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Resumo 

 

 

Este projecto em Tradução, submetido no âmbito do mestrado em Estudos 

Ingleses e Americanos, tem por objectivo apresentar uma tradução comentada de três 

textos de narrativa breve do escritor Joseph Sheridan Le Fanu (Dublin, 1814 – Dublin, 

1873). São eles: “Catherine’s Quest”, “A Debt of Honor” e “The Fortunes of Sir Robert 

Ardagh”. 

O presente trabalho inclui um relatório onde são expostas e legitimadas as 

opções de tradução e onde se faz uma síntese das propostas de Guideon Toury, Andrew 

Chesterman e Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet que serviram como suporte teórico ao 

processo tradutório. Do trabalho constam ainda dados biobibliográficos sobre o autor, a 

contextualização das suas obras e a caracterização do corpus deste trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Tradução, Sheridan Le Fanu, Literatura Fantástica, Literatura 

Irlandesa, mansão. 

 



  

Abstract 

 

 

The aim of this project in Translation, submitted within the M. A. in English and 

American Studies, is to provide a commented translation of three short stories by the 

Irish author Joseph Sheridan Le Fanu (Dublin, 1814 – Dublin, 1873). The short stories 

are “Catherine’s Quest”, “A Debt of Honor” e “The Fortunes of Sir Robert Ardagh”. 

The present work includes a report, outlining and justifying the criteria that 

guided the translation options, as well as a summary of the approaches proposed by 

Guideon Toury, Andrew Chesterman, and Jean-Paul Vinay and Jean Darbelnet, which 

provide the theoretical framework for the translation process. This translation project 

further includes a short introduction to Sheridan Le Fanu’s life and work, an account of 

existing translations of his fiction into European Portuguese, and a characterization of 

the corpus used in this project. 

 

 

Keywords: Translation, Sheridan Le Fanu, Ghost Stories, Irish Literature, mansion.  
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Introdução 

 

 

Este trabalho tem por objectivo apresentar uma tradução comentada de três 

textos de narrativa breve do escritor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873). Os 

textos são: “Catherine’s Quest”, “A Debt of Honor” e “The Fortunes of Sir Robert 

Ardagh”. 

Na primeira parte do trabalho, colocar-se-á à disposição do leitor informação 

sobre a vida do autor e enquadramento cultural da sua obra. 

De seguida, considerar-se-á o corpus deste trabalho, procedendo-se a uma breve 

referência à estética literária patente nestes textos e caracterizando-se narratológica, 

temática e estilisticamente cada short story. 

Para encerrar a primeira parte, situar-se-ão cronologicamente as obras traduzidas 

do autor no contexto português. 

Na segunda parte do trabalho, dar-se-á conta da moldura teórica que sustentou as 

opções tradutórias deste trabalho. Assim, incluir-se-á uma apresentação dos principais 

pontos dos textos teóricos “The Nature and Role of Norms in Translation” de Guideon 

Toury, “A Methodology for Translation” de Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet e 

“Translation Strategies” de Andrew Chesterman, bem como uma listagem das opções 

tradutórias e das dificuldades sentidas ao longo do processo de tradução. 

Numa terceira e última parte, é apresentada a tradução das três short stories. 

Uma vez que Sheridan Le Fanu é relativamente desconhecido em Portugal e que 

são escassas as suas obras traduzidas no nosso país, espero, com o presente trabalho, 

contribuir para a promoção das mesmas e, quiçá, contribuir para a vaga de interesse pelo 

fantástico que terá já motivado a tradução de Carmilla. 
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1.1. Sheridan Le Fanu: Dados biobibliográficos 

 

 

Joseph Thomas Sheridan Le Fanu (também conhecido pelos pseudónimos 

Charles de Cresserons e Reverendo Francis Purcell) nasceu em Dublin a 28 de Agosto 

de 1814 no seio de uma família huguenote da alta burguesia que emigrara para a Irlanda 

na década de 1730. Era o mais velho dos quatro filhos de Emma Lucretia Dobbin e de 

Thomas Philip Le Fanu. Era, ainda, por parte da mãe, sobrinho-neto de Richard 

Brinsley Sheridan, o poeta e dramaturgo irlandês, autor da peça A School for Schandal 

(1777). 

Um ano após o seu nascimento, a família mudou-se para Phoenix Park, após o 

pai do autor ser nomeado capelão da Royal Hibernian Military School. 

Mais tarde, em 1826, a família instala-se em Abington, no condado de Limerick, 

onde o pai do autor fora nomeado reitor de Emly. Foi aqui, na Irlanda rural, que Le 

Fanu teve contacto com as tradições e superstições populares que viriam a influenciar a 

sua escrita futura. 

Em 1833, ingressou no Trinity College, em Dublin, para estudar Direito. Foi 

agraciado com várias distinções académicas, tendo sido eleito auditor da College 

Historical Society. Formou-se advogado, porém nunca exerceu a actividade, que 

abandonou em prol do jornalismo. Em 1838, a sua primeira short story, “The Ghost and 

the Bonesetter”, foi publicada na Dublin University Magazine, revista da qual se viria a 

tornar, em 1861, editor e proprietário. 

Em 1844, casou com Susanna Bennett, instalando-se com a mulher em 

Warrington Place, junto ao Grand Canal. O casal teve quatro filhos, Eleanor, Emma, 

Thomas e George. A vida matrimonial do autor, contudo, ficou marcada por 

dificuldades financeiras e pelo frágil estado de saúde da mulher. 

Em 1851, Le Fanu e Susanna mudaram-se para Merrion Square para a casa que 

fora dos pais dela, casa essa que nunca chegaria a ser sua. Com a morte da mulher, sete 

anos mais tarde, o autor retira-se quase completamente da vida social e torna-se um 

eremita. É por volta desta altura que lhe é atribuída a alcunha de “The Invisible Prince” 

(O Príncipe Invisível) dado o seu carácter reservado e estilo de vida noctívago. O seu 

filho, George, recordaria mais tarde que o pai começava a escrever durante a noite, à luz 

de duas velas, adormecendo por volta da meia-noite e acordando por volta das duas da 
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manhã, retomando a escrita à qual acrescentava pormenores dos sonhos que tivera. 

Adormecia, novamente, com o nascer do dia despertando ao fim da manhã para finalizar 

o texto. 

In a Glass Darkly, de 1872, foi a única colectânea de short stories publicada 

pelo autor em vida. Esta continha duas das obras pelas quais Le Fanu é mais conhecido: 

Green Tea e o romance vampiresco Carmilla. 

Um ano depois, a saúde do escritor começou a deteriorar-se: o stress e a falta de 

sono tinham-lhe afectado o corpo, principalmente o coração. Um dos sonhos recorrentes 

que tinha, e que o atormentava muitíssimo, era o de que vivia numa casa instável que 

ameaçava desabar sobre si. Quando morreu de ataque cardíaco, em 1873, o médico que 

o examinou terá dito “era o que eu temia, a casa ruiu finalmente”. Foi sepultado ao lado 

da mulher no jazigo da família dela no cemitério de Mount Jerome. 

Embora os seus maiores romances tenham permanecido na ribalta ao longo dos 

anos, a maioria das suas ghost stories caiu no esquecimento até M. R. James, também 

ele escritor de ghost stories, publicar, na década de 1920, uma colectânea do autor a que 

chamou Madam Crowl’s Ghost and Other Tales of Mystery, despoletando, uma vez 

mais, o interesse pelo autor e sua obra. 

Existe em Ballyfermot uma rua com o seu nome: Le Fanu Road. 
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1.2. Caracterização do corpus 

 

 

O corpus deste trabalho é constituído pelos seguintes textos: “Catherine’s 

Quest”, “A Debt of Honor” e “The Fortunes of Sir Robert Ardagh”. Estes inscrevem-se 

na estética do Romantismo Gótico, um subgénero do Romantismo, no qual proliferam 

temas como o pecado, a culpa e a auto-destruição. Partilham, no entanto, algumas 

características do movimento original, tais como o gosto pela natureza nocturna, pelas 

lendas e tradições, pelo folclore, uma predilecção especial pelo Outono e Inverno, o 

locus horrendus em detrimento do locus amoenus, um certo desalento e insatisfação em 

relação ao tempo presente (daí o fascínio por épocas passadas), a atracção pela 

melancolia, pela solidão, bem como uma valorização do sonho, do irreal e do devaneio. 

Como nos diz Lozes em “Le Fanu’s Houses”: “Le Fanu’s houses, fantastic expressions 

of a homesickness and discomfort related both to the past and to the present, appear as 

highly paradoxical places in which the occupants are almost strangers to themselves, 

constantly threatened by the unknown, madness and death.” (Lozes 1991:103). 

Passemos, então, agora, à caracterização individual de cada texto. 

“Catherine’s Quest” conta a história de uma jovem que, certa noite, durante um 

sonho, tem uma visão (uma espécie de epifania) sobre o passado que desencadeia toda a 

acção. Daí, na tradução do título, se ter optado pela palavra “visão” e não por “procura” 

ou “demanda” que seriam os equivalente mais óbvios em português. A história é-nos 

relatada por um narrador homodiegético, uma vez que a narrativa é feita por uma 

personagem da história, mas não pela sua protagonista. Há também uma instância de 

narrativa dentro da narrativa, isto é, a nível intradiegético, indicada no texto através de 

aspas curvas. O tempo histórico da acção, ou seja, a época em que os acontecimentos 

têm lugar, situa-se em meados do século XIX, se bem que haja uma analepse, pois é a 

partir do século XVII que se desenrola a intriga. É ainda de salientar a diferença de 

espaços: temos, por um lado, a casa, espaço físico, onde as personagens se movimentam 

e onde ocorrem os acontecimentos e, por outro, a visão/sonho da protagonista, espaço 

psicológico, formado pelo conjunto de elementos que representam a interioridade das 

personagens. A isto, junte-se, também, a figura da arca de madeira e o facto de esta 

funcionar como um espaço fechado dentro da própria mansão. Tal configura aquilo que 

nos diz Ingman em The History of the Irish Short Story: “Le Fanu used the tale to 
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portray psychological states, revealing minds on the brick of collapse at those moments 

when the barrier between the mortal and the spirit world seems to dissolve.” (Ingman 

2009:45). 

A segunda short story, “A Debt of Honor”, gira em torno da malquerença entre 

duas famílias vizinhas, os Ringwoods e os Maryons, a respeito de usurpações de direitos 

de propriedade. Tal como na primeira short story, também aqui o passado se manifesta 

no momento presente através do sonho de uma das personagens. De igual modo, 

também aqui o texto recorre a um processo de analepse através do qual dá a conhecer ao 

leitor acontecimentos passados pertinentes para a história. Importa, contudo, salientar 

que, em ambos os casos, se trata de analepses externas, o que significa que remetem 

para um momento anterior ao do tempo da história. O narrador é autodiegético, pois 

relata a história na qualidade de seu protagonista. Os espaços são, aqui, mais variados, 

sendo muitos deles exteriores: o cemitério, o bosque, o lago, o jardim de Inverno, se 

bem que, pela sua arquitectura, este último funcione mais como um espaço de transição 

entre o interior e o exterior. 

Finalmente, em “The Fortunes of Sir Robert Ardagh”, a história é-nos contada 

duas vezes sob pontos de vista diferentes. O narrador, o Reverendo Francis Purcell, que 

Le Fanu introduziu pela primeira vez na short story de 1838 “The Ghost and the Bone-

Setter”, é um narrador heterodiegético, isto é, uma entidade exterior à acção cuja função 

é meramente narrativa. A história, que tem como pano de fundo a Irlanda do século 

XVIII, gira em torno de um pacto faustiano em que o protagonista, um fidalgo 

expropriado, oferece a sua alma ao Diabo em troca de fortuna. Aliás, segundo Ingman, 

Le Fanu dá obliquamente voz às ansiedades subterrâneas de uma classe social 

privilegiada mas minoritária na Irlanda e em vésperas de se ver desapossada do seu 

estatuto: “Le Fanu expressed, through dreams, fantasy and the supernatural what could 

not be said out loud (…) the buried fears and anxieties of a class that anticipated its 

imminent demise.” (Ingman 2009:13). 

As ansiedades temáticas que marcam o enredo aliam-se à incerteza interpretativa 

que decorre da coexistência de duas versões da história em “The Fortunes of Sir Robert 

Ardagh”. Quanto à primeira versão da história, do ponto de vista da tradição, da 

crendice exacerbada, podemos, sob o prisma da religião, vê-la como a versão católica 

dos acontecimentos, ou pelo menos a versão da vox populi. Já a segunda, que reúne 

depoimentos reais e autenticados de testemunhas oculares (como o narrador faz questão 

de realçar no final), e comparativamente mais racional, seria a versão protestante. (Não 
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nos esqueçamos de que Le Fanu provinha de uma família de origem huguenote, o que 

pode demonstrar alguma parcialidade da sua parte). Esta última short story assume, 

ainda, quando comparada com as duas primeiras que são mais ricas em discurso directo, 

uma escrita mais descritiva, da qual são exemplo o relato inicial da paisagem, do castelo 

e da pessoa das duas irmãs. 

Mas voltemos agora à questão do espaço, mais concretamente à figura da casa, 

que, como vimos, desempenha em cada uma das três narrativas um papel muito 

importante. Não obstante a sua dimensão, estes velhos casarões assumem um carácter 

paradoxal na medida em que representam espaços fechados, escuros e tristes, propícios 

à introspecção, ao isolamento e à frieza emocional, daí as histórias transmitirem, 

amiúde, uma sensação de sufoco e claustrofobia. Nas palavras de Lozes: “Thus the 

house wields its power. Such is the Lefanunian theory of confinement: the ancient 

inevitability of violence that recurs and remains, the unalterable mark of history, of a 

troubled past which provides the scene for a plot that involves the collapse of a family, 

of a class, of a house.” (Lozes 1991:108). 

Por fim, no que diz respeito ao público-alvo, conclui-se que, devido aos temas 

que aborda e ao modo de escrita cuidado, erudito e, em certas ocasiões, 

pormenorizadamente descritivo, estas histórias se dirigem a um público 

maioritariamente adolescente/adulto com preferências por este género literário e, 

eventualmente, por literatura irlandesa. 

A tradução, enquanto processo de intermediação linguístico-cultural, é, sem 

dúvida, uma actividade que requer concentração, empenho, dedicação, bem como um 

determinado nível de competências linguísticas e culturais. É sempre preciso fazer 

ajustes, reformulações, releituras, enfim, a criatividade do tradutor está constantemente 

a ser posta à prova. Pessoalmente, são questões como a procura do registo, a decisão 

entre o uso de determinado tempo verbal em detrimento de outro, a busca extenuante 

por uma palavra sinónima de modo a evitar uma repetição inoportuna, a reestruturação 

de uma frase ou parágrafo, o aportuguesamento, ou não, de termos estrangeiros ou das 

formas de tratamento, a passagem de uma voz activa para uma voz passiva e vice-versa, 

entre outras, que fazem da tradução, e desta em particular, uma actividade tão 

interessante e singular. 
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1.3. Le Fanu no contexto português 

 

 

Embora seja considerado um dos mais importantes escritores de narrativas 

góticas e sobrenaturais, Sheridan Le Fanu é relativamente desconhecido em Portugal e 

as suas obras são publicadas muito pontualmente. Em finais dos anos 60, mais 

concretamente em 1969, foi publicada uma colectânea de short stories do autor 

intitulada Contos Fantásticos. Só mais tarde, em 1980, é que Carmilla, romance pelo 

qual Le Fanu é mais conhecido, chegaria aos leitores portugueses. Em 1983, foi a vez 

d’A Estalagem do Dragão Voador (The Room in the Dragon Volant). Seis anos mais 

tarde, em 1989, uma outra colectânea chega às livrarias: Perseguição Demoníaca (Thé 

Vert). Depois, em 1995, duas outras antologias são traduzidas para português: O 

Fantasma da Senhora Crowl (Madam Crowl’s Ghost) e Histórias de Lough Guir 

(Stories of Lough Guir). Finalmente, em 2005, talvez devido ao recente interesse pela 

temática do vampirismo, surge nas livrarias uma retradução do romance Carmilla. 

É de referir a distância temporal entre a publicação dos textos de Le Fanu e as 

traduções portuguesas, que poderão denotar o interesse contemporâneo pelo fantástico, 

tanto na literatura como no cinema. 
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2.1. Estratégias e metodologias de tradução 

 

 

Embora os textos de Gideon Toury, Andrew Chesterman e Jean-Paul Vinay e 

Jean Darbelnet sejam bem conhecidos no âmbito da disciplina dos Estudos de Tradução, 

julgo ser relevante e oportuno fazer aqui uma breve apresentação dos principais pontos 

de cada um para melhor justificar as escolhas tomadas ao longo do processo de 

tradução. 

Em The Nature and Role of Norms in Translation, Toury defende que a tradução 

“should rather be regarded as having a cultural significance” (Toury 1995:3). Para ele, a 

actividade tradutória deve desempenhar um papel social, sendo que, para se tornar 

tradutor dentro de determinado ambiente cultural, um indivíduo deve obedecer a um 

conjunto de normas específicas. 

Refere também que, na sua dimensão sócio-cultural, a tradução se encontra 

sujeita a constrangimentos que vão muito para além do Texto de Partida e das 

diferenças sistémicas entre línguas e tradições textuais. Deste modo, tradutores que 

trabalhem em condições diferentes irão adoptar estratégias diferentes que, 

consequentemente, darão origem a produtos finais diferentes. 

De seguida, Toury descreve a norma inicial como sendo a decisão prévia do 

tradutor em adoptar determinado comportamento perante o texto a traduzir. Segundo o 

autor: “a translator may subject him-/herself either to the original text, with the norms it 

has realized, or to the norms active in the target culture, or in that section of it which 

would host the end product. (…) Thus, adherence to source norms determines a 

translation’s adequacy as compared to the source text, subscription to norms originating 

in the target culture determines its acceptability.” (1995: 56-57). Uma tradução em 

adequação é, então, uma tradução na qual o texto é sujeito às normas da Cultura de 

Partida, sendo que para a tradução em aceitabilidade se adoptam as normas da Cultura 

de Chegada, criando, assim, um texto mais facilmente reconhecível pelo público leitor 

da mesma. 

No que diz respeito a normas aplicáveis à tradução, Toury distingue dois grupos 

principais: as normas preliminares e as normas operacionais. As normas preliminares 

dizem respeito às políticas de tradução e à sua orientação. As políticas determinam a 

escolha dos textos e o tipo de textos a traduzir em determinado momento, enquanto a 
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orientação determina o nível de tolerância para traduzir a partir de outras línguas que 

não a de origem. Finalmente, as normas operacionais orientam as decisões tomadas 

durante o acto de tradução em si, afectando, consequentemente, o núcleo do texto. 

Toury subdivide estas últimas, ainda, em dois grupos menores: as normas matriciais, 

que determinam a relação tradutória entre elementos do Texto de Partida e elementos do 

Texto de Chegada, a sua localização no texto e a sua segmentação textual, e as normas 

linguístico-textuais, que determinam a selecção de material para formular o Texto de 

Chegada ou substituir o material textual e linguístico original. Estas podem ser gerais, 

isto é, aplicáveis a qualquer tradução, ou particulares, e pertencendo a apenas um tipo 

específico de texto e/ou modo de traduzir. 

Chesterman, por sua vez, apresenta, também, as suas estratégias tradutórias. Para 

ele, estas são “a kind of process, a way of doing something” (Chesterman 1997:88). Por 

conseguinte: “to speak of translation strategies is thus to look at translation as an action, 

to place it in a wider context of action theory” (1997:88). Estas descrevem tipos de 

comportamentos linguísticos, sobretudo comportamentos linguístico-textuais. Por outras 

palavras, dizem respeito a operações que um tradutor efectua durante a formulação do 

Texto de Chegada. São, portanto, formas de manipulação textual, sendo possível 

observá-las directamente no produto da própria tradução, em cotejo com o Texto de 

Partida. 

Segundo nos diz Chesterman, existem dois tipos de estratégia: as globais e as 

locais. Como exemplo do primeiro tipo, e comum ao raciocínio de Toury, temos a 

decisão inicial do tradutor no que diz respeito à natureza da relação entre o Texto de 

Partida e o Texto de Chegada, ao grau de liberdade a ser adoptado na tradução e a que 

tipo de semelhança intertextual deve ser dada prioridade. Outro exemplo é a escolha do 

dialecto, ou seja, como e de que forma deve ser representado o dialecto do Texto de 

Partida. Ou, ainda, questões sobre se um Texto de Partida mais antigo deve ser 

actualizado ou se a sua historicidade deve ser mantida, uma questão aliás pertinente para 

o corpus deste trabalho. As estratégias locais, como o próprio nome indica, dizem 

respeito a problemas mais circunscritos, colocando-se questões do género: “Como 

traduzir esta estrutura? Este item? Esta ideia?” 

De seguida, o autor faz a distinção entre estratégias de compreensão e estratégias 

de produção. As primeiras dizem respeito à análise do Texto de Partida bem como à 

natureza da tarefa tradutória. Já as estratégias de produção são, no fundo, resultado de 
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várias estratégias de compreensão, isto é, dizem respeito à forma como o tradutor 

manipula o material linguístico de modo a produzir um Texto de Chegada adequado. 

Com efeito, se um tradutor, ao trabalhar determinado texto, não estiver satisfeito 

com o termo que lhe ocorre para traduzir esta ou aquela palavra, por outras palavras, se, 

ao ler o texto que produziu, este lhe parecer agramatical ou conflituoso do ponto de 

vista semântico, então o que o autor sugere é que este faça alterações. Essa sua 

insatisfação é, portanto, a prova da existência de um problema de tradução. Este modo 

de encarar as estratégias de uma forma mais pormenorizada é, pois, uma forma de as 

encarar como tipos de alterações. 

Chesterman propõe, então, uma classificação para essas alterações, recorrendo a 

uma terminologia que deseja manter “acessível e flexível e aberta”: “it is flexible and 

open-ended.” (1997:93). A classificação proposta abrange três grupos primários de 

estratégias: as sintáctico-gramaticais, as semânticas e as pragmáticas. No que diz 

respeito às sintáctico-gramaticais, Chesterman reconhece dez estratégias que manipulam 

a forma do texto. A primeira é a tradução literal, que o autor define como estando o 

mais próxima possível do Texto de Partida, ou seja, quando há uma total 

correspondência gramatical entre as duas línguas. A segunda é o empréstimo ou 

decalque, que corresponde à utilização de uma palavra ou sintagma da língua de partida 

não traduzida no Texto de Chegada. A terceira é a transposição, que consiste na 

alteração da classe de determinada palavra, por exemplo, muda-se um nome para verbo, 

um adjectivo para advérbio. A quarta é a mudança do tipo de unidade, que ocorre 

quando uma unidade gramatical do Texto de Partida é traduzida como uma unidade 

gramatical diferente no Texto de Chegada, por exemplo, uma oração que passa a frase, 

uma palavra que passa a sintagma, etc. A quinta estratégia é a mudança da estrutura 

sintagmática, e compreende, como o nome indica, alterações ao nível do sintagma, 

incluindo número, género, modo e tempo verbal, entre outras. A sexta é a mudança da 

estrutura oracional e diz respeito a alterações na estrutura da oração em termos dos 

sintagmas que a constituem, podendo incluir alteração de voz activa para passiva, de 

estrutura finita para não-finita, transitiva para intransitiva, etc. A sétima é a mudança da 

estrutura frásica, que provoca alterações na estrutura da frase, passando, por exemplo, 

uma oração subordinada para coordenada. A oitava estratégia é a mudança de coesão, 

que opera ao nível intra-textual e compreende, por exemplo, elipses, substituições, 

repetições, o uso de conectores de vários tipos. A nona é a mudança de nível, na qual o 

modo de expressão de determinado item muda de um nível para outro. Os níveis são: 
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fonológico, morfológico, sintáctico e léxico. Finalmente, a décima é a mudança de 

esquema retórico, que diz respeito aos tipos de alteração que os tradutores incorporam 

na tradução de esquemas retóricos tais como paralelismos, repetições, aliterações, ritmo 

métrico, etc. 

No que diz respeito às estratégias semânticas, Chesterman subdivide-as, 

também, num subgrupo de dez. A primeira é a sinonímia, que selecciona não o 

equivalente “óbvio” mas um sinónimo, por exemplo, para evitar uma repetição. A 

segunda é a antonímia, em que o tradutor selecciona um antónimo e o combina com um 

elemento de negação. A terceira é a hiponímia/ hiperonímia, em que um hipónimo é 

substituído por um hiperónimo ou vice-versa. A quarta estratégia é a conversão, que 

corresponde, geralmente, a pares de estruturas verbais que expressam a mesma ideia de 

pontos de vista opostos, por exemplo, “comprar” e “vender”. A quinta é a mudança do 

grau de abstracção, que compreende alterações de um nível mais abstracto para um mais 

concreto ou vice-versa. A sexta é a mudança distribucional, que corresponde a uma 

alteração na distribuição das mesmas componentes semânticas sobre mais itens 

(Expansão) ou menos itens (Compressão). A sétima estratégia é a mudança de ênfase, 

que acrescenta, reduz ou altera a ênfase dos elementos semânticos. A oitava é a 

paráfrase, que consiste numa tradução mais livre, mais solta do Texto de Chegada. A 

nona é a mudança de tropo, que diz respeito ao emprego de uma frase ou palavra no 

sentido figurado. Finalmente, a décima estratégia diz respeito a outras mudanças 

semânticas, tais como alterações de sentidos físicos, por exemplo de oral para visual, ou 

alterações na utilização dos deícticos, por exemplo “aqui” em vez de “ali”. 

Por fim, temos as estratégias pragmáticas que, segundo o autor, dizem respeito à 

selecção de informação no Texto de Chegada. Tal selecção depende do conhecimento 

do tradutor da leitura prospectiva da tradução, por outras palavras, é orientada segundo 

aquilo que o tradutor sabe, à partida, que se espera da sua tradução. Chesterman diz-nos, 

ainda, que estas estratégias resultam, muitas vezes, das decisões globais do tradutor que 

procura uma forma adequada de traduzir o texto como um todo. Deste modo, se as 

estratégias sintácticas manipulam a forma e as semânticas manipulam o sentido, pode, 

então, dizer-se que as estratégias pragmáticas manipulam a mensagem em si. 

À semelhança das estratégias sintáctico-gramaticais e semânticas, também as 

estratégias pragmáticas podem ser divididas num subgrupo. Temos, assim, em primeiro 

lugar a filtragem cultural, que descreve o modo como os itens do Texto de Partida são 

traduzidos como equivalentes culturais ou funcionais no Texto de Chegada para, assim, 
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estarem de acordo com as normas da língua de chegada. Esta estratégia assemelha-se, 

assim, à norma inicial de Toury. A segunda é a mudança do grau de explicitação, em 

que o tradutor opta por um maior grau de clareza (Explicitação) ou por um maior grau 

de latência (Implicitação). A explicitação, célebre por ser uma das estratégias de 

tradução mais comuns, diz respeito ao modo como o tradutor acrescenta explicitamente 

no Texto de Chegada componentes que estão implícitos no Texto de Partida. O processo 

de implicitação ocorre quando o tradutor sabe, à partida, o que os leitores do seu texto 

serão capazes de deduzir deixando, assim, implícitos determinados elementos da 

mensagem. A terceira estratégia é a mudança de informação, que compreende não só a 

adição de nova informação que se julgue ser relevante para o leitor do Texto de 

Chegada, informação essa que não está presente no Texto de Partida, mas também a 

omissão de informação que, no Texto de Chegada, se julgue ser irrelevante. A quarta é a 

mudança interpessoal, que actua ao nível do estilo e comporta alterações no nível de 

formalidade, no grau de emotividade e envolvimento, entre outros. Diz, portanto, 

respeito a tudo o que envolva uma alteração na relação entre texto, autor e leitor. A 

quinta é a mudança ilocutória, ou, por outras palavras, mudança nos actos de fala. Esta 

diz respeito, por exemplo, à alteração do tempo de um verbo de Indicativo para 

Imperativo, ao uso de perguntas de retórica e exclamações no texto, à alteração do 

discurso directo para o indirecto, entre outras. A sexta é a mudança de coerência e 

compreende a disposição lógica da informação no texto. A sétima é a tradução parcial, 

que abrange qualquer tipo de tradução parcial, por exemplo tradução sumária, 

transcrição, tradução apenas de sons, entre outros. A oitava é a mudança de visibilidade, 

que se refere a uma alteração no estatuto da presença do autor, dando a conhecer ao 

leitor a presença do tradutor. Isto ocorre, por exemplo, através de notas de rodapé, 

comentários entre parênteses, entre outros, que atraem a atenção do leitor para a 

presença do tradutor que, por conseguinte, deixa de ser “transparente”, relegando, 

temporariamente, o autor para segundo plano. A nona é a transedição, que diz respeito 

ao trabalho de reedição que, muitas vezes, os tradutores têm que fazer em textos de 

partida mal redigidos. Este processo inclui, por exemplo, uma drástica reordenação 

frásica ou a reescrita do texto a um nível mais geral. Finalmente, a décima e última 

estratégia diz respeito a outras mudanças pragmáticas, como seja, por exemplo, a 

escolha do dialecto. 

Vejamos, agora, o texto de Jean-Paul Vinay e Jean Darbelnet sobre 

metodologias de tradução, no qual podemos encontrar pontos em comum com o texto 
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de Chesterman acima referido. Note-se que, ao contrário de Chesterman, que utiliza a 

expressão “estratégias de tradução”, Vinay e Darbelnet preferem “métodos” ou 

“procedimentos de tradução”. 

Os dois teóricos começam por dizer que um tradutor pode optar entre dois 

métodos de tradução: a tradução directa, que pode ser considerada uma forma de 

transposição imediata, e a tradução oblíqua, encarada como um método de reconstrução. 

Sugerem, depois, sete procedimentos, sendo que os três primeiros são directos e os 

restantes oblíquos. O primeiro é o empréstimo, também presente no texto de 

Chesterman, e que Vinay e Darbelnet consideram útil, por exemplo, para preencher uma 

lacuna. O segundo método é o decalque. Note-se que aqui, ao contrário do que se 

verificava no texto de Chesterman, este método e o que o precede são analisados de 

forma distinta. Para Vinay e Darbelnet, este consiste numa espécie de empréstimo de 

uma palavra ou expressão de uma língua para outra, embora a que o receba traduza 

literalmente cada um dos seus elementos, o que pode dar origem a dois tipos de 

decalque: o léxico, que respeita a estrutura sintáctica da língua de chegada enquanto 

introduz uma nova forma de expressão, e o estrutural, que introduz na língua de chegada 

uma nova construção. O terceiro é a tradução literal, que também figura no texto de 

Chesterman e aqui é descrito como sendo uma transferência directa de um Texto de 

Partida para um Texto de Chegada gramática e idiomaticamente adequado. Vinay e 

Darbelnet, contudo, defendem o uso deste método aquando da tradução de duas línguas 

da mesma família, por exemplo, o francês e o italiano (que partilham a mesma origem 

neolatina), e mais ainda quando estas partilham a mesma cultura. O quarto é a 

transposição, que diz respeito à substituição de uma classe de palavra por outra sem 

alterar o significado da mensagem. O quinto é a modulação, que consiste numa variação 

da forma da mensagem, obtida por intermédio de uma modificação do ponto de vista. O 

sexto é a equivalência, método pelo qual a mesma situação pode ser replicada por dois 

textos estrutural e estilisticamente diferentes. Exemplos deste método são as 

onomatopeias e as expressões idiomáticas. O sétimo e último procedimento é a 

adaptação, utilizado nos casos em que o tipo de situação a que a mensagem do Texto de 

Partida se refere é desconhecido para a Cultura de Chegada. O tradutor tem, então, de 

criar uma nova situação que possa ser considerada como sendo equivalente. 

O que se pretende com este trabalho é apresentar um texto fluente e de fácil 

leitura, sendo que para isso se procurou estabelecer um compromisso entre os conceitos 

de adequação e aceitabilidade como defendidos por Toury. A tradução não está, 
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portanto, exclusivamente sujeita à Cultura de Partida, o que provocaria, eventualmente, 

no leitor do Texto de Chegada uma sensação de estranheza, nem tão pouco subordinada 

à Cultura de Chegada, o que despojaria o texto de toda e qualquer marca cultural. 
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2.2. Opções de tradução 

 

 

Este relatório tem por objectivo relatar as opções tradutórias e as dificuldades 

sentidas ao longo do trabalho de tradução tentando demonstrar de que modo as 

estratégias e métodos apresentados na secção anterior foram postos em prática. 

Um dos aspectos tidos em conta na tradução das short stories foi a época em que 

foram escritas (os textos datam do século XIX). Tentou criar-se em português um texto 

que conservasse essa antiguidade. Houve, por isso, uma preocupação no sentido de 

manter as marcas linguístico-culturais características desse período, como por exemplo 

as formas de tratamento ou um maior grau de formalidade tanto a nível do discurso 

escrito como do oral. Também se recorreu ao uso de notas de rodapé em circunstâncias 

em que se achou que os termos envolvidos poderiam, eventualmente, causar alguma 

estranheza ao leitor da tradução por este não estar tão familiarizado com os mesmos 

como estaria o leitor contemporâneo do autor. Assim, observe-se o seguinte exemplo: 

 

Exemplo no. 1 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“But now, alas, whither have we 

drifted? – whither has the tide of 

civilization borne us?” (Pág. 114). 

“Mas agora, ai de nós, a que praias 

fomos naufragar? Para onde nos arrastou 

a maré da civilização? (Pág. 57). 

 

Para este primeiro exemplo optou-se por uma tradução que mantivesse o mesmo 

registo formal da frase original, nesta assinalado pelo uso das palavras “whither” e 

“alas”. Além disso, uma vez que o uso das palavras “drifted” e “tide” no Texto de 

Partida, remete para o domínio marítimo, achou-se adequada e pertinente a introdução 

das palavras “praias” e “naufragar” na versão portuguesa. 

______________________________________________________________________ 

 

Em prol de uma leitura mais fluente (Exemplo no. 3), mas também por questões 

temporais (Exemplo no. 2), explicitou-se, no Texto de Chegada, informação que não 

existia no Texto de Partida. Considerem-se os exemplos: 
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Exemplo no. 2 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“It was built long before Queen 

Elizabeth’s time, and that illustrious 

monarch is said to have slept in it in one 

of her royal progresses — as where has 

she not slept?” (Pág. 82). 

“Erigida muito antes do tempo da rainha 

Isabel I, diz-se que a ilustre monarca lá 

terá dormido numa das suas deslocações 

reais. Aliás, onde não dormiu ela?” (Pág. 

24). 

 

No Texto de Partida o nome da rainha surge indicado apenas como “Elizabeth” 

dado que, até à época (o texto data do século XIX), esta fora a única rainha (reinante) de 

Inglaterra com esse nome. Contudo, para evitar possíveis confusões, introduziu-se o 

numeral romano “I” a seguir ao nome da primeira rainha (1533-1603) para a distinguir 

da actual, a rainha Isabel II (n.1926). 

 

 

Neste exemplo, optou-se por uma estratégia de explicitação, que, como se lê no 

texto de Chesterman (1997: 108-109), “refers to the way in which translators add 

components explicitly in the TT which are only implicit in the ST”. Assim, a frase “a 

message was sent to us” ganha, na versão portuguesa, um sujeito, “um criado”, 

passando, ainda, de voz passiva (“a message was sent”) para voz activa (“veio transmitir 

um recado”). 

Quanto às notas de rodapé são elas: “Livre des Étrangers”, “Squire”, “écarté” e 

“mala-posta”. Foi ainda acrescentada uma nota a respeito da citação da obra O Rei Lear, 

na short story “A Debt of Honor”, uma vez que a mesma corresponde, na verdade, a 

Macbeth. 

Exemplo no. 3 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“Not long after the disappearance of 

Catherine, Ella, and George, a message 

was sent to us in the drawing-room 

requesting our presence in the laundry;” 

(Pág. 86). 

“Pouco depois de os três se terem 

levantado da mesa, estava eu e o resto do 

grupo na sala de visitas quando um 

criado nos veio transmitir um recado. 

Pedia-nos que nos dirigíssemos à 

lavandaria.” (Pág. 28). 
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______________________________________________________________________ 

 

Outro tema que suscitou dúvidas devido à diferença existente entre os dois 

sistemas linguísticos foi o das formas de tratamento. Uma vez que no Texto de Partida 

abundam as formas de tratamento datadas, foi tida em atenção, não só a época, mas 

também os intervenientes no acto comunicativo. Consultaram-se obras de autores 

portugueses do século XIX, tais como Eça de Queiroz e Júlio Dinis, nomeadamente O 

Primo Basílio e Uma Família Inglesa, para melhor estabelecer uma hierarquização 

social entre os intervenientes do texto. Observem-se os exemplos: 

 

Exemplo no. 4 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“Well, sir, I can’t help thinking it must 

have been a love affair. She always hated 

men so much.” (Pág. 100). 

“Bem, senhor, cá para mim eram assuntos 

do coração. Ela sempre odiou tanto os 

homens.” (Pág. 43). 

 

Aqui, optou-se por traduzir “sir” por “senhor” dado que existe entre os dois 

intervenientes da acção uma relação de subordinação (criada – patrão). 

 

Exemplo no. 5 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“Good-evening, sir. I thought myself 

alone here, and wondered that no other 

travellers had found their way to this 

lovely spot.” (Pág. 97). 

“Boa-noite, cavalheiro. Julgava-me 

sozinho e já estranhava que mais ninguém 

tivesse dado com este maravilhoso local.” 

(Pág. 40). 

 

Neste caso, “sir” foi traduzido como “cavalheiro” uma vez que se trata de um 

diálogo de apresentação mas também porque em português a palavra é utilizada como 

forma de cortesia. 
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Exemplo no. 6 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“Sir Robert’s habits, however, underwent 

no consequent change”. (Pág. 116). 

“Os hábitos de Sir Robert não sofreram, 

todavia, qualquer alteração.” (Pág. 59). 

“As I have said, I accepted your invitation 

and followed you to Sir Henry Benet’s 

room;” (Pág. 111). 

“Como disse, aceitei o teu convite e segui-

te até ao quarto de Sir Henry Benet.” 

(Pág. 55). 

 

Aqui, manteve-se a designação de “Sir”, uma vez que se trata de um título 

nobiliárquico, grafado com letra maiúscula pois acompanha o nome próprio. 

 

 

Uma vez que a língua inglesa é muito imprecisa em relação ao pronome “you”, 

optou-se, aqui, pela forma de tratamento formal da segunda pessoa do singular 

“senhor”. 

 

 

Neste caso, utilizou-se a segunda pessoa do singular “tu”, uma vez que tudo 

aponta para a existência de uma relação antiga entre as duas personagens. 

______________________________________________________________________ 

 

No que diz respeito aos tempos verbais utilizados na tradução, é possível 

concluir que estes correspondem, na sua maioria, a tempos passados. Julgo, no entanto, 

Exemplo no. 7 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“Mr. Maryon, I have reason to believe that 

your daughter is in fear of the future you 

have forecast for her.” (Pág. 109). 

“Sr. Maryon, tenho motivos que me levam 

a crer que a sua filha receia o futuro que o 

senhor deseja para ela.” (Pág. 53). 

Exemplo no. 8 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“Ah, your daughter, John, no doubt.” 

(Pág. 104) 

“Ah, esta deve ser a tua filha, John.” (Pág. 

48). 
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ser de destacar o uso do pretérito mais-que-perfeito. Seguem-se, agora, alguns exemplos 

da utilização deste tempo verbal ao longo do texto. Vejamos: 

 

 

 

Exemplo no. 11 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“… and when I looked before me again, it 

had disappeared.” (Pág. 109). 

“Quando voltei a olhar para a frente, a 

figura tinha desaparecido.” (Pág. 52). 

 

 

Segundo Cunha e Cintra (2005: 455) “o pretérito mais-que-perfeito indica uma 

acção que ocorreu antes de outra acção já passada”. Por conseguinte, é utilizado sempre 

que há duas orações com o verbo explicitado, ambas ocorrendo no passado e sendo uma 

anterior à outra. Este pode ser simples ou composto. O primeiro tende a ser mais usado 

num registo literário, embora também seja usado coloquialmente em meios rurais, e o 

Exemplo no. 9 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“But The Shallows had always exercised 

a grim influence over me…” (Pág. 99). 

“Aquele casarão, porém, sempre exercera 

sobre mim uma influência nefasta…” 

(Pág. 42). 

Exemplo no. 10 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“but we then knew no other particulars 

concerning her family, than that her father 

had been an Indian officer, and that he 

and her mother had both died…” (Pág. 

83). 

“Contudo, pouco sabíamos sobre a família 

dela, para além de que o pai fora um 

oficial indiano que morrera, juntamente 

com a mulher…” (Pág. 25). 

Exemplo no. 12 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“… he determined to go up alone, and 

himself see whether any accident had 

befallen Sir Robert.” (Pág. 117). 

“… decidiu ir sozinho até aos aposentos 

do patrão e ver com os próprios olhos se 

alguma coisa lhe acontecera.” (Pág. 60). 
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segundo corresponde a um registo tendencialmente neutro. Por exemplo, “befallen”, em 

12, remete para um registo formal, pelo que a conjugação simples é a mais adequada. 

Por outro lado, em 11, usou-se a forma composta uma vez que este exemplo 

corresponde a uma situação mais coloquial. 

______________________________________________________________________ 

 

Cada língua possui as suas expressões idiomáticas. Estas fazem parte de cada 

cultura e podem ter variadíssimas origens, sejam elas religiosas, populares, históricas, 

etc. O problema das expressões idiomáticas prende-se com o facto de não ser possível 

reconhecer, ou, por outras palavras, descodificar o seu significado, analisando 

individual e literalmente os termos que a constituem. Tornam-se, por isso, difíceis e, 

muitas vezes, impossíveis de traduzir. A língua portuguesa, porém, é riquíssima em 

expressões idiomáticas. Vejamos os seguintes exemplos de algumas expressões 

idiomáticas utilizadas na versão portuguesa e o seu significado: 

 

 

 

Neste exemplo, o recurso à expressão idiomática em português decorre de 

diferenças entre os dois sistemas linguísticos, designadamente a abundância e riqueza 

expressiva de verbos ingleses associados aos sentidos, neste caso à visão (“look”, “see”, 

Exemplo no. 13 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“… but she would not say, and begged us 

all not to question her.” (Pág. 85). 

“Mas a jovem fechou-se em copas e 

pediu-nos que não lhe fizéssemos mais 

perguntas.” (Pág. 27). 

Fazer-se/fechar-se/ meter-se em copas (pop.): recusar-se a falar, a dar opinião, guardar 

segredo, amuar. 

Exemplo no. 14 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“He seated himself in one of the high-

backed chairs, his vacant eyes staring at 

the chair opposite…” (Pág. 107). 

“Sentou-se numa das cadeiras e cravou os 

olhos vazios na outra que estava em 

frente.” (Pág. 50). 

Cravar os olhos (em alguém): olhar (uma pessoa) fixamente. 
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“watch”, “stare”, “glance”, “notice”, “observe”, “glare”, “peek”, “gaze”, “glimpse”, 

“leer”, “squint”, etc.), e a inexistência de tal latitude de correspondências em português. 

 

 

 

 

Para explicar o significado das expressões acima referidas consultou-se o 

dicionário de expressões idiomáticas de António Nogueira Santos. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Exemplo no. 15 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“… but Mr. Fleet was in his element.” 

(Pág. 93). 

“Já o Sr. Fleet estava nas suas sete 

quintas.” (Pág. 35). 

Estar nas suas (sete) quintas (pop.): diz-se de pessoa que se sente muito feliz, contente. 

Exemplo no. 16 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“I thought myself alone here, and 

wondered that no other travellers had 

found their way to this lovely spot.” 

(Pág. 97). 

“Julgava-me sozinho e já estranhava que 

mais ninguém tivesse dado com este 

maravilhoso local.” (Pág. 40). 

Dar por alguém ou alguma coisa: notar, observar, reparar. 

Exemplo no. 17 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“I had no chance of any quiet 

conversation with Agnes; the Colonel was 

perpetually beside us.” (Pág. 105). 

“Uma vez que o coronel não arredava pé, 

não pude falar a sós com Agnes.” (Pág. 

49). 

(Não) arredar pé: (não) abandonar um local; (fig.): (não) transigir, (não) fazer 

concessões. 
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Exemplo no. 18 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“If Sir Robert will not come down to me, 

I must go up to him.” (Pág. 119). 

“Se Sir Robert não vem cá abaixo ter 

comigo, então vou eu lá acima ter com 

ele.” (Pág. 62). 

 

Para melhor compreender este exemplo, é importante ter em mente o autor da 

frase e o seu papel na história. A personagem em questão (o Diabo) ascende do Inferno 

para vir cobrar a dívida a Sir Robert. Há aqui, portanto, um jogo de palavras com os 

advérbios de lugar “acima” e “abaixo” não só pelo facto de um dos intervenientes da 

acção estar, efectivamente, num piso superior da casa, mas por Sir Robert se recusar a ir 

ao encontro do Diabo (descida ao Inferno) sendo este último a dirigir-se a ele 

(movimento ascensional do Inferno à Terra). A introdução dos advérbios de lugar 

“acima” e “abaixo” nesta passagem é, por isso, propositada sendo que, caso contrário, 

seriam perfeitamente dispensáveis. 

______________________________________________________________________ 

 

Exemplo no. 19 

Texto de Partida Texto de Chegada 

“But The Shallows had always exercised 

a grim influence over me…” (Pág. 99). 

“Aquele casarão, porém, sempre exercera 

sobre mim uma influência nefasta…” 

(Pág. 42). 

“my aunt Aldina returned to The 

Shallows, and never left it again…” (Pág. 

98). 

“…a minha tia Aldina regressou a casa e 

nunca mais de lá saiu…” (Pág. 42). 

 

“In a by no means comfortable frame of 

mind I returned to The Shallows.” (Pág. 

105). 

“Num estado de espírito nada descansado, 

regressei a casa.” (Pág. 48). 

“Mr. Fanshawe demurred, however, 

thinking it some foolish whim,” (Pág. 85). 

“O Sr. Fanshawe hesitou, contudo, 

julgando tratar-se de um simples 

capricho,” (Pág. 27). 

“Mr. Fanshawe certainly was taken 

aback, as were we all.” (Pág. 84). 

“O meu marido, como, aliás, todos nós, 

foi apanhado de surpresa.” (Pág. 27). 
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Uma vez que se tratam de nomes ingleses, “The Mere”, “The Shallows” e “Mr. 

Fanshawe” são substituídos, em algumas instâncias da tradução, por “a casa” ou “o 

casarão” e “o meu marido” para diminuir a sensação de estranheza que a designação em 

inglês poderá, eventualmente, causar a um leitor português. 

______________________________________________________________________ 

Chama-se, também, a atenção sobre possíveis gralhas ou erros tipográficos no 

Texto de Partida que se procuraram corrigir na tradução. Vejamos: 

 

Exemplo no. 20 

Texto de Partida Versão corrigida Texto de Chegada  

“She wanted much of 

the gaiety, but with it 

the volality of her 

younger sister.” (Pág. 

123). 

“She wanted much of the 

gaiety, but without the 

volality of her younger 

sister.” (Pág. 123). 

“Procurava a diversão, mas 

sem a volatilidade da irmã 

mais nova.” (Pág. 66). 

“Sir Robert called him 

by the French name, 

Jacque;” (Pág. 124). 

“Sir Robert called him by the 

French name, Jacques;” 

(Pág. 124). 

“Sir Robert tratava-o pelo 

nome francês Jacques,” 

(Pág. 67). 

 

______________________________________________________________________ 
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3.1. A Visão de Catherine 

 

 

Imaginem uma casa de tijolos vermelhos, antiga e sinuosa, coberta de hera e 

cheia de recantos e empenas, e aí tem a mansão de Craymoor Grange. Erigida muito 

antes do tempo da rainha Isabel I, diz-se que a ilustre monarca lá terá dormido numa das 

suas deslocações reais. Aliás, onde não dormiu ela? 

Embora apresente, ainda, vestígios de tempos passados, a casa foi sujeita a 

diversas obras de modernização e acrescentos nos últimos tempos. Entre eles, contam-se 

a cervejaria e a lavandaria, onde, segundo dizem, existia antes uma sala de jantar e um 

salão de baile. Este último é particularmente admirável devido a uma imensa janela em 

arco, como aquelas que vemos nas igrejas, com cinco vidraças. 

Quando viemos viver para Craymoor Grange a tal janela estava parcialmente 

coberta por uma espécie de tablado de madeira, ou plataforma, que lhe tapava cerca de 

um terço, em cima do qual fomos encontrar uma gigantesca calandra, lá deixada, 

suponho, pelos antigos proprietários. 

Destes últimos proprietários sabemos muito pouco, pois a casa estava há tanto 

tempo desabitada que nem as autoridades locais mais antigas se lembravam de quem lá 

tinha vivido. 

Havia, no entanto, alguns monumentos meio desfigurados na igreja da aldeia de 

Craymoor, no qual estavam esculpidas as figuras e os brasões de damas e cavaleiros “da 

antiga família”, como diziam os aldeões. Contudo, as inscrições estavam gastas e 

praticamente ilegíveis e, durante algum tempo, nenhum de nós se deu ao trabalho de as 

tentar decifrar. 

Certo dia, durante um passeio, o meu marido descobriu a casa e apaixonou-se 

logo por ela. E lá fomos nós. Isto foi no Verão de 1849. A princípio convenci-me de que 

nunca faríamos daquilo um lar, tal era o estado de degradação em que se encontrava. 

Porém, com a chegada do Inverno, já tínhamos feito várias alterações e obras de 

remodelação e as salas já estavam mais apresentáveis. 

Uma vez que a nossa família não era muito numerosa, habitámos, 

principalmente, a parte nova da casa, deixando as divisões mais antigas para usufruto 

dos ratos, do pó e da escuridão. Dois dos quartos antigos, no entanto, serviam de 

aposentos dos criados e de quarto de hóspedes, para quando os convidados eram muitos. 
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Quanto a mim, embora não seja uma pessoa supersticiosa nem com os nervos fracos, 

confesso que preferia dormir na “nossa ala”, como chamávamos à parte da casa onde 

estávamos instalados, do que num dos quartos antigos. 

Quando Catherine l’Estrange veio passar uma temporada cá a casa, no nosso 

primeiro Natal em Craymoor, reparei que não era uma pessoa supersticiosa e, visto que 

gostava muito de quartos estranhos e antigos, com vigas no tecto e janelas salientes, 

como o nosso, pediu para se instalar num dos quartos vagos. Uma vez que era frequente 

recebermos pessoas lá em casa, anuí prontamente, pois precisávamos de todos os 

quartos disponíveis. 

Dado que a minha história é, sobretudo, sobre Catherine l’Estrange, creio que 

devo falar um pouco mais sobre ela. A jovem, que tinha, à época, vinte e um anos, era 

uma antiga colega de colégio da minha filha Ella e era a pessoa mais bem-disposta que 

alguma vez conheci. Já por uma ou duas vezes tinha passado uns tempos connosco antes 

de virmos para Craymoor. Contudo, pouco sabíamos sobre a família dela, para além de 

que o pai fora um oficial indiano que morrera, juntamente com a mulher, na Índia 

quando a jovem tinha apenas seis anos, deixando-a aos cuidados de uma tia que vivia 

em Inglaterra. 

E agora, após um longo e receio que entediante preâmbulo, darei início à minha 

história. 

Na véspera do Ano Novo de 1850, Catherine estava com a garganta inflamada, 

tendo-se visto, por isso, obrigada, embora contra a sua vontade, a ficar de cama o dia 

inteiro e abdicar do nosso pequeno serão de festejos. 

Por volta das seis horas da tarde, Ella levou-lhe um chá e, receando que a amiga 

se sentisse aborrecida, ofereceu-se para lhe fazer companhia durante a noite. A jovem, 

contudo, recusou. 

– Vai receber os convidados – disse ela rindo – e deixa-me cá com os meus 

pensamentos. Sinto-me muito preguiçosa e acho que vou dormir. 

Uma vez que a amiga não tinha dormido grande coisa na noite anterior, Ella 

julgou que era o melhor a fazer. Saiu pela porta que dava para o corredor, deixando o 

candeeiro na mesinha atrás da porta que dava para a lavandaria, para que não lhe fizesse 

confusão à vista. 

Só voltou ao quarto da amiga quando o meu filho George lho lembrou, deviam 

ser já umas dez e um quarto. Bateu à porta, mas como não obteve resposta, entrou pé 
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ante pé e aproximou-se da cama. Ao ver a jovem imóvel julgou-a a dormir e regressou à 

sala de estar sem a acordar. 

Visto que era noite de Ano Novo, ficámos acordados “para dizer adeus ao ano 

que terminava e receber o outro que aí vinha”. Quando faltava pouco para a meia-noite, 

pusemo-nos à janela das escadas para ouvir tocar os sinos da igreja da aldeia. 

Estávamos todos em silêncio quando o relógio da entrada soou as doze 

badaladas e um grito cortante ecoou por toda a casa, deixando-nos a todos 

assustadíssimos. Tinha a certeza de que só poderia ter vindo do quarto de Catherine, 

visto que os criados estavam todos postos à janela por baixo da nossa a ouvir os sinos. 

Corri de imediato para lá, seguida pela minha filha, e fomos dar com a pobre Catherine 

num estado lastimável. 

Estava pálida como um cadáver, tomada de pânico, com grandes gotas de suor a 

escorrer-lhe pela testa. Ainda antes de a conseguirmos acalmar, implorou-nos que a 

levássemos para outro quarto. 

Como estava demasiado fraca para se pôr de pé, embrulhámo-la nas cobertas da 

cama e levámo-la para o quarto de Ella. Ao passar pela lavandaria, reparei que tremia e 

tapava os olhos com as mãos. Assim que a deitámos, acalmou-se e pediu desculpa pelo 

transtorno dizendo que se tratara de um pesadelo. 

Contentámo-nos com a resposta, embora eu achasse que um simples pesadelo 

não justificava o estado de terror em que a tínhamos encontrado. Reparei, no entanto, 

que qualquer alusão ao sucedido a deixava novamente pálida e nervosa, por isso achei 

melhor não a incomodar mais com o assunto. 

Na manhã seguinte, Catherine estava já recomposta, mas, ainda assim, convenci-

a a permanecer deitada até ao jantar, uma vez que não tinha ainda melhorado da 

constipação. Ella estava mortinha por perguntar à amiga que sonho lhe tinha causado 

tamanha agitação, mas sempre que lho perguntava, esta respondia: 

– Agora não. Talvez noutra altura eu to conte. 

Nessa noite, quando desceu para jantar, reparámos que estava muito calada. 

Ainda a tentámos animar para ver se recuperava a sua boa disposição habitual, mas em 

vão. Ela bem tentava parecer sorridente e animada, coitadinha, mas havia claramente 

qualquer coisa que a deixava perturbada. 

Finalmente, quando, depois de jantar, nos sentámos à lareira, lá falou. Embora se 

tenha dirigido ao meu marido, o tom de voz que utilizou pôs-nos todos de ouvidos à 

escuta. 
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– Sr. Fanshawe, há algo que gostaria de lhe pedir – disse, fazendo depois uma 

pausa. 

– Peça – respondeu ele. 

– Bem sei que vai achar o meu pedido um pouco estranho, mas tenho uma razão 

específica para o fazer – continuou ela. – Pedia-lhe que mandasse retirar o tablado de 

madeira que está em frente à janela da lavandaria. 

O meu marido, como, aliás, todos nós, foi apanhado de surpresa. Quando se 

recompôs, e se assegurou de que não tinha percebido mal, perguntou: 

– É, sem dúvida, um pedido estranho, minha querida – disse ele –, o que a leva a 

fazê-lo? 

– Se fizer o que lhe peço sem me questionar, perceberá os meus motivos – 

respondeu ela. 

– O Sr. Fanshawe hesitou, contudo, julgando tratar-se de um simples capricho, 

até que Catherine, finalmente, disse: 

Vou então dizer-vos qual a razão do meu pedido: estou convencida de que 

iremos encontrar algo escondido lá debaixo. 

Dito isto, olhámos uns para os outros completamente estupefactos. 

– Encontrar algo escondido lá debaixo? Não duvido: teias de aranha, 

provavelmente, e pó e bicharada – respondeu o Sr. Fanshawe muito divertido. 

Mas Catherine não deixou que fizessem pouco dela. 

– Faça o que lhe peço – implorou ela – e verá. Se não houver lá mais nada 

excepto pó e teias de aranha, pode rir-se à vontade. 

Vi que não estava a brincar quando os olhos se lhe encheram de lágrimas. Como 

é óbvio, estávamos todos ansiosíssimos por saber o que esperava ela encontrar e como 

descobriu que havia algo lá debaixo. Mas a jovem fechou-se em copas e pediu-nos que 

não lhe fizéssemos mais perguntas. 

Foi então que George interveio. 

– Façamos o que Catherine nos pede, meu pai – disse ele. – O tablado tapa a 

janela e devíamos tirar aquilo dali. 

– Muito bem, faça como quiser – retorquiu o Sr. Fanshawe. – Mas estou a contar 

com uma parte do tesouro que encontrarem. E agora, Catherine – acrescentou ele – tome 

um cálice de vinho para ver se aquece que está muito pálida, menina. 

E mudámos de assunto, embora tenhamos voltado ao tema do tablado de 

madeira uma ou outra vez naquela noite. 
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Na manhã seguinte, a única coisa em que todos pensávamos era no estranho 

pedido de Catherine. 

Creio que o Sr. Fanshawe tinha esperanças de que ela se tivesse esquecido, mas 

não era o caso, pelo contrário. Assim que acabaram de tomar o pequeno-almoço, a 

jovem requisitou os serviços de George para executar o seu plano e saíram os dois da 

sala, acompanhados pela minha filha, Ella. 

Nevava e o Sr. Fanshawe ia passar o dia fora, a trabalho, portanto fiquei sem 

saber como entreter o meu grupo de convidados com êxito. No entanto, felizmente para 

mim, o mistério da remoção do tablado de madeira na lavandaria deixou-os a todos 

deslumbrados, e aqui devo agradecer a Catherine por contribuir para a distracção do 

grupo muito melhor do que eu poderia ter feito. 

Pouco depois de os três se terem levantado da mesa, estava eu e o resto do grupo 

na sala de visitas quando um criado nos veio transmitir um recado. Pedia-nos que nos 

dirigíssemos à lavandaria. Lá fomos, a toda a brida, uns mais à frente, outros mais atrás. 

Encontrámos a lareira acesa e cadeiras dispostas ao seu redor. 

Pelos vistos, com a ajuda de Sam, que era uma espécie de faz-tudo, George 

conseguira soltar as placas do tablado, que, ainda que bem pregadas, estavam podres e 

carunchosas, e nós tínhamos sido convocados para presenciar a sua remoção. Catherine 

estava pálida de tanta agitação e tremia, ansiosa. George e Ella também e, olhando para 

a cara deles, pareceu-me que estavam mais empolgados com tudo isto do que qualquer 

outra pessoa. 

Sentámo-nos nas cadeiras lá postas para o efeito. O assobiar do vento na 

gigantesca chaminé e os lençóis de neve que tapavam as vidraças das janelas tornavam 

tudo ainda mais misterioso, enquanto George e o seu ajudante trabalhavam 

afincadamente. 

Finalmente, após todos aqueles arfares e ofegares, George exclamou:  

– E agora, o puxar da corda! 

Seguiu-se uma breve pausa e um estrondo. As placas de madeira ficaram feitas 

em pedaços e uma nuvem de pó envolveu trabalhadores e assistência. 

Involuntariamente, inclinámo-nos para a frente e instalou-se a confusão. Os 

rapazes do grupo chegaram, inclusive, a correr o risco de se magoar nas placas partidas. 

– Valha-me São Jorge! – exclamou, finalmente, o meu filho, invocando, com a 

ânsia, o seu santo padroeiro e tropeçando em algo no chão – não há dúvida de que há 

aqui qualquer coisa. – E, ao limpar o entulho e as teias de aranha, deixou à vista de 
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todos uma enorme arca de madeira de carvalho, com cerca de um metro de altura, 

profusamente trabalhada e ornamentada com aplicações de bronze gastas pelo tempo e 

pela humidade. 

Foi, sem dúvida, uma grande surpresa. Nunca na vida teria imaginado algo tão 

misterioso. Até os mais cépticos de entre nós se tornaram interessados. 

– Abre-a! – disse Ella, assim que terminaram as primeiras exclamações de 

surpresa. 

– É mais fácil dizer do que fazer, menina – respondeu Sam, usando, em vão, a 

sua força hercúlea. Finalmente, com a ajuda de um martelo e de um atiçador, lá a 

conseguiu abrir. Todos nos inclinámos ansiosos para a frente para ver o que continha. 

Não havia dúvidas de que algo havia lá dentro, mas nenhum de nós conseguia perceber 

do que se tratava, até que Sam, de todos o mais valente, meteu a mão lá dentro e tirou o 

que lá havia, algo que deixaria aterrada a mais corajosa das criaturas. A pobre Catherine 

caiu redonda no chão sujo, muito pálida e a tremer. Era um osso, ao qual vinham 

agarrados pedaços de seda puída. 

A consternação e hipóteses que se seguiram são mais fáceis de imaginar do que 

descrever. Ao ver os efeitos que a descoberta causara a Catherine, aliás, a todos nós, 

pedi a Sam que voltasse a pôr o osso na arca, que George, de seguida, fechou, até o Sr. 

Fanshawe chegar a casa e averiguar o assunto. 

O resto do dia passei-o a tomar conta de Catherine, que parecia muito chocada e 

perturbada com o que vira, e a tentar desviar a mente dos meus convidados do assunto, 

para dissipar a melancolia que se abatera sobre todos. Só em parte fui bem sucedida e 

nunca na minha vida desejei tanto que o meu marido regressasse a casa como nessa 

noite. 

Quando ele chegou, preferi esperar que acabasse de jantar antes de o incomodar 

com o relato do sucedido, e só depois de estarmos todos reunidos à lareira, como era 

costume, é que George lhe contou toda a história. 

Quando terminou, os dois saíram da sala, para que o Sr. Fanshawe pudesse ver 

por si próprio aquilo em que mal acreditava. 

Estiveram fora durante algum tempo e, ao regressarem, reparei que o meu 

marido trazia na mão um pedaço de pergaminho sujo, com selos bolorentos lá pregados. 

– Não há dúvida de que descobrimos mais do que eu pensava, Catherine – disse 

ele – e, possivelmente, mais do que a menina pensava também. – Fez uma pausa e 

esperou que ela respondesse, mas ela não o fez. 



 30

– Os ossos são, muito provavelmente, de algum animal – continuou. Pareceu-me 

detectar no seu tom de voz uma certa ansiedade que duvidava do que dizia. – Mas para 

dissipar as histórias mirabolantes que muitos de vocês devem estar já a magicar – e 

olhou em redor com um sorriso – vou pedir ao Dr. Driscoll que venha cá amanhã 

examinar o achado. Também encontrei um pedaço de pergaminho na arca – acrescentou 

– mas ainda não vi o que continha. 

– Sr. Fanshawe – interrompeu Catherine muito segura de si – antes disso e antes 

de chamar o médico, creio que lhe posso contar tudo sobre os ossos que encontrámos, e 

como soube que eles lá estavam. 

– Bem gostava de saber – admitiu o meu marido surpreendido – embora não faça 

a mínima ideia de como há-de saber. 

– Pois vou contar-vos – respondeu ela. E, muito contentes por nos irem, 

finalmente, matar a curiosidade, pusemos todos os “ouvidos à escuta”, como diria 

George, para ouvir a história. 

Dou-vos agora a transcrição da história de Catherine palavra por palavra, dado 

que o meu filho George a registou enquanto esta a ditava. 

«Lembram-se, com certeza – começou ela – de vos ter alarmado na noite de Ano 

Novo à meia-noite e de vos ter dito que tinha acordado de um pesadelo. 

Disse-o, pois julguei que fariam pouco de mim se vos dissesse que era uma 

visão. E, no entanto, foi disso que se tratou, pois era como se estivesse acordada quando 

a tive, e foi mais vivida e recorrente do que qualquer sonho que já tive antes. 

Antes de mais, quero que percebam que a forma como vi e reconheci as figuras 

que me apareceram à frente, e as relações entre elas, foi quase intuitiva, embora esteja 

certa de que nunca as vi em toda a minha vida. 

Naquela noite, quando Ella saiu e eu fiquei sozinha, recostei-me nas almofadas e 

pus-me a olhar para as estranhas sombras que a luz meio sumida do candeeiro 

projectava no tecto da lavandaria e no chão. De súbito, deu-me a sensação de que o 

quarto se transfigurava em algo completamente diferente, algo inexplicável. 

Em vez da janela obstruída, da calandra enferrujada e do tablado de madeira, vi 

a janela na sua totalidade, de cima a baixo, e em frente ao assento da janela estava uma 

arca, igualzinha à que encontrámos hoje de manhã. A sala estava bem iluminada de 

maneira que pude ver tudo com bastante clareza e precisão. Para além de alterada, a sala 

estava também habitada. 
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Silhuetas dançavam, sedas brocadas varriam o chão e figuras masculinas em 

trajes de antigamente cortejavam damas antigas. De entre estas figuras reparei num 

casal em particular, que calculei serem noivo e noiva. O homem era alto e espadaúdo, 

tinha olhos e cabelos escuros e um rosto cruel e sensual. Parecia, contudo, estar 

enfeitiçado pela mulher ao seu lado, mulher essa que nem agora gosto de recordar e cuja 

presença me repelia. 

Era alta e de meia-idade, e seria bela não fossem os olhos escuros e luzentes 

naquele rosto sinistro, realçados pelas escuras sobrancelhas que os toldavam.  

De imediato, recordou-me a efígie no monumento de pedra na igreja de 

Craymoor, que Ella e eu apelidámos de “dama cruel”. 

Enquanto observava aquela estranha cena, reparei noutras três personagens que 

não vira antes. Estavam de pé sob uma porta em arco ao canto da sala (onde é agora o 

quarto dos criados) observando o baile. Uma delas era uma senhora com os seus trinta e 

cinco anos, de tez clara e olhos azuis, com um aspecto cansado e abatido, mas, ainda 

assim, bela, embora macilenta e de olhar melancólico. 

Tinha as mãos pousadas nos ombros de duas crianças, um menino e uma 

menina, o primeiro com dez e a segunda com doze anos. Em muito se pareciam com a 

mãe e estavam, tal como ela, pobremente vestidos, embora não houvesse traje humilde 

que pudesse disfarçar a nobreza do seu ser. Reparei que os olhos da mãe observavam 

atentamente o rosto do homem alto que já mencionei, que parecia ignorar ou não se 

aperceber da presença dela. Percebi, então, que se tratava do pai das crianças e a 

desgraça da sua vida. 

Enquanto observava tudo isto, as luzes diminuíram, os bailarinos evaporaram-se 

e o salão ficou escuro e vazio. Aliás, vazio não, pois de imediato distingui, sentados à 

janela junto à arca de madeira, a bela dama e os filhos. 

A luz do luar que atravessava a janela iluminava o rosto da mãe, que parecia, 

então, mais descorado e macilento do que nunca. Com os longos e finos dedos segurava, 

à luz, um colar de grandes pérolas, curiosamente entrelaçado num padrão em forma de 

diamante, que prendia o olhar das crianças. 

Depois, colocou-o ao pescoço da menina, que o escondeu no decote. Ambas as 

crianças abraçaram a mãe, beijando-a, enquanto a cabeça da senhora descaía cada vez 

mais e a palidez da morte se lhe abatia sobre o rosto. 

Tal como a cena anterior, esta desapareceu, e não voltei a ver a bela dama. 
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De seguida, vi passar em frente à janela muitas figuras: a dama cruel (como 

passarei a chamar-lhe para facilitar o relato), acompanhada por um rapaz, que calculei 

ser seu filho, pois era parecidíssimo com ela. Aparentava ser mais velho do que as 

crianças de cabelos claros, que também deambulavam por ali, com trajes de criados, 

entregues a trabalho serviçal. 

A dada altura, o filho da dama cruel fez um gesto arrogante ordenando ao outro 

rapazinho que apanhasse algo que estava no chão. Quando este se recusou, o outro 

levantou a bengala no ar para lhe bater, mas, antes que o pudesse fazer, o rapazinho 

atirou-se a ele e os dois envolveram-se numa briga violenta. 

Entretanto, a dama cruel, que aprendi a recear, interveio e separou-os. Depois, 

apontou autoritariamente para a porta e ordenou ao mais novo que se retirasse. 

Este obedeceu, mas antes correu para a irmã, abraçando-a pela última vez. Ela, 

por sua vez, tirou as pérolas do pescoço e depositou-as nas mãos do irmão. Por fim, o 

rapazinho saiu, acenando um último adeus à irmã, e não tornei a vê-lo. 

Depois disto, um acumular de imagens confusas invadiu-me a cabeça e não me 

lembro de mais nada até ver uma figura frágil e vacilante passar pela porta em arco, que 

reconheci como sendo o homem alto que vi na companhia da dama cruel. Era agora um 

velho, que alguém conduzia ao seu leito de morte. Ao passar, estendeu a mão 

tremeluzente e acariciou os cabelos da menina, que crescera e se tornara uma bela 

jovem. Quando o fez, uma expressão terna iluminou-lhe o rosto. A isto, a dama cruel 

reagiu, franzindo o sobrolho em tom de desaprovação. 

Também ela envelhecera. Contudo, o tempo não lhe suavizara as feições, pelo 

contrário, estas pareciam mais vincadas do que nunca. 

Na cena seguinte, a jovem e o filho da dama cruel estavam sentados à janela 

onde este a cortejava abertamente. Esta, todavia, não olhava para ele e, quando 

finalmente o fez, foi com uma expressão de repulsa e aversão incontroláveis. 

Uma vez mais, a cena alterou-se. O jovem desapareceu e a luz de uma lanterna 

de ferro iluminava o salão, ou antes, tornava visível a escuridão. A dama cruel era a 

única personagem na lavandaria. Estava ajoelhada junto à arca de madeira tentando 

levantar a pesada tampa. Na mão esquerda tinha um pergaminho, do qual pendiam 

grandes selos de lacre escarlates. Calculei que fosse o testamento do velho senhor que 

ela escondia, privando, assim, os herdeiros dos seus direitos. 

As mãos tremiam-lhe e toda ela denotava uma sensação de culpa. Quando, 

finalmente, conseguiu levantar a tampa e se preparava para depositar o pergaminho lá 
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dentro, foi confrontada por uma figura que saiu silenciosamente do canto escuro da 

janela. Era a jovem, pálida e resoluta, que estendia a mão reivindicando o documento. 

Após este prelúdio de acusações, que fez com que deixasse cair o pergaminho 

dentro da arca, a dama cruel apressou-se a fechar a tampa. Os seus esforços, porém, 

foram inúteis, pois a jovem, ainda de mão estendida, segurava a tampa com toda a força, 

impedindo-a de fechar a arca. 

Seguiu-se uma pausa, que me pareceu demasiado longa, mas que, em tempo 

real, deve ter durado pouco mais do que um minuto. 

Foi interrompida pela dama cruel que, olhando de repente para a escuridão atrás 

de si, agarrou a jovem por um braço e a arrastou com toda a força para dentro da arca. 

Foi tudo muito rápido, pois a mulher era a mais forte das duas e a pobre vítima ficou 

demasiado surpreendida para oferecer resistência. Ainda pude ver o olhar de desespero 

da jovem ao ver a assassina passar a lanterna sobre ela num relance sinistro de triunfo. 

A tampa foi, depois, fechada sobre a jovem e mais não vi. Senti apenas um terror 

inexplicável e lembro-me de tentar gritar e não conseguir. 

A visão, contudo, não se ficou por aí e, antes de me conseguir recompor, surgiu 

outra cena. 

Era a hora do crepúsculo, e a dama cruel e o filho estavam juntos. O rapaz, 

agitado, discursava ardentemente, enquanto a mãe, imóvel e altiva, escutava, com um 

sorriso malicioso. De seguida, dirigiu-se até à arca com um olhar cruel, abriu-a com a 

chave que lhe pendia do corpete e levantou a tampa exibindo o seu recheio. 

Foi então que percebi: o filho questionava-a sobre o paradeiro da jovem que 

amava e cuja ausência estranhara ao regressar a casa. A mãe, furiosa ao saber pela 

primeira vez da paixão do filho pela jovem, quis vingar-se. 

Ele voltaria a vê-la. 

Ao ver o conteúdo macabro da arca, o jovem recuou horrorizado. Depois, sem 

bem perceber o que se tinha passado, voltou-se contra a assassina, agarrando-a. Seguiu-

se uma cena de luta horrível. 

Ao altivo e triunfante olhar malicioso da mãe seguiu-se um outro de pavor 

abjecto e, ao ver que o filho era mais forte do que ela, de desespero. 

Por momentos, a violência do esforço fê-lo vacilar, mas depressa a arrastou para 

dentro da arca onde estava o cadáver em decomposição da jovem. Vi os olhos da dama 

cruel acenderem-se por um segundo com o pavor da morte e os seus gritos serem 

abafados para sempre sob a tampa maciça. 
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A monstruosidade desta cena foi demais para mim. Lá arranjei, finalmente, voz 

para gritar, e julgo ter sido esse o grito que vos alarmou a todos.» 

Quando Catherine se calou, fez-se um momento de silêncio profundo que o Sr. 

Fanshawe interrompeu ao dizer, com uma estranha entoação na voz: 

– Muito estranho, deveras inexplicável – que era o que todos pensávamos. 

Acontece que o Sr. Fleet, o nosso advogado, estava entre os convidados naquele 

Natal, tendo demonstrado, desde a descoberta da arca e dos ossos, um grande interesse 

pelo caso. Questionou e interrogou Catherine e pareceu satisfeito com o resultado. 

– Isto teria dado um belo caso – disse ele – se fosse apenas uma situação de 

direito sucessório para qualquer advogado averiguar. Mas, infelizmente, tudo se passou 

há já muito tempo para ter importância no presente. – (Ora aí é que o Sr. Fleet se 

enganava, embora nenhum de nós o soubesse na altura.) 

Depois disto, todos apresentámos as nossas conjecturas e opiniões, enquanto 

Catherine permanecia estirada no sofá, imóvel e esgotada. Ao ver isto, achei que era 

altura de pôr termo às aventuras daquele dia e sugeri que recolhêssemos aos quartos. E 

foi o que fizemos, dispersando para sonhar com a misteriosa visão e descoberta. 

***** 

Julgo que todos nós ficámos contentes por a noite se ter passado sem mais 

nenhuma tragédia (quando digo nós, refiro-me à parte feminina do nosso grupo). 

Quando desci para tomar o pequeno-almoço, encontrei o Sr. Fleet entregue a 

grandes cogitações sobre o assunto da noite passada. 

– Devemos mandar chamar imediatamente um médico para nos dar o seu 

parecer sobre o conteúdo da arca – disse ele. O Dr. Driscoll veio prontamente e, após 

um rápido exame, concluiu que se tratava, como todos julgávamos, dos ossos de duas 

mulheres, que, provavelmente, estavam mortas há cerca de duzentos anos. 

Depois disso, o Sr. Fleet ofereceu-se para decifrar o testamento, dado que 

julgava ser disso que o pergaminho se tratava, e esteve, juntamente com o Sr. 

Fanshawe, fechado numa sala durante algum tempo. 

Quando, finalmente, saíram, pareciam muito interessados e entusiasmados e, em 

privado, informaram-me sobre o resultado da análise. 

Disseram-me que o documento era, de facto, um testamento, mas que havia uma 

circunstância relacionada com ele que aumentava em muito o mistério do caso. Era a 

menção ao nome L’Estrange. Fiquei, obviamente, tão surpreendida quanto eles, e foi 

com grande interesse que ouvi a leitura do testamento. 
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Não me recordo da terminologia técnica empregue. O Sr. Fleet fez o favor de me 

ler a tradução que redigira, dado que o original estava em anglo-saxão. Eis o que dele 

constava: 

Aparentava ser o testamento de Reginald, Visconde St. Aubyn, no qual este 

legava todos os seus bens ao seu filho legítimo Francis St. Aubyn, cujo nome de 

baptismo era Francis l’Estrange, e aos seus herdeiros para sempre. Estava assinado por 

Reginald, Visconde St. Aubyn, e as testemunhas foram John Murray e Phoebe Brett 

que, na versão original, tinham ambos assinado. 

O Sr. Fleet confirmou que se tratava de um documento perfeitamente legal, mas 

que continha algo mais. 

Havia um apêndice que o nosso advogado traduziu e que dizia o seguinte: 

«De forma a evitar qualquer disputa ou dúvida que possa eventualmente surgir, 

declaro que a minha legítima esposa era Editha, filha mais nova do Baronete Francis 

l’Estrange, e que a nossa certidão de casamento pode ser consultada na igreja de St. 

Andrew, em Haslet. Deste casamento nasceram dois filhos, um rapaz, Francis, e uma 

rapariga, Catherine, conhecidos por Francis e Catherine l’Estrange. Declaro, também, 

que Agatha Tornhaugh não estava legalmente casada comigo como julgava, uma vez 

que a minha legítima esposa estava, à época, ainda viva; nem deixo ao seu filho, Ralph 

Tornhaugh, fruto do seu primeiro casamento, parte alguma da minha herança.» 

Quer no testamento como na carta acessória constava, em baixo, a data do dia 14 

de Maio de 1668. 

Este acumular de mistérios deixou-me, durante algum tempo, perplexa e incapaz 

de pensar. Já o Sr. Fleet estava nas suas sete quintas. 

– Ora aqui está um caso que vale a pena investigar – declarou, e disse ainda que 

estava convencido de que os L’Estrange do testamento eram os antepassados da nossa 

Catherine, e que tal probabilidade aumentava devido ao facto de os nomes de baptismo 

serem idênticos. A jovem era, muito provavelmente, descendente de Francis l’Estrange, 

o herdeiro mencionado no testamento, que era, sem dúvida, o rapazinho de cabelos 

claros presente na visão de Catherine. 

Os ossos eram os da sua irmã, Catherine l’Estrange, a jovem assassinada, e da 

mulher que a matou, Agatha Thornhaugh, aniquilada pelo próprio filho. Contudo, o 

assunto não deveria ficar-se por mera suposição e o primeiro lugar a visitar para 

corroborar as provas era a igreja de Craymoor. 
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A prontidão com que o Sr. Fleet tirou as suas ilações deixou-me ainda mais 

desorientada, pois não fazia ideia que provas esperava ele encontrar na igreja. 

Recordou-me, no entanto, o que Catherine dissera sobre “a dama cruel” da visão a fazer 

lembrar a efígie do monumento da praça. 

E foi para lá que o advogado se dirigiu, acompanhado por George e pelo Sr. 

Fanshawe. O Sr. Fleet era da opinião de que não se deveria dizer nada a Catherine e aos 

outros sobre o curso das investigações, pelo menos até clarificar mais o assunto. Quanto 

a mim, esperei, ansiosa, pelo resultado das investigações, que, estou certa, excederam as 

expectativas até do nosso investigador-mor. 

Tinham, não só, decifrado a inscrição em torno do velho monumento, como 

também, com autorização do pastor e ajuda do sacristão, desenterrado o caixão e 

descoberto que estava cheio de pedras. 

Bem sei que se tratou de um procedimento deveras ilegal, mas uma vez que 

procedeu en amateur e não profissionalmente, o Sr. Fleet não se preocupou com essas 

minudências. 

A inscrição estava em Latim e informava que o túmulo fora erigido em memória 

de Agatha, mulher de Reginald, Visconde de St. Aubyn, que ali estava sepultada, e que 

faleceu no dia 31 de Dezembro de 1649, exactamente duzentos anos antes do dia da 

visão de Catherine. 

Para mim, imaginar os aldeões a celebrar as suas cerimónias religiosas na 

presença de tal embuste durante duzentos anos era algo monstruoso. O Sr. Fleet, 

todavia, pensava apenas na grande corroboração do seu “caso”. Pediu ao meu marido 

que desse o próximo passo e escrevesse à tia de Catherine, a única familiar da jovem 

ainda viva, contando-lhe toda a história e pedindo-lhe o favor de nos esclarecer algumas 

questões, fornecendo-nos todas as informações possíveis sobre a família L’Estrange. 

A carta foi enviada e nós, ansiosos, aguardámos a resposta. Tive, entretanto, de 

acalmar os meus convidados, impacientes por notícias sobre o testamento, prometendo-

lhes uma resposta dentro em breve. 

A carta da velha tia chegou passados alguns dias. Nela, a senhora dizia que o seu 

irmão, pai e avô tinham estado ao serviço na Índia e que acreditava que o seu bisavô, 

Francis l’Estrange, passara grande parte da vida no estrangeiro devido a uma tragédia 

que lhe ocorrera em miúdo. Que tragédia era essa, não sabia. Dizia, ainda, que os 

L’Estrange tinham, em tempos passados, vivido no Condado de …, e que a família do 

seu pai era formada por ela e pelo irmão, pai de Catherine. 
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A informação da carta era escassa, mas era suficiente para os nossos intentos. 

Sobre a versão do Sr. Fleet já não restavam quaisquer dúvidas e, certa noite, quando a 

contou a todo o grupo, todos concordaram que o deslindamento do caso fora brilhante. 

Catherine, por sua vez, não ficou tão admirada como eu julgava quando lhe 

disseram que as figuras que vira eram seus antepassados. Confessou que, desde o início, 

tivera um pressentimento de que as tragédias que testemunhara estavam, de alguma 

forma, relacionadas com a sua família. 

Escusado será dizer que, após nos certificarmos de que a igreja da paróquia de 

Haslet ainda existia, consultámos os registos e clarificámos uma outra prova ao 

encontrar a tão procurada certidão. 

Pouco mais há para contar. O testamento ficou aos cuidados do Sr. Fleet e a 

história de Catherine foi cuidadosamente armazenada nos arquivos da nossa família. 

Digo a nossa família, pois a linhagem dos L’Estrange, aliás, dos St. Aubys, cruzou-se 

com a nossa através do casamento de Catherine com o meu filho George, que teve lugar 

em 1850. 

Eu, que escrevo estas linhas, sou agora uma velha senhora, mas vivo ainda com 

o meu filho e a minha nora. 

George comprou Craymoor Grange, fazendo, finalmente, após um lapso de 

duzentos anos, justiça, e restaurando a herança dos antepassados de Catherine a quem 

de direito. 

Tenho, ainda, um último relato, e depois termino. Aqui há uns tempos atrás, a 

velha senhora l’Estrange faleceu, deixando todos os seus bens terrenos a Catherine. 

Entre eles, havia algumas relíquias de família que a jovem examinava à medida que 

George as ia desempacotando. De repente, deparou-se com o retrato de uma jovem 

muito bonita, de cabelos claros, olhos azuis e expressão melancólica, que trazia ao 

pescoço um colar de pérolas entrelaçado num padrão em forma de diamante. Quando 

olhou para ele, ficou, de repente, muito séria e, dando-me o retrato para a mão, disse: 

– A menina e o colar de que lhe falei são estes que aqui vê. 

Na altura não se falou mais sobre o assunto, pois as crianças estavam na sala e 

sempre evitámos falar sobre aquela horrível tragédia familiar na presença delas. Porém, 

se restasse, da nossa parte, alguma dúvida sobre a veracidade da história, embora não 

fosse o caso, isto tê-la-ia eliminado. 
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Se visitarem Craymoor Grange agora, verão que a velha lavandaria já não existe. 

Essa parte da casa foi demolida. Agora as crianças brincam e as galinhas debicam o 

chão onde outrora existiu. 

A arca de madeira foi há muito destruída. 

 



 39

3.2. A Dívida de Honra 

Uma história de fantasmas. 

 

 

Chiu! Que barulho foi aquele, tão baixo e ao mesmo tempo tão agudo, tão 

estranho e ao mesmo tempo tão triste? Não foi a marmota na encosta do Monte Righi e 

muito menos a garça-real junto ao lago; não, era claramente humano. Chiu! Lá está ele 

outra vez, vindo do cemitério de onde ainda agora saí! 

Nem há dez minutos estava eu sentado no muro baixinho do cemitério de 

Weggis, observando a serena magnificência do luar que iluminava com uma luz 

prateada o lago dos Quatro Cantões, e estou certo de que, para além de mim, não se 

encontrava lá mais ninguém. 

Estou enganado, sem dúvida. Que silenciosa é a noite! Nem uma brisa sequer 

para desfazer em dezenas de estilhaços reluzentes o imenso reflexo da lua de Agosto, ou 

para agitar a folhagem dos castanheiros. Na aldeia não se ouve ninguém. Nas águas do 

lago nem um chapinhar tão-pouco. Tudo parece estar em perfeito repouso e a austera 

placidez que reina nos mais altos glaciares de São Gotardo estendeu o seu manto sobre 

o mundo morno mais abaixo. 

Não me posso demorar. Assim como assim, já vou ter de acordar o porteiro para 

que me deixe entrar no hotel. Apresso-me. 

Nem dez passos mais adiante e lá vem aquele barulho novamente. Desta vez, 

faz-me lembrar o triste e perpétuo soluçar de uma alma infeliz e destroçada. Não 

querendo discutir comigo mesmo, retomo depressa a passada. 

Avanço aos tropeções por entre as lápides e as cruzes de ferro e, no meio da 

confusão, levo pela frente as coroas de flores frescas e perpétuas. Entre mim e o muro 

no qual estive sentado nem há quinze minutos está um gigantesco mausoléu que 

projecta uma imensa sombra ao meu lado. Ah! Algo se movimenta na escuridão. Ao 

semicerrar os olhos vejo a silhueta de um homem emergir lentamente da obscuridade e, 

sem proferir palavra, ocupar o meu lugar no muro. Deve ter sido dos seus lábios que 

proveio aquele som infeliz. 

Que devo eu fazer? A compaixão e a curiosidade são fortes. Um homem de 

coração amargurado não deveria estar num sítio destes a sós com o seu desespero. Tal 

como eu há instantes, também ele observa o lago. Vejo-lhe o perfil, bem definido e 
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simétrico, e noto o brilho de uns grandes olhos. O seu rosto, por aquilo que vejo, parece 

calmo e tranquilo. Posso estar enganado. Pode ser, como eu, apenas um vagabundo na 

noite. Se calhar ouviu aqueles três estranhos barulhos e veio também à procura da causa 

dos mesmos. Sinto-me impelido a dirigir-lhe a palavra. 

Saio do passeio em frente à igreja passando para o lado direito do mausoléu e 

avanço na direcção dele. O luar incide-lhe em cheio no rosto. Valha-me Deus! Que 

pálido que ele é! 

– Boa-noite, cavalheiro. Julgava-me sozinho e já estranhava que mais ninguém 

tivesse dado com este maravilhoso local. É encantador, não acha? 

Permanece, por momentos, em silêncio. Os seus olhos, contudo, observam-me. 

Finalmente, responde: 

– É, como diz, encantador, Sr. Reginal Westcar. 

– O cavalheiro conhece-me? – pergunto, admirado. 

– Queira desculpar, bem sei que mal nos conhecemos. Mas o seu nome é o único 

nome inglês que constava hoje no Livre des Etrangers
1. 

– Está então alojado no Hôtel de la Concorde? 

Um simples aceno de cabeça é a única resposta. 

– Permita-me que lhe pergunte – continuei – se ouviu agora há pouco um ruído 

anormal que se repetiu três vezes?  

Uma pausa. Aqueles olhos brilhantes parecem escrutinar-me. Quase que lhes 

sinto o peso. Finalmente, responde: 

– Sim. Pareceu-me ouvir o eco desses ruídos de que fala. 

O eco! Será, então, este o homem que emitiu tais sons de angústia? Será 

possível? O seu rosto parece tão inexpressivo, contudo a palidez da sua expressão 

esconde algum tormento interior. 

– Julguei que alguém precisava de ajuda – respondo de imediato –, pelo que me 

apressei a apresentar os meus serviços. 

– Fez muito bem – replica ele num tom frio –, se bem que um sítio destes há-de 

estar certamente habituado à voz da tristeza. 

– Sem dúvida. O meu impulso foi em vão. 

– Mas agiu de boa vontade. Não há-de dormir menos bem por esse seu acto 

impulsivo, Reginald Westcar. 

                                                 
1 Livro de ouro: livro em que se regista o nome das pessoas que contribuíram para determinado fim 
altruísta, ou de visitantes ilustres. 



 41

Ao falar, levanta-se. Lança a capa sobre si e permanece de pé, imóvel. É hora de 

me retirar. O meu compatriota quer que o deixe só. Alguém que ele amou e perdeu está 

enterrado neste cemitério. 

– Boa-noite, cavalheiro – digo ao avançar em direcção à capelinha junto ao 

portão. – Nenhum de nós há-de dormir menos bem por pensar no perfeito repouso que 

reina neste lugar. 

– O que quer dizer com isso? – pergunta ele. 

– Os mortos – respondo eu ao estender a mão sobre as campas. Não se lembra 

dessa passagem de O Rei Lear?2 

“Duncan jaz em sua campa e dorme sossegado após arder na febre desta vida.” 

– Mas o senhor nunca morreu, Reginal Westcar. Nada sabe sobre o sono dos 

mortos. 

É a terceira vez que ele pronuncia o meu nome de forma quase familiar e eu, 

sem saber porquê, sinto um arrepio na espinha. Não tenho tempo para lhe perguntar o 

que quer ele dizer com aquilo, pois desaparece silenciosamente na sombra da igreja e 

eu, sentindo-me estranhamente incomodado, regresso ao hotel. 

***** 

Os acontecimentos que relatei vieram-me à ideia com uma extraordinária nitidez 

quando viajava para norte num dia frio de Novembro de ano de 185…. Tinha-me 

formado, cerca de seis meses antes, em Oxford e andava, desde essa altura, a viajar pelo 

continente. Ao regressar a Londres tinha à minha espera uma carta dos meus advogados 

que me informava, para grande espanto meu, que herdara uma pequena propriedade em 

Cumberland. Deixem-me que vos conte como tudo aconteceu. A minha mãe, a menina 

Ringwood, era a mais nova de três filhos: Aldina era a mais velha, Geoffrey era o 

segundo e (a minha mãe) Alice era a terceira. A minha avó (viúva desde o nascimento 

da minha mãe), que vivia numa pequena propriedade em Cumberland conhecida por 

The Shallows, veio a falecer pouco após o casamento da minha mãe com o meu pai, o 

Capitão Westcar. A minha tia Aldina e o meu tio Geoffrey, à época com vinte e oito e 

vinte e seis anos respectivamente, continuaram a morar na casa de família. Os meus pais 

tiveram de partir para a Índia, onde eu nasci, e onde, ainda criança, fiquei órfão. Alguns 

meses após o casamento da minha mãe, a minha tia desapareceu e, umas semanas 

depois, o meu tio Geoffrey morreu enquanto jogava às cartas com o Sr. Maryon, dono 

                                                 
2 Ao contrário do que sugere o texto, a citação provém de Macbeth (Acto 3, Cena 2) e não de O Rei Lear. 
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de uma mansão vizinha que dava pelo nome de The Mere. Cerca de duas semanas antes 

da morte do meu tio, a minha tia Aldina regressou a casa e nunca mais de lá saiu até ser 

levada no caixão para o cemitério. Desde que voltou daquele misterioso 

desaparecimento, manteve uma discrição insondável. Em criança, visitei-a umas duas 

ou três vezes. Porém, essas visitas deprimiam-me de tal forma que, à medida que fui 

crescendo, arranjei maneira de me esquivar dos convites não muito insistentes da minha 

tia e, por essa altura, já não a via há uns bons oito ou dez anos. Fiquei, portanto, 

bastante surpreendido por ela me deixar a casa a mim, casa essa que, como última 

descendente viva que era, ela herdara do contrato de casamento da mãe.  

Aquele casarão, porém, sempre exercera sobre mim uma influência nefasta e a 

simples ideia de agora ir para lá viver oprimia-me. A estrada parecia invulgarmente 

escura, fria e solitária. Passei, finalmente, pelo porteiro e, cento e oitenta metros mais à 

frente, cheguei ao alpendre. Depressa veio à porta uma senhora já de idade, que me 

lembro ser a governanta e cozinheira da minha tia. Alegrou-me rever aquela senhora, de 

quem tinha lembranças felizes. Para ser sincero, não encarara aquela visita à minha 

recém-adquirida propriedade com grande entusiasmo. No entanto, o excelente jantar que 

me esperava teve um efeito inspirador e foi com alegria que descobri que havia uma 

caixa de Madeira velho na adega. Naturalmente, depressa fiquei mais bem-disposto e, 

por conseguinte, conversador, coscuvilhando com a Sra. Balk. O essencial da conversa 

difusa que tive com ela foi o que se segue: 

A minha tia vivera naquela casa desde a morte do meu tio Geoffrey. Mantivera, 

contudo, uma atitude reservada e silenciosa que, segundo a Sra. Balk, era sinal de um 

grande infortúnio. Recusara terminantemente qualquer contacto com a gente de The 

Mere. O Squire
3 Maryon, também ele um homem frio e taciturno, tentara por uma ou 

duas vezes aproximar-se, embora os seus avanços fossem sempre severamente 

rejeitados. A Sra. Balk era da opinião de que a minha tia não “estava no seu perfeito 

juízo”, como dizia, sobre certos assuntos, uma vez que parecia convencida de que The 

Mere devia ser propriedade dela. Ao que parece, os Ringwoods e os Maryons tinham 

ligações distantes: The Mere pertencera, em tempos, a um tal Sir Henry Benet, que era 

solteiro, e o pai do Sr. Maryon e o velho Sr. Ringwood eram seus primos. Parecia não 

haver certezas sobre quem era o verdadeiro herdeiro, uma vez que Sir Henry, que não 

gostava do velho Maryon, dissera várias vezes que deitara por terra qualquer disputa ao 

                                                 
3 Termo então utilizado nas Ilhas Britânicas para designar um fidalgo rural, ou o proprietário com mais 
terras de uma região. 
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deixar escrito em testamento que The Mere era propriedade do Sr. Ringwood, pai da 

minha mãe. Contudo, após a sua morte, o testamento não apareceu e os advogados da 

família acordaram que o Sr. Maryon era o legítimo herdeiro e que o meu tio Geoffrey e 

as suas irmãs se deveriam contentar com a propriedade de The Shallows. Uma vez que o 

Sr. Maryon era relativamente rico e os Ringwoods pobres, estes foram aconselhados a 

não intentar uma acção judicial dispendiosa. Até morrer, a minha tia Aldina afirmou que 

Sir Henry tinha feito um testamento e que o Sr. Maryon tinha conhecimento disso, mas 

tinha destruído ou escondido o documento. Pela conversa da Sra. Balk, não me pareceu 

que a minha tia tivesse provas do que dizia, pelo que depressa considerei o assunto 

como infundado. 

– Diz a senhora que o meu tio Geoffrey morreu de apoplexia? 

– Não sou eu que digo, senhor, e muito menos a sua tia. Foram eles que 

disseram. 

– Eles quem? 

– A gente de The Mere. O médico novinho, amigo do Sr. Maryon, que eles 

mandaram vir de York, e os outros todos. Dizem que ele caiu redondo da cadeira e 

bateu com a cabeça no guarda-fogo. 

– Enquanto jogava às cartas com o Sr. Maryon, disse-me? 

– Sim, senhor. Ele gostava muito de jogar às cartas, o seu tio. 

– O Sr. Maryon sai muito de casa? É hospitaleiro? 

– Bem, senhor, ele vai muito a Londres e recebe uns amigos da cidade de 

quando em vez. Mas não parece gostar muito da gente que aqui mora. 

– Tem filhos? 

– Uma filha, senhor, que linda que ela é. A mãe morreu ao dar à luz a menina 

Agnes. 

– E não faz ideia do que atormentava tanto a minha tia, Sra. Balk? 

– Bem, senhor, cá para mim eram assuntos do coração. Ela sempre odiou tanto 

os homens. 

– Então por que me deixou a casa a mim, Sra. Balks? 

– Ah, está a fazer pouco de mim, senhor. Ela achava, com certeza, que, como 

herdeiro dos Ringwoods, The Mere lhe devia pertencer a si. Por isso é que o pôs aqui, o 

mais perto possível da casa. 

– Na esperança de que eu casasse com a menina Agnes, não, Sra. Balk? 



 44

– Está a fazer pouco de mim outra vez, senhor. Não julgo que fosse essa a 

intenção dela, mas antes que o senhor descobrisse o que foi feito do testamento. 

Despedi-me da comunicativa Sra. Balk e retirei-me para o meu quarto: uma 

divisão ampla e sombria, de tecto baixo, forrada a painéis de carvalho. Confesso que 

narrativas familiares não eram algo que me interessasse muito, tendo vivido afastado 

delas nos meus tempos de estudante. Enquanto me despia pensava mais no quanto 

poderia divertir-me à caça nos trezentos hectares de terreno pertencentes a The Shallows 

do que no presumível testamento com o qual a minha pobre tia tanto se preocupara. 

Completamente exausto depois da viagem daquele dia, depressa adormeci no aconchego 

daquela imensa cama de dossel que, na minha cabeça, já decidira cortar para lenha o 

mais rapidamente possível, substituindo-a por uma mais moderna de cabeceira de ferro. 

Quanto tempo estive a dormir, não sei, mas acordei de repente com o som de um 

longo e triste choro a buzinar-me aos ouvidos. 

Pus-me à escuta, sensível ao mínimo ruído. Escutava com aquela sensibilidade 

apenas possível no profundo silêncio da noite. 

Ouvi o velho relógio de pêndulo que vira junto às escadas dar as três horas. A 

repercussão do choro pareceu durar imenso tempo, até que tudo ficou mudo e quedo 

novamente. “Foi só um sonho”, murmurei para comigo ao deitar a cabeça na almofada. 

“O vinho da Madeira é forte. Mas com o que estaria eu a sonhar?” 

O sono parecia ter fugido e as paisagens continentais que recentemente visitara 

invadiram-me a cabeça já de si ocupada. A pouco e pouco dei por mim, em pensamento, 

novamente no cemitério de Weggis. Estava satisfeito. Tinha identificado a origem do 

sonho com aquele barulho que lá ouvira. Virei-me para dormir. Talvez tenha 

adormecido, não sei, mas acordei, novamente, sobressaltado ao som da repetição 

daquele choro de tristeza e desespero, que parecia estar do lado de fora da janela. 

Afastei depressa as pesadas cortinas da cama. O quarto parecia estar iluminado por uma 

luz fraca e sobrenatural. Foi então que vi a figura de uma mulher que, aos poucos, 

assumia uma forma humana. Era a menina Ringwood, a minha tia. Olhei, horrorizado, 

para aquela aparição que se aproximou, abriu a boca, e disse nitidamente: 

– Reginald Westcar, The Mere pertence-te. Obriga o John Maryon a pagar a 

dívida de honra! 

Caí para trás inconsciente. 
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Só recuperei os sentidos quando ouvi chamar o meu nome na manhã seguinte. 

As portadas das janelas estavam abertas e a luz vermelha do sol nascente de Inverno 

enchia o quarto. 

***** 

Há uma certa cumplicidade entre a mente e a noite. Todos os nossos problemas 

parecem muitíssimo maiores quando acordamos durante a noite e nos pomos a pensar 

neles. Uma dor muscular torna-se numa incurável doença interna, uma dor de cabeça 

sugere um princípio de embotamento cerebral. Porém, todos estes pavores se dissipam 

com a chegada da luz do dia e a satisfação de um banho frio transforma-os em simples 

anedotas. E o mesmo se passou comigo na manhã seguinte à minha chegada a The 

Shallows. Compreendi melhor o que acontecera, ou parecia ter acontecido, durante a 

noite, e decidi que, embora o Madeira fosse um vinho muito bom, daqui para a frente 

deveria fazer os possíveis por não beber mais do que dois cálices depois de jantar. 

Escusado será dizer que nada disse sobre os meus pesadelos à Sra. Balk. Pouco depois 

do pequeno-almoço peguei na arma e saí em busca de algo com que me entreter. Às três 

horas mandei o porteiro para dentro, pois o homem tinha já as generosas bolsas bem 

cheias, dizendo-lhe que julgava conhecer bem o terreno e que ia dar um passeio. A 

atmosfera cinzenta da tarde de Novembro estendia-se pelo céu quando cheguei a uma 

pequena plantação que julguei fazer parte dos meus terrenos. Atravessei-a a direito e, ao 

emergir das sombras, dei por mim junto a um pequeno riacho e a um terreno pantanoso 

que tinha, do outro lado, outra plantação. Uma narceja levantou voo. Disparei e acertei-

lhe. Vi o pássaro cair na outra plantação e fui até lá. Surgiu um bando de perdizes: pum, 

pum, pum. Uma caiu junto a um carvalho. Estava prestes a entrar no bosque quando vi 

sair de lá um homem acompanhado por uma jovem. Receando ter invadido propriedade 

alheia, apresentei prontamente as minhas desculpas. 

Antes que me pudesse pronunciar, o homem dirigiu-se a mim. 

– O cavalheiro importa-se de me dizer se lhe dei permissão para caçar na minha 

reserva? 

– O cavalheiro queira desculpar – repliquei enquanto tirava o chapéu por 

respeito à senhora – por ter invadido a sua propriedade. Em minha defesa posso apenas 

alegar que me julgava ainda nos terrenos pertencentes a The Shallows. 

– Um cavalheiro que ande à caça deve conhecer os limites do seu terreno – 

retorquiu ele de forma agressiva – os limites de The Shallows estão bem definidos e a 
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área abrangente não é assim tão extensa. O cavalheiro não tem nada que andar deste 

lado do riacho. Faça favor de regressar. 

Limitei-me a acenar com a cabeça. Insultou-me o seu tom de voz. Ao virar 

costas reparei que a jovem lhe sussurrava algo. 

– Um momento, cavalheiro – disse ele –, a minha filha acaba de me lembrar que 

talvez seja o novo proprietário de The Shallows. É esse o caso? 

Não me ocorrera antes, mas depressa me apercebi com quem estava a falar. 

Respondi-lhe então: 

– Certamente, Sr. Maryon. O meu nome é Westcar. 

E foi assim a minha apresentação ao Sr. Maryon e à filha. Embora o proprietário 

de The Mere aparentasse ser um cavalheiro, os seus modos eram frios e reservados e um 

observador mais atento teria visto nos seus olhos uma inquietude, como se estes fossem 

incapazes de fitar o mesmo objecto por mais do que alguns momentos. Aparentava os 

seus sessenta anos e, embora de vez em quando se esforçasse por se manter direito, a 

cabeça e os ombros depressa lhe descaíam, como se o peso dos anos, e porventura a 

memória do passado, fossem um fardo demasiado pesado para ele. Da menina Maryon 

basta dizer que tinha os seus dezanove ou vinte anos e que não foi preciso olhar para ela 

segunda vez para ver que era de uma beleza extraordinária. 

Abreviando os acontecimentos das semanas seguintes: tornei-me uma visita 

assídua em The Mere. O Sr. Maryon nunca foi cordial para comigo, se bem que também 

não parecesse descontente por me ver. Quanto a Agnes, decerto não lhe desagradava a 

minha presença. 

Julgo que foi no dia de Natal que descobri que estava perdidamente apaixonado. 

A menina Maryon ficara por dois ou três dias confinada ao quarto com uma constipação 

e eu dei por mim ansiosíssimo por voltar a vê-la. Não me orgulho de dizer que os meus 

pensamentos vaguearam bastante quando estava na igreja durante as celebrações e não 

pude deixar de pensar em como aquela nave central era perfeita para um cortejo nupcial. 

De repente, os meus olhos pousaram numa placa que tinha a seguinte inscrição: “Em 

memória de Aldina Ringwood”. Foi então que senti um arrepio na espinha e me voltou 

à memória algo que já quase tinha esquecido: o sonho, ou o que quer que tenha sido, 

que tive na primeira noite que passei em The Shallows, e as estranhas palavras: “The 

Mere é tua por direito. Obriga o John Maryon a pagar a dívida de honra!”. Só a 

lembrança do rosto doce de Agnes foi capaz de me afastar da mente aquela visão, 

aquelas palavras e aquele pedido. 
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A menina Maryon não tardou a ficar melhor. Ter-me-ei eu iludido ao pensar que 

ela estava tão feliz por me ver a mim como eu estava por a ver a ela? Não, estava 

convencido que não. Foi então que comecei a reflectir sobre a minha posição. A minha 

fortuna não era grande, era o suficiente para mim, mas não para duas pessoas, e uma vez 

que ela era a herdeira de The Mere e de uma confortável fonte de rendimentos de seis 

ou oito mil por ano, não era mais do que natural que o Sr. Maryon quisesse para ela 

aquilo a que se chama “um bom casamento”? No entanto, não podia deixar de pensar no 

facto de ele não levantar qualquer tipo de objecção às minhas visitas frequentes lá a 

casa, nem aos passeios que eu dava com a filha quando ele não nos podia acompanhar. 

Num dia frio e solarengo, fui até ao lago com a menina Agnes ensiná-la a 

patinar. Ao regressarmos a casa, o Sr. Maryon estava no terraço. Acompanhámo-lo até 

ao jardim de Inverno e entrámos para examinar as plantas. Ele deixou-se ficar cá fora, 

andando de um lado para o outro. Tanto Agnes como eu permanecemos 

excepcionalmente calados. Talvez eu tivesse dito algo de eloquente no lago a que ela 

respondia com uma tímida meditação. O seu rosto, todavia, estava corado e uma 

estranha e invulgar palpitação apossou-se do meu coração. Estávamos os dois à porta do 

jardim de Inverno, fitando em silêncio a paisagem gélida para lá das flores, quando 

ambos pousámos o olhar no Sr. Maryon. Também ele parecia observar a paisagem até 

que, de repente, se deteve e recuou, como se tivesse visto algo inesperado. 

– Pobre papá! Espero que não seja um dos seus ataques – exclamou Agnes. 

– Ataques! Ele sofre de ataques? – perguntei eu. 

– Não são ataques normais – respondeu ela prontamente. – Nem sei como 

explicar. Costuma tê-los de vez em quando e, geralmente, por volta desta altura do ano. 

– Vamos ter com ele? – sugeri. 

– Não, não o pode ajudar e ele detestaria que alguém se apercebesse deles. 

Observámo-lo. Tinha os braços erguidos sobre a cabeça e recuou, uma vez mais. 

Procurei uma explicação no rosto de Agnes. 

– Um estranho! – exclamou ela. – Quem será? 

Olhei na direcção do Sr. Maryon. A figura de um homem alto surgira da esquina 

mais afastada da casa. Usava um casaco largo e comprido e na cabeça uma espécie de 

chapéu militar. 

– Não há dúvida de que estás surpreendido por me ver, John – disse o visitante 

num tom confiante –, mas não é preciso receberes-me com essa atitude tão desconfiada 
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que eu não sou o diabo, homem. – Estendeu a mão e continuou. – Então, não me vais 

cumprimentar em nome da nossa velha e calorosa amizade, neste dia tão frio? 

O Sr. Maryon estendeu, por um segundo, a mão direita para o cumprimentar e, 

de seguida, pareceu recuar, não trocando qualquer palavra com o visitante. 

– Não percebo – disse Agnes enquanto nos dirigíamos até aos dois homens. Ao 

ver a jovem, o estranho tirou o chapéu. 

– Ah, esta deve ser a tua filha, John. Vejo que é muito parecida com a sua 

falecida mãe. Apresenta-nos. 

O rosto pálido do Sr. Maryon ficou ainda mais pálido e disse num tom baixo: 

– Coronel Bludyer, apresento-lhe a minha filha. – Agnes fez uma vénia quase 

imperceptível. 

– É um prazer voltar a vê-la, menina Maryon. A última vez que a vi era apenas 

um bebé. Já o seu pai e eu somos velhos amigos, não é assim, John? 

O Sr. Maryon acenou ligeiramente com a cabeça. 

– Ora bem, John, muitas vezes me ofereceste a tua hospitalidade, mas, até agora, 

nunca tive oportunidade de usufruir da tua amável oferta. Por isso, trouxe as malas e 

pretendo, finalmente, dar-te o prazer da minha companhia por uma temporada. 

Julguei que um homem com o temperamento do Sr. Maryon fosse ficar ofendido 

com uma atitude daquelas ou, quanto muito, desse àquele insinuante hóspede uma 

recepção fria e seca. O Sr. Maryon, porém, num tom confuso e balbuciante, disse estar 

feliz por o Coronel Bludyer ter, finalmente, aceitado o seu convite e pediu à filha que 

fosse tratar da instalação do hóspede. Agnes, admirada e em silêncio, retirou-se para 

dentro de casa e o Sr. Maryon virou-se depressa para mim e despediu-se. Num estado de 

espírito nada descansado, regressei a casa. 

A chegada inesperada deste suspeito coronel deixou-me, sem dúvida, irritado. 

Não só o via como um insuportável incómodo, como não podia deixar de pensar que ele 

era mais do que uma velha amizade do Sr. Maryon. Aliás, dado o estranho 

comportamento do Sr. Maryon, convenci-me de que esse tal Bludyer tinha uma espécie 

de poder sobre ele que podia ser exercido em detrimento da família Maryon e que havia 

ali um mistério qualquer que era minha obrigação explorar. 

No dia seguinte, fui até The Mere para ver se a menina Maryon desejava renovar 

as suas lições de patinagem. Encontrei-os aos três na sala de bilhar. Agnes fazia a 

marcação do jogo. O Sr. Maryon, que eu sabia ser um excelente jogador, parecia 

incapaz de fazer uma boa jogada. Já o coronel, daria, sem dúvida, um bom jogador 
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profissional, tendo vencido facilmente a partida. Fomos todos até ao lago. Uma vez que 

o coronel não arredava pé, não pude falar a sós com Agnes. 

Regressei a casa indignado. Durante dois dias não me aproximei de The Mere. 

Ao terceiro dia, fui até lá, na esperança de que aquele horrível coronel já lá não 

estivesse. Começava a nevar quando saí de casa, por volta das duas da tarde, e a Sra. 

Balk, prevendo o nevão que aí vinha, pediu-me que não viesse tarde para casa. 

Durante o trajecto, vi que o céu escuro de Inverno se adensava. Mais uma vez, 

fui conduzido até à sala de bilhar. Agnes fazia, novamente, a marcação, mas aqueles 

dois dias tinham-lhe provocado uma triste alteração no rosto. O Sr. Maryon mal deu 

pela minha presença. Estava afogueado e jogava ardentemente. O coronel estava 

entusiasmadíssimo e dizia que há vinte anos que John não jogava tão bem. Substituí 

Agnes na marcação. A neve caía formando uma espessa camada na clarabóia e o 

coronel parecia francamente ansioso que eu regressasse a casa. Como achei que ele não 

era a pessoa certa para me dar tais indirectas, permaneci no meu lugar, encorajado pelas 

palavras que Agnes me dirigia e pelos olhares de súplica que me lançava. Sempre 

julguei o Sr. Maryon um homem abstémio. Todavia, bebia imenso brande e gasosa 

durante a longa partida de cartas e, quando venceu o coronel por quarenta e três, estava 

já bêbado e insistiu para que eu ficasse para jantar. Escusado será dizer que aceitei o 

convite. 

Fiz a melhor toilette que pude no quarto recôndito me arranjaram e corri para a 

sala de visitas na esperança de poder trocar umas palavras a sós com Agnes. Não fiquei 

desiludido. Também ela tinha vindo mais cedo para baixo e, em poucas palavras, disse-

me que aquele abominável Coronel Bludyer a estava a cortejar com os seus modos 

grosseiros e, pelos vistos, com o consentimento do pai. Fiquei indignadíssimo. Seria 

possível que o Sr. Maryon estivesse disposto a sacrificar tão bela criatura a tal homem? 

O Sr. Maryon desceu para jantar de muitíssimo bom humor e as primeiras taças 

de champanhe deixaram-no ainda mais bem disposto do que eu julgava ser possível. 

Contudo, quando chegámos à sobremesa, tornara-se calado e pensativo e nem reagiu aos 

calorosos elogios do coronel à garrafa de vinho clarete que nos foi servida. 

Depois de jantar fomos para a biblioteca. O coronel saiu da sala para ir buscar 

uns charutos que gabara sonoramente. Era a oportunidade de Agnes para me falar. 

– Olhe para o papá. Olhe como está mal sentado, com as mãos agarradas aos 

braços da poltrona e os olhos pregados às chamas da lareira. Parece tão velho esta noite. 
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Devem estar para lhe vir aqueles terríveis ataques. Ele fica sempre assim em finais do 

mês de Janeiro! – O regresso do coronel pôs fim à conversa. 

Quando recolhemos aos quartos nessa noite, achei que seria escusado tentar 

dormir. Estava mais desperto do que nunca. Atirei-me para cima da cama e pus-me a 

pensar que segredo haveria entre o Sr. Maryon e o coronel, pois que havia algum 

segredo havia, disso não restavam dúvidas. Dei voltas e mais voltas na cama até ouvir 

soar a uma da manhã. Estava num desassossego tremendo. Era como se o lado solene da 

vida nocturna estivesse agora a despertar, mas o silêncio e a solidão do meu 

antiquíssimo quarto eram demais para mim. Levantei-me da cama e pus-me a andar de 

um lado para o outro. Esgravatei o borralho da lareira e aproximei uma poltrona do 

solene fogo. Adormeci. Pouco tempo depois acordei de repente, parecendo-me ouvir 

passos furtivos no corredor. O meu sentido da audição tornou-se incrivelmente apurado. 

Ouvi os passos encaminharem-se até ao fundo do corredor, até se tornarem inaudíveis 

com a distância. Abri a porta com cuidado e, protegendo a vela com a mão, espreitei. 

Não havia vivalma. Como achei que não conseguia ficar quieto no quarto, fechei a porta 

e saí em busca não sei bem de quê. 

As salas e os quartos em uso em The Mere ficavam na parte moderna da casa. 

Porém, havia uma velha ala isabelina que sempre tivera curiosidade em explorar. Foi 

então que, no meio desta minha deambulação, me dei conta, para minha alegria, de que 

me encontrava na dita ala. Ao fundo de um estreito corredor forrado a carvalho havia 

uma porta aberta. Entrei e dei por mim num quarto sombrio, de tecto baixo, decorado 

com mobílias de há duzentos anos. Havia algo de fantasmagórico no aspecto daquele 

quarto. Num recanto escuro havia uma desmesurada cama de dossel, com cortinas 

pesadas, e, no meio do aposento, uma mesa de carvalho redonda com duas cadeiras de 

alto espaldar. Enquanto observava estes objectos ouvi, de repente, passos furtivos no 

corredor e vi uma luz aproximar-se. Num impulso, apaguei a vela e escondi-me no 

recanto escuro, observando atentamente. Os passos acercavam-se. O meu coração 

parecia imóvel tal era a expectativa. Pararam à entrada do quarto por um momento que a 

mim me pareceu uma eternidade. Foi então que, para meu grande espanto, vi entrar o 

Sr. Maryon. Trazia na mão um pequeno candeeiro. Bastou olhar para ele uma vez para 

perceber que se tratava de um ataque de sonambulismo. Veio direito à mesa e pousou o 

candeeiro. Sentou-se numa das cadeiras e cravou os olhos vazios na outra que estava em 

frente. Foi então que começou a mexer depressa os lábios, como que dirigindo-se a 

alguém. Depois, levantou-se, foi até à escrivaninha, de onde tirou qualquer coisa, e 
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voltou a sentar-se. Que estranho movimento com as mãos, aquele! De início não 

percebi, mas depois ocorreu-me que no sonho que estava a ter devia estar a baralhar 

cartas. Sim. Começou a distribui-las e, depois, pôs-se a jogar com o adversário, 

mexendo ansiosamente os lábios de vez em quando. 

Uma expressão de extrema ansiedade abateu-se sobre o rosto do sonâmbulo. 

Com uma ligeireza de mãos incrível, distribuía as cartas e jogava. De repente, com um 

movimento brusco, pareceu atirar o baralho para o fogo, pôs-se de pé e atirou-se ao seu 

adversário invisível. Levantou energicamente a mão direita e desferiu um golpe 

tremendo. Chiu! Mais passos no corredor! Estarei a ver mal? Do meu esconderijo foi 

isto que pude observar: o Coronel Bludyer entra no quarto, meio vestido mas 

perfeitamente acordado. 

– Seu louco! – ouço-o dizer. – Calculei que fosses pessoa para sofrer deste tipo 

de ataques. Felizmente para ti mais ninguém assistiu a este demente espectáculo. Volta 

para o teu quarto. 

O Sr. Maryon continua a observar o vazio, com os braços erguidos sobre a 

cabeça, preso à imagem do adversário que, ainda há pouco, atirara ao chão. O coronel, 

pousando-lhe uma mão no ombro, condu-lo para fora do quarto, deixando para trás o 

candeeiro. Recuperei, finalmente, o raciocínio. Começava a desconfiar qual seria o 

segredo entre os dois homens. Segredo esse que, para bem de Agnes, deveria ser 

resolvido. Peguei no candeeiro e pu-lo na mesinha onde estavam os castiçais do 

aposento. Reacendi a minha vela e voltei para o quarto. 

Na manhã seguinte, quando desci para tomar o pequeno-almoço, encontrei o 

Coronel Bludyer muito bem instalado à lareira a aquecer-se. Disse-me que o nosso 

anfitrião não estava nada bem, que a menina Agnes estava a velar pelo pai e que ele 

tinha sido encarregue de me transmitir as mais sentidas desculpas e de me desejar um 

bom regresso a casa. Agradeci-lhe o cuidado de me transmitir o recado, embora tivesse 

a certeza de que ninguém o tinha incumbido de tal tarefa. Dito isto, não voltei a ver o 

Sr. Maryon nessa manhã e regressei a casa debaixo de neve. 

Ainda que nos dias seguintes o tempo estivesse péssimo, arranjei maneira de ir 

até The Mere perguntar pelo Sr. Maryon. Estava melhor mas não podia receber 

ninguém, diziam-me. A menina Maryon, exausta de tomar conta do pai, idem aspas. 

Nada mais me restava senão marchar de volta para casa. 

– Reginald Westcar, The Mere pertence-te. Obriga o John Maryon a pagar a 

dívida de honra! 
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Enquanto fitava apático a paisagem coberta de neve, uma e outra vez ouvia na 

cabeça estas palavras. A cena memorável que testemunhara na célebre noite que passara 

em casa do Sr. Maryon trouxera-mas de volta à memória mais vividas do que nunca e 

comecei a achar que a estranha aparição que vira, ou com que sonhara, na minha 

primeira noite em The Shallows era mais real do que gostaria de acreditar. 

Passados mais três dias, um rapazinho vindo de The Mere trouxe-me um recado. 

Era de Agnes e dizia o seguinte: 

«Caro Sr. Westcar: 

Por favor, venha cá a casa o mais depressa possível. Não sei o que passa com o 

papá. Quer que eu faça uma coisa horrível. Por favor, venha até cá. Tenho em si o meu 

único amigo. Vejo-me obrigada a enviar este recado no maior sigilo.» 

Escusado será dizer que passados cinco minutos já eu furava a neve em direcção 

The Mere. O dia já ia avançado naquela tarde de Fevereiro quando atravessei os 

arbustos. Ponderava a melhor forma de garantir entrada na casa quando reparei na figura 

de um homem que caminhava apressadamente uns metros à minha frente. A princípio 

julguei tratar-se de um dos jardineiros. Foi então que me detive e o meu sangue pareceu 

gelar de terror ao ver que a figura à minha frente não deixava pegadas na neve! Por 

momentos, o meu cérebro parou e julguei que ia cair, mas recuperei a consciência. 

Quando voltei a olhar para a frente, a figura tinha desaparecido. Segui caminho 

apressadamente. Cheguei à porta da frente, que encontrei escancarada, e atravessei o 

hall até à biblioteca. Ouvi a voz de Agnes. 

– Não, não, papá. Não me pode obrigar a uma coisa destas! Não quero… não 

vou casar com o Coronel Bludyer! 

– Tem de ser – retorquiu o Sr. Maryon, numa voz enrouquecida – tens de te 

casar com ele e salvar o teu pai de algo pior do que a desgraça! 

Não querendo escutar atrás das portas, entrei. O Sr. Maryon estava de pé junto à 

lareira. Agnes estava caída no chão a seus pés. Vi logo que não valia a pena disfarçar o 

motivo da minha visita e, sem pejo nem vergonha, disse: 

– Menina Maryon, estou aqui em resposta ao seu pedido. Se puder evitar 

qualquer dissabor à sua pessoa, conte comigo, estou ao seu dispor. Deve ter calculado a 

natureza dos meus sentimentos por si. Se estes meus sentimentos forem recíprocos, 

estou disposto a bater-me por eles contra qualquer homem. 

Com um grito de alegria, Agnes levantou-se do chão e correu para os meus 

braços. Ah! Como eu a abracei! 
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– Já tenho a minha resposta – continuei. – Sr. Maryon, tenho motivos que me 

levam a crer que a sua filha receia o futuro que o senhor deseja para ela. Peço-lhe que os 

reconsidere e me conceda a sua mão em casamento, para a amar e proteger como minha 

mulher. 

O Sr. Maryon levou as mãos ao rosto murmurou: 

– Agora é tarde, tarde demais! 

– Não, não é tarde demais – exclamei. – O que lhe é esse Coronel Bludyer a si, 

que esteja disposto a sacrificar a sua filha a um homem cuja simples aparência o 

denuncia como vilão? Nada o pode obrigar a cometer tal acto, nem sequer uma dívida 

de honra! 

O que me levou a dizer estas palavras, não sei, todavia, surtiram no Sr. Maryon 

um efeito extraordinário. Avançou na minha direcção e depois deteve-se. O seu rosto 

estava lívido, os olhos arregalados e levantou os braços daquela mesma forma que já 

vira antes. 

- Mas o que é isto? – exclamou uma voz vinda detrás de mim. – O Sr. Westcar a 

faltar ao respeito à menina Maryon e ao pai! Não consinto tal coisa. – E avançou na 

minha direcção de forma ameaçadora. Os seus modos joviais e excessivamente corteses 

desapareceram e o seu rosto ruborizado e olhar insolente revelaram-se. 

– Aconselho-o a não interferir – retorqui. – Sou mais jovem do que o senhor e 

não estou enfraquecido pela bebida nem por uma vida dissoluta. Considere-se avisado. 

O vilão endireitou-se e, embora tivesse, pelo menos, sessenta anos, vi que se se 

desse o caso de um confronto físico, não era adversário facilmente derrotado. Agnes 

desmaiou e eu deitei-a no sofá. 

– A menina Maryon precisa de ar – disse o coronel numa voz mais calma. – Dê-

me licença que abra uma janela, Sr. Maryon. – Abriu as portadas das janelas e afastou 

as cortinas. – E agora, Sr. Westcar, a menos que queira sair a bem pela porta, serei 

obrigado a atirá-lo pela janela fora. 

Enquanto falava, o bandido avançou na minha direcção. De repente, parou. 

Pendeu-lhe o queixo, os cabelos pareceram levantar-se sozinhos, os lábios pálidos 

tremeram-lhe e todo ele estremecia como se tivesse sido tomado por uma febre aguda. 

Parecia encolher-se. Assisti espantado àquela horrível transformação. Um estranho 

calafrio percorreu-me a espinha e ouvi uma voz baixa dizer: 

– Richard Bludyer, o teu túmulo espera-te. Vai. 
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A figura de um homem passou entre mim e ele. O coronel recuou e, com um 

grito pavoroso, saltou pela janela aberta. 

Enquanto tudo isto sucedia, o Sr. Maryon manteve-se de pé, imóvel como uma 

estátua. 

Olhei, curioso, para a figura que estava à minha frente. Pude ver-lhe, claramente, 

as feições de perfil e, num ápice, a minha memória levou-me até à inesquecível cena no 

cemitério junto ao lago dos Quatro Cantões e reconheci o rosto branco do jovem com 

quem lá conversara. 

– John Maryon – disse a voz – esta é a noite na qual, há vinte e cinco anos, tu me 

mataste. É a tua última noite neste mundo. Tens de reviver o sucedido uma vez mais. 

O Sr. Maryon, ainda imóvel, fez um sinal à figura e abriu uma porta secreta que 

dava para o escritório. O estranho e oportuno visitante pareceu chamar-me com um 

gesto da sua mão. Achei por bem obedecer e segui-o naquela estranha procissão. Do 

escritório subimos por uma escadaria privada até um quarto espaçoso e muito bem 

mobilado. Parámos. O Sr. Maryon olhou trémulo para o estranho e disse, numa voz 

baixa e balbuciante: 

– Este é o meu quarto. Foi aqui, nesta mesma noite, há vinte e cinco anos, que 

me disseste que tinhas a certeza de que o testamento de Sir Henry Benet existia e que 

estavas disposto a enfrentar-me pela posse da propriedade. Tinhas descoberto umas 

cartas de Sir Henry dirigidas ao teu pai que te deram a conhecer o paradeiro do dito 

testamento. Tu, Geoffrey Ringwood, homem de uma natureza generosa e extravagante, 

ofereceste-te para encontrar o testamento na minha presença. Tal como agora, a noite ia 

já avançada e todos dormiam. Eu aceitei o teu convite e segui-te. 

O Sr. Maryon fez uma pausa. Parecia fisicamente incapaz de prosseguir. Com a 

sua voz baixa e grave, o sinistro desconhecido acrescentou: 

– Vamos, confessa. 

– Tu e eu, Geoffrey, éramos aquilo a que o mundo chama amigos. Tínhamos 

estado muitas vezes juntos em Londres e ambos gostávamos muito de jogar às cartas. 

Tínhamos um amigo em comum, Richard Bludyer. Ele estava lá, no dia 2 de Fevereiro, 

quando te fiquei a dever uma grande quantia de dinheiro ao écarté
4. Avisou-me que, 

com aquele soma de dinheiro, podias intentar uma acção contra mim para recuperar os 

                                                 
4
 Jogo de cartas de origem francesa em que o jogador pode trocar as cartas que não lhe convêm por novas 

cartas. 
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terrenos. A intimidação sobre a existência do testamento deixou-me em sobressalto, 

uma vez que se tornara necessário para mim que The Mere permanecesse na minha 

posse. Como disse, aceitei o teu convite e segui-te até ao quarto de Sir Henry Benet. E 

agora, sigo-te uma vez mais. 

Ao dizer estas palavras, Geoffrey Ringwood, ou o seu fantasma, passou 

silenciosamente pelo Sr. Maryon e avançou pelo corredor adentro. Chegados ao fim 

desse corredor, parámos os três em frente a uma porta de carvalho da qual me lembro 

muito bem. Um gesto do fantasma incitou o Sr. Maryon a continuar: 

– Ao chegarmos a este local disseste-me, do meio do nada, que Bludyer era um 

patife e que tinha traído a tua irmã, Aldina. Que ela tinha fugido com ele nessa noite 

mas que nunca se poderiam casar pois a mulher dele ainda era viva. Fizeste-me 

prometer ajudar-te na tua vingança contra ele. E entrámos no quarto, como entramos 

agora. 

O nosso guia abriu a porta do quarto e vi que estávamos no mesmo quarto onde 

entrara na noite que passei em The Mere. A figura de Geoffrey Ringwood deteve-se 

junto à mesa redonda e olhou novamente para o Sr. Maryon, que prosseguiu: 

– Foste direito ao quinto painel a contar da lareira, puxaste uma alavanca e o 

painel deslizou. Disseste que o testamento que dava a propriedade ao teu pai e aos seus 

herdeiros estava ali. Convenci-me de que era verdade, porém, lembrando-me o quanto 

gostavas de cartas, sugeri que jogássemos por ele. Nem pensaste duas vezes. 

Vasculhámos os papéis e lá encontrámos o testamento. Pousámo-lo sobre a mesa e 

começámos a jogar. Acordámos que jogaríamos até às dez mil libras. A sorte sorria-te. 

Em apenas duas horas chegámos ao termo. Eu devia-te dez mil libras, e perdera The 

Mere. Tu riste-te e disseste: “Bem, John, tiveste a tua oportunidade. Espero que às dez 

horas da manhã de hoje me pagues a tua dívida de honra.” Eu levantei-me. Estava 

absolutamente desesperado. Com uma mão atirei as cartas para o fogo e com a outra 

agarrei-te pelo pescoço e dei-te uma pancada na cabeça. Tu caíste morto no chão. 

Escusado será dizer que, ao ouvir este relato apavorante, reconheci os actos do 

sonâmbulo e compreendi tudo. 

– Até ao fim! – ordenou a voz fantasmagórica. Confessa até ao fim! 

– Na investigação, o médico que examinou o teu corpo concluiu que tinhas 

morrido de apoplexia, causada por uma forte agitação cerebral. O meu testemunho foi 

de que tinhas perdido uma grande quantia de dinheiro para o Capitão Bludyer, quantia 

essa que me tinhas dito que eras incapaz de pagar. A declaração do júri deliberou em 
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conformidade e eu tornei-me o proprietário incontestável de The Mere. Contudo, a 

memória do meu crime assombrou-me, como acontece aos criminosos, e tornei-me 

numa pessoa sombria e infeliz. Apenas uma coisa me ligava à vida: a minha filha. 

Quando Reginald Westcar apareceu em cena convenci-me de que a dívida de honra 

seria paga se ele a desposasse. Foi então que Bludyer reapareceu e me disse que sabia 

que eu te tinha assassinado. Ameaçou desenterrar o caso, mandar exumar o teu corpo e 

dizer que Aldina Ringwood lhe contara tudo sobre o testamento. Só a mão da minha 

filha poderia comprar o seu silêncio. Anuí. 

Ao dizer estas últimas palavras o Sr. Maryon caiu redondo na cadeira. 

O fantasma de Geoffrey Ringwood pousou-lhe a mão translúcida na têmpora 

esquerda e saiu silenciosamente do quarto. Eu levantei-me de um salto e segui o 

fantasma pelo corredor, pelas escadas, até à porta da frente, que permanecia, ainda, 

aberta. Depois, pelo relvado coberto de neve até à plantação, onde desapareceu tão 

inesperadamente como apareceu pela primeira vez. Sem saber se enlouquecera ou se 

tudo aquilo tinha sido um sonho, regressei a The Shallows. 

***** 

Estive durante umas semanas preso ao leito com uma febre cerebral. Assim que 

fiquei melhor contaram-me as coisas horríveis que tinham sucedido em The Mere. O Sr. 

Maryon fora encontrado morto no quarto de Sir Henry Benet, segundo os médicos, com 

um derrame cerebral, e o corpo do Coronel Bludyer fora descoberto na neve caído 

dentro de vala aberta perto da mansão. 

***** 

Um ano depois do sucedido, Agnes e eu casámo-nos e, se aquilo que vi e ouvi 

naquela noite do dia 3 de Fevereiro não foi apenas uma invenção causada por uma febre 

cerebral, então a dívida de honra tinha sido, finalmente, saldada, pois eu, o sobrinho do 

finado Geoffrey Ringwood, tinha-me tornado o proprietário de The Mere. 
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3.3. O Destino de Sir Robert Ardagh 

 

Segundo excerto dos papéis do falecido Padre Purcell 

 

“A terra tem, como a água, as suas bolhas, 

E estas o são.” 

 

No sul da Irlanda, na fronteira do condado de Limerick, há um distrito com uma 

extensão de cerca de quatro quilómetros, que chama a atenção por ser um dos poucos 

locais do país onde se alberga o pouco que resta da floresta aborígene. Em aspecto, 

dificilmente se compara à magnificência das florestas americanas, pois sentiu já o golpe 

do machado nos seus maiores e mais antigos espécimes. Porém, nos poucos 

sobreviventes, restam ainda todas as peculiaridades belas e selvagens da natureza: a sua 

total assimetria, as suas paisagens, onde o gado pasta sereno, as suas belas clareiras, de 

onde brotam pedras escuras do meio do feno ondulante, as hastes prateadas das velhas 

bétulas, os troncos nodosos dos carvalhos centenários, os ramos grotescos, mas 

delicados, que nunca se vergaram perante a tirania dos podões, a relva, verde e sedosa, 

os padrões axadrezados da luz e das sombras, a exuberância das ervas daninhas, o 

líquen e o musgo. Tudo, tudo isso é incrivelmente belo no pico da fresca e verdejante 

Primavera. Porém, chegada a rigidez e melancolia do Outono, a sua beleza enternece-

nos o coração, apelando aos sentimentos com uma força que apenas a natureza tem. Este 

bosque estende-se desde a base até ao cume de uma longa cordilheira de colinas 

irregulares, tendo sido, talvez em tempos idos, apenas a orla da uma majestosa floresta 

que ocupava a região mais abaixo. 

Mas agora, ai de nós, a que praias fomos naufragar? Para onde nos arrastou a 

maré da civilização? Passou por uma terra que não estava preparada para ela deixando-a 

nua. Perdemos as nossas florestas, mas ficaram os nossos saqueadores. Destruímos tudo 

o que era pitoresco, guardando apenas o que tresanda a barbárie. No meio deste bosque 

há uma ravina, ou vale estreito, onde a paz é interrompida apenas pelo borbulhar do 

riacho da montanha, que, todavia, durante o Inverno aumenta para uma rápida e 

poderosa torrente. 

A dada altura, o vale torna-se extremamente profundo e estreito. Os lados caem 

cerca de trinta metros a pique e o caminho é quase perpendicular de tão íngreme. As 
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árvores bravas, que se enraizaram nas fendas e nos buracos das pedras, estão tão 

entrançadas e enleadas umas nas outras que dificilmente se vê o riacho que corre, brilha 

e rebenta lá em baixo, como se rejubilasse por entre o silêncio e solidão envolventes. 

Este local não foi escolhido ao acaso, como se de um ponto sem interesse se 

tratasse, para a construção de uma gigantesca torre, ou fortaleza, quadrada, que de um 

dos lados se ergue como que prolongando o precipício no qual assenta. De início, o 

único modo de acesso era através de um estreito portal na parede que se erguia sobre o 

precipício, que dava para uma plataforma de pedra e constituía uma passagem apertada, 

cuidadosamente intersectada, todavia, por um fosso profundo escavado a custo na 

própria pedra, de forma a que, no seu estado original, e antes da introdução da artilharia 

nas artes da guerra, esta torre tivesse um ar imponente, quase invencível. 

Contudo, o progresso contínuo das melhorias, bem como a crescente segurança 

dos tempos, aliciaram os seus sucessivos proprietários a ampliar, se não a ornamentar, o 

edifício e, em meados do século passado, quando o castelo foi habitado pela última vez, 

a torre quadrada original constituía apenas uma pequena parte do edifício. 

O castelo, bem como uma extensa área ao seu redor, pertenceram desde tempos 

imemoráveis a uma família à qual, em prol da clareza, daremos o nome de Ardagh. 

Devido às reminiscências históricas que, na Irlanda, estão quase sempre associadas a 

locais que viram passar a era em que se praticava uma severa autoridade feudal, e a 

grandiosa hospitalidade característica dos bons velhos tempos, o edifício tornou-se 

motivo e local de muitas tradições extraordinárias e supersticiosas. Consegui seguir o 

rasto de uma delas, graças ao conhecimento íntimo de uma testemunha ocular dos 

acontecimentos. No entanto, é difícil dizer se os episódios que estou prestes a relatar 

parecem mais estranhos ou improváveis se vistos da perspectiva distorcida da tradição, 

ou se da aterradora obscuridade da incerteza que cerca a realidade. 

Reza a lenda que, algures no século passado, Sir Robert Ardagh, um jovem 

rapaz e último herdeiro dessa família, saiu do país e esteve ao serviço de exércitos 

estrangeiros e que, tendo adquirido honras e emolumentos consideráveis, se instalou no 

Castelo de Ardagh, cuja construção tentámos agora há pouco descrever. O jovem era 

aquilo a que os aldeões chamavam um homem sombrio, ou seja, era pouco sociável, 

reservado, tinha mau génio e não demonstrava, dada a completa solidão do seu viver, 

qualquer espécie de relação com os demais membros da sua família. 

A solitária monotonia do seu dia-a-dia era apenas interrompida quando chegava 

a temporada das corridas de cavalos e durante o período logo a seguir à mesma, altura 
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em que era visto entre os mais ocupados da pista, apostando fervorosamente e sem 

hesitação e, quase sempre, com êxito. Sir Robert Ardagh, contudo, era também 

conhecido por ser um homem honrado e de boas famílias, acima de qualquer suspeita. 

Além disso, era militar, bem como um sujeito de carácter altivo e intrépido, sendo que 

ninguém se atrevia a levantar qualquer tipo de conjectura a seu respeito, uma vez que as 

consequências da mesma acabariam, muito provavelmente, por cair exclusivamente 

sobre o seu instigador. Não estava, no entanto, livre dos boatos. Comentava-se que Sir 

Robert nunca aparecia na pista de corridas, que era o único local aberto ao público que 

frequentava, sem se fazer acompanhar por uma certa pessoa de aspecto duvidoso que, 

por sua vez, nunca era vista em mais lado nenhum, ou em qualquer outra circunstância. 

Dizia-se também que este homem, cujas relações com Sir Robert nunca foram muito 

claras, era a única pessoa com quem ele parecia falar sem a isso ser obrigado. Enquanto 

que com os outros fidalgos não mantinha mais conversa do que a indispensável para as 

suas transacções desportivas, com este indivíduo falava séria e frequentemente. Para 

aumentar a curiosidade que esta inexplicável e exclusiva preferência despoletava, 

contava-se ainda que o dito sujeito era pessoa de peculiaridades desagradáveis e 

chamativas, quer no aspecto quer na indumentária, embora não se saiba ao certo que 

peculiaridades eram essas. Tudo isto, juntamente com os hábitos eremitas de Sir Robert, 

bem como a sua extraordinária maré de sorte, que se julgava ser resultado de sugestões 

e conselhos directos do além, era suficiente para confirmar os boatos de que algo de 

estranho se passava, que Sir Robert estava metido num jogo sinistro e arriscado, e que, 

verdade seja dita, o seu estranho companheiro pouco melhor seria do que o diabo em 

pessoa. 

Os anos, no entanto, foram passando calmamente, sem nenhuma ocorrência de 

maior no Castelo de Ardagh, excepto a partida do estranho amigo de Sir Robert, que, 

uma vez que ninguém sabia de onde viera, ninguém sabia para onde fora. Os hábitos de 

Sir Robert não sofreram, todavia, qualquer alteração. Frequentava com regularidade as 

corridas, sem nunca se envolver socialmente com os outros fidalgos, retirando-se, de 

imediato, para o isolamento da sua monótona existência. 

Dizia-se que acumulara grandes quantias de dinheiro e, uma vez que as suas 

apostas eram sempre avultadas e bem sucedidas, devia ser esse o caso. A riqueza 

adquirida, no entanto, não se repercutia na sua hospitalidade nem no sustento da sua 

casa. Não comprava terrenos, nem expandia os seus haveres. A forma como gozava o 

dinheiro era, com certeza, a de um avarento, contando e recontando os tostões para fazer 
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contas à sua riqueza. Em vez de melhorar, o seu temperamento tornou-se mais pesado e 

sombrio do que nunca. Por vezes, entregava-se a estes repentes de má disposição de tal 

forma que roçava a loucura. Enquanto lhe duravam esses ataques não comia, não bebia 

e não dormia. Nestas alturas, insistia em ficar completamente só e nem os criados mais 

íntimos queria por perto. Estes ouviam-no muitas vezes, ora em profunda súplica ora 

aos gritos, como se discutisse ardentemente com um visitante desconhecido. Outras 

vezes, punha-se a andar, durante horas, de um lado para o outro no grande quarto 

revestido a lambrim de carvalho onde, geralmente, dormia, gesticulando selvaticamente 

a um passo acelerado, como quem é levado a um estado de inquietação anormal por 

uma súbita e horrível ameaça. 

Estes paroxismos de aparente loucura eram de tal forma assustadores que, 

enquanto persistiam, nem o mais antigo e leal dos criados se atrevia a aproximar-se 

dele. Assim, as suas horas de agonia nunca eram interrompidas e as causas misteriosas 

deste seu sofrimento pareciam condenadas a permanecer para sempre um mistério. 

Certa vez, um desses ataques estendeu-se por mais tempo do que era costume. O 

período de duração, que era cerca de dois dias, tinha já passado há muito, e o velho 

criado que servia Sir Robert, após aguardar em vão, durante este intervalo prolongado, 

pelo já familiar toque da campainha do patrão, começou a sentir-se extremamente 

inquieto, temendo que este tivesse morrido de exaustão ou que, talvez, no decurso desta 

horrível depressão, tivesse posto cobro à vida. Estes receios tornaram-se, a dada altura, 

tão fortes que, após tentar, em vão, convencer alguns dos outros criados a acompanhá-

lo, decidiu ir sozinho até aos aposentos do patrão e ver com os próprios olhos se alguma 

coisa lhe acontecera. Atravessou os muitos corredores que faziam a ligação entre a parte 

nova e a parte mais antiga da mansão e, tendo chegado ao hall do velho castelo, o 

completo silêncio do lugar, pois era já muito tarde, a natureza da missão a que se 

propusera, a sensação de afastamento de qualquer presença humana, mas, mais do que 

tudo, o indistinto mas forte pressentimento de que algo horrível acontecera, abateram-se 

sobre ele de tal forma que chegou a ter dúvidas sobre se deveria ou não prosseguir. 

Contudo, a apreensão quanto ao destino do seu patrão, por quem sentia aquele apego 

resultante da convivência diária, não obstante a natureza pouco afável do seu receptor, 

bem como a latente relutância em expor o seu medo ao ridículo dos demais criados, 

aliaram-se para dominar tal resistência. Preparava-se para subir a escadaria que dava 

para os aposentos do patrão quando uma pancada na porta do hall, baixinha mas 

perceptível, lhe desviou a atenção. Satisfeito, talvez, por ter arranjado um pretexto para 
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adiar a sua propositada expedição, pousou a vela num bloco de pedra que havia no hall 

e aproximou-se da porta, sem saber, ao certo, se os seus ouvidos não o tinham 

enganado. Tal dúvida era legitimada pelo facto de a entrada do hall estar, há quase 

cinquenta anos, em desuso como porta de entrada do castelo. A localização desta porta, 

que tentámos já descrever, dava para uma passagem estreita de pedra que caía a pique 

sobre um medonho precipício, fazendo dela, principalmente à noite, uma entrada 

perigosa. Esta plataforma de pedra suspensa, que constituía a única via de acesso à 

porta, estava interceptada, como já disse, por um fosso, sendo que as placas de madeira 

que formavam a passagem tinham há muito desaparecido, por apodrecimento ou outra 

coisa qualquer. Parecia, por isso, altamente improvável que alguém conseguisse 

atravessar a passagem em segurança até à porta, principalmente numa noite escura 

como aquela. O velhote pôs-se, portanto, à escuta, para se certificar de que à primeira 

pancada se seguia uma segunda. Não teve de esperar muito. Uma vez mais, a pancada, 

baixa mas particularmente distinta, fez-se ouvir. Era tão baixinha que dava a sensação 

de que, quem quer que fosse, usara apenas a força da mão. A pancada, apesar da 

grossura da porta, era, no entanto, tão nítida que seria impossível confundi-la com outra 

coisa. Repetiu-se uma terceira vez, sem qualquer alteração de intensidade, e o velhote, 

obedecendo a um impulso que, até morrer, nunca foi capaz de explicar, retirou as três 

grandes traves de madeira que barravam a porta. O tempo e a humidade tinham, de 

facto, corroído as aldrabas de ferro da fechadura, pelo que facilmente cederam. Com 

alguma ajuda externa, julgava o velhote, lá conseguiu abrir a porta e uma figura alta e 

sombria, ao que parecia, de um homem envolto num manto negro, entrou para o hall. O 

criado não conseguiu distinguir grande coisa do visitante. A indumentária parecia 

estrangeira: tinha a franja do manto atirada sobre um dos ombros, usava um imenso 

chapéu de feltro com uma grande pena, sob o qual descaía uma massa de longos cabelos 

negros como carvão e trazia calçadas umas grandes botas de montar. Foram estas as 

particularidades que o criado teve tempo e luz para observar. O estranho pediu-lhe que 

informasse de imediato o patrão de que um amigo, com encontro marcado, estava ali 

para resolver uns assuntos com ele. O criado hesitou. Bastou, porém, um ligeiro 

movimento por parte do visitante como que para se apoderar da vela, para o pôr a 

caminho. Pegou nela e subiu, então, a escadaria do castelo, deixando o convidado 

sozinho no hall. 

Ao chegar ao aposento que dava para o quarto revestido a carvalho viu, para sua 

grande surpresa, que a porta estava entreaberta e que havia luzes acesas no quarto. 
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Deteve-se à entrada mas não ouviu qualquer som. Espreitou lá para dentro e viu Sir 

Robert com a cabeça e o tronco reclinados sobre uma mesa onde havia um candeeiro 

aceso. Tinha os braços completamente imóveis e estirados para a frente. Dava a 

sensação de que estava sentado à mesa e que tinha caído para a frente, morto ou 

desmaiado. Não se ouvia respirar. Tudo estava em silêncio, à excepção do tiquetaque de 

um relógio de bolso pousado ao lado do candeeiro. O criado tossiu umas duas ou três 

vezes mas sem efeito. Os seus medos convertiam-se, agora, quase em certeza. 

Aproximava-se da mesa onde o patrão repousava, para se certificar de que estava morto, 

quando Sir Robert ergueu lentamente a cabeça e se recostou na cadeira. Deitou ao 

criado um olhar sinistro e desconfiado, e, por fim, pausadamente e a custo, como se 

temesse a resposta, perguntou: 

– Valha-me Deus, mas o que é você? 

– Sir – respondeu o criado – está lá em baixo um cavalheiro estranho para falar 

consigo. 

Ao ouvir isto, Sir Robert, levantando-se de um pulo e atirando, de repente, os 

braços para cima, emitiu um grito de tal forma desesperado e assustador que era quase 

aterrador para o ouvido humano. Muito depois de ter cessado, parecia, na imaginação 

apavorada do velho criado, que o grito ecoava pelos corredores desertos do castelo em 

explosões de gargalhadas sobrenaturais. Após alguns minutos, Sir Robert disse: 

– Não o pode mandar embora? Porque veio ele tão cedo? Oh, valha-me Deus! 

Valha-me Deus! Ele que me dê mais uma hora, mais um tempo. Não o posso ver agora, 

tente que se vá embora. É que, sabe, de momento, não posso descer, não tenho forças. 

Oh, valha-me Deus! Valha-me Deus! Ele que venha daqui a uma hora, não é muito 

tempo. Não perde nada por esperar, nada, nada, nada. Diga-lhe isso, diga-lhe qualquer 

coisa. 

O criado voltou lá abaixo. Dito por ele, não sentiu os degraus por baixo dos pés 

até chegar ao hall. O homem estava exactamente onde ele o deixara. Transmitiu o 

recado do patrão o mais coerentemente que pôde. O desconhecido respondeu num tom 

agressivo: 

– Se Sir Robert não vem cá abaixo ter comigo, então vou eu lá acima ter com 

ele. 

O criado voltou lá acima e, para sua grande surpresa, encontrou o patrão muito 

mais composto. Este ouviu o recado e, embora lhe corressem pela testa grandes gotas de 

suores frios, mais depressa do que ele as conseguia limpar, os seus modos já nada 
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tinham da terrível agitação que há pouco demonstrara. Levantou-se a custo e lançando, 

atrás de si um último olhar de agonia, atravessou o quarto e saiu para o corredor, de 

onde fez sinal ao criado para não o seguir. Este deslocou-se até ao cimo das escadas, de 

onde tinha uma boa vista do hall, mal iluminado pela vela que lá deixara. 

Viu o patrão cambalear escada abaixo, sempre agarrado ao corrimão. Caminhava 

como se fosse desfalecer de fraqueza a qualquer momento. A figura avançou até ele e, 

ao deslocar-se, derrubou a vela. O criado deixou de ver fosse o que fosse. Ouvia, no 

entanto, sinais de luta, que se renovavam de tempos a tempos em intervalos com um 

vigor silencioso mas acentuado. Era evidente, contudo, que se aproximavam da porta, 

pois ouvia pancadas na sólida madeira de carvalho, como se os pés dos dois homens, ao 

arrastarem-se no chão de cá para lá, batessem contra ela. Após uma breve pausa, ouviu 

abrirem a porta com uma violência tal que a folha bateu contra a parede do hall. Estava 

tão escuro lá fora que tudo isto foi testemunhado apenas através do som. A luta 

continuou com uma agonia e intensidade de energia das quais se ouviam as arfadas 

profundas. A um esforço desesperado, que culminou na destruição de parte da porta, 

causando um barulho como se a ombreira desta tivesse sido arrancada da parede, 

seguiu-se novo combate, desta vez na tal saliência que ficava do lado de fora da porta, 

de frente para o precipício. A nova luta parecia tão inútil como a anterior, pois a isto 

seguiu-se um estrondo aparatoso, como se um corpo pesado tivesse caído e se 

precipitasse pela ravina abaixo, levando pela frente os ramos secos que cresciam perto 

do cume. Depois, tudo ficou quedo e mudo, como um túmulo, à excepção do som do 

vento nocturno que assobiava no vale coberto de árvores. 

O velho criado não tinha coragem de voltar ao hall. Para ele, aquela noite 

parecia não ter fim. Porém, a manhã chegou, finalmente, e com ela, a revelação dos 

acontecimentos da noite passada. Junto à porta, caído no chão, estava o cinturão de Sir 

Robert, que se quebrara durante a luta. Uma grande lasca da ombreira da porta tinha 

sido arrancada por uma força quase sobrenatural que apenas um homem exasperado 

teria conseguido exercer, e na pedra, lá fora, estavam as marcas de derrapagem e de 

deslize das pegadas. 

No sopé do precipício, um pouco mais abaixo do castelo, e caído junto ao vale, 

estava o corpo de Sir Robert, completamente desfeito e irreconhecível. A sua mão 

direita, contudo, estava intacta, e segurava, nos dedos mortos, uma longa madeixa de 

cabelos negros como carvão: a única prova acessória directa da presença de uma 

segunda pessoa. Pelo menos é o que reza a lenda. 



 64

Esta história, como já disse, corria no repertório da sabedoria popular. Os 

acontecimentos reais, porém, são tão diferentes em tudo, excepto no nome da 

personagem principal implicada, Sir Robert Ardagh, e no facto de a sua morte estar 

envolta em circunstâncias extraordinariamente misteriosas, que as duas narrativas são 

completamente divergentes (e isto já contando com o exagero por parte da tradição), a 

não ser que o boato tenha confundido as histórias mirabolantes de protagonistas 

diferentes da família Ardagh. Seja como for, porei à disposição do leitor um relato 

pormenorizado dos acontecimentos que originaram a história anterior. Por consideração 

para com os mesmos não haverá margem para erro: a sua validade é a mesma de 

qualquer outro depoimento humano e descrevê-los-ei, maioritariamente, a partir do 

testemunho de uma senhora que desempenhou um papel crucial nos estranhos 

acontecimentos que relatou e que, agora, reconheço como sendo um dos poucos contos 

maravilhosos confirmados que alguma vez ouvi. Farei os possíveis por organizar, numa 

narrativa compacta, os relatos dos vários intervenientes, testemunhas oculares dos 

acontecimentos relatados e pessoas cujo depoimento me deixa solene e profundamente 

impressionado pela sua honestidade. 

Sir Robert Ardagh era o herdeiro e representante da família cujo apelido 

ostentava. Contudo, devido ao esbanjamento de seu pai, os bens foram-lhe deixados em 

condições extremamente comprometedoras. Instigado pelo espírito irrequieto da 

juventude, ou mais provavelmente por um sentimento de orgulho que não o deixava 

assistir, na egrégia mansão, ao que considerava ser uma humilhante alteração no estilo 

de vida e calorosos acolhimentos que, até à época, eram característicos da sua família, 

Sir Robert deixou a Irlanda e viajou para o estrangeiro. O que fez e que países visitou 

durante a sua ausência, ninguém sabe, nem fez, mais tarde, alusão, ou encorajou 

qualquer pergunta sobre a sua estada no estrangeiro. Deixou a Irlanda em 1742, ano em 

que atingiu a maioridade, e dele nada se soube até 1760, cerca de dezoito anos depois, 

altura em que regressou. A sua aparência estava, como seria de esperar, bastante 

alterada, aliás, mais alterada do que o tempo em que esteve fora teria permitido a 

alguém em semelhante situação. Contudo, para contrabalançar a mudança desfavorável 

que o tempo provocara na sua pessoa, adquirira toda a distinção e bom-gosto que se 

espera de quem viaja pelo mundo. Surpreendente, no entanto, era que Sir Robert 

enriquecera imenso, mais do que se possa imaginar, o que era óbvio, não só devido ao 

seu dispendioso estilo de vida, mas por se querer desfazer da sua propriedade e ainda 
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comprar grandes terrenos. Além disso, não havia nada de ilusório nestas aparências, 

pois Sir Robert pagava tudo em dinheiro, desde o indispensável ao mais trivial. 

Sir Robert era um homem extremamente agradável e, uma vez que tinha 

propriedades e era de descendência nobre, era, como seria de esperar, muito bem 

recebido na alta sociedade, então dominada pela metrópole. Foi assim que travou 

conhecimento com as lindíssimas meninas F…ds, consideradas, à época, duas das mais 

belas jovens das altas esferas da sociedade de Dublin. A sua família estava, por mais do 

que uma via, ligada à aristocracia, e a sua irmã mais velha, Lady D…, casada há muitos 

anos com um outrora ilustre aristocrata, era agora a protectora das duas. Estas reflexões, 

para além do facto de as jovens serem aquilo a que, geralmente, se chama herdeiras, 

embora não de uma grande fortuna, assegurava-lhes uma posição elevada na melhor 

sociedade que a Irlanda da época tinha para oferecer. Embora semelhantes em aparência 

e personalidade, as duas jovens eram, de resto, muito diferentes uma da outra. A mais 

velha das duas, Emily, era, de uma maneira geral, considerada a mais bonita, uma vez 

que possuía uma daquelas belezas extraordinárias que roubam para si todas as atenções. 

Era uma jovem lindíssima e apresentava um porte majestoso. A beleza das suas feições 

aliava-se à sua figura e postura. Os seus cabelos, negros como o ébano, eram 

extraordinariamente exuberantes, e contrastavam na perfeição com a alvura da testa. As 

suas delicadas sobrancelhas eram tão negras como os anéis de cabelo que se 

encaracolavam junto a elas e os seus olhos, grandes, brilhantes e vivos, continham toda 

a força e esplendor da cor negra, com a sua imensa ternura e expressividade. 

A jovem, no entanto, não era apenas uma rainha trágica. Quando sorria, o que 

acontecia com frequência, as covinhas no seu rosto e queixo, o vislumbre dos seus 

dentes, pequeninos e certinhos, mas mais do que isso, o ar travesso daqueles olhos 

grandes e brilhantes, provavam que a natureza a abençoara com todos os atributos 

femininos. 

Mary, a mais nova, era, como acontece muitas vezes entre irmãs, o estilo oposto 

de beleza. Tinha os cabelos claros mas não era tão pálida, e tinha quase a mesma 

elegância, embora com maior vivacidade. Os olhos, brilhantes e expressivos, eram de 

um cinzento-escuro, tonalidade que tanto agrada aos poetas. Era, no conjunto, uma 

jovem bela e cheia de vida, embora essas duas qualidades a distinguissem o mais 

possível da irmã. As diferenças entre as duas, contudo, não se ficavam por aqui. Mais 

do que no aspecto, o temperamento das duas irmãs era mais antagónico do que a tez das 

suas peles. A beldade de cabelos claros era uma pessoa de carácter suave e 
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influenciável, características que os fisionomistas vêem como próprias de pessoas com 

aquele tom de pele. Era uma criatura mais dada ao impulso do que ao sentimento, o que, 

por conseguinte, a fazia sucumbir mais facilmente às circunstâncias extrínsecas à sua 

pessoa do que a irmã. Emily, por outro lado, era uma pessoa firme e de decisões sólidas. 

Era menos emotiva, mas quando se comovia, os seus sentimentos eram mais intensos e 

duradouros. Procurava a diversão, mas sem a volatilidade da irmã mais nova. As suas 

opiniões eram seguidas, porém as suas amizades eram mais ponderadas e pareciam 

caminhar de forma lenta mas resoluta. Esta firmeza de carácter nada tinha de masculino 

e em nada prejudicava a elegância feminina da sua pessoa. 

Sir Robert Ardagh foi, durante algum tempo, igualmente cortês para com as duas 

e as suposições e conjecturas sobre qual seria a irmã escolhida eram mais do que muitas. 

As dúvidas, contudo, foram finalmente esclarecidas quando pediu em casamento a mão 

de Emily F…d, a irmã de cabelos escuros. 

A boda foi celebrada de acordo com a riqueza e ligações dos noivos, tendo o 

casal deixado Dublin para passar a lua-de-mel no Castelo de Ardagh, a mansão da 

família, que fora recentemente mobilada num estilo quase sumptuoso. Quer tenha sido a 

pedido da noiva ou em resposta a um capricho seu, os hábitos de vida de Sir Robert 

sofreram, dali em diante, uma grande alteração. Após ter vivido entre os mais libertinos 

e extravagantes seguidores da moda, retirou-se, subitamente, para uma vida calma e 

doméstica no campo, sendo que raramente viajava até à capital e, quando o fazia, 

apressava sempre a sua estada o mais possível, consoante a natureza dos seus negócios. 

Lady Ardah, no entanto, não sofreu muito com esta mudança a não ser ao ver-se 

afastada da sociedade em geral, uma vez que a riqueza do marido e o acolhimento 

caloroso que este estabelecera na mansão da família aliciavam os amigos e familiares da 

mulher, que tivessem tempo livre ou vontade, a visitar o castelo. E, dado que o seu 

estilo de vida era bastante confortável e as temporadas passadas no castelo 

divertidíssimas, poucos eram os que recusavam os convites de Sir Robert e de Lady 

Ardagh. 

Os anos foram passando sem ocorrências de maior. As esperanças de Sir Robert 

e Lady Ardagh terem um filho foram, por diversas vezes, inglórias. No decurso deste 

período houve apenas um acontecimento digno de menção. Sir Robert trouxe com ele 

do estrangeiro um criado que se dizia francês, outras vezes, italiano, e outras ainda, 

alemão. Falava estas três línguas com igual fluência e parecia gostar de confundir e 

baralhar os convidados do castelo, que, em conversa com ele, ou intrigados pelas suas 
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peculiaridades, o questionavam sobre as suas origens e paradeiro. Sir Robert tratava-o 

pelo nome francês Jacques, sendo que entre a criadagem era conhecido por “Jack, o 

diabo”, uma alcunha que teve origem num alegado mau feitio e numa verdadeira 

relutância em se dar com os demais criados. O carácter pouco sociável, aliado ao 

mistério que girava em torno deste homem, valia-lhe a suspeita e desconfiança dos 

outros criados, entre os quais se dizia que ditava secretamente os actos de Sir Robert 

com mão tirana e que, como uma espécie de compensação pela sua servidão e espírito 

de sacrifício, exigia, em privado, um grau de reverente obediência ao seu dito “patrão”, 

absolutamente incompatível com o tipo de relação que deveria haver entre ambos. 

A aparência deste homem era, no mínimo, extremamente invulgar: era baixo e 

tinha uma deformação na coluna que quase se podia considerar uma corcunda. As 

feições tinham, também elas, um aspecto de enfermidade e aspereza, e aquele tom 

macilento que acompanha, geralmente, a desfiguração. O cabelo, negro como o carvão, 

usava-o numa massa de caracóis mal-amanhados, e nunca empoado, algo raro para 

aquela altura. Havia, também, algo de desagradável no facto de nunca fitar os outros nos 

olhos, sinal de que havia algo que não estava bem e se dizia ser resultado, não da 

timidez, que se acredita, na maioria dos casos, conduzir a este hábito, mas da noção de 

que o seu olhar possuía um poder que, se exibido, denunciaria a sua origem 

sobrenatural. Este hábito sinistro foi interrompido uma única vez, quando as esperanças 

de Sir Robert se viram lamentavelmente frustradas e Lady Ardagh, após um parto difícil 

e arriscado, deu à luz um nado morto. Logo após se ter conhecimento da notícia, um 

criado, que tratando de uns assuntos, passou pelo portão do castelo, deu de caras com 

Jacques, que, ao contrário do que era habitual, se dirigiu a ele dizendo: 

- Então, ao fim de tanta berraria, o filho e herdeiro nasce morto. 

A esta observação seguiu-se um riso por entre dentes, o único regozijo que este 

homem alguma vez demonstrou. O criado, que estava verdadeiramente desiludido, pois 

esperava um período de feriados, banquetes e deboche à fartazana durante os festejos do 

baptismo, virou-se, irritado, para Jacques dizendo-lhe que deveria informar Sir Robert 

da forma como recebera a notícia, que deixaria qualquer fiel criado tristíssimo. Vencida 

a timidez, o criado preparava-se para dizer a Jacques umas boas verdades, quando o seu 

discurso foi interrompido e a sua audácia castigada, e o outro levantou a cabeça e lhe 

deitou um olhar tão aterrador, meio demoníaco, meio louco, que o assombrou em 

pesadelos e tremores nervosos durante meses. 
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Desde o início que Lady Ardagh sentia por este homem uma antipatia que roçava 

o terror, uma mistura de medo e desprezo tão forte que pedira já ao marido que o 

dispensasse o quanto antes, oferecendo-se para lhe pagar, da parcela que recebera de Sir 

Robert aquando do contrato de casamento, uma anuidade, desde que se visse livre da 

permanente inquietação e desconforto que lhe causavam a presença de tal pessoa. 

Sir Robert, contudo, nem queria ouvir falar nisso. No início, o pedido pareceu 

deixá-lo agitado e aborrecido, porém, quando Lady Ardagh insistiu, opondo-se à recusa 

terminante do marido, este teve um acesso de fúria. Falou-lhe, num tom aterrador, de 

sacrifícios que fizera, e ameaçou deixá-la a ela e ao campo para sempre caso ela 

voltasse a pedir-lhe tal coisa. Isto foi, todavia, um caso isolado de violência. Embora a 

sua conduta para com Lady Ardagh nunca tenha sido a de um marido apaixonadíssimo 

pela mulher, era, sem dúvida, afável e atenciosa, e ela retribuía com os sentimentos 

fervorosos que nutria por ele. 

Certa noite, pouco tempo após esta discussão entre o casal, quando a família 

tinha já recolhido aos quartos e tudo estava, há já algum tempo, em silêncio, a 

campainha do quarto de vestir de Sir Robert tocou súbita e violentamente. Os toques 

repetiram-se em intervalos cada vez mais curtos e com violência crescente, como se a 

pessoa que puxava a corda estivesse agitada pela presença de algum perigo iminente e 

assustador. O primeiro a dar pelo sinal foi um criado chamado Donovan, que se vestiu à 

pressa e acorreu ao local com uma rapidez proporcional à urgência do apelo. 

Sir Robert escolhera instalar-se nuns aposentos afastados dos outros quartos do 

castelo, que ficavam na parte moderna da mansão. Estes seus aposentos tinham uma 

porta dupla. Quando o criado abriu a primeira porta, ouviu tocar outra vez a campainha 

do patrão, num repicar ainda mais longo e sonoro. A porta de dentro resistiu às 

investidas do criado. Porém, ao fim de algumas impetuosas tentativas, uma vez que não 

estava bem trancada ou talvez devido a um defeito do ferrolho, lá cedeu, e o criado 

irrompeu pelo quarto adentro, avançando vários passos até conseguir recompor-se. Ao 

entrar, ouviu Sir Robert dizer em voz alta: “espere lá fora, não entre já”, mas a ordem 

veio tarde demais. Junto a uma pequena cama dobrável, onde Sir Robert, por vezes, 

dormia, pois era um homem cheio de manias, estava sentado, ou antes, estirado numa 

grande poltrona, o criado, Jacques. Tinha os braços cruzados, os calcanhares esticados 

para a frente, como que para exibir as pernas tortas, a cabeça recostada para trás e os 

olhos fixos no patrão com um olhar de troça e provocação indescritíveis. Para juntar à 
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estranha insolência da sua atitude e expressão, tinha colocado na cabeça o gorro preto 

de fazenda que costumava usar. 

Sir Robert estava de pé uns metros à frente dele, numa posição evidente de 

desespero, terror e aquilo a que se pode chamar angústia de inferioridade. Por uma ou 

duas vezes fez um movimento com as mãos, como que para dispensar o criado que, no 

entanto, não saíra do mesmo sítio, e depois, como se se tivesse esquecido de tudo, 

excepto da sua agonia interior, levou os punhos cerrados à testa húmida e limpou as 

grandes gotas que lá se aglomeraram. Jacques foi o primeiro a falar. 

– Donovan – disse ele –, acorde o bêbado e inútil do Carlton e diga-lhe que o 

patrão quer a carruagem pronta dentro de meia hora. 

O criado deteve-se, como que hesitando sobre o que deveria fazer, mas logo se 

decidiu ao ouvir Sir Robert dizer: 

– Vá, vá. Faça o que ele lhe diz. As ordens dele são as minhas e diga isso ao 

Carlton. 

O criado depressa obedeceu e em meia hora a carruagem estava à porta. Após ter 

dito ao cocheiro que o levasse a B…n, uma vila a cerca de vinte quilómetros do castelo 

e o sítio mais próximo onde se podia alugar um cavalo, Jacques subiu para a carruagem 

que partiu de imediato da mansão. 

Embora estivesse uma noite de luar, a carruagem avançou lentamente e, ao fim 

de duas horas, chegou a um local, a cerca de doze quilómetros do castelo, onde a estrada 

seguia por um caminho abandonado de vegetação rasteira, sempre a subir, ladeado por 

sinuosas e áridas colinas, cuja monótona amplidão fazia lembrar a agitação das águas de 

um mar escuro e vagaroso, cujas ondas se detêm perante a força de um poder 

sobrenatural. Era um caminho estéril e sombrio onde não se viam nem árvores nem 

casas. A monotonia da paisagem era ininterrupta, não fosse uma ou outra pedra cinzenta 

que espreitava, aqui e acolá, por entre a urze. Devido às sombras exageradas e brumosas 

que a lua lançava sobre as colinas íngremes, o cenário tornava-se ainda mais desolador e 

fantasmagórico. A meio do caminho, Carlton, o cocheiro, admirou-se ao ver, um pouco 

mais à frente, uma figura imóvel, mesmo ao lado da estrada, e mais admirado ainda 

ficou quando, ao aproximar-se, viu que se tratava da pessoa que ele julgava estar nesse 

preciso momento confortavelmente sentada lá atrás. O cocheiro parou e o criado, 

acenando-lhe, disse: 

– Carlton, cheguei cá antes de si. Estas estradas são difíceis, portanto faço o 

resto do caminho sozinho. Volte com cuidado para o castelo, que eu sigo o meu nariz. 
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Dito isto, atirou uma bolsa para o colo do cocheiro e, virando-se de frente para a 

estrada, avançou rapidamente em direcção à encosta escura, que declinava com a 

distância. O criado viu-o afastar-se até a neblina sombria da noite o engolir. Nem ele, 

nem nenhum dos outros criados do castelo tornou a ver Jacques. O seu 

desaparecimento, como seria de esperar, não causou qualquer tristeza entre os criados e 

habitantes do castelo e Lady Ardagh ficou feliz da vida. Já com Sir Robert, o caso era 

outro. Nos dois ou três dias seguintes ao ocorrido, fechou-se no quarto e, quando voltou 

aos seus afazeres diários, vinha com um desinteresse melancólico, prova de que os 

executava mais por força do hábito do que por gosto propriamente dito. A partir desse 

momento, parecia inexplicável e evidentemente alterado. Daí em diante, passou a 

encarar a vida como algo do qual não podia tirar gozo nem proveito. A sua maneira de 

ser, embora longe de ser insuportável e caprichosa, tornou-se, melancólica, plácida e 

indiferente, de uma forma quase anormal, e a mente começou a falhar, transformando-o 

numa pessoa calada e absorta. 

Esta melancolia, como é natural, deteriorou muitíssimo a atmosfera bem-

disposta do castelo e os ânimos sombrios e deprimidos do patrão pareciam afectar a 

criadagem e até as paredes da própria mansão. Esta situação manteve-se por alguns anos 

e o barulho das festas e alegria tornou-se, durante muito tempo, estranho ao castelo. Foi 

então que Sir Robert pediu à mulher, que ficou admiradíssima, que convidasse vinte ou 

trinta amigos para virem passar o Natal, que estava aí à porta. Lady Ardagh obedeceu de 

bom grado, incluindo na lista de convidados a irmã Mary, que continuava por casar, e 

Lady D…. Lady Ardagh pediu às irmãs que viessem o mais cedo possível, de forma a 

desfrutar um pouco da sua companhia antes da chegada dos outros convidados. 

Acudindo ao pedido da irmã, as duas deixaram Dublin escasso tempo após receberem 

os respectivos convites, pouco mais de uma semana antes da chegada das festas, período 

em que todo o grupo estaria reunido. 

Para ser mais fácil, as duas irmãs decidiram viajar de mala-posta5. Lady D… 

levaria com ela uma criada e um lacaio, e o palafreneiro seguiria depois com os cavalos. 

Deixaram a cidade ao final da tarde, fazendo, consequentemente, apenas duas estações 

de muda no primeiro dia. No segundo dia, por volta das oito da noite, chegaram à 

cidade de K…k, que ficava a cerca de vinte e quatro quilómetros do Castelo de Ardagh. 

                                                 
5 Diligência ou carruagem para transporte das malas e de correio; também levava passageiros e 
mercadorias. Os Romanos, no tempo do imperador Augusto, organizaram o transporte colectivo de 
passageiros, mercadorias e correspondência. 
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Foi aí que, devido ao cansaço de Lady F…d, cujo estado de saúde era, há já algum 

tempo, delicado, decidiram parar para passar a noite. Dada a sua condição, ficaram com 

o melhor quarto da hospedaria, onde Lady D… se instalou, pedindo que servissem 

bebidas e comida, que a fadiga desse dia exigia. Mary, por sua vez, retirou-se para o 

respectivo quarto para descansar um pouco, dado que a sala de estar nem um sofá tinha. 

A jovem Mary encontrava-se, como já disse, num estado de saúde delicado e, ao 

chegar à hospedaria, os efeitos da fadiga e o mau tempo deixaram-na completamente 

exausta. Lady D… ainda mal se tinha instalado quando a porta de acesso ao corredor se 

abriu de repente e a irmã entrou por ali adentro num estado de extrema agitação. 

Sentou-se numa das cadeiras, muito pálida e nervosa, e só depois de chorar uma meia 

hora seguida é que se acalmou e contou à irmã a causa da sua angústia e inquietação. O 

que sucedeu foi o seguinte: após se ter deitado, caiu num sono febril e inquieto, 

sonhando com imagens de formas grotescas e cores assustadoras que lhe esvoaçavam 

pela cabeça com a toda rapidez e diversidade de variações de um caleidoscópio. Aos 

poucos, descreveu ela, surgiu uma neblina que se interpôs entre a sua visão e o cenário 

inconstante que se pavoneava na sua cabeça. Foi então que, gradualmente, viu emergir 

deste nevoeiro cerrado uma figura que parecia estar de costas para ela. Era a figura de 

uma mulher que, torcendo as mãos e agitando a cabeça de um lado para o outro, como 

se estivesse farta da complacência excessiva, da letargia e aversão ao sofrimento, 

expressava, silenciosamente, uma infelicidade extrema. Durante algum tempo, tentou, 

em vão, distinguir o rosto da aparição, que parecia estar viva e mover-se à sua frente. 

Aos poucos, a figura pareceu adoptar uma postura autoritária, como que prestes a dar 

ordens a um subalterno, e, ao fazê-lo, virou a cabeça, revelando, com uma perfeita 

nitidez, o rosto de Lady Ardagh, pálido como a morte, com os cabelos desalinhados e os 

olhos encovados de tanto chorar. A repulsa que esta visão causou à jovem Mary, que até 

aí observara esta aparição com uma certa curiosidade e interesse, foi tão forte, que o 

choque a acordou completamente. Sentou-se na cama e olhou para o quarto à sua volta, 

mal iluminado pela única vela acesa, como se esperasse ver a realidade daquela visão 

horrível à espreita de algum canto. Os seus medos, contudo, confirmaram-se, embora 

não da forma que estava à espera, mas, nem por isso, menos assustadora. Ainda mal 

tivera tempo para respirar e recuperar a consciência quando ouviu, ou julgou ter ouvido, 

a voz de Lady Ardagh, ora num pranto irreprimível, ora gritando apavorada, chamando 

pelas irmãs, e implorando desesperadamente que, por amor de Deus, viessem depressa 

ao seu encontro. Esta terrível alucinação fora tão nítida que quase parecia que a irmã 
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estava a poucos metros do sítio onde a jovem dormia. Mary saltou da cama e, deixando 

a vela para trás, atravessou o corredor às escuras, perseguida pela voz até à porta do 

quarto, onde esta parecia extinguir-se aos poucos. 

Assim que recuperou o fôlego, a jovem insistiu que deveriam seguir 

directamente, e o mais depressa possível, para o Castelo de Ardagh. Lady D… 

conseguiu, aos poucos, persuadir a irmã a ficar até ao dia seguinte, esperando que a 

jovem se sentisse melhor após uma noite de descanso, embora dormir estivesse fora de 

questão. Ao ver os sintomas nervosos e febris da irmã, Lady D… apercebeu-se de que já 

estavam há muito na estrada e ficou mais do que satisfeita por ter adiado a viagem até 

ao dia seguinte. Passado algum tempo, convenceu a jovem a regressar ao quarto, onde 

ficou com ela até esta se deitar e parecer já mais composta. De seguida, voltou para a 

sala de estar e, uma vez que não tinha sono, sentou-se à lareira. O seu sossego foi 

novamente interrompido pela entrada da irmã que parecia agora, se é que era possível, 

ainda mais agitada do que antes. Disse que após Lady D… a ter deixado sozinha, voltou 

a ouvir o mesmo choro e gemidos, aos quais se seguiu a voz da irmã, tão próxima como 

dantes, que implorava, aflita e descontrolada, que seguissem caminho para o Castelo de 

Ardagh o mais depressa possível. A voz, desta vez, seguira a jovem até à soleira da 

porta do quarto, parecendo derramar sobre ela, até esta a fechar, os seus gemidos e 

lamentações. 

A jovem Mary declarou que não havia, agora, nada que a impedisse de seguir 

caminho para o castelo e acrescentou que partiria sozinha, caso a irmã se recusasse a 

acompanhá-la. Sentimentos supersticiosos são sempre, mais ou menos, contagiosos, e o 

século passado era muito mais propício a esse tipo de coisa do que o actual. Lady D… 

fora de tal forma afectada pelos terrores da irmã que ficou, no mínimo, inquieta, e, 

vendo que a irmã estava irredutível em seguir viagem, concordou em acompanhá-la. 

Após um curto atraso, arranjaram-se cavalos novos e as duas senhoras e respectiva 

comitiva seguiram viagem, instando o cocheiro a apressar-se o mais possível e 

prometendo recompensá-lo se o fizesse. 

As estradas para sul estavam, nessa época, num estado muito pior do que hoje 

em dia, e os cerca de vinte e quatro quilómetros, que as diligências actuais fariam em 

menos de hora e meia, foram feitos, ainda que a toda a brida, no dobro do tempo. A 

jovem Mary fora o trajecto todo muito nervosa e irrequieta. De cinco em cinco minutos 

punha a cabeça de fora da carruagem. Quando chegaram à entrada do castelo, que ficava 

a cerca de quilómetro e meio do edifício, a sua ansiedade contagiou a irmã. O postilhão 
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desceu da carruagem e preparou-se para abrir o portão do castelo, nessa altura uma 

tarefa árdua, uma vez que, em meados do século passado, as casas dos porteiros não 

eram comuns no sul da Irlanda e as chaves e as fechaduras eram praticamente 

desconhecidas. O homem tinha acabado de destrancar o pesado portão de madeira para 

deixar entrar a carruagem quando um criado a cavalo desceu a alameda e, aproximando-

se do veículo, perguntou ao postilhão quem tinha chegado. Quando teve a resposta, 

aproximou-se da janela da carruagem e entregou a Lady D… um bilhete que, com a 

ajuda de um candeeiro, conseguiram decifrar. Estava escrito numa letra quase 

inteligível, e dizia o seguinte: 

«Minha querida irmã, minhas queridas irmãs: 

Por amor de Deus, apressem-se. Estou assustadíssima e extremamente infeliz. 

Não vos posso explicar mais por carta. Estou demasiado apavorada para escrever 

coerentemente, mas entendam o que vos digo: apressem-se, não percam mais tempo. 

Tremo só de pensar que talvez não cheguem a tempo. 

E.A.» 

A única coisa que o criado soube dizer foi que o castelo estava num grande 

alvoroço e que Lady Ardagh passara a noite a chorar. Sir Robert estava perfeitamente 

bem. Desconhecendo a causa da angústia de Lady Ardagh, as duas senhoras 

precipitaram-se para a alameda íngreme e irregular que irrompia por entre as árvores 

amontoadas, cujos ramos, selvagens e grotescos, agora despidos pelos ventos frios do 

Inverno, se estendiam lúgubres sobre a estrada. À medida que a carruagem se 

aproximava da área em frente à porta, a ansiedade das duas irmãs ascendeu a náusea e, 

sem esperar pela ajuda do cocheiro, desceram do veículo e depressa estavam em frente à 

porta. De dentro ouviam-se os gritos de choro e lamentação, bem como o burburinho de 

vozes suprimidas, como que tentando consolar a pessoa em questão. A porta abriu-se e, 

quando as duas senhoras entraram, a primeira coisa que viram foi a irmã, Lady Ardagh, 

sentada numa banqueta no hall, num choro compulsivo e torcendo as mãos em profunda 

agonia. Estavam com ela duas velhas enrugadas que tentavam, cada uma do seu lado, 

consolar a dama, ainda que não soubessem, nem lhes interessasse saber, a causa de 

tamanha agonia. 

Assim que viu as irmãs, Lady Ardagh levantou-se e abraçou-as, beijando-as uma 

e outra vez, sem dizer palavra. Depois, pegando-as pela mão, ainda a chorar, conduziu-

as a uma pequena sala contígua ao hall, onde estava aceso um candeeiro, e, após fechar 

a porta, sentou-se entre as duas. Depois de lhes agradecer a rapidez, contou-lhes, por 
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meio de palavras incoerentes, pois estava muito agitada, que o marido lhe tinha dito, em 

privado e num tom seríssimo, que iria morrer nessa noite, e que passara a tarde ocupado 

a distribuir indicações pormenorizadas sobre como seria o funeral. Lady D… sugeriu 

que talvez o cunhado estivesse sob a influência de alguma febre, mas a isto Lady 

Ardagh respondeu prontamente: 

– Oh! Não, não! Quisera Deus que assim fosse. Oh! Não, não! Esperem para vê-

lo. Faz e diz tudo com uma calma assustadora, e as indicações que nos dá são tão claras, 

e as ideias tão bem organizadas, que é impossível, completamente impossível. – E 

desatou num pranto ainda mais inconsolável. 

Foi então que ouviram a voz de Sir Robert dar uma ordem qualquer ao descer as 

escadas. Lady Ardagh exclamou, então, apressadamente: 

– Vá até lá e veja com os seus próprios olhos. Ele está no hall. 

Dito isto, Lady D… saiu para o hall onde encontrou Sir Robert que, 

cumprimentando-a educadamente, lhe disse, após uma curta pausa: 

– Veio a meio de uma triste missão. A casa está num grande alvoroço e alguns 

dos seus habitantes em profundo pesar. 

Pegou na mão da cunhada e, olhando-a nos olhos, continuou: 

– Não viverei para ver o dia de amanhã. 

– Está doente, sir, não tenho dúvidas – respondeu ela –, mas estou certa de que 

amanhã estará muito melhor, e depois de amanhã melhor ainda. 

– Não estou doente, minha irmã – respondeu ele – veja, não estou com febre. 

Sinta o meu pulso, não está acelerado. Nunca estive de melhor saúde. No entanto, sei 

que em menos de três horas terei deixado este mundo. 

– Sir, sir – disse ela, assustada, mas tentando esconder a impressão que a calma 

do cunhado lhe causara –, sir, não brinque com estas coisas. Não deve sequer falar de 

ânimo leve sobre estes assuntos. Está a brincar com coisas sagradas e a fazer pouco dos 

sentimentos da sua mulher… 

– Fique, minha boa amiga – disse ele –, se quando este relógio der as três horas 

eu ainda aqui estiver, então pode ralhar-me. Agora, por favor, vá para junto da sua irmã. 

Lady Ardagh está, de facto, precisada de consolo. Mas o que está feito não pode ser 

desfeito. Tenho uns papéis para tratar e outros para destruir. Antes de morrer, irei ter 

consigo e com Lady Ardagh. Tente consolá-la. Entristece-me muito vê-la neste estado. 

Mas o passado não pode ser reparado. 

Dito isto, subiu as escadas, e Lady D… voltou para junto das irmãs. 
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– Então – exclamou Lady Ardagh, ao ver entrar a irmã –, não é como lhe disse? 

Ainda tem dúvidas? Acha que ainda há esperança? 

Lady D… não respondeu. 

– Oh! Nenhuma, nenhuma, nenhuma – continuou ela. – Compreendo. Vejo que 

está convencida – disse, torcendo as mãos em amarga agonia. 

– Minha querida irmã – disse Lady D… –, não há dúvida de que há algo de 

estranho neste assunto. No entanto, ainda acredito que a aparente calma de Sir Robert é 

forjada. Continuo convencida de que uma febre lhe afectou a cabeça e que, devido ao 

esgotamento nervoso que tem vindo a manifestar, uma trivialidade qualquer se 

transformou, na sua imaginação desconexa, num mau presságio da própria morte. 

Depois destas sugestões, insatisfatórias para a própria que as fez e, mais ainda, 

para quem deveriam confortar, passaram-se duas horas. Lady D… tinha esperança de 

que o prazo limite passasse sem que nada de trágico acontecesse. Foi então que Sir 

Robert entrou na sala, colocando o dedo sobre os lábios, como que pedindo silêncio. 

Depois, após apertar a mão às cunhadas, inclinou-se sobre o corpo quase inerte da 

mulher e, por duas vezes, beijou-lhe a testa pálida e fria, saindo, depois, silenciosamente 

da sala. 

Lady D… seguiu-o até à porta, viu-o pegar numa vela no hall e subir, 

resolutamente, a escadaria. Estimulada por um sentimento de curiosidade mórbida, 

continuou a segui-lo à distância. Viu-o entrar nos seus aposentos e ouviu-o fechar e 

trancar a porta. Continuando a segui-lo o mais que podia, encostou-se, silenciosamente, 

à porta do quarto. Pouco tempo depois, juntaram-se a ela as irmãs, Lady Ardagh e a 

jovem Mary. Quase sem respirar, tentaram escutar o que se passava lá dentro. Ouviram 

Sir Robert andar de um lado para o outro durante algum tempo. Depois, após uma breve 

pausa, um barulho, como se alguém se tivesse atirado violentamente para cima da cama. 

Foi então que Lady D…, esquecendo-se que a porta estava trancada por dentro, rodou a 

maçaneta com intenção de entrar no quarto. Alguém do lado de dentro, junto à porta, 

disse: “Chiu! Chiu!”. Lady D…, agora muito alarmada, bateu à porta com força, mas 

sem resposta. Lady Ardagh, soltando um grito estridente, caiu redonda no chão. Dois ou 

três criados, alertados pelo barulho, precipitaram-se escada acima e levaram Lady 

Ardagh desmaiada para o seu quarto. Depois, após terem batido à porta com força e 

durante algum tempo, tentaram arrombá-la. Embora tenha resistido às investidas dos 

homens, a porta acabou por ceder e, quase de uma assentada, o grupo entrou no 

aposento. Havia uma vela acesa em cima de uma mesa na extremidade do quarto, e, 
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estendido sobre da cama, estava Sir Robert, morto. Embora tivesse os olhos abertos, a 

cara e o resto do corpo estavam serenos. Era como se a alma tivesse abandonado o 

corpo sem o menor esforço para nele ficar. Ao tocarem no corpo viram que estava frio 

como o barro, pois faltava-lhe já o calor humano. Fecharam os olhos lívidos do defunto 

e, deixando-o aos cuidados daqueles que julgavam ser um privilégio da idade e sexo 

ocupar-se do horrível espectáculo da morte em todas as suas fases, voltaram para junto 

da irmã, agora viúva. O grupo reuniu-se no castelo, mas a morte pairava no ar. O luto 

não era muito, mas a reverência e o medo estavam estampados no rosto de todos. Os 

convidados murmuravam entre si e os criados andavam em bicos dos pés, como se 

temessem o som dos próprios passos. 

O funeral foi quase esplendoroso. O corpo, de acordo com os desejos de Sir 

Robert, fora levado para Dublin, tendo sido sepultado dentro das muralhas da Igreja de 

Saint Audoen, onde, no epitáfio, se podia ler a idade e os títulos do falecido. Nenhum 

brasão pintado à mão, nem placa de mármore, salvaram do esquecimento a história do 

defunto, cujo nome, em breve, desaparecerá do seu rendilhado de pedra… 

 

Et sunt sua fata sepulchris.* 

 

Os acontecimentos que aqui descrevi não são fictícios. São factos; sendo que 

ainda vive entre nós uma pessoa cuja autoridade ninguém se atreveria a questionar, 

alguém capaz de reivindicar a veracidade de cada frase que aqui escrevi com toda a 

capacidade descritiva de uma testemunha ocular.† 

 

*Esta profecia já se cumpriu desde então, pois a sepultura onde foram depositados os 

restos mortais de Sir Robert está completamente destruída e o túmulo que indicava a sua 

sepultura, bem como outros monumentos desse género, formam, agora, um indistinto monte de 

detritos. 

†Este relato, retirado de um memorando, foi escrito em 1803. A pessoa a quem se faz 

referência é, creio eu, a menina Mary F…d, que nunca casou, e que sobreviveu às duas irmãs, 

tendo vivido até uma idade avançada. 
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Conclusão 

 

 

O objectivo deste trabalho era apresentar a tradução comentada de três short 

stories do escritor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu. Os textos eram “Catherine’s 

Quest”, “A Debt of Honor” e “The Fortunes of Sir Robert Ardagh”. 

Embora, inicialmente, a premissa teórica tenha sido a de adoptar uma tradução 

em aceitabilidade ao invés de uma em adequação, após estudar as vantagens de uma e 

de outra, optou-se por um compromisso entre ambas para, assim, apresentar ao leitor do 

Texto de Chegada um texto que lhe proporcionasse uma leitura fluente sem com isso 

privar o Texto de Partida do seu conteúdo cultural. 

Procurou-se ainda dar conta das opções tradutórias e das dificuldades sentidas ao 

longo do processo de tradução, acompanhando-as sempre de um exemplo a título 

ilustrativo. 

Em suma, espero que o presente relatório dê provas das minhas aptidões como 

tradutor, da minha criatividade literária e do empenho e entusiasmo com que me 

dediquei a este trabalho. 
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Anexo I 

Catherine’s Quest 

 

 

Imagine to yourself an old, rambling, red-brick house, with odd corners and 

gables here and there, all bound and clasped together with ivy, and you have Craymoor 

Grange. It was built long before Queen Elizabeth’s time, and that illustrious monarch is 

said to have slept in it in one of her royal progresses — as where has she not slept? 

There still remain some remnants of bygone ages, although it has been much 

modernized and added to in later days. Among these are the brewhouse and laundry — 

formerly, it is said, dining-hall and ball-room. The latter of these is chiefly remarkable 

for an immense arched window, such as you see in churches, with five lights. 

When we came to the Grange this window had been partially blocked up, and in 

front of it, up to one-third of its height, was a wooden daïs, or platform, on which stood 

a cumbrous mangle, left there, I suppose, by the last tenants of the house. 

Of these last tenants we knew very little, for it was so long since it had been 

inhabited that the oldest authority in the village could not remember it. 

There were, however, some half-defaced monuments in the village church of 

Craymoor, bearing the figures and escutcheons of knights and dames of “the old 

family,” as the villagers said; but the inscriptions were worn and almost illegible, and 

for some time we none of us took the pains to decipher them. 

We first came to Craymoor Grange in the summer of 1849, my husband having 

discovered the place in one of his rambles, and taken a fancy to it. At first I certainly 

thought we could never make it our home, it was so dilapidated and tumble-down; but 

by the time winter came on we had had several repairs done and alterations made, and 

the rooms really became quite presentable. 

As our family was small we confined ourselves chiefly to the newest part of the 

house, leaving the older rooms to the mice, dust, and darkness. We made use of two of 

the old rooms, however, one as a servants’ bedroom and the other as an extra spare 

chamber, in case of many visitors. For myself, though I hope I am neither nervous nor 

superstitious, I confess that I would rather sleep in “our wing,” as we called the part of 

the house we inhabited, than in any of the old rooms. 
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When Catherine l’Estrange came to us, however, during our first Christmas at 

Craymoor, I found that she was troubled with no such fancies, but declared that she 

delighted in queer old rooms, with raftered ceilings and deep window-seats, such as 

ours, and begged to be allowed to occupy the spare chamber. This I readily acceded to, 

as we had several visitors, and needed all the available rooms. 

As my story has principally to do with Catherine l’Estrange, I suppose I ought to 

speak more fully about her. She was an old school-friend of my daughter Ella, and at 

the time of which I am speaking was just one-and-twenty, and the merriest girl I ever 

knew. She had stayed with us once or twice before we came to the Grange, but we then 

knew no other particulars concerning her family, than that her father had been an Indian 

officer, and that he and her mother had both died in India when she was about six years 

old, leaving her to the care of an aunt living in England. 

I now, after a long, and I fear a tedious, preamble, come to my story. 

On the eve of the new year of 1850, Catherine had a very bad sore throat, and 

was obliged, though sorely against her inclination, to stay in bed all day, and forego our 

small evening gayety. 

At about 6 o’clock P.M., Ella took her some tea, and fearing she would be dull, 

offered to stay with her during the evening. This, however, Catherine would not hear of. 

“You go and entertain your company,” said she laughingly, “and leave me to my own 

devices; I feel very lazy, and I dare say I shall go to sleep.” As she had not slept much 

on the preceding night, Ella thought it was the best thing she could do; so she went out 

by the door leading on to the corridor, first placing the night-lamp on a table behind the 

door opening on to the laundry, so that it might not shine in her face. 

She did not again visit Catherine’s room until reminded to do so by my son 

George, at about half-past ten. She then rapped at the door, and receiving no answer, 

opened it softly, and approached the bed. Catherine lay quite still, and Ella imagined her 

to be asleep. She therefore returned to the drawing-room without disturbing her. 

As it was New Year’s eve, we stayed up “to see the old year out and the new 

year in,” and at a few minutes to twelve we all gathered round the open window on the 

stairs to hear the chimes ring out from the village church. 

We were all listening breathlessly as the hall-clock struck twelve, when a 

piercing cry suddenly echoed through the house, causing us all to start in alarm. I knew 

that it could only proceed from Catherine’s room, for the servants were all assembled at 
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the window beneath us, listening, like ourselves, for the chimes. Thither therefore I 

flew, followed by Ella, and we found poor Catherine in a truly pitiable state. 

She was deadly pale, in an agony of terror, and the perspiration stood in large 

drops upon her forehead. It was some time before we could succeed at all in composing 

her, and her first words were to implore us to take her into another room. 

She was too weak to stand, so we wrapped her in blankets, and carried her into 

Ella’s bedroom. I noticed that as she was taken through the laundry she shuddered, and 

put her hands before her eyes. When she was laid on Ella’s bed she grew calmer, and 

apologized for the trouble she had caused, saying that she had had a dreadful dream. 

With this explanation we were fain to be content, though I thought it hardly 

accounted for her excessive terror. I had observed, however, that any allusion to what 

had passed caused her to tremble and turn pale again, and I thought it best to refrain 

from exciting her further. 

When morning came I found Catherine almost her usual self again; but I 

persuaded her to remain in bed until the evening, as her cold was not much better. Ella’s 

curiosity to hear the dream which had so much excited her friend could now no longer 

be restrained; but whenever she asked to hear it, Catherine said, “Not now; another 

time, perhaps, I may tell you.” 

When she came down to dinner in the evening, we noticed that she was 

peculiarly silent, and we endeavored to rally her into her usual spirits, but in vain. She 

tried to laugh and to appear merry, poor child; but there was evidently something on her 

mind. 

At last, as we all sat round the fire after dinner, she spoke. She addressed herself 

to my husband, but the tone of her voice caused us all to listen. 

“Mr. Fanshawe, I have something to ask of you,” said she, and then paused. 

“Ask on,” said Mr. Fanshawe. 

“I know that you will think the request I am going to make a peculiar one; but I 

have a particular reason for making it,” continued she. “It is that you will have the 

wooden daïs in front of the laundry window removed.” 

Mr. Fanshawe certainly was taken aback, as were we all. When he had mastered 

his bewilderment, and assured himself that he had heard aright — 

“It is, indeed, a strange request, my dear Catherine,” said he; “what can be your 

reason for asking such a thing?” 
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“If you will only have it done, and not question me, you will understand my 

reason,” answered Catherine. 

Mr. Fanshawe demurred, however, thinking it some foolish whim, and at last 

Catherine said: 

“I must tell you why I wish it done, then: I am sure we shall discover something 

underneath.” 

At this we all looked at one another in extreme bewilderment. 

“Discover something underneath? No doubt we should — cobwebs, probably, 

and dust and spiders,” answered Mr. Fanshawe, much amused. 

But Catherine was not to be laughed down. 

“Only do as I wish,” said she beseechingly, “and you will see. If you find 

nothing underneath the daïs but cobwebs and dust, then you may laugh at me as much 

as you like.” And I saw that she was serious, for tears were actually gathering in her 

eyes. Of course we were all very anxious to know what Catherine expected to find, and 

how she came to suspect that there was anything to be found; but she would not say, 

and begged us all not to question her. 

And now George took upon himself to interfere. 

“Let us do as Catherine wishes, father,” said he; “the daïs spoils the laundry, and 

would be much better away.” 

“Well, well,” said Mr. Fanshawe, “do as you like, only I shall expect my share 

of the treasure that is found.— And now,” added he, “you must have a glass of wine to 

warm you, Catherine, for you look sadly pale, child.” 

Here the conversation changed, though we often alluded to the subject again 

during the evening. 

The next morning the first thing in all our thoughts was Catherine’s singular 

request. 

I think Mr. Fanshawe had hoped she would have forgotten it, but such was not 

the case; on the contrary, she enlisted George’s services the first thing after breakfast to 

carry out her design, and they left the room together, accompanied by Ella. 

It was a snowy morning, and Mr. Fanshawe was obliged to be away from home 

all day on business, so I was quite at a loss how to entertain my numerous guests 

successfully. Happily for me, however, the mystery attendant on the removal of the daïs 

in the laundry charmed them all; and I have to thank Catherine for contributing to their 

amusement much better than I could possibly have done. 
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Not long after the disappearance of Catherine, Ella, and George, a message was 

sent to us in the drawing-room requesting our presence in the laundry; and on all 

flocking there with more or less eagerness, we found a fire burning on the old-fashioned 

hearth and chairs arranged round it. 

It appeared that with the help of Sam, our factotum, who was a kind of Jack-of-

all-trades, George had succeeded in loosening the planks of the daïs, which, although 

strongly put together, were rotten and worm-eaten, and that we were now summoned to 

be witnesses of its removal. We found Catherine trembling with a strange eagerness, 

and her face quite pale with excitement. This was shared by Ella and George; and, 

judging by the important expression on their faces, I fancied they were let further into 

the secret than any one else. 

We all sat down in the chairs placed for our accommodation, and the wild 

whistling of the wind in the huge chimney, together with the sheets of snow which 

darkened the window-panes, enhanced the mystery of the whole affair, while George 

and his coadjutor worked lustily on. 

At length, after a great deal of panting and puffing, George was heard to 

exclaim, “Now for the tug of war!” and there followed a minute’s pause, and then a 

crash as the loosened planks were torn asunder, and a cloud of dust enveloped both 

workmen and spectators. 

Involuntarily we all started forward, and a moment of the direst confusion 

ensued, during which the boys of our party greatly endangered their limbs among the 

broken boards. 

“By George!” exclaimed my son at last — in his eagerness invoking his patron 

saint — as he stumbled upon something, “there is something here and no mistake;” and, 

hastily clearing away the rubbish and clinging cobwebs, he disclosed to view what 

proved on examination to be an immense oaken chest, about four feet in height, heavily 

carved, and ornamented with brass mouldings corroded with age and damp. 

Here was a piece of excitement indeed; never in my most imaginative moments 

had I thought of anything so mysterious as this. The most sceptical among us grew 

interested. 

“Oh, do open it!” cried Ella, when the first exclamations of surprise were over. 

“Easier to say than to do, miss,” replied Sam, exerting his Herculean strength in 

vain. With the aid of a hammer and the kitchen-poker, however, he at last succeeded in 

forcing it open. We all pressed forward eagerly to peer inside. There was something in it 
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certainly, but we none of us could determine what, until Sam, who was the boldest of us 

all, thrust in his hand and brought forth — something which caused the bravest to start 

with horror, while poor Catherine sank down, white and trembling, upon the littered 

floor. It was a bone, to which adhered fragments of decaying silk. 

The consternation and conjectures which followed can be better imagined than 

described. Seeing the effects of the discovery upon Catherine, and indeed upon all, I 

bade Sam replace it in the chest, which George closed again, to be left until Mr. 

Fanshawe came home and could investigate the matter. 

The rest of the day I passed in attending to Catherine, who seemed much 

shocked and overcome by what she had seen, and in trying to divert my guests’ 

thoughts from the subject, and dispel the gloom which had gathered over all. In this I 

succeeded only partially, and never did I welcome my husband’s return more gladly 

than on that evening. 

On his arrival I would not let him be disturbed by the relation of what had 

happened until he had finished his dinner, and it was not till we were gathered as usual 

round the fire that George related the whole story to him. 

When he ended the two gentlemen left the room together, in order that Mr. 

Fanshawe might verify by his own eyes what he would hardly believe. 

They were some time gone, and on their return I noticed that my husband held in 

his hand an old piece of soiled parchment, with mouldy seals affixed to it. 

“We certainly have discovered much more than I thought for, Catherine,” said 

he, “and possibly more than you thought for either.” Here he paused for her to reply, but 

she did not. 

“The bones are most probably those of some animal,” added he — I fancied I 

could detect a certain anxiety in his tone that belied what he said; “but in order to quell 

the active imaginations which I can see are running away with some of you”— here he 

looked round with a smile —“I will send for Dr. Driscoll to come and examine them 

tomorrow. I have also found a piece of parchment in the chest,” he added; “but I have 

not yet looked at its contents.” 

“Before you do that, Mr. Fanshawe, and before you send for the surgeon,” 

interrupted Catherine suddenly in a clear voice, “I think I can tell you all about the 

bones found in the chest, and how I guessed them to be there.” 

“I should certainly be very glad to be told,” my husband admitted, much 

surprised; “though how you can possibly know, I cannot surmise.” 
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“Listen, and I will tell you,” answered Catherine; and feeling very glad that our 

curiosity was at last to be gratified, we all “pricked up our ears,” as George would say, 

to listen. 

I here transcribe Catherine’s story word for word, as my son George 

subsequently wrote it down from her dictation. 

“You all remember,” she began, “my alarming you on New Year’s eve at 

midnight, and that I told you I was disturbed by a dreadful dream. 

“I said so because I thought you would make fun of me if I called it a vision; and 

yet it was much more like a vision, for I seemed to see it waking, and it was more vivid 

and consecutive than any dream I ever had. 

“Before I try to describe it, I want you all to understand that I seemed intuitively 

to comprehend what I saw, and to recognize all the figures which appeared before me, 

and their relation to one another, though I am sure I never beheld them before in my 

life. 

“When Ella left me that night, I lay propped up with pillows, staring idly at the 

strange shadows thrown by the hidden lamp across the laundry ceiling and over the 

floor. As I looked it seemed to me that a change came over the room — a most 

unaccountable change. 

“Instead of the blocked-up window, the rusty mangle, and the daïs at the farther 

end, I saw the window clear and distinct from top to bottom, and in front of a deep 

window-seat at its base stood an oaken chest, exactly corresponding to the one 

discovered this morning. The room seemed brilliantly lighted, and everything was 

clearly and distinctly visible; and not only was it changed, but also peopled. 

“Many figures passed up and down; brocaded silks swept the floor, and old-

world forms of men in strange costumes bowed in courtly style to the dames by their 

side. Among all these figures I noticed only one couple particularly, and I knew them to 

be bride and bridegroom. The man was tall and broad, with dark hair and eyes, and a 

sensual and cruel face. He seemed, however, to be quite enslaved by the woman by his 

side, whom I hardly even now like to think of, there was something to me so repellent in 

her presence. 

“She was tall and of middle age, and would have been handsome were it not for 

a sinister expression in her dark flashing eyes, which was enhanced by the black 

eyebrows which met over them. 
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“She reminded me irresistibly of the effigy on the stone monument in Craymoor 

church, which Ella and I named “the wicked woman.” 

“As I gazed on the strange scene before me I presently became aware of three 

other figures which I had not noticed before. They were standing in a small arched 

doorway in one corner of the room (where the servants’ bedroom now is) furtively 

watching the gay company. One was a pale, careworn woman, apparently of about five-

and-thirty, still beautiful, though haggard and mournful-looking, with blue eyes and a 

fair complexion. 

“Her hands rested on the shoulders of two children, one a boy and the other a 

girl, of about ten and eleven years of age respectively. They much resembled their 

mother, and, like her, they were meanly dressed, though no poverty of attire could hide 

the nobility of their aspect. I noticed that the mother’s eyes rested chiefly on the face of 

the tall stately man before mentioned, who seemed unaware or careless of her presence; 

and instinctively I knew him to be the father of her children and the blighter of her life. 

“As I looked and beheld all this, the lights vanished, the company disappeared, 

and the room became dark and deserted. No, not quite deserted, for I presently 

distinguished, seated on the window-seat by the old oaken chest, the fair woman and her 

children again. 

“The moonlight now streamed through the window upon the woman’s face, 

making it appear more ghastly and haggard than before. In her long thin fingers she was 

holding up to the light a necklace of large pearls, curiously interwoven in a diamond 

pattern, and on this the children’s eyes were fixed. 

“She then hung it on the girl’s fair neck, who hid it in her bosom. Both children 

then twined their arms round their mother and kissed her repeatedly, while her head 

sank lower and lower, and the paleness of death overspread her features. 

“This scene faded away as the other had done, and I saw the fair woman no 

more. 

“Then it seemed to me that many figures passed and repassed before the window 

— the wicked woman (as I shall call her to distinguish her), accompanied by a boy the 

image of herself, whom I knew to be her son. He was apparently older than the fair-

haired children, who also passed to and fro, attired as servants, and generally employed 

in some menial work. 

“At last the wicked woman’s son, with haughty gestures, ordered the other boy 

to pick up something that lay on the ground, and when he refused, he raised his cane as 
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though to strike him. Before he could do so, however, the boy flew at him, and they 

engaged in a fierce struggle. 

“In the midst of this the wicked woman, whom I had learned to dread, came 

forward and separated them; after which she pointed imperiously to the door, and 

signed to the younger boy to go out. 

“He obeyed her mandate, but first threw his arms round his sister in a last 

embrace, and she detached the pearl necklace from off her neck and gave it to him. He 

then went out, waving a last adieu to her, and I saw him no more. 

“Confused images seemed to crowd before me after this, and I remember 

nothing clearly until I beheld an infirm and tottering figure led away through the arched 

doorway, in whom I recognized the tall and stately man I had first seen in company with 

the wicked woman, but who was now an old man, apparently being supported to his bed 

to die. As he passed out he laid one trembling hand upon the head of the fair girl, now a 

blooming woman, and a softer shade came over his face. This the wicked woman noted, 

and she marked her disapproval by a vindictive frown. 

“She also was older-looking, but age had in no degree softened her features; on 

the contrary, they appeared to me to wear a harsher expression than before. 

“In the next scene which came before me, the wicked woman’s son was 

evidently making love to the girl. Both were standing by the old window-seat, but her 

face was resolutely turned away from him, and when she at last looked at him it was 

with an expression of uncontrollable horror and dislike. 

“Again this scene changed as those before it had done; the young man was gone, 

and only the light of a grated lantern illumined the room, or rather made darkness 

visible. The wicked woman was the only occupant of the laundry; she was kneeling by 

the oaken chest, trying to raise the heavy lid. In her left hand she held a piece of 

parchment, with large red seals pendent from it. I knew it to be the old man’s will which 

she was hiding, thus defrauding the just claimants of their rights. 

“Her hands trembled, and her whole appearance denoted guilty trepidation. At 

length, however, the lid was raised, but just as she was about to replace the parchment 

in the chest, a figure glided silently from a dark corner of the window-seat and 

confronted her. It was the fair girl, pale, resolute, and extending her hand to claim the 

will. 

“After the first guilty start, which caused her to drop the parchment into the 

chest, the wicked woman hurriedly tried to close the lid. Her efforts were frustrated, 
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however, by the girl, who leaned with all her force upon it, keeping it back, and still 

held out her hand as before. 

“There followed a pause, which seemed to me very long, but which could in 

reality have only lasted a minute. 

“It was broken by the wicked woman, who, hastily casting a glance behind her 

into the gloom of the darkened chamber, then seized the girl by the arm and dragged her 

with all her force into the chest. It was but the work of a moment, for the woman was 

much the more powerful of the two, and the poor victim was too much taken by surprise 

to make much resistance. I saw one despairing look in her face as her murderess flashed 

the lantern before it with a hideous gleam of triumph. 

“Then the lid was pressed down upon her, and I saw no more, only I felt an 

unutterable terror, and tried in vain to scream. 

“This was not all the vision, however, for before I had mastered my terror the 

scene was superseded by another. 

“This time it was twilight, and the wicked woman and her son were together. 

The son seemed to be talking eagerly, and grew more and more excited, while the 

mother stood still and erect, with a malicious smile upon her lips. Presently she moved 

toward the chest with a fell purpose in her eyes, unlocked it with a key which hung from 

her girdle, raised the lid and disclosed the contents. 

“I understood it all now: the son was asking for the girl whom he had loved, and 

whom on his return home he missed, and the wicked woman, enraged at hearing for the 

first time that he had loved her, was determined to have her revenge. 

“He should see her again. 

“On beholding the dread contents of the chest, the man staggered back horrified; 

then, doubtless comprehending the case, he turned suddenly upon the murderess, and 

threw his arm around her, and there ensued a struggle terrible to witness. 

“Her proud triumphant glance of malice was now succeeded by one of abject 

fear, and, as his strength began to gain the mastery, of despair. 

“His iron frame heaved for a moment with the violence of his efforts, the next he 

had forced her down into the chest upon the mouldering body of her victim. I saw her 

eyes light up with the terror of death for one second, and then her screams were stifled 

forever beneath the massive lid. 

“The horror of this scene was too much for me; I found voice to scream at last, 

and I suppose it was my cry which alarmed you all.” 
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When Catherine ceased speaking there was a profound silence for a minute, 

which Mr. Fanshawe was the first to break as he said with a peculiar intonation in his 

voice, “It is very strange, very unaccountable,” reëchoing all our thoughts. 

Now it happened that Mr. Fleet, our family lawyer, was among our guests that 

Christmas-time, and since the discovery of the chest and bones had taken a great interest 

in the whole affair. He now questioned and cross-questioned Catherine, and seemed 

quite satisfied with the result. 

“This would have made a fine case,” said he, “if only it had been a question of 

the right of succession, for any lawyer to make out; but unfortunately the events are too 

long past to have any bearing upon the present.” (There Mr. Fleet was wrong, though 

we none of us knew it at the time.) 

We now all launched forth into conjectures and opinions, during which 

Catherine lay still and weary upon the sofa. I saw this, and thought it quite time to put 

an end to the day’s adventures by suggesting a retirement for the night, and we were 

soon all dispersed to dream of the mysterious vision and discovery. 

* * * * * 

I think we were none of us sorry when morning dawned without any further 

tragedy (by us, I mean the female part of the establishment). 

When I came down to breakfast I found Mr. Fleet very active on the subject of 

the night before. 

“A surgeon ought to be immediately sent for to pronounce an opinion on the 

contents of the chest,” he said; and Dr. Driscoll presently came, and after examining the 

bones minutely, decided that they were, as we thought, those of two females, who might 

have been from one to two hundred years dead. 

Mr. Fleet next offered to decipher the will, for such he imagined the parchment 

to be, and he and Mr. Fanshawe were closeted together for some time. 

When they at last appeared again, they looked much interested and excited, and 

led me away to inform me of the result of their examination. 

They told me that the document had proved to be a will, but that there was a 

circumstance connected with it which greatly added to the mystery of the whole 

business. This was the mention of the name of L’Estrange. I was, of course, as much 

surprised as they, and heard the will read with great interest. 
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I cannot remember the technical terms in which it was expressed. Mr. Fleet read 

me the translation he had made, for the original was in old English; but it was to this 

effect: 

It purported to be the will of Reginald, Viscount St. Aubyn, in which he 

bequeathed all his inheritance to his lawful son Francis St. Aubyn — commonly known 

by the name of Francis l’Estrange — and to his heirs forever. It was signed Reginald, 

Viscount St. Aubyn, and the witnesses were John Murray and Phoebe Brett, who in the 

old copy had each affixed their mark. 

Mr. Fleet affirmed that it was a perfectly legal document, but this was not all it 

contained. 

There was an appendix which our lawyer translated as follows: 

“In order to avoid all disputes and doubts which might otherwise arise, I do 

hereby declare that my lawful wife was Editha, youngest daughter of Francis l’Estrange, 

Baronet, and that the register of our marriage may be seen in the church of St. Andrew, 

Haslet. By this marriage we had two children, a son Francis, and a daughter Catherine, 

commonly called Francis and Catherine l’Estrange. And I hereby declare that Agatha 

Thornhaugh was not legally married to me as she imagined, my lawful wife being alive 

at the time; neither do I leave to her son by her first husband, Ralph Thornhaugh, any 

part or share in my inheritance.” 

Both the will and the writing at the foot of it were dated the 14th of May, 1668. 

This accumulation of mysteries caused me for a time to feel quite bewildered 

and unable to think, but Mr. Fleet was in his element. 

“Here is a case worth entering into,” said he, and he further went on to state that 

he had no doubt that the L’Estranges mentioned in the will were our Catherine’s 

ancestors, the Christian names being similar rendering it more than probable. She was 

most likely a direct descendant of Francis l’Estrange, the heir mentioned in the will, 

who was no doubt also the fair-haired boy Catherine had seen in her vision. 

The bones were those of his sister, the murdered Catherine l’Estrange, and of her 

murderess Agatha Thornhaugh, herself immured by her own son; but the matter ought 

not to rest on mere surmise, and the first place to go to for corroborating evidence was 

Craymoor church. 

The rapidity with which Mr. Fleet came to his conclusions increased my 

bewilderment, and I was at a loss to know what evidence he expected to gain from 
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Craymoor church. He reminded me, however, of Catherine’s statement that “the wicked 

woman” of her vision resembled the effigy on the monument there. 

Thither, then, the lawyer repaired, accompanied by Mr. Fanshawe and George. It 

was thought best to keep the sequel of the story from Catherine and the others until it 

was explained more fully, as Mr. Fleet boldly affirmed it should be. I awaited anxiously 

the result of their researches, and they exceeded I think even our good investigator’s 

hopes. 

Not only had they deciphered the inscription round the old monument, but with 

leave from the clergyman and the assistance of the sexton they had disinterred the coffin 

and found it to be filled with stones. 

I am aware that this was rather an illegal proceeding, but as Mr. Fleet was only 

acting en amateur and not professionally, he did not stick at trifles. 

The inscription was in Latin, and stated that the tomb was erected in memory of 

Agatha, wife of Reginald, Viscount St. Aubyn, who was buried beneath, and who died 

on the 31st day of December, 1649 — exactly two hundred years before the day on 

which Catherine had seen the vision. 

I could not help thinking it shocking that the villagers had for two centuries been 

worshipping in the presence of a perpetual lie, but Mr. Fleet thought only of the grand 

corroboration of his “case.” He applied to Mr. Fanshawe to take the next step, namely, 

to write to Catherine’s aunt and only living relative, to tell her the whole story, and beg 

her to assist in elucidating matters by giving all the information she could respecting the 

L’Estrange family. 

This was done, and we anxiously awaited the answer. Meantime, all my guests 

were clamorous to hear the contents of the will, and I had to appease them as best I 

could, by promising that they should know all soon. 

In a few days, old Miss l’Estrange’s answer came. She said her brother, father, 

and grandfather had all served in India, and that she believed her great-grandfather, who 

was a Francis l’Estrange, to have passed most of his life abroad, there having been a 

cloud over his early youth. What this was, however, she could not say. She affirmed that 

the L’Estranges had in old times resided in —— shire; and she further stated that her 

father’s family had consisted of herself and her brother, whose only child Catherine 

was. 

This was certainly not much information, but it was enough for our purpose. We 

no longer remained in doubt as to the truth of Mr. Fleet’s version of the story, and when 



 95

he himself told it to all our family-party one evening, every one agreed that he had 

certainly succeeded in making out a very clever case. 

As for Catherine, on being told that the figures she had beheld in the vision were 

thought to be those of her ancestors, she was not so much surprised as I expected, but 

said that she had had a presentiment all along that the tragedies she had witnessed were 

in some way connected with her own family. 

I must not forget to say that on ascertaining that the parish church of Haslet was 

still standing, we searched the register, and another link of evidence was made clear by 

the finding of the looked-for entry. 

There remains little more to be told. The charge of the old will was committed to 

Mr. Fleet, and Catherine’s story has been carefully laid up among the archives of our 

family. I say advisedly of our family, for the line of the L’Estranges, alias St. Aubyns, 

has been united to ours by the marriage of Catherine to my son George, which took 

place in 1850. 

I who write this am an old woman now, but I still live with my son and 

daughter-in-law. 

George has bought Craymoor Grange, thus rendering justice after the lapse of 

two centuries, and restoring the inheritance of her fathers to the rightful owner. 

I have but one more incident to relate, and I have done. A short time ago, old 

Miss l’Estrange died, bequeathing all her worldly possessions to Catherine. Among 

these were some old family relics. Catherine was looking over them as George 

unpacked them, and she presently came to a miniature of a young and beautiful girl with 

fair hair and blue eyes, and a wistful expression, and with it a necklace of pearls strung 

in a diamond pattern. On seeing these she became suddenly grave, and handing them to 

me, said: “They are the same; the young girl, and the pearl necklace I told you of.” No 

more was said at the time, for the children were present, and we had always avoided 

alluding to the horrible family tragedy before them; but if we had still retained any 

doubt about its truth — which we had not — this would have set it at rest. 

If you were to visit Craymoor Grange now, you would find no old laundry. The 

part of the house containing it has been pulled down, and children play and chickens 

peckett on the ground where it once stood. 

The oaken chest has also long since been destroyed. 
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Anexo II 

A Debt of Honor 

A Ghost Story. 

 

 

Hush! what was that cry, so low but yet so piercing, so strange but yet so 

sorrowful? It was not the marmot upon the side of the Righi--it was not the heron down 

by the lake; no, it was distinctively human. Hush! there it is again--from the churchyard 

which I have just left! 

Not ten minutes have elapsed since I was sitting on the low wall of the 

churchyard of Weggis, watching the calm glories of the moonlight illuminating with 

silver splendor the lake of Lucerne; and I am certain there was no one within the 

inclosure but myself. 

I am mistaken, surely. What a silence there is upon the night! Not a breath of air 

now to break up into a thousand brilliant ripples the long reflection of the August moon, 

or to stir the foliage of the chestnuts; not a voice in the village; no splash of oar upon the 

lake. All life seems at perfect rest, and the solemn stillness that reigns about the topmost 

glaciers of S. Gothard has spread its mantle over the warmer world below. 

I must not linger; as it is, I shall have to wake up the porter to let me into the 

hotel. I hurry on. 

Not ten paces, though. Again I hear the cry. This time it sounds to me like the 

long, sad sob of a wearied and broken heart. Without staying to reason with myself, I 

quickly retrace my steps. 

I stumble about among the iron crosses and the graves, and displace in my 

confusion wreaths of immortelles and fresher flowers. A huge mausoleum stands 

between me and the wall upon which I had been sitting not a quarter of an hour ago. 

The mausoleum casts a deep shadow upon the side nearest to me. Ah! something is 

stirring there. I strain my eyes--the figure of a man passes slowly out of the shade, and 

silently occupies my place upon the wall. It must have been his lips that gave out that 

miserable sound. 

What shall I do? Compassion and curiosity are strong. The man whose heart can 

be rent so sorely ought not to be allowed to linger here with his despair. He is gazing, as 

I did, upon the lake. I mark his profile--clear-cut and symmetrical; I catch the lustre of 
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large eyes. The face, as I can see it, seems very still and placid. I may be mistaken; he 

may merely be a wanderer like myself; perhaps he heard the three strange cries, and has 

also come to seek the cause. I feel impelled to speak to him. 

I pass from the path by the church to the east side of the mausoleum, and so 

come toward him, the moon full upon his features. Great heaven! how pale his face is! 

“Good-evening, sir. I thought myself alone here, and wondered that no other 

travellers had found their way to this lovely spot. Charming, is it not?” 

For a moment he says nothing, but his eyes are full upon me. At last he replies:  

“It is charming, as you say, Mr. Reginald Westcar.” 

“You know me?” I exclaim, in astonishment. 

“Pardon me, I can scarcely claim a personal acquaintance. But yours is the only 

English name entered to-day in the Livre des Etrangers.” 

“You are staying at the Hotel de la Concorde, then?” 

An inclination of the head is all the answer vouchsafed. 

“May I ask,” I continue, “whether you heard just now a very strange cry 

repeated three times?” 

A pause. The lustrous eyes seem to search me through and through--I can hardly 

bear their gaze. Then he replies. 

“I fancy I heard the echoes of some such sounds as you describe.” 

The echoes! Is this, then, the man who gave utterance to those cries of woe! is it 

possible? The face seems so passionless; but the pallor of those features bears witness to 

some terrible agony within. 

“I thought some one must be in distress,” I rejoin, hastily; “and I hurried back to 

see if I could be of any service.” 

“Very good of you,” he answers, coldly; “but surely such a place as this is not 

unaccustomed to the voice of sorrow.” 

“No doubt. My impulse was a mistaken one.” 

“But kindly meant. You will not sleep less soundly for acting on that impulse, 

Reginald Westcar.” 

He rises as he speaks. He throws his cloak round him, and stands motionless. I 

take the hint. My mysterious countryman wishes to be alone. Some one that he has 

loved and lost lies buried here. 
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“Good-night, sir,” I say, as I move in the direction of the little chapel at the gate. 

“Neither of us will sleep the less soundly for thinking of the perfect repose that reigns 

around this place.” 

“What do you mean?” he asks. 

“The dead,” I reply, as I stretch my hand toward the graves. “Do you not 

remember the lines in ‘King Lear’? 

“‘After life’s fitful fever he sleeps well.’” 

“But you have never died, Reginald Westcar. You know nothing of the sleep of 

death.” 

For the third time he speaks my name almost familiarly, and--I know not why--a 

shudder passes through me. I have no time, in my turn, to ask him what he means; for 

he strides silently away into the shadow of the church, and I, with a strange sense of 

oppression upon me, returned to my hotel. 

* * * * * 

The events which I have just related passed in vivid recollection through my 

mind as I travelled northward one cold November day in the year 185--. About six 

months previously I had taken my degree at Oxford, and had since been enjoying a trip 

upon the continent; and on my return to London I found a letter awaiting me from my 

lawyers, informing me somewhat to my astonishment, that I had succeeded to a small 

estate in Cumberland. I must tell you exactly how this came about. My mother was a 

Miss Ringwood, and she was the youngest of three children: the eldest was Aldina, the 

second was Geoffrey, and the third (my mother) Alice. Their mother (who had been a 

widow since my mother’s birth) lived at this little place in Cumberland, and which was 

known as The Shallows; she died shortly after my mother’s marriage with my father, 

Captain Westcar. My aunt Aldina and my uncle Geoffrey--the one at that time aged 

twenty-eight, and the other twenty-six--continued to reside at The Shallows. My father 

and mother had to go to India, where I was born, and where, when quite a child, I was 

left an orphan. A few months after my mother’s marriage my aunt disappeared; a few 

weeks after that event, and my uncle Geoffrey dropped down dead, as he was playing at 

cards with Mr. Maryon, the proprietor of a neighboring mansion known as The Mere. A 

fortnight after my uncle’s death, my aunt Aldina returned to The Shallows, and never 

left it again till she was carried out in her coffin to her grave in the churchyard. Ever 

since her return from her mysterious disappearance she maintained an impenetrable 

reserve. As a schoolboy I visited her twice or thrice, but these visits depressed my 
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youthful spirits to such an extent, that as I grew older I excused myself from accepting 

my aunt’s not very pressing invitations; and at the time I am now speaking of I had not 

seen her for eight or ten years. I was rather surprised, therefore, when she bequeathed 

me The Shallows, which, as the surviving child, she inherited under her mother’s 

marriage settlement. 

But The Shallows had always exercised a grim influence over me, and the 

knowledge that I was now going to it as my home oppressed me. The road seemed 

unusually dark, cold, and lonely. At last I passed the lodge, and two hundred yards more 

brought me to the porch. Very soon the door was opened by an elderly female, whom I 

well remembered as having been my aunt’s housekeeper and cook. I had pleasant 

recollections of her, and was glad to see her. To tell the truth, I had not anticipated my 

visit to my newly acquired property with any great degree of enthusiasm; but a very 

tolerable dinner had an inspiriting effect, and I was pleased to learn that there was a bin 

of old Madeira in the cellar. Naturally I soon grew cheerful, and consequently talkative; 

and summoned Mrs. Balk for a little gossip. The substance of what I gathered from her 

rather diffusive conversation was as follows: 

My aunt had resided at The Shallows ever since the death of my uncle Geoffrey, 

but she had maintained a silent and reserved habit; and Mrs. Balk was of opinion that 

she had had some great misfortune. She had persistently refused all intercourse with the 

people at The Mere. Squire Maryon, himself a cold and taciturn man, had once or twice 

showed a disposition to be friendly, but she had sternly repulsed all such overtures. Mrs. 

Balk was of opinion that Miss Ringwood was not “quite right,” as she expressed it, on 

some topics; especially did she seem impressed with the idea that The Mere ought to 

belong to her. It appeared that the Ringwoods and Maryons were distant connections; 

that The Mere belonged in former times to a certain Sir Henry Benet; that he was a 

bachelor, and that Squire Maryon’s father and old Mr. Ringwood were cousins of his, 

and that there was some doubt as to which was the real heir; that Sir Henry, who 

disliked old Maryon, had frequently said he had set any chance of dispute at rest, by 

bequeathing the Mere property by will to Mr. Ringwood, my mother’s father; that, on 

his death, no such will could be found; and the family lawyers agreed that Mr. Maryon 

was the legal inheritor, and my uncle Geoffrey and his sisters must be content to take 

the Shallows, or nothing at all. Mr. Maryon was comparatively rich, and the Ringwoods 

poor, consequently they were advised not to enter upon a costly lawsuit. My aunt 

Aldina maintained to the last that Sir Henry had made a will, and that Mr. Maryon knew 
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it, but had destroyed or suppressed the document. I did not gather from Mrs. Balk’s 

narrative that Miss Ringwood had any foundation for her belief, and I dismissed the 

notion at once as baseless. 

“And my uncle Geoffrey died of apoplexy, you say, Mrs. Balk?” 

“I don’t say so, sir, no more did Miss Ringwood; but they said so.” 

“Whom do you mean by they?” 

“The people at The Mere--the young doctor, a friend of Squire Maryon’s, who 

was brought over from York, and the rest; he fell heavily from his chair, and his head 

struck against the fender.” 

“Playing at cards with Mr. Maryon, I think you said.” 

“Yes, sir; he was too fond of cards, I believe, was Mr. Geoffrey.” 

“Is Mr. Maryon seen much in the county--is he hospitable?” 

“Well, sir, he goes up to London a good deal, and has some friends down from 

town occasionally; but he does not seem to care much about the people in the 

neighborhood.” 

“He has some children, Mrs. Balk?” 

“Only one daughter, sir; a sweet pretty thing she is. Her mother died when Miss 

Agnes was born.” 

“You have no idea, Mrs. Balk, what my aunt Aldina’s great misfortune was?” 

“Well, sir, I can’t help thinking it must have been a love affair. She always hated 

men so much.” 

“Then why did she leave The Shallows to me, Mrs. Balk?” 

“Ah, you are laughing, sir. No doubt she considered that The Mere ought to 

belong to you, as the heir of the Ringwoods, and she placed you here, as near as might 

be to the place.” 

“In hopes that I might marry Miss Maryon, eh, Mrs. Balk?” 

“You are laughing again, sir. I don’t imagine she thought so much of that, as of 

the possibility of your discovering something about the missing will.” 

I bade the communicative Mrs. Balk good night and retired to my bedroom--a 

low, wide, sombre, oak-panelled chamber. I must confess that family stories had no 

great interest for me, living apart from them at school and college as I had done; and as 

I undressed I thought more of the probabilities of sport the eight hundred acres of wild 

shooting belonging to The Shallows would afford me, than of the supposed will my 

poor aunt had evidently worried herself about so much. Thoroughly tired after my long 
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journey, I soon fell fast asleep amid the deep shadows of the huge four-poster I mentally 

resolved to chop up into firewood at an early date, and substitute for it a more modern 

iron bedstead. 

How long I had been asleep I do not know, but I suddenly started up, the echo of 

a long, sad cry ringing in my ears. 

I listened eagerly--sensitive to the slightest sound--painfully sensitive as one is 

only in the deep silence of the night. 

I heard the old-fashioned clock I had noticed on the stairs strike three. The 

reverberation seemed to last a long time, then all was silent again. “A dream,” I 

muttered to myself, as I lay down upon the pillow; “Madeira is a heating wine. But what 

can I have been dreaming of?” 

Sleep seemed to have gone altogether, and the busy mind wandered among the 

continental scenes I had lately visited. By and by I found myself in memory once more 

within the Weggis churchyard. I was satisfied; I had traced my dream to the cries that I 

had heard there. I turned round to sleep again. Perhaps I fell into a doze--I cannot say; 

but again I started up at the repetition, as it seemed outside my window, of that cry of 

sadness and despair. I hastily drew aside the heavy curtains of my bed--at that moment 

the room seemed to be illuminated with a dim, unearthly light--and I saw, gradually 

growing into human shape, the figure of a woman. I recognized in it my aunt, Miss 

Ringwood. Horror-struck, I gazed at the apparition; it advanced a little--the lips moved--

I heard it distinctly say: 

“Reginald Westcar, The Mere belongs to you. Compel John Maryon to pay the 

debt of honor!” 

I fell back senseless. 

When next I returned to consciousness, it was when I was called in the morning; 

the shutters were opened, and I saw the red light of the dawning winter sun. 

* * * * * 

There is a strange sympathy between the night and the mind. All one’s troubles 

represent themselves as increased a hundredfold if one wakes in the night, and begins to 

think about them. A muscular pain becomes the certainty of an incurable internal 

disease; and a headache suggests incipient softening of the brain. But all these horrors 

are dissipated with the morning light, and the after-glow of a cold bath turns them into 

jokes. So it was with me on the morning after my arrival at The Shallows. I accounted 

most satisfactorily for all that had occurred, or seemed to have occurred, during the 
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night; and resolved that, though the old Madeira was uncommonly good, I must be 

careful in future not to drink more than a couple of glasses after dinner. I need scarcely 

say that I said nothing to Mrs. Balk of my bad dreams, and shortly after breakfast I took 

my gun, and went out in search of such game as I might chance to meet with. At three 

o’clock I sent the keeper home, as his capacious pockets were pretty well filled, telling 

him that I thought I knew the country, and should stroll back leisurely. The gray gloom 

of the November evening was spreading over the sky as I came upon a small plantation 

which I believed belonged to me. I struck straight across it; emerging from its shadows, 

I found myself by a small stream and some marshy land; on the other side another small 

plantation. A snipe got up, I fired, and tailored it. I marked the bird into this other 

plantation, and followed. Up got a covey of partridges--bang, bang--one down by the 

side of an oak. I was about to enter this covert, when a lady and gentleman emerged, 

and, struck with the unpleasant thought that I was possibly trespassing, I at once went 

forward to apologize. 

Before I could say a word, the gentleman addressed me. 

“May I ask, sir, if I have given you permission to shoot over my preserves?” 

“I beg to express my great regret, sir,” I replied, as I lifted my hat in 

acknowledgment of the lady’s presence, “that I should have trespassed upon your land. I 

can only plead, as my excuse, that I fully believed I was still upon the manor belonging 

to The Shallows.” 

“Gentlemen who go out shooting ought to know the limits of their estates,” he 

answered harshly; “the boundaries of The Shallows are well defined, nor is the area they 

contain so very extensive. You have no right upon this side the stream, sir; oblige me by 

returning.” 

I merely bowed, for I was nettled by his tone, and as I turned away I noticed that 

the young lady whispered to him. 

“One moment, sir,” he said, “my daughter suggests the possibility of your being 

the new owner of The Shallows. May I ask if this is so?” 

It had not occurred to me before, but I understood in a moment to whom I had 

been speaking, and I replied: 

“Yes, Mr. Maryon--my name is Westcar.” 

Such was my introduction to Mr. and Miss Maryon. The proprietor of The Mere 

appeared to be a gentleman, but his manners were cold and reserved, and a careful 

observer might have remarked a perpetual restlessness in the eyes, as if they were 
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physically incapable of regarding the same object for more than a moment. He was 

about sixty years of age, apparently; and though he now and again made an effort to 

carry himself upright, the head and shoulders soon drooped again, as if the weight of 

years, and, it might be, the memory of the past, were a heavy load to carry. Of Miss 

Maryon it is sufficient to say that she was nineteen or twenty, and it did not need a 

second glance to satisfy me that her beauty was of no ordinary kind. 

I must hurry over the records of the next few weeks. I became a frequent visitor 

at The Mere. Mr. Maryon’s manner never became cordial, but he did not seem 

displeased to see me; and as to Agnes,--well, she certainly was not displeased either. 

I think it was on Christmas Day that I suddenly discovered that I was desperately 

in love. Miss Maryon had been for two or three days confined to her room by a bad 

cold, and I found myself in a great state of anxiety to see her again. I am sorry to say 

that my thoughts wandered a good deal when I was at church upon that festival, and I 

could not help thinking what ample room there was for a bridal procession up the 

spacious aisle. Suddenly my eyes rested upon a mural tablet, inscribed, “To the memory 

of Aldina Ringwood.” Then with a cold thrill there came back upon me what I had 

almost forgotten, the dream, or whatever it was, that had occurred on that first night at 

The Shallows; and those strange words—“The Mere belongs to you. Compel John 

Maryon to pay the debt of honor!” Nothing but the remembrance of Agnes’ sweet face 

availed for the time to banish the vision, the statement, and the bidding. 

Miss Maryon was soon down-stairs again. Did I flatter myself too much in 

thinking that she was as glad to see me as I was to see her? No--I felt sure that I did not. 

Then I began to reflect seriously upon my position. My fortune was small, quite enough 

for me, but not enough for two; and as she was heiress of The Mere and a comfortable 

rent-roll of some six or eight thousand a year, was it not natural that Mr. Maryon 

expected her to make what is called a “good match”? Still, I could not conceal from 

myself the fact, that he evinced no objection whatever to my frequent visits at his house, 

nor to my taking walks with his daughter when he was unable to accompany us. 

One bright, frosty day I had been down to the lake with Miss Maryon, and had 

enjoyed the privilege of teaching her to skate; and on returning to the house, we met Mr. 

Maryon upon the terrace. He walked with us to the conservatory; we went in to examine 

the plants, and he remained outside, pacing up and down the terrace. Both Agnes and 

myself were strangely silent; perhaps my tongue had found an eloquence upon the ice 

which was well met by a shy thoughtfulness upon her part. But there was a lovely color 
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upon her cheeks, and I experienced a very considerable and unusual fluttering about my 

heart. It happened as we were standing at the door of the conservatory, both of us 

silently looking away from the flowers upon the frosty view, that our eyes lighted at the 

same time upon Mr. Maryon. He, too, was apparently regarding the prospect, when 

suddenly he paused and staggered back, as if something unexpected met his gaze. 

“Oh, poor papa! I hope he is not going to have one of his fits!” exclaimed 

Agnes. 

“Fits! Is he subject to such attacks?” I inquired. 

“Not ordinary fits,” she answered hurriedly; “I hardly know how to explain 

them. They come upon him occasionally, and generally at this period of the year.” 

“Shall we go to him?” I suggested. 

“No; you cannot help him; and he cannot bear that they should be noticed.” 

We both watched him. His arms were stretched up above his head, and again he 

recoiled a step or two. I sought for an explanation in Agnes’ face. 

“A stranger!” she exclaimed. “Who can it be?” 

I looked toward Mr. Maryon. A tall figure of a man had come from the farther 

side of the house; he wore a large, loose coat and a kind of military cap upon his head. 

“Doubtless you are surprised to see me, John,” we heard the new-comer say, in a 

confident voice, “but I am not the devil, man, that you should greet me with such a 

peculiar attitude.” He held out his hand, and continued, “Come, don’t let the warmth of 

old fellowship be all on one side, this wintry day.” 

We could see that Mr. Maryon took the proffered right hand with his left for an 

instant, then seemed to shrink away, but exchanged no word of this greeting. 

“I don’t understand this,” said Agnes, and we both hurried forward. The 

stranger, seeing Agnes approach, lifted his cap. 

“Ah, your daughter, John, no doubt. I see the likeness to her lamented mother. 

Pray introduce me.” 

Mr. Maryon’s usually pallid features had assumed a still paler hue, and he said 

in a low voice: 

“Colonel Bludyer--my daughter.” Agnes barely bowed. 

“Charmed to renew your acquaintance, Miss Maryon. When last I saw you, you 

were quite a baby; but your father and I are very old friends--are we not, John?” 

Mr. Maryon vaguely nodded his head. 
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“Well, John, you have often pressed your hospitality upon me, but till now I 

have never had an opportunity of availing myself of your kind offers; so I have brought 

my bag, and intend at last to give you the pleasure of my company for a few days.” 

I certainly should have thought that a man of Mr. Maryon’s disposition would 

have resented such conduct as this, or, at all events, have given this self-invited guest a 

chilling welcome. Mr. Maryon, however, in a confused and somewhat stammering tone, 

said that he was glad Colonel Bludyer had come at last, and bade his daughter go and 

make the necessary arrangements. Agnes, in silent astonishment, entered the house, and 

then Mr. Maryon turned to me hastily and bade me good-by. In a by no means 

comfortable frame of mind I returned to The Shallows. 

The sudden advent of this miscellaneous colonel was naturally somewhat 

irritating to me. Not only did I regard the man as an intolerable bore, but I could not 

help fancying that he was something more than an old friend of Mr. Maryon’s; in fact, I 

was led to judge, by Mr. Maryon’s strange conduct, that this Bludyer had some power 

over him which might be exercised to the detriment of the Maryon family, and I was 

convinced there was some mystery it was my business to penetrate. 

The following day I went up to The Mere to see if Miss Maryon was desirous of 

renewing her skating lesson. I found the party in the billiard-room, Agnes marking for 

her father and the Colonel. Mr. Maryon, whom I knew to be an exceptionally good 

player, seemed incapable of making a decent stroke; the Colonel, on the other hand, 

could evidently give a professional fifteen, and beat him easily. We all went down to the 

lake together. I had no chance of any quiet conversation with Agnes; the Colonel was 

perpetually beside us. 

I returned home disgusted. For two whole days I did not go near The Mere. On 

the third day I went up, hoping that the horrid Colonel would be gone. It was beginning 

to snow when I left The Shallows at about two o’clock in the afternoon, and Mrs. Balk 

foretold a heavy storm, and bade me not be late returning. 

The black winter darkness in the sky deepened as I approached The Mere. I was 

ushered again into the billiard-room. Agnes was marking, as upon the previous 

occasion, but two days had worked a sad difference in her face. Mr. Maryon hardly 

noticed my entrance; he was flushed, and playing eagerly; the Colonel was boisterous, 

declaring that John had never played better twenty years ago. I relieved Agnes of the 

duty of marking. The snow fell in a thick layer upon the skylight, and the Colonel 

became seriously anxious about my return home. As I did not think he was the proper 



 106

person to give me hints, I resolutely remained where I was, encouraged in my behavior 

by the few words I gained from Agnes, and by the looks of entreaty she gave me. I had 

always considered Mr. Maryon to be an abstemious man, but he drank a good deal of 

brandy and soda during the long game of seven hundred up, and when he succeeded in 

beating the Colonel by forty-three, he was in roaring spirits, and insisted upon my 

staying to dinner. Need I say that I accepted the invitation? 

I made such toilet as I could in a most unattainable chamber that was allotted to 

me, and hurried back to the drawing-room in the hope that I might get a few private 

words with Agnes. I was not disappointed. She, too, had hurried down, and in a few 

words I learned that this abominable Bludyer was paying her his coarse attentions, and 

with, apparently, the full consent of Mr. Maryon. My indignation was unbounded. Was 

it possible that Mr. Maryon intended to sacrifice this fair creature to that repulsive man? 

Mr. Maryon had appeared in excellent spirits when dinner began, and the first 

glass or two of champagne made him merrier than I thought it possible for him to be. 

But by the time the dessert was on the table he had grown silent and thoughtful; nor did 

he respond to the warm eulogiums the Colonel passed upon the magnum of claret which 

was set before us. 

After dinner we sat in the library. The Colonel left the room to fetch some cigars 

he had been loudly extolling. Then Agnes had an opportunity of whispering to me. 

“Look at papa--see how strangely he sits--his hands clenching the arms of the 

chair, his eyes fixed upon the blazing coals! How old he seems to be to-night! His 

terrible fits are coming on--he is always like this toward the end of January!” The 

Colonel’s return put an end to any further confidential talk. 

When we separated for the night, I felt that my going to bed would be 

purposeless. I felt most painfully wide awake. I threw myself down upon my bed, and 

worried myself by trying to imagine what secret there could be between Maryon and 

Bludyer--for that a secret of some kind existed, I felt certain. I tossed about till I heard 

the stroke of one. A dreadful restlessness had come upon me. It seemed as if the solemn 

night-side of life was busy waking now, but the silence and solitude of my antique 

chamber became too much for me. I rose from my bed, and paced up and down the 

room. I raked up the dying embers of the fire, and drew an arm-chair to the hearth. I fell 

into a doze. By and by I woke up suddenly, and I was conscious of stealthy footsteps in 

the passage. My sense of hearing became painfully acute. I heard the footsteps 

retreating down the corridor, until they were lost in the distance. I cautiously opened the 
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door, and, shading the candle with my hand, looked out--there was nothing to be seen; 

but I felt that I could not remain quietly in my room, and, closing the door behind me, I 

went out in search of I knew not what. 

The sitting-rooms and bedrooms in ordinary use at The Mere were in the modern 

part of the house; but there was an old Elizabethan wing which I had often longed to 

explore, and in this strange ramble of mine I soon had reason to be satisfied that I was 

well within it. At the end of an oak-panelled narrow passage a door stood open, and I 

entered a low, sombre apartment fitted with furniture in the style of two hundred years 

ago. There was something awfully ghostly about the look of this room. A great four-

post bedstead, with heavy hangings, stood in a deep recess; a round oak table and two 

high-backed chairs were in the centre of the room. Suddenly, as I gazed on these things, 

I heard stealthy footsteps in the passage, and saw a dim light advancing. Acting on a 

sudden impulse, I extinguished my candle and withdrew into the shadow of the recess, 

watching eagerly. The footsteps came nearer. My heart seemed to stand still with 

expectation. They paused outside the door, for a moment really--for an age it seemed to 

me. Then, to my astonishment, I saw Mr. Maryon enter. He carried a small night-lamp 

in his hand. Another glance satisfied me that he was walking in his sleep. He came 

straight to the round table, and set down the lamp. He seated himself in one of the high-

backed chairs, his vacant eyes staring at the chair opposite; then his lips began to move 

quickly, as if he were addressing some one. Then he rose, went to the bureau, and 

seemed to take something from it; then he sat down again. What a strange action of his 

hands! At first I could not understand it; then it flashed upon me that in this dream of 

his he must be shuffling cards. Yes, he began to deal; then he was playing with his 

adversary--his lips moving anxiously at times. 

A look of terrible eagerness came over the sleepwalker’s countenance. With 

nimble fingers he dealt the cards, and played. Suddenly with a sweep of his hand he 

seemed to fling the pack into the fireplace, started from his seat, grappled with his 

unseen adversary, raised his powerful right hand, and struck a tremendous blow. Hush! 

more footsteps along the passage! Am I deceived? From my concealment I watch for 

what is to follow. Colonel Bludyer comes in, half dressed, but wide awake. 

“You maniac!” I hear him mutter: “I expected you were given to such tricks as 

these. Lucky for you no eyes but mine have seen your abject folly. Come back to your 

room.” 
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Mr. Maryon is still gazing, his arms lifted wildly above his head, upon the 

imagined foe whom he had felled to the ground. The Colonel touches him on the 

shoulder, and leads him away, leaving the lamp. My reasoning faculties had fully 

returned to me. I held a clue to the secret, and for Agnes’ sake it must be followed up. I 

took the lamp away, and placed it on a table where the chamber candlesticks stood, relit 

my own candle, and found my way back to my bedroom. 

The next morning, when I came down to breakfast, I found Colonel Bludyer 

warming himself satisfactorily at the blazing fire. I learned from him that our host was 

far from well, and that Miss Maryon was in attendance upon her father; that the Colonel 

was charged with all kinds of apologies to me, and good wishes for my safe return home 

across the snow. I thanked him for the delivery of the message, while I felt perfectly 

convinced that he had never been charged with it. However that might be, I never saw 

Mr. Maryon that morning; and I started back to The Shallows through the snow. 

For the next two or three days the weather was very wild, but I contrived to get 

up to The Mere, and ask after Mr. Maryon. Better, I was told, but unable to see any one. 

Miss Maryon, too, was fatigued with nursing her father. So there was nothing to do but 

to trudge home again. 

“Reginald Westcar, The Mere is yours. Compel John Maryon to pay the debt of 

honor!” 

Again and again these words forced themselves upon me, as I listlessly gazed 

out upon the white landscape. The strange scene that I had witnessed on that memorable 

night I passed beneath Mr. Maryon’s roof had brought them back to my memory with 

redoubled force, and I began to think that the apparition I had seen--or dreamed of--on 

my first night at The Shallows had more of truth in it than I had been willing to believe. 

Three more days passed away, and a carter-boy from The Mere brought me a 

note. It was Agnes’ handwriting. It said: 

“DEAR MR. WESTCAR: Pray come up here, if you possibly can. I cannot 

understand what is the matter with papa; and he wishes me to do a dreadful thing. Do 

come. I feel that I have no friend but you. I am obliged to send this note privately.” 

I need scarcely say that five minutes afterward I was plunging through the snow 

toward The Mere. It was already late on that dark February evening as I gained the 

shrubbery; and as I was pondering upon the best method of securing admittance, I 

became aware that the figure of a man was hurrying on some yards in front of me. At 

first I thought it must be one of the gardeners, but all of a sudden I stood still, and my 
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blood seemed to freeze with horror, as I remarked that the figure in front of me left no 

trace of footmarks on the snow! My brain reeled for a moment, and I thought I should 

have fallen; but I recovered my nerves, and when I looked before me again, it had 

disappeared. I pressed on eagerly. I arrived at the front door--it was wide open; and I 

passed through the hall to the library. I heard Agnes’ voice. 

“No, no, papa. You must not force me to this! I cannot--will not--marry Colonel 

Bludyer!” 

“You must,” answered Mr. Maryon, in a hoarse voice; “you must marry him, and 

save your father from something worse than disgrace!” 

Not feeling disposed to play the eavesdropper, I entered the room. Mr. Maryon 

was standing at the fireplace. Agnes was crouching on the ground at his feet. I saw at 

once that it was no use for me to dissemble the reason of my visit, and, without a word 

of greeting, I said: 

“Miss Maryon, I have come, in obedience to your summons. If I can prevent any 

misfortune from falling upon you I am ready to help you, with my life. You have 

guessed that I love you. If my love is returned I am prepared to dispute my claim with 

any man.” 

Agnes, with a cry of joy, rose from her knees, and rushed toward me. Ah! how 

strong I felt as I held her in my arms! 

“I have my answer,” I continued. “Mr. Maryon, I have reason to believe that 

your daughter is in fear of the future you have forecast for her. I ask you to regard those 

fears, and to give her to me, to love and cherish as my wife.” 

Mr. Maryon covered his face with his hands; and I could hear him murmur, 

“Too late--too late!” 

“No, not too late,” I echoed. “What is this Bludyer to you, that you should 

sacrifice your daughter to a man whose very look proclaims him a villain? Nothing can 

compel you to such a deed--not even a debt of honor!” 

What it was impelled me to say these last words I know not, but they had an 

extraordinary effect upon Mr. Maryon. He started toward me, then checked himself; his 

face was livid, his eyeballs glaring, and he threw up his arms in the strange manner I 

had already witnessed. 

“What is all this?” exclaimed a harsh voice behind me. “Mr. Westcar insulting 

Miss Maryon and her father! it is time for me to interfere.” And Colonel Bludyer 



 110

approached me menacingly. All his jovial manner and fulsome courtesy was gone; and 

in his flushed face and insolent look the savage rascal was revealed. 

“You will interfere at your peril,” I replied. “I am a younger man than you are, 

and my strength has not been weakened by drink and dissipation. Take care.” 

The villain drew himself up to his full height; and, though he must have been at 

least some sixty years of age, I felt assured that I should meet no ordinary adversary if a 

personal struggle should ensue. Agnes fainted, and I laid her on a sofa. 

“Miss Maryon wants air,” said the Colonel, in a calmer voice. “Excuse me, Mr. 

Maryon, if I open a window.” He tore open the shutters, and threw up the sash. “And 

now, Mr. Westcar, unless you are prepared to be sensible, and make your exit by the 

door, I shall be under the unpleasant necessity of throwing you out of the window.” 

The ruffian advanced toward me as he spoke. Suddenly he paused. His jaw 

dropped; his hair seemed literally to stand on end; his white lips quivered; he shook, as 

with an ague; his whole form appeared to shrink. I stared in amazement at the awful 

change. A strange thrill shot through me, as I heard a quiet voice say: 

“Richard Bludyer, your grave is waiting for you. Go.” 

The figure of a man passed between me and him. The wretched man shrank 

back, and, with a wild cry, leaped from the window he had opened. 

All this time Mr. Maryon was standing like a lifeless statue. 

In helpless wonder I gazed at the figure before me. I saw clearly the features in 

profile, and, swift as lightning, my memory was carried back to the unforgotten scene in 

the churchyard upon the Lake of Lucerne, and I recognized the white face of the young 

man with whom I there had spoken. 

“John Maryon,” said the voice, “this is the night upon which, a quarter of a 

century ago, you killed me. It is your last night on earth. You must go through the 

tragedy again.” 

Mr. Maryon, still statue-like, beckoned to the figure, and opened a half-

concealed door which led into his study. The strange but opportune visitant seemed to 

motion to me with a gesture of his hand, which I felt I must obey, and I followed in this 

weird procession. From the study we mounted by a private staircase to a large, well-

furnished bed-chamber. Here we paused. Mr. Maryon looked tremblingly at the 

stranger, and said, in a low, stammering voice: 

“This is my room. In this room, on this night, twenty-five years ago, you told me 

that you were certain Sir Henry Benet’s will was in existence, and that you had made up 
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your mind to dispute my possession to this property. You had discovered letters from 

Sir Henry to your father which gave you a clue to the spot where that will might be 

found. You, Geoffrey Ringwood, of generous and extravagant nature, offered to find the 

will in my presence. It was late at night, as now; all the household slept. I accepted your 

invitation, and followed you.” 

Mr. Maryon ceased; he seemed physically unable to continue. The terrible 

stranger, in his low, echoing voice, replied: 

“Go on; confess all.” 

“You and I, Geoffrey, had been what the world calls friends. We had been much 

in London together; we were both passionately fond of cards. We had a common 

acquaintance, Richard Bludyer. He was present on the 2d of February, when I lost a 

large sum of money to you at écarté. He hinted to me that you might possibly use these 

sums in instituting a lawsuit against me for the recovery of this estate. Your intimation 

that you knew of the existence of the will alarmed me, as it had become necessary for 

me to remain owner of The Mere. As I have said, I accepted your invitation, and 

followed you to Sir Henry Benet’s room; and now I follow you again.” 

As he said these words, Geoffrey Ringwood, or his ghost, passed silently by Mr. 

Maryon, and led the way into the corridor. At the end of the corridor all three paused 

outside an oak door which I remembered well. A gesture from the leader made Mr. 

Maryon continue: 

“On this threshold you told me suddenly that Bludyer was a villain, and had 

betrayed your sister Aldina; that she had fled with him that night; that he could never 

marry her, as you had reason to know he had a wife alive. You made me swear to help 

you in your vengeance against him. We entered the room, as we enter it now.” 

Our leader had opened the door of the room, and we were in the same chamber I 

had wandered to when I had slept at The Mere. The figure of Geoffrey Ringwood 

paused at the round table, and looked again at Mr. Maryon, who proceeded: 

“You went straight to the fifth panel from the fireplace, and then touched a 

spring, and the panel opened. You said that the will giving this property to your father 

and his heirs was to be found there. I was convinced that you spoke the truth, but, 

suddenly remembering your love of gambling, I suggested that we should play for it. 

You accepted at once. We searched among the papers, and found the will. We placed 

the will upon the table, and began to play. We agreed that we would play up to ten 

thousand pounds. Your luck was marvellous. In two hours the limit was reached. I owed 
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you ten thousand pounds, and had lost The Mere. You laughed, and said, ‘Well, John, 

you have had a fair chance. At ten o’clock this morning I shall expect you to pay me 

your debt of honor.’ I rose; the devil of despair strong upon me. With one hand I swept 

the cards from the table into the fire, and with the other seized you by the throat, and 

dealt you a blow upon the temple. You fell dead upon the floor.” 

Need I say that as I heard this fearful narrative, I recognized the actions of the 

sleep-walker, and understood them all? 

“To the end!” said the hollow voice. “Confess to the end!” 

“The doctor who examined your body gave his opinion, at the inquest, that you 

had died of apoplexy, caused by strong cerebral excitement. My evidence was to the 

effect that I believed you had lost a very large sum of money to Captain Bludyer, and 

that you had told me you were utterly unable to pay it. The jury found their verdict 

accordingly, and I was left in undisturbed possession of The Mere. But the memory of 

my crime haunted me as only such memories can haunt a criminal, and I became a 

morose and miserable man. One thing bound me to life--my daughter. When Reginald 

Westcar appeared upon the scene I thought that the debt of honor would be satisfied if 

he married Agnes. Then Bludyer reappeared, and he told me that he knew that I had 

killed you. He threatened to revive the story, to exhume your body, and to say that 

Aldina Ringwood had told him all about the will. I could purchase his silence only by 

giving him my daughter, the heiress of The Mere. To this I consented.” 

As he said these last words, Mr. Maryon sunk heavily into the chair. 

The figure of Geoffrey Ringwood placed one ghostly hand upon his left temple, 

and then passed silently out of the room. I started up, and followed the phantom along 

the corridor--down the staircase--out at the front door, which still stood open--across the 

snow-covered lawn--into the plantation; and then it disappeared as strangely as I first 

had seen it; and, hardly knowing whether I was mad or dreaming, I found my way back 

to The Shallows. 

* * * * * 

For some weeks I was ill with brain-fever. When I recovered I was told that 

terrible things had happened at The Mere. Mr. Maryon had been found dead in Sir 

Henry Benet’s room--an effusion of blood upon the brain, the doctors said--and the 

body of Colonel Bludyer had been discovered in the snow in an old disused gravel-pit 

not far from the house. 

* * * * * 
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A year afterward I married Agnes Maryon; and, if all that I had seen and heard 

upon that 3d of February was not merely the invention of a fevered brain, the debt of 

honor was at last discharged, for I, the nephew of the murdered Geoffrey Ringwood, 

became the owner of The Mere. 
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Anexo III 

The Fortunes of Sir Robert Ardagh 

 

Being a Second Extract from the Papers of the Late Father Purcell 

 

The earth hath bubbles as the water hath—. 

And these are of them. 

 

In the south of Ireland, and on the borders of the county of Limerick, there lies a 

district of two or three miles in length, which is rendered interesting by the fact that it is 

one of the very few spots throughout this country, in which some fragments of 

aboriginal wood have found a refuge. It has little or none of the lordly character of the 

American forests; for the axe has felled its oldest and its grandest trees; but in the close 

wood which survives, live all the wild and pleasing peculiarities of nature—its complete 

irregularity—its vistas, in whose perspective the quiet cattle are peacefully browsing—

its refreshing glades, where the grey rocks arise from amid the nodding fern—the 

silvery shafts of the old birch trees—the knotted trunks of the hoary oak—the grotesque 

but graceful branches, which never shed their honours under the tyrant pruning hook—

the soft green sward—the chequered light and shade—the wild luxuriant weeds—its 

lichen and its moss—all, all are beautiful alike in the green freshness of spring, or in the 

sadness and sear of autumn—their beauty is of that kind which makes the heart full with 

joy—appealing to the affections with a power which belongs to nature only. This wood 

runs up, from below the base, to the ridge of a long line of irregular hills, having 

perhaps in primitive times, formed but the skirting of some mighty forest which 

occupied the level below. 

But now, alas, whither have we drifted?—whither has the tide of civilization 

borne us?—it has passed over a land unprepared for it—it has left nakedness behind 

it—we have lost our forests, but our marauders remain—we have destroyed all that is 

picturesque, while we have retained everything that is revolting in barbarism. Through 

the midst of this woodland there runs a deep gully or glen; where the stillness of the 

scene is broken in upon by the brawling of a mountain stream, which, however, in the 

winter season, swells into a rapid and formidable torrent. 
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There is one point at which the glen becomes extremely deep and narrow, the 

sides descend to the depth of some hundred feet, and are so steep as to be nearly 

perpendicular. The wild trees which have taken root in the crannies and chasms of the 

rock, have so intersected and entangled, that one can with difficulty catch a glimpse of 

the stream, which wheels, flashes, and foams below, as if exulting in the surrounding 

silence and solitude. 

This spot was not unwisely chosen, as a point of no ordinary strength, for the 

erection of a massive square tower or keep, one side of which rises as if in continuation 

of the precipitous cliff on which it is based. Originally, the only mode of ingress was by 

a narrow portal, in the very wall which overtopped the precipice; opening upon a ledge 

of rock which afforded a precarious pathway, cautiously intersected, however, by a deep 

trench cut with great labour in the living rock; so that, in its original state, and before 

the introduction of artillery into the art of war, this tower might have been pronounced, 

and that not presumptuously, almost impregnable. 

The progress of improvement and the increasing security of the times had, 

however, tempted its successive proprietors, if not to adorn, at least to enlarge their 

premises, and at about the middle of the last century, when the castle was last inhabited, 

the original square tower formed but a small part of the edifice. 

The castle, and a wide tract of the surrounding country had from time 

immemorial, belonged to a family, which, for distinctness, we shall call by the name of 

Ardagh; and, owing to the associations which, in Ireland, almost always attach to scenes 

which have long witnessed alike, the exercise of stern feudal authority, and of that 

savage hospitality which distinguished the good old times, this building has become the 

subject and the scene of many wild and extraordinary traditions. One of them I have 

been enabled, by a personal acquaintance with an eye-witness of the events, to trace to 

its origin; and yet it is hard to say, whether the events which I am about to record, 

appear more strange or improbable, as seen through the distorting medium of tradition, 

or in the appalling dimness of uncertainty, which surrounds the reality. 

Tradition says that, sometime in the last century, Sir Robert Ardagh, a young 

man, and the last heir of that family, went abroad and served in foreign armies, and that 

having acquired considerable honour and emolument, he settled at Castle Ardagh, the 

building we have just now attempted to describe. He was what the country people call a 

dark man; that is, he was considered morose, reserved, and ill-tempered; and as it was 
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supposed from the utter solitude of his life, was upon no terms of cordiality with the 

other members of his family. 

The only occasion upon which he broke through the solitary monotony of his 

life, was during the continuance of the racing season, and immediately subsequent to it; 

at which time he was to be seen among the busiest upon the course, betting deeply and 

unhesitatingly, and invariably with success. Sir Robert was, however, too well-known 

as a man of honour, and of too high a family to be suspected of any unfair dealing. He 

was, moreover, a soldier, and a man of an intrepid as well as of a haughty character, and 

no one cared to hazard a surmise, the consequences of which would be felt most 

probably by its originator only. Gossip, however, was not silent—it was remarked that 

Sir Robert never appeared at the race ground, which was the only place of public resort 

which he frequented, except in company with a certain strange looking person, who was 

never seen elsewhere, or under other circumstances. It was remarked, too, that this man, 

whose relation to Sir Robert was never distinctly ascertained, was the only person to 

whom he seemed to speak unnecessarily; it was observed, that while with the country 

gentry he exchanged no further communication than what was unavoidable in arranging 

his sporting transactions, with this person he would converse earnestly and frequently. 

Tradition asserts, that to enhance the curiosity which this unaccountable and exclusive 

preference excited, the stranger possessed some striking and unpleasant peculiarities of 

person and of garb—she does not say, however, what these were—but they, in 

conjunction with Sir Robert’s secluded habits, and extraordinary run of luck—a success 

which was supposed to result from the suggestions and immediate advice of the 

unknown—were sufficient to warrant report in pronouncing that there was something 

queer in the wind, and in surmising that Sir Robert was playing a fearful and a 

hazardous game, and that in short, his strange companion was little better than the devil 

himself. 

Years, however, rolled quietly away, and nothing novel occurred in the 

arrangements of Castle Ardagh, excepting that Sir Robert parted with his odd 

companion, but as nobody could tell whence he came, so nobody could say whither he 

had gone. Sir Robert’s habits, however, underwent no consequent change; he continued 

regularly to frequent the race meetings, without mixing at all in the convivialities of the 

gentry, and immediately afterwards to relapse into the secluded monotony of his 

ordinary life. 
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It was said that he had accumulated vast sums of money—and, as his bets were 

always successful, and always large, such must have been the case. He did not suffer the 

acquisition of wealth, however, to influence his hospitality or his housekeeping—he 

neither purchased land, nor extended his establishment; and his mode of enjoying his 

money must have been altogether that of the miser—consisting, merely, in the pleasure 

of touching and telling his gold, and in the consciousness of wealth. Sir Robert’s 

temper, so far from improving, became more than ever gloomy and morose. He 

sometimes carried the indulgence of his evil dispositions to such a height that it 

bordered upon insanity. During these paroxysms, he would neither eat, drink, nor sleep. 

On such occasions he insisted on perfect privacy, even from the intrusion of his most 

trusted servants;—his voice was frequently heard, sometimes in earnest supplication, 

sometimes raised as if in loud and angry altercation, with some unknown visitant—

sometimes he would, for hours together, walk to and fro throughout the long oak 

wainscotted apartment, which he generally occupied, with wild gesticulations and 

agitated pace, in the manner of one who has been roused to a state of unnatural 

excitement, by some sudden and appalling intimation. 

These paroxysms of apparent lunacy were so frightful, that during their 

continuance, even his oldest and most faithful domestics dared not approach him; 

consequently, his hours of agony were never intruded upon, and the mysterious causes 

of his sufferings appeared likely to remain hidden for ever. On one occasion, a fit of this 

kind continued for an unusual time—the ordinary term of their duration, about two 

days, had been long past—and the old servant, who generally waited upon Sir Robert, 

after these visitations, having in vain listened for the well-known tinkle of his master’s 

hand-bell, began to feel extremely anxious; he feared that his master might have died 

from sheer exhaustion, or perhaps put an end to his own existence, during his miserable 

depression. These fears at length became so strong, that having in vain urged some of 

his brother-servants to accompany him, he determined to go up alone, and himself see 

whether any accident had befallen Sir Robert. He traversed the several passages which 

conducted from the new to the more ancient parts of the mansion; and having arrived in 

the old hall of the castle, the utter silence of the hour, for it was very late in the night, 

the idea of the nature of the enterprise in which he was engaging himself, a sensation of 

remoteness from anything like human companionship, but more than all the vivid but 

undefined anticipation of something horrible, came upon him with such oppressive 

weight, that he hesitated as to whether he should proceed. Real uneasiness, however, 
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respecting the fate of his master, for whom he felt that kind of attachment, which the 

force of habitual intercourse, not unfrequently engenders respecting objects not in 

themselves amiable—and also a latent unwillingness to expose his weakness to the 

ridicule of his fellow-servants, combined to overcome his reluctance; and he had just 

placed his foot upon the first step of the staircase, which conducted to his master’s 

chamber, when his attention was arrested by a low but distinct knocking at the hall-

door. Not, perhaps, very sorry at finding thus an excuse even for deferring his intended 

expedition, he placed the candle upon a stone block which lay in the hall, and 

approached the door, uncertain whether his ears had not deceived him. This doubt was 

justified by the circumstance, that the hall entrance had been for nearly fifty years 

disused as a mode of ingress to the castle. The situation of this gate also, which we have 

endeavoured to describe, opening upon a narrow ledge of rock which overhangs a 

perilous cliff, rendered it at all times, but particularly at night, a dangerous entrance; this 

shelving platform of rock, which formed the only avenue to the door, was divided, as I 

have already stated, by a broad chasm, the planks across which had long disappeared by 

decay or otherwise, so that it seemed at least highly improbable that any man could 

have found his way across the passage in safety to the door—more particularly, on a 

night like that, of singular darkness. The old man, therefore, listened attentively, to 

ascertain whether the first application should be followed by another; he had not long to 

wait; the same low but singularly distinct knocking was repeated; so low that it seemed 

as if the applicant had employed no harder or heavier instrument than his hand, and yet 

despite the immense thickness of the door, so very distinct, that he could not mistake the 

sound. It was repeated a third time, without any increase of loudness; and the old man 

obeying an impulse for which to his dying hour, he could never account, proceeded to 

remove, one by one, the three great oaken bars which secured the door. Time and damp 

had effectually corroded the iron chambers of the lock, so that it afforded little 

resistance. With some effort, as he believed, assisted from without, the old servant 

succeeded in opening the door; and a low, square-built figure, apparently that of a man 

wrapped in a large black cloak, entered the hall. The servant could not see much of this 

visitant with any distinctness; his dress appeared foreign, the skirt of his ample cloak 

was thrown over one shoulder; he wore a large felt hat, with a very heavy leaf, from 

under which escaped what appeared to be a mass of long sooty-black hair;—his feet 

were cased in heavy ridingboots. Such were the few particulars which the servant had 

time and light to observe. The stranger desired him to let his master know instantly that 
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a friend had come, by appointment, to settle some business with him. The servant 

hesitated, but a slight motion on the part of his visitor, as if to possess himself of the 

candle, determined him; so taking it in his hand, he ascended the castle stairs, leaving 

his guest in the hall. 

On reaching the apartment which opened upon the oak-chamber, he was 

surprised to observe the door of that room partly open, and the room itself lit up. He 

paused, but there was no sound—he looked in, and saw Sir Robert—his head, and the 

upper part of his body reclining on a table, upon which burned a lamp; his arms were 

stretched forward on either side, and perfectly motionless; it appeared that having been 

sitting at the table, he had thus sunk forward, either dead or in a swoon. There was no 

sound of breathing; all was silent, except the sharp ticking of a watch, which lay beside 

the lamp. The servant coughed twice or thrice, but with no effect—his fears now almost 

amounted to certainty, and he was approaching the table on which his master partly 

lay—to satisfy himself of his death—when Sir Robert slowly raised his head, and 

throwing himself back in his chair, fixed his eyes in a ghastly and uncertain gaze upon 

his attendant. At length he said, slowly and painfully, as if he dreaded the answer— 

“In God’s name, what are you?” 

“Sir,” said the servant, “a strange gentleman wants to see you below.” 

At this intimation, Sir Robert, starting on his legs, and tossing his arms wildly 

upwards, uttered a shriek of such appalling and despairing terror, that it was almost too 

fearful for human endurance; and long after the sound had ceased, it seemed to the 

terrified imagination of the old servant, to roll through the deserted passages in bursts of 

unnatural laughter. After a few moments, Sir Robert said— 

“Can’t you send him away? Why does he come so soon? Oh God! oh God! let 

him leave me for an hour—a little time. I can’t see him now—try to get him away. You 

see I can’t go down now—I have not strength. Oh God! oh God! let him come back in 

an hour—it is not long to wait. He cannot lose anything by it—nothing, nothing, 

nothing. Tell him that—say anything to him.” 

The servant went down. In his own words, he did not feel the stairs under him, 

till he got to the hall. The figure stood exactly as he had left it. He delivered his master’s 

message as coherently as he could. The stranger replied in a careless tone— 

“If Sir Robert will not come down to me, I must go up to him.” 

The man returned, and to his surprise he found his master much more composed 

in manner. He listened to the message, and though the cold perspiration rose in drops 
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upon his forehead, faster than he could wipe it away, his manner had lost the dreadful 

agitation which had marked it before. He rose feebly, and casting a last look of agony 

behind him, passed from the room to the lobby, where he signed to his attendant not to 

follow him. The man moved as far as the head of the staircase, from whence he had a 

tolerably distinct view of the hall, which was imperfectly lighted by the candle he had 

left there. 

He saw his master reel, rather than walk down the stairs, clinging all the way to 

the banisters. He walked on as if about to sink every moment from weakness. The figure 

advanced as if to meet him, and in passing struck down the light. The servant could see 

no more; but there was a sound of struggling, renewed at intervals with silent but fearful 

energy. It was evident, however, that the parties were approaching the door, for he heard 

the solid oak sound twice or thrice, as the feet of the combatants, in shuffling hither and 

thither over the floor, struck upon it. After a slight pause he heard the door thrown open, 

with such violence that the leaf struck the sidewall of the hall, and it was so dark 

without that this was made known in no other way than by the sound. The struggle was 

renewed with an agony and intenseness of energy, that betrayed itself in deep-drawn 

gasps. One desperate effort, which terminated in the breaking of some part of the door, 

producing a sound as if the door-post was wrenched from its position, was followed by 

another wrestle, evidently upon the narrow ledge which ran outside the door, 

overtopping the precipice. This seemed as fruitless as the rest, for it was followed by a 

crashing sound as if some heavy body had fallen over, and was rushing down the 

precipice, through the light boughs that crossed near the top. All then became still as the 

grave, except the moan of the night wind that sighed up the wooded glen. 

The old servant had not nerve to return through the hall, and to him that night 

seemed all but endless; but morning at length came, and with it the disclosure of the 

events of the night. Near the door, upon the ground, lay Sir Robert’s sword-belt, which 

had given way in the scuffle. A huge splinter from the massive door-post had been 

wrenched off, by an almost superhuman effort—one which nothing but the gripe of a 

despairing man could have severed—and on the rock outside were left the marks of the 

slipping and sliding of feet. 

At the foot of the precipice, not immediately under the castle, but dragged some 

way up the glen, were found the remains of Sir Robert, with hardly a vestige of a limb 

or feature left distinguishable. The right hand, however, was uninjured, and in its fingers 
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were clutched, with the fixedness of death, a long lock of coarse sooty hair—the only 

direct circumstantial evidence of the presence of a second person. So says tradition. 

This story, as I have mentioned, was current among the dealers in such lore; but 

the original facts are so dissimilar in all but the name of the principal person mentioned, 

Sir Robert Ardagh, and the fact that his death was accompanied with circumstances of 

extraordinary mystery, that the two narratives are totally irreconcilable (even allowing 

the utmost for the exaggerating influence of tradition,) except by supposing report to 

have combined and blended together the fabulous histories of several distinct heroes of 

the family of Ardagh. However this may be, I shall lay before the reader a distinct 

recital of the events from which the foregoing tradition arose. With respect to these 

there can be no mistake; they are authenticated as fully as any thing can be by human 

testimony; and I state them principally upon the evidence of a lady who herself bore a 

prominent part in the strange events which she related, and which I now record as being 

among the few well-attested tales of the marvellous, which it has been my fate to hear. I 

shall, as far as I am able, arrange in one combined narrative, the evidence of several 

distinct persons, who were eye-witnesses of what they related, and with the truth of 

whose testimony I am solemnly and deeply impressed. 

Sir Robert Ardagh was the heir and representative of the family whose name he 

bore; but owing to the prodigality of his father, the estates descended to him in a very 

impaired condition. Urged by the restless spirit of youth, or more probably by a feeling 

of pride, which could not submit to witness, in the paternal mansion, what he considered 

a humiliating alteration in the style and hospitality which up to that time had 

distinguished his family, Sir Robert left Ireland and went abroad. How he occupied 

himself, or what countries he visited during his absence, was never known, nor did he 

afterwards make any allusion, or encourage any inquiries touching his foreign sojourn. 

He left Ireland in the year 1742, being then just of age, and was not heard of until the 

year 1760—about eighteen years afterwards—at which time he returned. His personal 

appearance was, as might have been expected, very greatly altered, more altered, 

indeed, than the time of his absence might have warranted one in supposing likely. But 

to counterbalance the unfavourable change which time had wrought in his form and 

features, he had acquired all the advantages of polish of manner and refinement of taste, 

which foreign travel is supposed to bestow. But what was truly surprising was, that it 

soon became evident that Sir Robert was very wealthy—wealthy to an extraordinary 

and unaccountable degree; and this fact was made manifest, not only by his expensive 
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style of living, but by his proceeding to disembarrass his property, and to purchase 

extensive estates in addition. Moreover, there could be nothing deceptive in these 

appearances, for he paid ready money for everything, from the most important purchase 

to the most trifling. 

Sir Robert was a remarkably agreeable man, and possessing the combined 

advantages of birth and property, he was, as a matter of course, gladly received into the 

highest society which the metropolis then commanded. It was thus that he became 

acquainted with the two beautiful Miss F——ds, then among the brightest ornaments of 

the highest circles of Dublin fashion. Their family was in more than one direction allied 

to nobility; and Lady D——, their elder sister by many years, and some time married to 

a once well-known nobleman, was now their protectress. These considerations, besides 

the fact that the young ladies were what is usually termed heiresses, though not to a very 

great amount, secured to them a high position in the best society which Ireland then 

produced. The two young ladies differed strongly, alike in appearance and in character. 

The elder of the two, Emily, was generally considered the handsomer—for her beauty 

was of that impressive kind which never failed to strike even at the first glance, 

possessing all the advantages of a fine person and a commanding carriage. The beauty 

of her features strikingly assorted in character with that of her figure and deportment. 

Her hair was raven black and richly luxuriant, beautifully contrasting with the even, 

perfect whiteness of her forehead—her finely pencilled brows were black as the ringlets 

that clustered near them—and her eyes, full, lustrous, and animated, possessed all the 

power and brilliancy of the black, with more than their softness and variety of 

expression. She was not, however, merely the tragedy queen. When she smiled, and that 

was not unfrequently, the dimpling of cheek and chin, the laughing display of the small 

and beautiful teeth—but more than all, the roguish archness of her deep, bright eye, 

shewed that nature had not neglected in her the lighter and the softer characteristics of 

woman. 

Her younger sister Mary was, as I believe not unfrequently occurs in the case of 

sisters, quite in the opposite style of beauty. She was light-haired, had more colour, had 

nearly equal grace, with much more liveliness of manner. Her eyes were of that dark 

grey which poets so much admire—full of expression and vivacity. She was altogether a 

very beautiful and animated girl—though as unlike her sister as the presence of those 

two qualities would permit her to be. Their dissimilarity did not stop here—it was 

deeper than mere appearance—the character of their minds differed almost as strikingly 
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as did their complexion. The fair-haired beauty had a large proportion of that softness 

and pliability of temper which physiognomists assign as the characteristics of such 

complexions. She was much more the creature of impulse than of feeling, and 

consequently more the victim of extrinsic circumstances than was her sister. Emily, on 

the contrary, possessed considerable firmness and decision. She was less excitable, but 

when excited, her feelings were more intense and enduring. She wanted much of the 

gaiety, but with it the volatility of her younger sister. Her opinions were adopted, and 

her friendships formed more reflectively, and her affections seemed to move, as it were, 

more slowly, but more determinedly. This firmness of character did not amount to any 

thing masculine, and did not at all impair the feminine grace of her manners. 

Sir Robert Ardagh was for a long time apparently equally attentive to the two 

sisters, and many were the conjectures and the surmises as to which would be the lady 

of the choice. At length, however, these doubts were determined; he proposed for and 

was accepted by the dark beauty, Emily F——d. 

The bridals were celebrated in a manner becoming the wealth and connections of 

the parties; and Sir Robert and Lady Ardagh left Dublin to pass the honeymoon at the 

family mansion, Castle Ardagh, which had lately been fitted up in a style bordering 

upon magnificent. Whether in compliance with the wishes of his lady, or owing to some 

whim of his own, his habits were henceforward strikingly altered, and from having 

moved among the gayest if not the most profligate of the votaries of fashion, he 

suddenly settled down into a quiet, domestic, country gentleman, and seldom, if ever, 

visited the capital, and then his sojourns were as brief as the nature of his business 

would permit. 

Lady Ardagh, however, did not suffer from this change further than in being 

secluded from general society; for Sir Robert’s wealth, and the hospitality which he had 

established in the family mansion, commanded that of such of his lady’s friends and 

relatives as had leisure or inclination to visit the castle; and as the style of living was 

very handsome, and its internal resources of amusement considerable, few invitations 

from Sir Robert or his lady were neglected. 

Many years passed quietly away, during which Sir Robert’s and Lady Ardagh’s 

hopes of issue were several times disappointed. In the lapse of all this time there 

occurred but one event worth recording. Sir Robert had brought with him from abroad a 

valet, who sometimes professed himself to be a Frenchman; at others an Italian, and at 

others again a German. He spoke all these languages with equal fluency, and seemed to 
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take a kind of pleasure in puzzling the sagacity and balking the curiosity of such of the 

visitors at the castle as at any time happened to enter into conversation with him, struck 

by his singularities, became inquisitive respecting his country and origin. Sir Robert 

called him by the French name, JACQUE; and among the lower orders he was 

familiarly known by the title of “Jack, the devil,” an appellation which originated in a 

supposed malignity of disposition, and a real reluctance to mix in the society of those 

who were believed to be his equals. This morose reserve, coupled with the mystery 

which enveloped all about him, rendered him an object of suspicion and inquiry to his 

fellow-servants, amongst whom it was whispered that this man in secret governed the 

actions of Sir Robert with a despotic dictation, and that as if to indemnify himself for 

his public and apparent servitude and self-denial, he in private exacted a degree of 

respectful homage from his so-called master, totally inconsistent with the relation 

generally supposed to exist between them. 

This man’s personal appearance was, to say the least of it, extremely odd; he 

was low in stature; and this defect was enhanced by a distortion of the spine, so 

considerable as almost to amount to a hunch; his features, too, had all that sharpness and 

sickliness of hue which generally accompany deformity; he wore his hair, which was 

black as soot, in heavy neglected ringlets about his shoulders, and always without 

powder—a peculiarity in those days. There was something unpleasant, too, in the 

circumstance that he never raised his eyes to meet those of another; this fact was often 

cited as a proof of his being SOMETHING NOT QUITE RIGHT, and said to result not 

from the timidity which is supposed in most cases to induce this habit, but from a 

consciousness that his eye possessed a power, which, if exhibited, would betray a 

supernatural origin. Once, and once only, had he violated this sinister observance: it was 

on the occasion of Sir Robert’s hopes having been most bitterly disappointed; his lady, 

after a severe and dangerous confinement, gave birth to a dead child. Immediately after 

the intelligence had been made known, a servant, having upon some business, passed 

outside the gate of the castle yard, was met by Jacque, who, contrary to his wont, 

accosted him, observing, “so, after all the pother, the son and heir is still-born.” This 

remark was accompanied by a chuckling laugh, the only approach to merriment which 

he was ever known to exhibit. The servant, who was really disappointed, having hoped 

for holy-day times, feasting and debauchery with impunity during the rejoicings which 

would have accompanied a christening, turned tartly upon the little valet, telling him 

that he should let Sir Robert know how he had received the tidings which should have 
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filled any faithful servant with sorrow; and having once broken the ice, he was 

proceeding with increasing fluency, when his harangue was cut short and his temerity 

punished, by the little man’s raising his head and treating him to a scowl so fearful, half 

demoniac, half insane, that it haunted his imagination in nightmares and nervous 

tremors for months after. 

To this man Lady Ardagh had, at first sight, conceived an antipathy amounting 

to horror, a mixture of loathing and dread so very powerful that she had made it a 

particular and urgent request to Sir Robert, that he would dismiss him, offering herself, 

from that property which Sir Robert had, by the marriage settlements, left at her own 

disposal, to provide handsomely for him, provided only she might be relieved from the 

continual anxiety and discomfort which the fear of encountering him induced. 

Sir Robert, however, would not hear of it; the request seemed at first to agitate 

and distress him; but when still urged in defiance of his peremptory refusal, he burst 

into a violent fit of fury; he spoke darkly of great sacrifices which he had made, and 

threatened that if the request were at any time renewed he would leave both her and the 

country for ever. This was, however, a solitary instance of violence; his general conduct 

towards Lady Ardagh, though at no time bordering upon the uxorious, was certainly 

kind and respectful, and he was more than repaid in the fervent attachment which she 

bore him in return. 

Some short time after this strange interview between Sir Robert and Lady 

Ardagh; one night after the family had retired to bed, and when everything had been 

quiet for some time, the bell of Sir Robert’s dressing-room rang suddenly and violently; 

the ringing was repeated again and again at still shorter intervals, and with increasing 

violence, as if the person who pulled the bell was agitated by the presence of some 

terrifying and imminent danger. A servant named Donovan was the first to answer it; he 

threw on his clothes, and hurried to the room with haste proportioned to the urgency of 

the call. 

Sir Robert had selected for his private room an apartment, remote from the bed-

chambers of the castle, most of which lay in the more modern parts of the mansion, and 

secured at its entrance by a double door; as the servant opened the first of these, Sir 

Robert’s bell again sounded with a longer and louder peal; the inner door resisted his 

efforts to open it; but after a few violent struggles, not having been perfectly secured, or 

owing to the inadequacy of the bolt itself, it gave way, and the servant rushed into the 

apartment, advancing several paces before he could recover himself. As he entered, he 
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heard Sir Robert’s voice exclaiming loudly “wait without, do not come in yet;” but the 

prohibition came too late. Near a low truckle-bed, upon which Sir Robert sometimes 

slept, for he was a whimsical man, in a large arm chair, sate, or rather lounged, the form 

of the valet, Jacque; his arms folded, and his heels stretched forward on the floor so as 

fully to exhibit his misshapen legs, his head thrown back, and his eyes fixed upon his 

master with a look of indescribable defiance and derision, while, as if to add to the 

strange insolence of his attitude and expression, he had placed upon his head the black 

cloth cap which it was his habit to wear. 

Sir Robert was standing before him at the distance of several yards in a posture 

expressive of despair, terror, and what might be called an agony of humility. He waved 

his hand twice or thrice, as if to dismiss the servant, who, however, remained fixed on 

the spot where he had first stood; and then, as if forgetting every thing but the agony 

within him, he pressed his clenched hands on his cold damp brow, and dashed away the 

heavy drops that gathered chill and thickly there. Jacque broke the silence. 

“Donovan,” said he, “shake up that drone and drunkard, Carlton; tell him that his 

master directs that the travelling carriage shall be at the door within half an hour.” 

The servant paused as if in doubt as to what he should do; but his scruples were 

resolved by Sir Robert’s saying hurriedly, “Go, go, do whatever he directs; his 

commands are mine; tell Carlton the same.” 

The servant hurried to obey, and in about half an hour the carriage was at the 

door, and Jacque having directed the coachman to drive to B——n, a small town at 

about the distance of twelve miles, the nearest point, however, at which post horses 

could be obtained, stepped into the vehicle which accordingly quitted the castle 

immediately. 

Although it was a fine moonlight night, the carriage made its way but slowly, 

and after the lapse of two hours, the travellers had arrived at a point about eight miles 

from the castle, at which the road strikes through a desolate and heathy flat, sloping up, 

distantly at either side into bleak undulatory hills, in whose monotonous sweep the 

imagination beholds the heaving of some dark sluggish sea, arrested in its first 

commotion by some preternatural power; it is a gloomy and divested spot; there is 

neither tree nor habitation near it; its monotony is unbroken, except by here and there 

the grey front of a rock peering above the heath, and the effect is rendered yet more 

dreary and spectral by the exaggerated and misty shadows which the moon casts along 

the sloping sides of the hills. When they had gained about the centre of this tract, 
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Carlton, the coachman, was surprised to see a figure standing, at some distance in 

advance, immediately beside the road, and still more so when, on coming up, he 

observed that it was no other than the person whom he believed to be at that moment 

quietly seated in the carriage; the coachman drew up, and nodding to him, the little valet 

exclaimed, “Carlton, I have got the start of you, the roads are heavy, so I shall even take 

care of myself the rest of the way; do you make your way back as best you can, and I 

shall follow my own nose;” so saying, he chucked a purse into the lap of the coachman, 

and turning off at a right angle with the road he began to move rapidly away in the 

direction of the dark ridge, that lowered in the distance. The servant watched him until 

he was lost in the shadowy haze of night; and neither he nor any of the inmates of the 

castle saw Jacque again. His disappearance, as might have been expected, did not cause 

any regret among the servants and dependants at the castle; and Lady Ardagh did not 

attempt to conceal her delight; but with Sir Robert matters were different; for two or 

three days subsequent to this event, he confined himself to his room; and when he did 

return to his ordinary occupations, it was with a gloomy indifference which showed that 

he did so more from habit than from any interest he felt in them; he appeared from that 

moment unaccountably and strikingly changed, and thenceforward walked through life 

as a thing from which he could derive neither profit nor pleasure. His temper, however, 

so far from growing wayward or morose, became, though gloomy, very, almost 

unnaturally, placid and cold; but his spirits totally failed, and he grew silent and 

abstracted. 

These sombre habits of mind, as might have been anticipated, very materially 

affected the gay housekeeping of the castle; and the dark and melancholy spirit of its 

master, seemed to have communicated itself to the very domestics, almost to the very 

walls of the mansion. Several years rolled on in this way, and the sounds of mirth and 

wassail had long been strangers to the castle, when Sir Robert requested his lady, to her 

great astonishment, to invite some twenty or thirty of their friends to spend the 

Christmas, which was fast approaching, at the castle. Lady Ardagh gladly complied, and 

her sister Mary, who still continued unmarried, and Lady D—— were of course 

included in the invitations. Lady Ardagh had requested her sisters to set forward as early 

as possible, in order that she might enjoy a little of their society before the arrival of the 

other guests; and in compliance with this request they left Dublin almost immediately 

upon receiving the invitation, a little more than a week before the arrival of the festival 

which was to be the period at which the whole party were to muster. 
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For expedition’s sake it was arranged that they should post, while Lady D——’s 

groom was to follow with her horses; she taking with herself her own maid and one 

male servant. They left the city when the day was considerably spent, and consequently 

made but three stages in the first day; upon the second, at about eight in the evening, 

they had reached the town of K——k, distant about fifteen miles from Castle Ardagh. 

Here, owing to Miss F——d’s great fatigue, she having been for a considerable time in 

a very delicate state of health, it was determined to put up for the night. They, 

accordingly, took possession of the best sitting room which the inn commanded, and 

Lady D——remained in it to direct and urge the preparations for some refreshment, 

which the fatigues of the day had rendered necessary, while her younger sister retired to 

her bed-chamber to rest there for a little time, as the parlour commanded no such luxury 

as a sofa. 

Miss F——d was, as I have already stated, at this time in very delicate health; 

and upon this occasion the exhaustion of fatigue, and the dreary badness of the weather, 

combined to depress her spirits. Lady D—— had not been left long to herself, when the 

door communicating with the passage was abruptly opened, and her sister Mary entered 

in a state of great agitation; she sate down pale and trembling upon one of the chairs, 

and it was not until a copious flood of tears had relieved her, that she became 

sufficiently calm to relate the cause of her excitement and distress. It was simply this. 

Almost immediately upon lying down upon the bed she sank into a feverish and 

unrefreshing slumber; images of all grotesque shapes and startling colours flitted before 

her sleeping fancy with all the rapidity and variety of the changes in a kaleidoscope. At 

length, as she described it, a mist seemed to interpose itself between her sight and the 

ever-shifting scenery which sported before her imagination, and out of this cloudy 

shadow, gradually emerged a figure whose back seemed turned towards the sleeper; it 

was that of a lady, who, in perfect silence, was expressing as far as pantomimic gesture 

could, by wringing her hands, and throwing her head from side to side, in the manner of 

one who is exhausted by the over indulgence, by the very sickness and impatience of 

grief, the extremity of misery. For a long time she sought in vain to catch a glimpse of 

the face of the apparition, who thus seemed to stir and live before her. But at length the 

figure seemed to move with an air of authority, as if about to give directions to some 

inferior, and in doing so, it turned its head so as to display, with a ghastly distinctness, 

the features of Lady Ardagh, pale as death, with her dark hair all dishevelled, and her 

eyes dim and sunken with weeping. The revulsion of feeling which Miss F——d 
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experienced at this disclosure—for up to that point she had contemplated the appearance 

rather with a sense of curiosity and of interest, than of anything deeper—was so 

horrible, that the shock awoke her perfectly. She sat up in the bed, and looked fearfully 

around the room, which was imperfectly lighted by a single candle burning dimly, as if 

she almost expected to see the reality of her dreadful vision lurking in some corner of 

the chamber. Her fears were, however, verified, though not in the way she expected; yet 

in a manner sufficiently horrible—for she had hardly time to breathe and to collect her 

thoughts, when she heard, or thought she heard, the voice of her sister, Lady Ardagh, 

sometimes sobbing violently, and sometimes almost shrieking as if in terror, and calling 

upon her and Lady D——, with the most imploring earnestness of despair, for God’s 

sake to lose no time in coming to her. All this was so horribly distinct, that it seemed as 

if the mourner was standing within a few yards of the spot where Miss F——d lay. She 

sprang from the bed, and leaving the candle in the room behind her, she made her way 

in the dark through the passage, the voice still following her, until as she arrived at the 

door of the sitting-room it seemed to die away in low sobbing. 

As soon as Miss F——d was tolerably recovered, she declared her determination 

to proceed directly, and without further loss of time, to Castle Ardagh. It was not 

without much difficulty that Lady D—— at length prevailed upon her to consent to 

remain where they then were, until morning should arrive, when it was to be expected 

that the young lady would be much refreshed by at least remaining quiet for the night, 

even though sleep were out of the question. Lady D—— was convinced, from the 

nervous and feverish symptoms which her sister exhibited, that she had already done 

too much, and was more than ever satisfied of the necessity of prosecuting the journey 

no further upon that day. After some time she persuaded her sister to return to her room, 

where she remained with her until she had gone to bed, and appeared comparatively 

composed. Lady D—— then returned to the parlour, and not finding herself sleepy, she 

remained sitting by the fire. Her solitude was a second time broken in upon, by the 

entrance of her sister, who now appeared, if possible, more agitated than before. She 

said that Lady D—— had not long left the room, when she was roused by a repetition of 

the same wailing and lamentations, accompanied by the wildest and most agonized 

supplications that no time should be lost in coming to Castle Ardagh, and all in her 

sister’s voice, and uttered at the same proximity as before. This time the voice had 

followed her to the very door of the sitting room, and until she closed it, seemed to pour 

forth its cries and sobs at the very threshold. 
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Miss F——d now most positively declared that nothing should prevent her 

proceeding instantly to the castle, adding that if Lady D—— would not accompany her, 

she would go on by herself. Superstitious feelings are at all times more or less 

contagious, and the last century afforded a soil much more congenial to their growth 

than the present. Lady D—— was so far affected by her sister’s terrors, that she 

became, at least, uneasy; and seeing that her sister was immovably determined upon 

setting forward immediately, she consented to accompany her forthwith. After a slight 

delay, fresh horses were procured, and the two ladies and their attendants renewed their 

journey, with strong injunctions to the driver to quicken their rate of travelling as much 

as possible, and promises of reward in case of his doing so. 

Roads were then in much worse condition throughout the south, even than they 

now are; and the fifteen miles which modern posting would have passed in little more 

than an hour and a half, were not completed even with every possible exertion in twice 

the time. Miss F——d had been nervously restless during the journey. Her head had 

been constantly out of the carriage window every minute; and as they approached the 

entrance to the castle demesne, which lay about a mile from the building, her anxiety 

began to communicate itself to her sister. The postillion had just dismounted, and was 

endeavouring to open the gate—at that time a necessary trouble; for in the middle of the 

last century, porter’s lodges were not common in the south of Ireland, and locks and 

keys almost unknown. He had just succeeded in rolling back the heavy oaken gate, so as 

to admit the vehicle, when a mounted servant rode rapidly down the avenue, and 

drawing up at the carriage, asked of the postillion who the party were; and on hearing, 

he rode round to the carriage window, and handed in a note which Lady D—— 

received. By the assistance of one of the coach-lamps they succeeded in deciphering it. 

It was scrawled in great agitation, and ran thus— 

My Dear Sister—my dear Sisters both, —In God’s name lose no time, I am 

frightened and miserable; I cannot explain all till you come. I am too much terrified to 

write coherently; but understand me—hasten—do not waste a minute. I am afraid you 

will come too late. 

E. A. 

The servant could tell nothing more than that the castle was in great confusion, 

and that Lady Ardagh had been crying bitterly all the night. Sir Robert was perfectly 

well. Altogether at a loss as to the cause of Lady Ardagh’s great distress, they urged 

their way up the steep and broken avenue which wound through the crowding trees, 
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whose wild and grotesque branches, now stript and naked by the blasts of winter, 

stretched drearily across the road. As the carriage drew up in the area before the door, 

the anxiety of the ladies almost amounted to sickness; and scarcely waiting for the 

assistance of their attendant, they sprang to the ground, and in an instant stood at the 

castle door. From within were distinctly audible the sounds of lamentation and weeping, 

and the suppressed hum of voices as if of those endeavouring to soothe the mourner. 

The door was speedily opened, and when the ladies entered, the first object which met 

their view was their sister, Lady Ardagh, sitting on a form in the hall, weeping and 

wringing her hands in deep agony. Beside her stood two old, withered crones, who were 

each endeavouring in their own way to administer consolation, without even knowing or 

caring what the subject of her grief might be. 

Immediately on Lady Ardagh’s seeing her sisters, she started up, fell on their 

necks, and kissed them again and again without speaking, and then taking them each by 

a hand, still weeping bitterly, she led them into a small room adjoining the hall, in 

which burned a light, and having closed the door, she sat down between them. After 

thanking them for the haste they had made, she proceeded to tell them, in words 

incoherent from agitation, that Sir Robert had in private, and in the most solemn 

manner, told her that he should die upon that night, and that he had occupied himself 

during the evening in giving minute directions respecting the arrangements of his 

funeral. Lady D—— here suggested the possibility of his labouring under the 

hallucinations of a fever; but to this Lady Ardagh quickly replied, 

“Oh! no, no! would to God I could think it. Oh! no, no! wait till you have seen 

him. There is a frightful calmness about all he says and does; and his directions are all 

so clear, and his mind so perfectly collected, it is impossible, quite impossible;” and she 

wept yet more bitterly. 

At that moment Sir Robert’s voice was heard in issuing some directions, as he 

came downstairs; and Lady Ardagh exclaimed, hurriedly— 

“Go now and see him yourself; he is in the hall.” 

Lady D—— accordingly went out into the hall, where Sir Robert met her; and 

saluting her with kind politeness, he said, after a pause— 

“You are come upon a melancholy mission—the house is in great confusion, and 

some of its inmates in considerable grief.” He took her hand, and looking fixedly in her 

face, continued—“I shall not live to see tomorrow’s sun shine.” 
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“You are ill, sir, I have no doubt,” replied she; “but I am very certain we shall 

see you much better to-morrow, and still better the day following.” 

“I am not ill, sister,” replied he: “Feel my temples, they are cool; lay your finger 

to my pulse, its throb is slow and temperate. I never was more perfectly in health, and 

yet do I know that ere three hours be past, I shall be no more.” 

“Sir, sir,” said she, a good deal startled, but wishing to conceal the impression 

which the calm solemnity of his manner had, in her own despite, made upon her, “Sir, 

you should not jest; you should not even speak lightly upon such subjects. You trifle 

with what is sacred—you are sporting with the best affections of your wife——” 

“Stay, my good lady,” said he; “if when this clock shall strike the hour of three, I 

shall be anything but a helpless clod, then upbraid me. Pray return now to your sister. 

Lady Ardagh is, indeed, much to be pitied; but what is past cannot now be helped. I 

have now a few papers to arrange, and some to destroy. I shall see you and Lady 

Ardagh before my death; try to compose her—her sufferings distress me much; but 

what is past cannot now be mended.” 

Thus saying, he went up stairs, and Lady D—— returned to the room where her 

sisters were sitting. 

“Well,” exclaimed Lady Ardagh, as she re-entered, “is it not so?—do you still 

doubt?—do you think there is any hope?” 

Lady D—— was silent. 

“Oh! none, none, none,” continued she; “I see, I see you are convinced,” and she 

wrung her hands in bitter agony. 

“My dear sister,” said Lady D——, “there is, no doubt, something strange in all 

that has appeared in this matter; but still I cannot but hope that there may be something 

deceptive in all the apparent calmness of Sir Robert. I still must believe that some latent 

fever has affected his mind, or that owing to the state of nervous depression into which 

he has been sinking, some trivial occurrence has been converted, in his disordered 

imagination, into an augury foreboding his immediate dissolution.” 

In such suggestions, unsatisfactory even to those who originated them, and 

doubly so to her whom they were intended to comfort, more than two hours passed; and 

Lady D—— was beginning to hope that the fated term might elapse without the 

occurrence of any tragical event, when Sir Robert entered the room. On coming in, he 

placed his finger with a warning gesture upon his lips, as if to enjoin silence; and then 

having successively pressed the hands of his two sisters-in-law, he stooped over the 
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almost lifeless form of his lady, and twice pressed her cold, pale forehead, with his lips, 

and then passed motionlessly out of the room. 

Lady D—— followed to the door, saw him take a candle in the hall, and walk 

deliberately up the stairs. Stimulated by a feeling of horrible curiosity, she continued to 

follow him at a distance. She saw him enter his own private room, and heard him close 

and lock the door after him. Continuing to follow him as far as she could, she placed 

herself at the door of the chamber, as noiselessly as possible; where after a little time 

she was joined by her two sisters, Lady Ardagh and Miss F——d. In breathless silence 

they listened to what should pass within. They distinctly heard Sir Robert pacing up and 

down the room for some time; and then, after a pause, a sound as if some one had 

thrown himself heavily upon the bed. At this moment Lady D——, forgetting that the 

door had been secured within, turned the handle for the purpose of entering; some one 

from the inside, close to the door, said, “Hush! hush!” The same lady, now much 

alarmed, knocked violently at the door—there was no answer. She knocked again more 

violently, with no further success. Lady Ardagh, now uttering a piercing shriek, sank in 

a swoon upon the floor. Three or four servants, alarmed by the noise, now hurried up 

stairs, and Lady Ardagh was carried apparently lifeless to her own chamber. They then, 

after having knocked long and loudly in vain, applied themselves to forcing an entrance 

into Sir Robert’s room. After resisting some violent efforts, the door at length gave way, 

and all entered the room nearly together. There was a single candle burning upon a table 

at the far end of the apartment; and stretched upon the bed lay Sir Robert Ardagh. He 

was a corpse—the eyes were open—no convulsion had passed over the features, or 

distorted the limbs—it seemed as if the soul had sped from the body without a struggle 

to remain there. On touching the body it was found to be cold as clay—all lingering of 

the vital heat had left it. They closed the ghastly eyes of the corpse, and leaving it to the 

care of those who seem to consider it a privilege of their age and sex to gloat over the 

revolting spectacle of death in all its stages, they returned to Lady Ardagh, now a 

widow. The party assembled at the castle, but the atmosphere was tainted with death. 

Grief there was not much, but awe and panic were expressed in every face. The guests 

talked in whispers, and the servants walked on tiptoe, as if afraid of the very noise of 

their own footsteps. 

The funeral was conducted almost with splendour. The body having been 

conveyed, in compliance with Sir Robert’s last directions, to Dublin, was there laid 

within the ancient walls of Saint Audoen’s Church—where I have read the epitaph, 
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telling the age and titles of the departed dust. Neither painted escutcheon, nor marble 

slab, have served to rescue from oblivion the story of the dead, whose very name will 

ere long moulder from their tracery— 

 

Et sunt sua fata sepulchris.* 

 

The events which I have recorded are not imaginary. They are Facts; and there 

lives one whose authority none would venture to question, who could vindicate the 

accuracy of every statement which I have set down, and that, too, with all the 

circumstantiality of an eye-witness. † 

 

*This prophecy has since been realised; for the aisle in which Sir Robert’s remains were 

laid, has been suffered to fall completely to decay; and the tomb which marked his grave, and 

other monuments more curious, form now one indistinguishable mass of rubbish. 

†This paper, from a memorandum, I find to have been written in 1803. The lady to 

whom allusion is made, I believe to be Miss Mary F——d. She never married, and survived 

both her sisters, living to a very advanced age. 

 


