas, como parte da obra principal 
e como parte dos extras especialíssimos que essa edição trás. Mas eu estava 
falando sobre como as coisas se amarram na hora certa, e elas de fato se 
amarram. Até mesmo essa introdução. Pois é, ir e vir no tempo, nas memórias e 
nas informações, aqui, serve para te preparar para o que está por vir. Chambers 
não liga seus contos mantendo sempre o mesmo lugar e a mesma época. Ele faz 
uso de detalhes como sobrenomes, eventos aparentemente insignificantes e a 
cor amarela. Portanto, leia com muita atenção esse livro cheio de mistérios que, 
segundo a lenda, pode levar alguém ao mais completo devaneio.

 Não foi em Paris que li “The King in Yellow”. Eu o levei dentro de 
aparato eletrônico e o esqueci lá. Só então, no ano passado, quando o Denilson, 
já coproprietário da lista Culto Lovecraftiano, editor da melhor antologia sobre 
Lovecraft no Brasil e autor do mais importante site sobre o assunto em nossa 
língua (será ele o Rei Pálido Mascarado, um estranho em uma festa qualquer 
no Moulin Rougue?), me mandou uma mensagem anunciando o próximo 
lançamento da Clock Tower e me convidando para escrever essas atrasadas 
páginas, é que fui me dignar a ler a obra.

 Com um robusto estilo que se aproxima dos versos, tão comum aos 
escritores vitorianos, dez contos se desvelaram diante de meus olhos. Quatro 
deles, os quatro primeiros, eram sensacionais, aterrorizantes, intrigantes. Eles 
ditavam sobre a loucura e o horror que se abatia sobre leitores da tal famigerada 
peça e sobe aqueles que entraram em contato com o tal Símbolo Amarelo. 

Um desses contos, em especial, assombrou meus sonhos uma noite. “In 
the Court of the Dragon”, trata sobre um narrador e um organista de igreja 
(seria a mesma que vimos no “The Yellow Sign”?) cuja ligação se dá por visões, 
medos e uma entidade da qual nada sabemos. A entidade cita a Bíblia e aí pode 
estar implícito algo que a mente humana não poderia suportar. E pelo visto,  
não suportou.

 Especialistas em Chambers e recortes do “The New York Times” dizem 
que originalmente seu volume de contos sobre o estranho e o misterioso saiu 
em uma edição limitada e contendo apenas quatro contos. Nessa versão, a frase 
do Rei do Amarelo sobre a Bíblia é menos dúbia, mas muito mais polêmica. E é 
essa a versão que você tem em mãos nesse momento. Uma edição como o autor 
desejava, antes das intervenções de um editor visando um público leitor maior 
para consumir o livro. O editor estava errado? Claro que não! Sabemos o sucesso 
que se tornou “The King in Yellow”.
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 Entretanto, o que se diz é que o autor escreveu sobre o Símbolo Amarelo 
sob o efeito de uma bebida chamada Absinto, que recebeu o apelido de fada 
verde, devido às suas propriedades alucinógenas. Veja só, até a física das cores 
nos demonstra que tudo está amarrado. E como está! A mansão onde morou 
Chambers e onde foi escrito seu livro, ficou abandonada por décadas, sendo 
mais tarde invadida por usuários de outras substâncias alucinógenas.

 Segundo uma descoberta feita por um membro da família de Denilson 
que mora na Inglaterra, um desses frequentadores se chamava Robert Wright 
Trebor. Trebor nasceu nos Estados Unidos, lecionou na faculdade Helsinque, 
na Finlândia, e hoje reside na França, depois de ter sua carreira acadêmica 
confiscada e misteriosamente apagada. Ao lado do grego Chris Tamasaukas, 
esse profundo estudioso do “King in Yellow” afirma ter recuperado, quando 
jovem, os manuscritos originais da obra de Chambers, entre pedaços de móveis 
que eram usados para aquecer as noites solitárias na mansão abandonada. Fato 
esse comprovado pelos mesmos recortes do “The New York Times” onde cita a 
mansão do autor e o caos que tomou conta do lugar logo após seu falecimento. 
Vale ainda lembrar que as informações desse jornal são um dos poucos registros 
históricos da vida e obra do autor, usados como base para a biografia que está 
nesse livro.

 A primeira tradução francesa parece concordar com estas duas figuras 
obscuras. Quando o editor original resolveu alcançar um público maior, 
ele sugeriu que Chambers adicionasse ao volume outros quatro contos que 
ele havia escrito, que diziam mais respeito ao romance que permeia “In the 
Quarter” do que às fantasias, devaneios e ficções de “The King in Yellow”. Por 
sua vez, esses contos, sozinhos, seriam insuficientes para formar um único livro. 
A forma encontrada para unir esses dois universos literários foi engenhosa,  
deve-se assumir.

 Primeiro, há dois poemas em prosa (gênero literário muito apreciado e 
bem executado por autores como Oscar Wilder, por exemplo, cuja peça “Salomé”, 
juntamente com o conto “The Mask of Red Death”, de Edgar Allan Poe, que 
também coroa extras desta edição que você está lendo agora, influenciaram 
diretamente no teor da tal peça maldita que liga as quatro histórias de terror 
originais de Chambers). Esses poemas em prosa tratam tanto de sonhos 
e alucinações sobre a morte, quanto sobre suspiros de poetas. É aí que livro 
caminha para os contos finais sobre os boêmios e prostitutas parisienses da Belle 
Èpoque.

 Mas a ligação não acaba aí. A segunda forma encontrada tanto pelo 
autor quanto pelo editor, foi inserir margaridas, objetos dourados e os olhos 
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de um gato, entre outras coisas amareladas, nos contos do Quartier Latin. Ora, 
amarelo é a cor do Rei e do Símbolo, mas amarelo, para a literatura decadentista 
que despontava na época, era a cor da inveja, da doença, da luxúria e dos bulbos 
incandescentes das lâmpadas elétricas. Nada mais propício, não é? Assim, 
o pequeno livro outrora intitulado “The Mask” (nome de um dos contos que 
compõe a tetralogia bizarra e macabra sobre a peça proibida) se tornou “The 
King in Yellow” que conhecemos hoje.

 Esse é o mistério desse livro.
 Essa versão, editada, posterior, conhecida do “King in Yellow” você 

já deve ter recebido digitalmente enquanto está lendo essa introdução. Ou 
irá receber muito em breve, não se preocupe. A versão que você segura agora 
enquanto sacode num meio de transporte coletivo ou sentado confortavelmente 
em sua poltrona, é a versão como Chambers inicialmente imaginou e produziu. 
Isso sé é possível, provavelmente pela primeira vez no mundo, graças ao esforço 
de Denilson, familiares e amigos, para traduzir corretamente as expressões 
idiomáticas do dialeto cockney, que um dos personagens no mais importante 
conto deste livro (não à toa, o conto de abertura), “The Repairer of Reputations”, 
usa. Perceba como esse tipo de cuidado ajuda a tornar essa edição tão especial.

Então, será o cockney que nos trouxe aqui? Ou será que foi Híades, 
brilhando em nosso céu há mais de milhões de anos? Ou será que o início de 
tudo isso está no reino infernal de Hades, senhor grego dos mortos, cujo nome se 
relaciona com o do aglomerado estelar? Ou terá sido meu passeio pelo Quartier 
Latin? De minha parte, só posso pensar que palavras como França, amarelo, 
invasão e máscara, entre outras, apareceram nas páginas anteriores várias vezes, 
mas com contextos sempre diferentes.

 Isso me lembra de um diálogo que pôde ser visto ao longo da série 
“True Detective” (com um assassino serial seguindo uma seita inspirada em 
“The King in Yellow”). Um dos personagens diz: “A estrela negra ascende. Eu 
sei o que acontece em seguida. Eu vi você no meu sonho. Agora você está em 
Carcosa, comigo. Ele te vê. Você fará isso de novo. O tempo é um círculo plano”. 
Garanto, assim será sua leitura das próximas páginas. Você acabará e irá reler. 
Você procurará a linha que define esse círculo de histórias. Você verá Carcosa, 
comigo, com Chambers, com Hastur.

 E aqui estamos. Mais uma vez a Editora Clock Tower nos entrega um 
volume de qualidade de alguma obra fundamental do horror. Você sabe, o 
primeiro livro foi “O Mundo Fantástico de H. P. Lovecraft” e lá, abrindo o conto 
mais famoso do autor, encontramos a frase que define exatamente a que me 
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proponho agora: “A coisa mais misericordiosa no mundo, acho, é a inabilidade 
da mente humana em correlacionar todo seu conteúdo”

Eli A. Soldi.
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“Ne raillons pas les fous; leur folie dure plus longtemps que la nôtre… Voilà toute 
la differénce.”1  

Por volta do fim do ano de 1920, o governo dos Estados Unidos havia 
praticamente completado o programa adotado durante os últimos meses da 
administração do presidente Winthrop. O país estava aparentemente tranquilo. 
Todos sabiam como foram resolvidas as questões tributárias e trabalhistas. A 
guerra com a Alemanha, em um incidente pelo embargo, por parte desse país, 
às Ilhas Samoa, não deixou cicatrizes visíveis sobre a república, e a ocupação 
temporária de Norfolk pelo exército invasor fora esquecida na alegria de 
repetidas vitórias navais e com a subsequente e ridícula situação das forças do 
general Von Gartenlaube no estado de Nova Jersey. Os investimentos cubanos 
e havaianos lucraram cem por cento e o território de Samoa, como um posto 
de abastecimento de carvão, bem valeu seu custo. O país estava em um estado 
esplêndido de defesa. Cada cidade da costa havia sido bem-provida de fortificações 
em terra; o exército, sob o olhar parental do estado-maior, organizado de acordo 
com o sistema prussiano, ampliou-se para trezentos mil homens, com um 
contingente reserva de um milhão; e seis magníficas esquadras de cruzadores e 
navios de guerra patrulhavam as seis estações de mares navegáveis, deixando-
se uma reserva a vapor amplamente preparada para controlar as águas locais. 
Os senhores do Oeste haviam, finalmente, sido compelidos a reconhecer que 
uma universidade para o treinamento de diplomatas era tão necessária quanto 
escolas de direito são para a formação de advogados; consequentemente, não 
éramos mais representados por compatriotas incompetentes. A nação estava 
próspera. Chicago, por um momento paralisada depois de um segundo grande 
incêndio, havia se levantado de suas ruínas, branca e imperial, e mais bonita que 
a cidade branca que fora construída para diversão da nação em 1893. Por todos 
os lugares, a boa arquitetura estava substituindo a arquitetura de má qualidade, 
e, mesmo em Nova York, um desejo repentino por decência havia varrido uma 
grande porção dos horrores existentes. Ruas foram alargadas, propriamente 
pavimentadas e iluminadas, árvores foram plantadas, praças foram projetadas, 
estruturas elevadas foram demolidas e vias subterrâneas construídas para 
substituí-las. Os novos edifícios governamentais e quartéis eram amostras 
excelentes de arquitetura, e o longo sistema de píeres de pedra que cercava 
completamente a ilha havia sido transformado em parques que se revelavam 

O Reparador de Reputações
I
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como uma bênção à população. O subsídio para o teatro e a ópera estatais trouxe 
sua própria recompensa. A Academia Nacional de Design muito se assemelhava 
às instituições europeias do mesmo tipo. Ninguém invejava o secretário de 
Belas-Artes, muito menos seu gabinete e sua pasta. O secretário de Silvicultura e 
Preservação da Caça gozava de um momento muito mais calmo graças ao novo 
sistema da Polícia Montada Nacional. Havíamos lucrado bastante por meio dos 
últimos tratados com a França e a Inglaterra; a expulsão dos judeus estrangeiros 
como uma medida de autopreservação, a criação do novo estado negro 
independente de Suanee, o controle da imigração, as novas leis concernentes à 
naturalização e a centralização gradual de poder no executivo contribuíram para 
a calma e a prosperidade da nação. Quando o governo solucionou o problema 
dos índios e esquadrões de patrulheiros da cavalaria indígena em vestimentas 
nativas foram substituídos por organizações deploráveis, atreladas à retaguarda 
de regimentos moldados por um antigo secretário de Guerra, a nação soltou 
um longo suspiro de alívio. Quando, depois do colossal Congresso de Religiões, 
o fanatismo e a intolerância foram enterrados em suas sepulturas, e a bondade 
e a caridade começaram a unir seitas antes inimigas, muitos pensaram que o 
milênio chegara, ao menos no Novo Mundo, que, afinal de contas, é um mundo 
por ele mesmo. 

Mas autopreservação é a lei primordial, e os Estados Unidos tiveram de 
observar, em pesar impotente, enquanto a Alemanha, a Itália, a Espanha e a 
Bélgica se contorciam nos espasmos da anarquia, enquanto a Rússia, assistindo 
do Cáucaso, as parou e as capturou uma a uma.

Na cidade de Nova York, o verão de 1899 foi marcado pela desmontagem 
das linhas férreas elevadas. O verão de 1990 viverá na memória dos nova-
iorquinos por muito tempo; a estátua do Dodge foi removida naquele ano. No 
inverno seguinte, iniciou-se aquela agitação pela revogação das leis que proibiam 
o suicídio, o que deu à luz seu último fruto, em abril de 1920, quando a primeira 
Câmara Letal do governo foi inaugurada na Washington Square. 

Aquele dia, saindo da casa do dr. Archer, caminhei pela Madison Avenue, 
onde estivera por mera formalidade. Desde aquela queda do meu cavalo, quatro 
anos antes, tive problemas com dores na parte posterior de minha cabeça e no 
pescoço, mas agora por meses elas têm estado ausentes, e aquele dia o médico me 
mandou embora dizendo não haver nada mais em mim a ser curado. Quase não 
valia a pena pagar por suas consultas para ele me dizer isso; eu sabia disso por 
mim mesmo. Ainda assim, não neguei a ele o dinheiro. O que me perturbava era 
o erro que ele cometera inicialmente. Quando eles me pegaram do pavimento 
onde eu havia caído inconsciente, e alguém por misericórdia meteu uma bala 
na cabeça do meu cavalo, fui levado ao dr. Archer, e ele, declarando meu 
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cérebro afetado, me internou em seu sanatório particular, onde eu era obrigado 
a suportar tratamento para insanidade. Finalmente ele decidiu que eu estava 
bem, e eu, sabendo que minha mente sempre estivera tão saudável quanto a 
dele, se não mais saudável, “paguei minha taxa escolar”, como ele, brincando, 
a chamava, e parti. Disse a ele, sorrindo, que me vingaria por seu erro, ele riu 
entusiasticamente e me pediu para ligar de vez em quando. Eu o fiz, esperando 
por uma chance de acertar as contas, mas ele não me deu nenhuma, e eu disse a 
ele que esperaria.

A queda do meu cavalo felizmente não deixara qualquer sequela; pelo 
contrário, havia mudado todo meu caráter para melhor. Então um rapaz 
almofadinha e preguiçoso, me tornei ativo, enérgico, moderado e acima de 
tudo — ah, acima de tudo realmente — ambicioso. Havia apenas uma coisa 
que me perturbava: eu ria de minha própria inquietação, contudo, ela ainda me 
perturbava.

Durante minha convalescência, comprei e li pela primeira vez O Rei 
de Amarelo. Lembro-me, depois de terminar o primeiro ato, que me ocorreu 
que seria melhor parar de ler ali. Levantei-me e arremessei o livro na lareira; o 
volume atingiu a grelha barrada de proteção e caiu aberto exatamente ao meio 
sob a luz da lareira. Se eu não tivesse tido um vislumbre das palavras de abertura 
no segundo ato, jamais o teria terminado, mas enquanto eu parava para pegá-
lo, meus olhos se tornaram fixos na página aberta, e com um grito de terror, 
ou talvez tenha sido de uma alegria tão pungente que a senti em cada nervo, 
arrebatei a coisa das brasas e me arrastei tremendo para meu quarto, onde li e 
reli, e chorei e ri e tremi com um horror que às vezes ainda me assalta. Essa é a 
coisa que me perturba, por não poder esquecer Carcosa, onde estrelas negras 
pendem dos céus; onde as sombras dos pensamentos dos homens se estendem 
pelo entardecer, quando os sóis gêmeos se escondem dentro do lago de Hali; e 
minha mente guardará para sempre a lembrança da Máscara Pálida. Oro para 
que Deus amaldiçoe o escritor, como o escritor amaldiçoou o mundo com esta 
bela, estupenda criação, terrível em sua simplicidade, irresistível em sua verdade 
— um mundo que agora treme diante do Rei de Amarelo. Quando o governo 
francês confiscou os exemplares traduzidos que haviam acabado de chegar a 
Paris, Londres, é claro, se tornou ávida para lê-lo. É bem sabido como o livro 
se espalhou como uma doença infecciosa, de cidade a cidade, de continente 
a continente, proibido aqui, confiscado ali, denunciado pela imprensa e pelos 
religiosos, censurado até mesmo pelo mais avançado dos anarquistas letrados. 
Nenhum princípio definido foi violado naquelas páginas perversas, nenhuma 
doutrina promulgada, nenhuma convicção ultrajada. Não poderia ser julgado 
por qualquer padrão conhecido; ainda, embora fosse reconhecido que a nota 
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suprema da arte fora atingida com O Rei de Amarelo, todos sentiram que a 
natureza humana não poderia suportar a tensão nem tirar algo de valor 
de palavras nas quais a essência do mais puro veneno ocultara-se. A exata 
banalidade e inocência do primeiro ato apenas permitiam que o golpe que vinha 
depois caísse com efeito ainda mais terrível. 

Foi, eu me lembro, em 13 de abril de 1920 que a primeira Câmara Letal 
do governo foi inaugurada no lado sul da Washington Square, entre a Wooster 
Street e o lado sul da Quinta Avenida. O quarteirão, que outrora consistia de 
muitos velhos edifícios dilapidados, usados como cafés e restaurantes por 
estrangeiros, foi adquirido pelo governo no inverno de 1898. Os cafés franceses 
e italianos foram demolidos; o quarteirão inteiro foi fechado por uma cerca de 
aço dourado e transformado em um jardim agradável com gramado, flores e 
fontes. No centro do jardim havia um edifício pequeno e branco, severamente 
clássico em sua arquitetura, e cercado por arbustos floridos. Seis colunas jônicas 
suportavam o teto, e a única porta era de bronze. Um grupo esplêndido de 
mármore das Moiras ficava diante da porta, o trabalho de um jovem escultor 
americano, Boris Yvain, que morreu em Paris com apenas 23 anos de idade. 

As cerimônias de inauguração progrediam à medida que eu cruzava a 
University Place e entrava na praça. Abri caminho através da multidão silenciosa 
de espectadores, mas fui parado na Fourth Street por um cordão de isolamento 
da polícia. Um regimento de lanceiros dos Estados Unidos estava ordenado em 
um cordão de isolamento ao redor da Câmara Letal. Em uma tribuna montada 
de frente para a Washington Square estava o governador de Nova York, e atrás 
dele agrupavam-se o prefeito de Nova York e Brooklin, o inspetor-geral de 
polícia, o comandante das tropas do estado, coronel Livingston, o apoio militar 
ao presidente dos Estados Unidos, general Blount, o comandante em Governor’s 
Island, o general de divisão Hamilton, o comandante da guarnição de Nova 
York e Brooklin, almirante Buffby, da rota no Rio Norte, o secretário de Saúde 
Lanceford, a equipe do National Free Hospital, os senadores Wyse e Franklin, de 
Nova York, e o comissário de serviços públicos. A tribuna estava cercada por um 
esquadrão de hussardos da Guarda Nacional.

O governador estava terminando sua réplica ao breve discurso do secretário 
de Saúde. Eu o ouvi dizer: “As leis que proibiam o suicídio e prescreviam punição 
para qualquer tentativa de autodestruição foram abolidas. O governo considerou 
adequado reconhecer o direito do homem de pôr fim a uma existência que pode 
ter se tornado intolerável a ele devido ao sofrimento físico ou desespero mental. 
Acreditamos que a comunidade será beneficiada pela remoção de tais pessoas de 
seu meio. Desde a aprovação desta lei, o número de suicídios nos Estados Unidos 
não aumentou. Agora que o governo determinou a criação de uma Câmara Letal 
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em cada cidade, cidadela e vila no país, resta apenas saber se aquela classe de 
criaturas humanas cuja desesperança inclui novas vítimas de autodestruição 
aceitará ou não o alívio a elas providenciado”. Ele parou e se voltou à Câmara 
Letal. O silêncio na rua era absoluto. “Ali, uma morte sem dor espera por aquele 
que não pode mais suportar os pesares desta vida. Se a morte é bem-vinda, que 
ele a procure ali.” Então, rapidamente se voltando para o assessor militar do 
presidente, ele disse: “Declaro a Câmara Letal aberta”, e de novo olhando a vasta 
multidão, ele gritou em uma voz clara: “Cidadãos de Nova York e dos Estados 
Unidos da América, por meio de mim o governo declara aberta a Câmara Letal”. 

O silêncio solene foi quebrado por um grito abrupto de comando; o 
esquadrão de hussardos seguiu a carruagem do governador, os lanceiros se 
viraram e ficaram em formação na Quinta Avenida para esperar pelo comandante 
da guarnição, e a polícia montada os seguiu. Deixei a multidão para observar a 
Câmara Letal de mármore branco e ficar boquiaberto, e, cruzando ao sul da 
Quinta Avenida, andei ao longo do lado ocidental da passagem para a Bleecker 
Street. Então virei à direita e parei diante de uma oficina sombria que exibia o 
aviso:  

Hawberk, Armeiro.
Olhei de relance pela porta de entrada e vi Hawberk ocupado em sua 

pequena oficina no fim do corredor. Ele olhou para cima, e, me vendo, gritou em 
sua voz profunda e forte: “Entre, sr. Castaigne!”. Constance, sua filha, levantou-
se para me encontrar enquanto eu entrava, e apertei sua bela mão, mas vi o rubor 
de desapontamento em suas bochechas e soube que era outro Castaigne que ela 
esperava, meu primo Louis. Ri de sua confusão e a elogiei pela faixa que bordava 
a partir de um prato decorativo. O velho Hawberk sentou-se, rebitando grevas 
gastas de uma armadura antiga, e o tim! tim! tim! de seu pequeno martelo soava 
agradavelmente em sua exótica oficina. Logo ele largou seu martelo e fez um 
estardalhaço momentâneo com uma pequenina chave inglesa. O bater macio da 
armadura enviou uma excitação de prazer através do meu corpo. Eu amava ouvir 
o som do aço esfregando no aço, o choque doce da marreta nas partes da coxa, e 
o tinir da cota de malha. Essa era a única razão pela qual fui visitar Hawberk. Ele 
nunca havia me interessado pessoalmente, nem Constance, exceto pelo fato de 
que ela estava apaixonada por Louis. Isso ocupava minha atenção e às vezes até 
mesmo me fazia ficar acordado à noite. Mas eu sabia em meu coração que tudo 
correria bem, e que deveria arranjar o futuro deles do mesmo modo que tinha 
como certo fazer o mesmo com meu amável médico, John Archer. Entretanto, 
jamais teria me preocupado em visitá-los se não fosse pelo fato de que, como 
disse, a música do martelo tilintante despertasse em mim essa forte fascinação. 
Eu poderia ficar sentado por horas ouvindo e ouvindo, e quando um raio de sol 
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perdido atingia o aço incrustado, a sensação que me atingia era quase intensa 
demais para suportar. Meus olhos ficavam fixos, dilatando com um prazer que 
dilatava cada nervo quase até a ruptura, até algum movimento do velho armeiro 
bloquear o raio de sol; então, ainda tremendo secretamente, eu me encostava e 
ouvia de novo o som do pano de polir, uish! uish! esfregando a ferrugem dos 
rebites. 

Constance trabalhava com o bordado sobre os joelhos, pausando de vez 
em quando para examinar mais de perto o padrão no prato decorativo do Museu 
Metropolitano. 

“Para quem é isso?”, perguntei.

......................................................................................
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