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7

(1)

Ilustre padrinho,
Inauguro com estas palavras o diário que me comprometi a man-

ter para o senhor — não sei de outras mais justas!
Muito bem. Local: finalmente a bordo do navio. Ano: o senhor já 

sabe. Data? O importante, decerto, é que se trata do primeiro dia da 
minha passagem ao outro lado do mundo, assinalado com o número 
“um” que inscrevo agora acima desta página. Pois o que estou prestes 
a escrever será o registro do nosso primeiro dia. O mês ou o dia da 
semana pouco importam, já que em nossa longa passagem desde o 
sul da velha Inglaterra aos Antípodas atravessaremos a geometria das 
quatro estações!

Nesta mesma manhã, antes de deixar o saguão, fiz uma visita a 
meus irmãos caçulas, e que enorme trabalho deram eles à velha Dob-
bie! O pequeno Lionel executou o que acreditava ser uma dança de 
guerra aborígene. O pequeno Percy deitou-se de costas e esfregou a 
barriga, soltando tremendos gemidos para demonstrar os resultados 
maléficos de ter me devorado! Dei-lhes uns bons cascudos para que 
assumissem as atitudes contristadas de praxe e tornei a descer para 
onde minha mãe e meu pai esperavam. Terá ela forjado uma ou outra 
lágrima? Não, eram autênticas, pois senti no meu próprio peito um 
calor talvez julgado impróprio a um homem de verdade. Ora, até meu 
pai — acho que temos valorizado o sentimentalismo de Goldsmith e 
Richardson em detrimento da vivacidade do velho Fielding e Smollet! 
Vossa senhoria decerto se convenceria de meus méritos se tivesse ou-
vido as preces em minha intenção, como se eu fosse um condenado 
metido em grilhões em vez de um jovem cavalheiro a caminho de 
auxiliar o governador na administração de uma das colônias de Sua 
Majestade! Senti grande consolo graças aos evidentes sentimentos 
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de meus pais — e graças também aos meus próprios sentimentos! 
O vosso afilhado é no fundo uma boa pessoa. Precisei descer toda a 
entrada, passar pela casa do caseiro até chegar à primeira curva no 
moinho, para me recuperar!

Pois bem, em suma, estou a bordo. Subi pelo costado bojudo e 
alcatroado que em seus primeiros anos talvez tenha feito parte das 
formidáveis muralhas de madeira da Inglaterra. Passei por uma espécie 
de porta baixa, entrando na escuridão de um convés, ou algo parecido, 
e sufoquei ao primeiro fôlego. Deus do céu, que cheiro nauseabundo! 
Via-se uma grande azáfama e confusão em meio à penumbra artificial. 
Um sujeito que se apresentou como meu criado conduziu-me a uma 
espécie de baia contra o costado da embarcação, que garantiu ser mi-
nha cabine. É um homem velho e manco, com um rosto anguloso e 
um punhado de cabelo branco de cada lado. Esses tufos agarram-se 
à sua cachola, permeados por uma calva lustrosa.

“Meu bom sujeito”, disse eu, “que fedor é esse?”
Ele empinou o nariz pontudo e olhou atentamente em volta 

como se pudesse ver o fedor em vez de cheirá-lo. “Fedor? Que fedor, 
cavalheiro?”

“O fedor”, retorqui, tapando o nariz e a boca com a mão, a sufocar; 
“a fedentina, o mau cheiro, chame-o como quiser!”

É bem-humorado esse Wheeler. Deu-me um sorriso então, como 
se o convés, rente sobre nossas cabeças, tivesse se aberto e deixado 
entrar alguma luz.

“Cavalheiro!”, disse. “Logo o senhor se acostumará a isso!”
“Não quero me acostumar! Onde está o capitão deste barco?”
Wheeler desfez o lampejo de seu semblante enquanto abria a 

porta de minha baia.
“Também não há nada que o capitão Anderson possa fazer, ca-

valheiro”, respondeu. “É da areia e do cascalho. O lastro dos novos 
navios é de ferro, mas este é de época mais antiga. Se fosse de meia-
-idade, como se diz, teriam cavado e retirado esse lastro. Mas não é o 
caso. É bem velho, o senhor sabe. Não iriam querer remexer as suas 
entranhas.”

“É um verdadeiro cemitério, então!”
Wheeler pensou um instante.
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“Quanto a isso, nada posso lhe dizer, cavalheiro, por não ter estado 
nele antes. Agora sente aqui um pouco, vou trazer-lhe um conhaque.”

Dito isto, desapareceu antes que eu pudesse falar de novo, e 
fiquei ali obrigado a inalar aquele ar entre as cobertas. Então lá estava 
eu, e aqui estou.

Deixe-me descrever o que será meu alojamento até que eu possa 
conseguir uma acomodação mais digna. A baia contém um beliche 
que parece um cocho, junto ao costado do barco, com duas gavetas 
construídas embaixo. Em uma extremidade da baia há uma peça de 
madeira dobrável que pode ser arriada e usada como escrivaninha, e 
na outra uma bacia de lona, com um balde embaixo. Suponho que 
haja no navio algum local mais confortável para a prática de nossas 
funções naturais! Há espaço para um espelho sobre a bacia e duas 
prateleiras destinadas a livros ao pé do beliche. Uma cadeira de lona 
é o único móvel neste nobre compartimento. Existe uma abertura 
razoável na porta, à altura da vista, que filtra alguma luz do dia, e as 
paredes de cada lado estão dotadas de ganchos. O piso, ou coberta, 
como devo chamá-lo, tem sulcos profundos o bastante para torcer 
um tornozelo. Creio que esses sulcos foram provocados pelas rodas 
de ferro das carretas dos canhões, na época em que o barco ainda era 
bastante novo e ágil para navegar com seu armamento completo! A 
baia é novidade, mas o teto — tombadilho superior? — e o costado, 
por trás de meu beliche, estão velhos, gastos, lascados e muito remen-
dados. Imagine-me obrigado a morar em uma baia, em uma pocilga 
assim! Entretanto, hei de tolerar a situação com bom humor até que 
possa ver o capitão. O ato de respirar já diminuiu minha consciência 
do mau cheiro, e o generoso copo de conhaque que Wheeler trouxe 
quase me reconciliou com a fedentina.

Mas como é barulhento este mundo de madeira! O vento su-
doeste, que nos obriga a ficar ancorados, ribomba e assobia no cordame 
e troveja sobre as suas — nossas (porque estou resolvido a aproveitar 
esta longa viagem para dominar inteiramente as coisas do mar) velas 
ferradas. Rajadas de chuva tamborilam em cada centímetro do barco, 
como se fossem tambores a dar um toque cavo de retirada. Como 
se não bastasse, chegam-nos da proa, alcançando até este convés, os 
balidos de carneiros, os mugidos de gado, gritos de homens e, sim, 
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gritos agudos de mulheres! Faz também bastante barulho aqui. Minha 
baia, ou pocilga, é apenas uma entre outra dúzia de semelhantes deste 
lado da coberta, dando para outras tantas do lado oposto do convés. 
Um vestíbulo vazio separa as duas fileiras e é interrompido apenas 
pelo enorme cilindro ascendente de nosso mastro de mezena. Wheeler 
garante que a sala de jantar dos passageiros fica no fim desse vestíbu-
lo, tendo de cada lado os cubículos destinados às suas necessidades. 
Figuras indistintas passam ou permanecem em grupos no vestíbulo. 
São — somos — os passageiros, devo crer; e o motivo de um antigo 
vaso de guerra como este ser destarte transformado em cargueiro, 
navio de passageiros e de transporte de animais de criação só pode 
ser explicado pelos apuros em que se encontram nossas senhorias do 
almirantado, com mais de seiscentos vasos de guerra em serviço.

Wheeler acabou de me dizer neste instante que jantaremos 
den  tro de uma hora, às quatro. Diante do meu comentário de que 
solicitaria acomodações mais amplas, parou um momento para refle-
tir, respondendo em seguida que seria um assunto algo difícil e que 
me aconselhava um pouco de paciência. Diante da indignação que 
demonstrei por se utilizar uma embarcação tão decrépita em uma 
viagem como esta, ele, em pé à porta da baia, com um guardanapo 
dobrado no braço, transmitiu-me o mais plenamente possível sua 
filosofia de marinheiro — vejamos: ora, cavalheiro, o navio flutuará 
até que afunde; e ainda: ora, cavalheiro, ele foi feito para afundar; com 
tal preleção sobre a vantagem do barco ficar fundeado, sem ninguém 
a bordo exceto pelo contramestre e o carpinteiro, e também sobre a 
facilidade de ficar preso a amarras à boa e velha moda, em vez de a uma 
velha e terrível corrente de ferro que chocalha como um cadáver na 
forca, ele fez meu ânimo afundar até o lastro imundo do navio! Que 
desprezo dispensou ao chapeamento de cobre! Descobri que nossa 
calafetagem é feita apenas com breu, por dentro e por fora, como o 
mais velho dos navios, cujo primeiro comandante foi ninguém mais 
nem menos que o capitão Noé! O conforto que Wheeler me deu, ao 
se despedir, foi dizer que tinha certeza de “que ele era mais seguro 
ao vendaval do que muita embarcação mais rija”. Mais seguro! “Sim”, 
disse ele, “se pegarmos um vento forte, ele não desmanchará como 
uma bota velha.” Para dizer a verdade, ao deixar-me ele anulara todo 
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o bem que o conhaque fizera. Depois de tudo isso, descobri que seria 
necessário retirar todos os artigos de que precisaria durante a viagem 
dos meus baús, antes que fossem atirados lá embaixo! Tamanha é a 
confusão neste barco que não consegui encontrar ninguém com a 
autoridade de contrariar esta ordem especialmente tola. Resignei-me, 
portanto, mandando Wheeler tirar algumas de minhas coisas, sendo 
que eu mesmo arrumei os livros; depois vi os baús serem levados. 
Teria ficado zangado se a situação não fosse tão ridícula. Contudo, 
gostei de escutar parte da conversa entre o pessoal que os levou, seus 
termos eram tão náuticos. Deixei o dicionário de termos náuticos de 
Falconer ao lado de meu travesseiro; pois estou determinado a falar a 
língua do mar tão perfeitamente como qualquer um desses marujos!

mais tarde

Jantamos à luz de uma ampla janela da popa, em duas longas 
mesas, no meio de uma grande confusão. Ninguém sabia nada. Os 
oficiais não estavam presentes, os criados eram exigidos em demasia, 
a comida era ruim, meus colegas passageiros estavam de mau humor 
e suas senhoras à beira de um ataque histérico. Porém a visão dos 
outros barcos ancorados, à janela da popa, era inegavelmente esti-
mulante. Wheeler, meu guia e esteio, diz que é o resto do comboio. 
Garante que a confusão a bordo há de diminuir e que, como diz 
ele, nós nos acomodaremos — suponho que da mesma maneira que 
a areia e o cascalho se acomodaram — até que, se me for permitido 
julgar por alguns passageiros, acabaremos fedendo como o navio. 
Vossa senhoria talvez note certa irritação em minhas palavras. De 
fato, não fosse pelo vinho tolerável, eu estaria francamente zanga-
do. Nosso Noé, certo capitão Anderson, não se dignou a aparecer. 
Apresentar-me-ei a ele na primeira oportunidade, mas agora já está 
escuro. Amanhã de manhã me propus a examinar a topografia do 
barco e a travar conhecimento com os oficiais mais categorizados, se 
houver algum. Temos senhoras, algumas jovens, algumas de meia-
-idade, outras velhas. Temos alguns velhotes, um jovem oficial de 
exército e um reverendo mais jovem ainda. Este último, pobrezinho, 
tentou oficiar uma bênção à nossa refeição e desabou a comer tão 
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encabulado quanto uma noiva. Não consegui avistar o sr. Prettiman, 
mas creio que esteja a bordo.

Wheeler diz que o vento mudará à noite e que içaremos âncora, 
levantaremos vela, zarparemos, começaremos nossa longa viagem na 
virada da maré. Disse-lhe que sou bom marinheiro e observei o mesmo 
lampejo significativo, que não chega a ser um sorriso, passar pelo seu 
semblante. Tomei logo a resolução de ensinar boas maneiras a esse 
sujeito, na primeira oportunidade — contudo, à medida que escrevo 
justamente estas palavras, o aspecto de nosso mundo de madeira se 
transforma. Há um barulho esvoaçante e troante em cima, suponho 
que oriundo do velame solto. Há o trilar de apitos. Deus do céu, será 
possível gargantas humanas emitirem semelhantes ruídos? Mas isso e 
aquilo devem ser disparos de advertência! Do lado de fora da minha 
baia um passageiro caiu, praguejando muito, e as senhoras dão gritos 
estridentes, o gado muge, os carneiros balem. Tudo é uma confusão 
só. Estarão as nossas vacas a balir, os carneiros a mugir e as senhoras 
a praguejar contra o navio, desejando que todo seu madeirame arda 
nas chamas do inferno? A bacia de lona na qual Wheeler despejou 
água para mim deslocou-se de seu balancim e apresenta agora uma 
ligeira inclinação.

Içaram nossa âncora do fundo de areia e cascalho da Velha Ingla-
terra. Não terei nenhuma ligação com o solo pátrio por três, ou talvez 
quatro, cinco anos. Confesso que mesmo diante da perspectiva de uma 
ocupação interessante e vantajosa trata-se de um pensamento grave.

De que outro modo, já que estamos a ser graves, devo concluir 
o relato de meu primeiro dia ao mar, a não ser pela expressão de meu 
profundo agradecimento? Foi o senhor quem colocou o meu pé na 
escada, e a despeito da altura a que hei de chegar — devo prevenir 
vossa senhoria que a minha ambição não tem limites — jamais es-
quecerei a quem pertence esta mão bondosa que primeiro me ajudou 
a subir. Que eu jamais seja considerado indigno dessa mão, nem faça 
nada que seja indigno dela — é o voto, a intenção — do grato afilhado 
de vossa senhoria.

Edmund Talbot
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(2)

Coloquei o número “2” no começo deste registro, embora não saiba 
quanto hei de escrever hoje. Todas as circunstâncias conspiram contra 
o esmero na composição. Restaram-me poucas forças nos meus mem-
bros — a privada, a latrina —, rogo a ela que me perdoe por não saber 
como devo chamá-la, já que as sentinas, no linguajar rigorosamente 
náutico, ficam na parte dianteira do barco, os jovens cavalheiros 
deveriam dispor de um reservado e os tenentes de um — eu não sei o 
que teriam os tenentes. O movimento incessante da embarcação e a 
constante necessidade de adaptar meu corpo a ele…

Quis vossa senhoria recomendar-me que não lhe escondesse nada. 
Lembra-se de quando, saindo da biblioteca, o senhor me conduziu 
com um braço amigo em torno de meu ombro, exclamando na sua 
maneira jovial, “conte tudo, meu rapaz! Não esconda nada! Deixe-me 
viver de novo por seu intermédio!”. Mas eis que o diabo interferiu, 
e tenho estado terrivelmente nauseado e recolhido ao leito. Afinal 
de contas, não foi Sêneca que, próximo a Nápoles, se encontrou em 
minha situação? — o senhor há de lembrar — E se até um filósofo 
estoico pode ser humilhado por algumas milhas de águas encapela-
das, o que será de nós pobres mortais em alto-mar? Reconheço que a 
exaustão já me humilhou a ponto de verter lágrimas amargas, e que 
fui flagrado neste estado efeminado por Wheeler! No entanto, ele é 
um camarada valoroso. Debitei minhas lágrimas à exaustão, com o 
que concordou ele de bom grado.

“O senhor”, comentou ele, “é capaz de caçar o dia todo e depois 
dançar a noite toda. Mas se me pusessem, ou a maioria dos marujos, 
em um cavalo, nossos rins balançariam e despencariam até a altura 
dos joelhos.”

Ritos_Passagem.indd   13 07/01/22   07:55



14

Resmunguei qualquer resposta e ouvi que Wheeler tirava a rolha 
de uma garrafa.

“Lembre-se, cavalheiro”, disse, “que andar de navio é só uma 
questão de aprender. O senhor não demora a fazê-lo.”

Este pensamento me confortou, mas não tanto quanto o odor 
deleitável que cingiu minh’alma como o cálido sul. Abri os olhos e, 
veja só, não tinha Wheeler produzido uma enorme dose de elixir 
paregórico?! O gosto aprazível me fez regredir diretamente ao meu 
quarto de criança, e desta vez sem o acompanhamento melancólico 
das recordações de casa e da infância! Dispensei Wheeler, cochilei um 
tanto e depois dormi. De certo, a papoula teria sido de mais proveito 
ao velho Sêneca que sua filosofia!

Acordei de sonhos estranhos e em meio a uma escuridão tão 
espessa que não soube onde estava, mas logo me lembrei, e descobri 
que nosso avanço aumentara sensivelmente. Gritei imediatamente 
por Wheeler. No terceiro grito — acompanhado, confesso, por mais 
pragas do que julgo adequado ao senso comum ou à conduta de um 
cavalheiro — ele abriu a porta de minha baia.

“Ajude-me a sair daqui, Wheeler! Preciso de um pouco de ar!”
“O senhor fique deitado mais um pouco, quieto, que em breve 

estará se sentindo firme como um tripé! Vou lhe trazer um caldo.”
Há ou é possível haver algo mais tolo e menos consolador que a 

perspectiva de imitar um tripé? Pois imaginei esses três pés tão mora-
listas e presunçosos quanto uma assembleia de metodistas. Praguejei 
na cara do homem. No entanto, no frigir dos ovos, ele estava sendo 
bastante razoável. Explicou que passávamos por uma ventania. Achou 
que minha sobrecasaca, com suas capas triplas, era fina demais para 
que eu arriscasse enfrentar os salpicos de espuma salgada. Acrescentou, 
misteriosamente, que não gostaria que eu parecesse um capelão! Ele 
mesmo, porém, tinha em mãos uma roupa nova de oleado amarelo. 
Disse, com bastante perspicácia, que a comprara para um cavalheiro 
que não chegou a embarcar na ocasião. Era exatamente do meu ta-
manho e eu poderia ficar com ela pelo mesmo preço que ele pagou. 
Depois, ao término da viagem, revenderia a ele, já usada, se assim 
quisesse. Fechei negócio imediatamente diante dessa oferta muito 
vantajosa, pois o ar abafado me sufocava e eu ansiava pelo ar livre. 
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Ele me enfiou e atou dentro daquela roupa, empurrou meus pés em 
botas de borracha da Índia e ajeitou um chapéu de oleado na minha 
cabeça. Gostaria que vossa senhoria pudesse me ver, pois eu parecia um 
autêntico marujo, por mais que cambaleasse! Wheeler me ajudou a sair 
para o vestíbulo, lavado pelo mar. Continuou a tagarelar dizendo, por 
exemplo, que deveríamos aprender a ter uma perna mais curta que a 
outra, como os carneiros monteses. Disse-lhe, irritado, que desde que 
visitara a França durante o último período de paz sabia reconhecer 
um convés inclinado, já que eu não fizera a travessia andando sobre 
o mar. Saí para o poço e fui até a amurada de bombordo, ou seja, a 
parte mais baixa do convés. A mesa das enxárcias e a grande extensão 
dos enfrechates — ah, Falconer, Falconer! — estendiam-se acima de 
minha cabeça, e ainda mais acima inúmeras cordas cujo nome eu não 
sabia gemiam, rangiam, assobiavam. Via-se também um foco de luz, 
mas a espuma vinha voando da parte alta a estibordo, e as nuvens que 
passavam depressa não nos pareciam ultrapassar os mastros. Estávamos 
acompanhados, é evidente, sendo que o resto do comboio vinha a 
estibordo e já mostrava suas luzes, ainda que a espuma e a neblina 
esfumaçada as embaçassem. Eu respirava com uma facilidade extraor-
dinária depois da fedentina de minha baia, e ainda que não pudesse, 
esperava que aquele tempo horrível, e até violento, varresse um pouco 
o seu fedor. Um tanto quanto recuperado, contemplei-me e vi que 
meu interesse e raciocínio se restabeleciam pela primeira vez desde que 
levantamos âncora. Olhando para cima e para trás, podia ver os dois 
timoneiros ao leme, figuras pretas envoltas em capas, com os rostos 
iluminados por baixo, à medida que consultavam alternadamente a 
bússola iluminada e a posição das velas acima. Poucas delas estavam 
desfraldadas ao vento, creio que devido à inclemência do tempo, po-
rém soube mais tarde por Wheeler — esse Falconer ambulante — que 
era para não nos distanciarmos do resto do comboio, já que temos 
mais “pernas” que os outros barcos. Como ele sabe isso, se é que sabe 
de fato, é um mistério, mas afirma que abandonaremos a formação ao 
largo de Ushant, cedendo nosso vaso de guerra e pegando outro em-
prestado do comboio que nos acompanhará até a latitude de Gibraltar, 
ocasião em que seguiremos sozinhos, garantidos contra uma captura 
apenas pelos poucos canhões que nos restam e por nossa aparência 

Ritos_Passagem.indd   15 07/01/22   07:55



16

assustadora! É justo? Será que suas senhorias não se deram conta de 
qual futuro secretário de Estado lançaram despreocupadamente ao 
mar? Esperemos que, tal como o pão bíblico, elas tenham sucesso em 
me reaver! No entanto, a sorte foi lançada e é preciso correr o risco. 
Lá fiquei então, com as costas apoiadas na amurada, bebendo o vento 
e a chuva. Concluí que a maior parte de minha tremenda fraqueza 
se devia mais ao fedor da baia que ao movimento da embarcação.

Só restavam agora as últimas sobras de luz do dia, mas fui recom-
pensado em minha vigília pela percepção do mal a que eu escapara. 
Do nosso vestíbulo surgiu então, expondo-se ao vento e à chuva do 
poço, um vigário! Supus que fosse o mesmo sujeito que tentara aben-
çoar nosso primeiro jantar e a quem ninguém prestou ouvidos, salvo 
o Todo-Poderoso. Vestia calções até o joelho, um longo casaco e fitas 
do colarinho que se debatiam ao vento junto à garganta, como um 
pássaro preso se debatendo à janela! Segurava o chapéu e a peruca, 
esmagando-as com ambas as mãos, oscilando primeiro em um sentido, 
depois no outro, como um caranguejo embriagado. (Claro que vossa 
senhoria já viu um caranguejo embriagado!) Este vigário se virou, e 
como todas as pessoas desacostumadas a um convés inclinado, tentou 
subir com dificuldade, em vez de descer. Vi que estava a ponto de vo-
mitar pela palidez mesclada ao verdor de queijo mofado evidente em 
seu semblante. Antes que eu pudesse gritar um aviso, de fato vomitou, 
em seguida escorregou e caiu no convés. Pôs-se de joelhos — acho que 
sem intenção devota! — e então levantou-se no exato momento em 
que um corcovo do navio deu ao movimento uma energia adicional. O 
resultado é que veio meio correndo, meio voando pelo convés abaixo, 
e poderia muito bem ter passado direto pelos enfrechates de bombordo 
se eu não o tivesse segurado pelo colarinho! Olhei de soslaio seu rosto 
verde e molhado, em seguida o criado que serve aos passageiros de es-
tibordo, como o nosso Wheeler serve aos de bombordo, saiu correndo 
do vestíbulo, agarrou o homenzinho por baixo dos braços, pediu-me 
perdão e arrastou-o até sumir de vista. Eu praguejava contra o vigário 
por sujar meu oleado, quando um solavanco, um tremor e uma ducha 
mista de chuva e água do mar limparam oportunamente a sujeira. 
Por algum motivo, embora a água fizesse meu rosto arder, aquilo me 
deixou de bom humor. O que adianta a filosofia e a religião quando 
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o vento sopra e o mar fica encapelado? Ali quedei, segurando-me com 
uma das mãos, e comecei a avaliar positivamente toda aquela confusão, 
iluminada que estava pelo resto de luz. Nosso enorme e velho barco, 
com suas poucas velas encurtadas, das quais a chuva caía aos cântaros, 
esbofeteava o mar, empurrando as ondas de modo oblíquo, como um 
sujeito insolente que abre caminho à força no meio de uma multidão 
compacta. E tal como o insolente era capaz de encontrar aqui e ali um 
espírito semelhante ao seu, do mesmo modo o nosso barco era obstruí-
do vez ou outra, soerguido ou largado, ou talvez levasse um tapa na cara 
que cobrisse de espuma toda sua parte dianteira, em seguida o poço e 
o convés de ré, lavados pela água esbranquiçada. Comecei então, como 
disse Wheeler, a andar de barco. Os mastros se inclinavam um pouco. 
As enxárcias a barlavento estavam esticadas, as de sotavento, frouxas, 
ou quase isso. O enorme cabo do braço da verga grande balançava a 
sotavento entre os outros mastros; e aqui está uma questão que eu gos-
taria de frisar. Não se chega a compreender este vasto mecanismo aos 
poucos, nem se debruçando sobre diagramas em dicionários náuticos! 
A compreensão chega, quando chega, de repente, de estalo. Naquela 
semiescuridão, entre uma onda e outra, percebi que o barco e o mar 
eram compreensíveis não só em termos de sua engenhosidade mecânica, 
mas como — como o quê? Um cavalo, uma condução, um meio para 
se chegar a um fim. Este foi um prazer imprevisto. Foi, pensei talvez 
com um toque de condescendência, um adendo considerável à minha 
compreensão! Uma única escota, uma corda amarrada ao canto infe-
rior de uma vela a sotavento vibrava a alguns metros acima de minha 
cabeça; frenética, decerto, mas compreensível! Como se para reforçar 
o meu entendimento, no instante em que eu examinava a corda e sua 
função, ouviu-se um grande baque à frente, uma explosão de água e 
espuma, e a vibração da corda mudou — foi dividida pela metade, 
então por algum tempo sua extensão formou duas elipses estreitas que 
se tocavam nas extremidades — ilustrando, na verdade, o primeiro 
harmônico, como aquele ponto na corda do violino que, se tocado 
com bastante precisão, dará ao violinista o mesmo tom, uma oitava 
acima da nota de abertura.

Mas este barco tem mais cordas do que um violino, mais do que 
um alaúde, acho que mais do que uma harpa, e, sob a batuta do vento, 
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faz uma música infernal. Confesso que depois de algum tempo senti 
falta de companhia humana, mas a Igreja sucumbira e o Exército tam-
bém. Não há nenhuma dama que possa estar em outro lugar senão no 
seu beliche. Quanto à Marinha — bem, ela está literalmente em seu 
próprio elemento. Seus membros permanecem aqui e ali envoltos em 
oleados, todos de preto, com os rostos muito brancos pelo contraste. 
De perto, parecem apenas rochedos lavados pela maré.

Quando a luz desaparecera completamente, tateei de volta à 
minha baia e gritei por Wheeler, que veio logo, despiu meu oleado, 
pendurando-o em um gancho, onde ficou pendente, torto como um 
bêbado. Disse-lhe para me trazer um lampião. Ele respondeu que não 
podia. Isto me deixou zangado, mas ele explicou bem o motivo. Os 
lampiões representam um perigo para todos nós, porque se virarem 
não há como controlar as chamas. Mas posso ter uma vela, se quiser 
pagar, já que a vela se apaga ao cair, ainda que mesmo assim seja pre-
ciso tomar algumas medidas de segurança ao manuseá-la. O próprio 
Wheeler tinha um estoque de velas. Respondi que geralmente, achava 
eu, se compravam esses artigos do comissário de bordo. Depois de 
uma breve pausa, Wheeler concordou comigo. Mas achava que eu 
não ia querer tratar diretamente com o comissário de bordo, que 
vivia isolado e era raramente visto. Os cavalheiros costumavam não 
ter nenhum contato com ele, empregando seus criados para garantir 
a lisura e a transparência de suas transações. “Porque o senhor bem 
sabe”, disse ele, “como são os comissários!” Concordei com um ar de 
simplicidade, que — note bem vossa senhoria que eu estava voltan-
do a mim — disfarçou rapidamente a reavaliação que eu fizera de 
 Wheeler, de sua preocupação paternal e de sua disposição prestativa 
ao me servir! Resolvi descobrir e desmascarar sistematicamente os seus 
truques, superando-o naquilo que ele supunha fazer comigo. Então 
às onze horas da noite — seis badaladas, de acordo com o código 
náutico — aqui estou sentado à minha mesa dobrável, com este diário 
aberto diante de mim. Mas quantas páginas de trivialidades! Nada dos 
acontecimentos interessantes, das observações agudas e, ouso dizer, 
das centelhas de humor com as quais eu pretendia de início entreter 
vossa senhoria! Contudo, nossa passagem mal começou.
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