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Murray sonhou um sonho. 
A psicologia e a ciência tateiam quando buscam explicar-nos as estranhas aventuras 

de nossos eus imateriais vagando no reino do sono, "o irmão gêmeo da Morte". Esta 
história não pretende ser ilustrativa; ela é apenas um registro do sonho de Murray. Uma 
das fases mais intrigantes daquele estranho sono acordado é que sonhos que parecem 
levar  meses  ou  até  mesmo  anos,  podem  acontecer  em  apenas  alguns  segundos  ou 
minutos. 

Murray aguardava em sua cela, na ala dos condenados à morte. No teto do corredor, 
a luz de um arco elétrico brilhava intensamente, iluminando a mesa de Murray. Uma 
formiga  arrastava-se  desesperadamente  numa  folha  de  papel  em  branco,  enquanto 
Murray bloqueava a sua passagem com um envelope. A eletrocussão estava marcada 
para as oito horas da noite. Murray sorriu ante as artimanhas do mais sábio dos insetos. 

Havia mais sete condenados à morte na sala. Desde que estava lá, Murray já havia 
visto três deles serem conduzidos a seus destinos;  um havia enlouquecido,  brigando 
como um lobo preso em uma armadilha; outro, não menos louco, fazia, da boca pra 
fora, promessas carolas aos céus; o terceiro, um fraco, desmaiado e amarrado a uma 
tábua. Ele se perguntava como o seu coração, pés e cara iriam enfrentar a sua punição; 
aquela era a sua noite. Murray achou que já eram quase oito horas. 

Numa cela localizada na fila oposta a sua, estava Bonifacio, que assassinara a sua 
noiva e dois policiais que haviam ido prendê-lo. Com ele, Murray havia jogado damas 
por  diversas  vezes,  cantando  as  jogadas  para  o  seu  adversário  oculto,  através  do 
corredor. 

A  voz  estrondosa  de  Bonifacio,  com  a  sua  indestrutível  qualidade  de  cantor, 
chamou: 

"Eh, Maestro Murray; como vai? Bem, eh?" 
"Tudo bem, Bonifacio", disse Murray com voz firme, enquanto deixava a formiga 

rastejar no envelope, para então derrubá-la suavemente no chão de pedra. 
 "Tá bem, Maestro Murray. Home como a gente deve morrê como home. Semana 

que vem é mia vez. Tudo bem. Lembra, Maestro Murray, que io ganhei neste último 
jogo de dama. Talvez nós joguemo de nuovo algum dia. Non sei. Talvez nós tenha que 
gritá a jogada nesse lugar pra donde eles van nos mandá." 

A rígida filosofia de Bonifacio, seguida de perto por sua ensurdecedora e sonora 
gargalhada,  mais  aquecia  do  que  gelava  o  coração  dormente  de  Murray.  Contudo, 
Bonifacio podia viver até a próxima semana. 

Os prisioneiros ouviram o barulho familiar dos ferrolhos quando a porta do final do 
corredor foi aberta. Três homens vieram e abriram a cela de Murray. Dois deles eram 
guardas do presídio; o outro era "Len" - não: ele era assim chamado noutros tempos; 
agora ele era o Reverendo Leonard Winston, um amigo e vizinho do tempo em que 
andavam descalços. 

"Consegui  que  eles  me  deixassem  substituir  o  capelão  do  presídio",  disse  ele, 
enquanto  dava  um breve  e  forte  aperto  de  mão  em Murray.  Na sua  mão  esquerda 



segurava uma Bíblia, o dedo indicador marcando uma página. 
Murray sorriu e ajeitou dois ou três livros e o porta-canetas em sua pequena mesa. 

Ele teria falado, mas não surgiram palavras adequadas em sua mente. 
Os presidiários  haviam batizado esse pavilhão  de vinte  e cinco  metros  por oito, 

chamando-o  de  Caminho  do  Limbo.  O  guarda  costumeiro  do  Caminho  do  Limbo, 
homem imenso e bruto, mas bonachão, tirou um frasco de whisky do bolso e ofereceu-o 
a Murray dizendo: 

"É o costume, sabe? A coisa faz com que eles queiram uma birita. Não tem perigo 
que isso vire um hábito pra eles, compreendeu?" 

Murray deu um bom gole. 
"É isso aí, garoto!" disse o guarda. "É só um pouco de tônico para os nervos e tudo 

fica beleza." 
 Eles entraram no corredor e cada um dos sete condenados sabia. O Caminho do 

Limbo é um mundo fora do mundo; mas ele havia aprendido, quando privado de um ou 
mais dos cinco sentidos, a fazer com que outro sentido suprisse a sua deficiência. Cada 
um deles sabia que já eram quase oito horas e que Murray deveria ir para a cadeira às 
oito. Nos vários Caminhos do Limbo também há uma aristocracia do crime. Aquele que 
mata  aberta¬mente,  que  derrota  seu  inimigo  ou  perseguidor  impelido  por  emoções 
primitivas e pelo ardor do combate, despreza o rato humano, a aranha e a cobra. 

Portanto, apenas três dos condenados deram o seu adeus a Murray,  enquanto ele 
marchava  pelo corredor,  ladeado pelos  dois guardas -  Bonifacio,  Marvin,  que havia 
matado um guarda enquanto tentava fugir da prisão e Bassett, o assaltante de trem que 
acabou matando porque o mensageiro  não obedeceu sua voz de "mãos-ao-alto".  Os 
outros quatro arderam lentamente no silêncio das suas celas, sem dúvida sentindo seu 
ostracismo da sociedade do Caminho do Limbo mais intensamente do que a memória 
menos pitoresca das suas transgressões da lei. 

Murray  surpreendeu-se  com  sua  própria  calma  e  quase  indiferença.  Havia 
aproximadamente vinte  pessoas na sala  de execução,  uma congregação formada por 
oficiais do presídio, jornalistas e espectadores que haviam conseguido... 

Aqui,  bem no meio de uma frase, "O Sonho" foi interrompido pela morte de O. 
Henry.  Sabemos,  contudo,  o final:  Murray,  acusado e condenado pela  morte  de sua 
amada  encara  o  seu  destino  com  uma  indiferença  inexplicável.  Ele  é  conduzido  à 
cadeira elétrica, onde é amarrado. De repente, a câmara da morte, os espectadores, os 
preparativos para a execução, tudo parecia irreal. Ele pensa que pode estar sendo vítima 
de um terrível engano. Por que foi amarrado àquela cadeira? O que é que ele fez? Que 
crime cometeu?  Ele acorda:  sua esposa e  filho estão a seu lado.  Ele percebe que o 
assassinato, o julgamento, a sentença de morte, a cadeira elétrica, tudo isso é um sonho. 
Ainda trêmulo, beija a sua esposa na testa. Nesse instante ele é eletrocutado. 

A execução interrompe o sonho de Murray. 
 

Nota sobre a tradução: Esta tradução de  The Dream nasceu como uma obrigação 
acadêmica, tudo foi feito para que nela o prazer de fazer texto predominasse. De mera 
tarefa, a tradução acabou sendo vivida como uma pequena aventura nos meandros e 
mistérios de duas línguas, da narrativa e do estilo. 

O método escolhido não poderia ter sido menos cômodo. 
Cada um dos membros da equipe preparou sua própria tradução integral do texto. 

Depois de um debate  conjunto das opções individuais  mais  importantes  passou-se à 
delicada  montagem  de  uma  versão  comum.  Dezenas  e  dezenas  de  horas  foram 



consumi¬das antes que se chegasse à solução global de consenso que agora se publica. 
Vale lembrar que antes do acordo não faltaram a discussão acalorada, a polêmica casual 
e um persistente bom humor. 

Em um momento-chave, quando o tom geral ia se definindo, chegou o inesperado 
apoio do Prof. Robert Oakley, hispanista e estudioso de Lima Barreto, da Universidade 
de  Birmingham,  Inglaterra,  que  providencialmente  visitava  a  UFSC.  Ele  leu 
atentamente  o  primeiro  rascunho  coletivo,  assinalou  inexatidões  e  sugeriu  certas 
mudanças cruciais. Como falante nativo respondeu ainda a muitas dúvidas, linguísticas 
e culturais, do grupo. 

Cada tradutor individual  certamente teria preferido uma outra escolha em muitos 
pontos do texto. Algo análogo ocorrerá com mais de um leitor atento. 
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