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Capítulo Primeiro

Quando eu era mais jovem e mais vulnerável, meu pai 
me deu um conselho que muitas vezes volta à minha 

mente.
– Sempre que tiver vontade de criticar alguém – reco-

mendou-me –, lembre primeiro que nem todas as pessoas 
do mundo tiveram as vantagens que você teve.

Ele não falou mais nada a respeito desse assunto, mas 
durante toda a vida nós sempre mantivemos um nível de 
relacionamento muito acima da média, embora guardás-
semos uma certa reserva com relação aos sentimentos; e 
eu compreendi que ele queria dizer muito mais do que 
as palavras significavam à primeira vista. Em consequên-
cia, sou inclinado a adiar meus julgamentos até conhecer 
melhor as pessoas, um hábito que me desvendou muitas 
naturezas interessantes, mas também fez com que eu me 
transformasse em vítima de um certo número de pessoas 
especia lizadas na arte de aborrecer os outros. A mente 
anormal rapidamente detecta e se prende a esta qualidade 
quando ela surge em uma pessoa normal, e o que aconte-
ceu foi que, na universidade, muitas vezes me acusaram 
injustamente de agir como um político, somente porque 
eu tinha acesso às mágoas secretas de homens desconheci-
dos, que encontrava ao acaso nas conversas. A maior parte 
destas confidências eram espontâneas... Seguidamente eu 
fingia que estava com sono ou preocupado com outras 
coisas; assumia até mesmo uma ironia hostil ao perceber, 
por meio de alguns sinais indisfarçáveis, que uma reve-
lação íntima estava tremulando no horizonte; isto porque 
as revelações íntimas dos jovens, ou pelo menos os ter-
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mos em que eles as expressam, são em geral repetições 
evidentes de trechos encontrados em suas leituras, obvia-
mente mutiladas pela supressão dos fatos que lhes são 
desfavoráveis. Reservar um julgamento é uma atitude que 
dá margem ao surgimento de esperanças infinitas. Ainda 
tenho medo de perder alguma coisa se esquecer o que meu 
pai falou certa vez, com um certo ar de superioridade e 
menosprezo. Ele disse, e eu repito com a mesma preten-
são, que um fato fundamental da vida é que qualidades 
como decência e dignidade são distribuídas aos homens 
com grande desigualdade ao nascerem.

Porém, depois de me gabar deste modo de minha 
tolerância, devo admitir que ela tem seus limites. A con-
duta de um homem pode ser alicerçada em rocha sólida ou 
em um pântano pegajoso, mas depois de um certo ponto 
eu não dou a mínima para os fundamentos sobre os quais 
ela foi estabelecida. Quando voltei da Costa Leste no 
último outono, descobri que desejava que o mundo todo 
estivesse sempre uniformizado e permanecesse em uma 
espécie de posição de sentido moral; não queria saber 
de mais investigações escandalosas sobre os meandros e 
sutilezas do coração humano. Somente Gatsby, o homem 
que empresta seu nome para esse livro, estava isento 
dessa minha reação, justamente Gatsby, que representava 
tudo aquilo que eu desprezava. Se a personalidade é uma 
série ininterrupta de atitudes bem-sucedidas, então existia 
alguma coisa de grande beleza nele, uma espécie de sensi-
bilidade aguda para as possibilidades de prazer que a vida 
oferece, tal como se ele estivesse ligado a uma daquelas 
máquinas complexas que registram terremotos a quinze 
mil quilômetros de distância. Essa capacidade de reação 
aos estímulos não tinha nada a ver com aquela volúvel 
inconstância que costuma ser dignificada pelo nome de 
“temperamento criativo”... Era um dom extraordinário 
para o otimismo, uma presteza romântica tal como nunca 
encontrei em qualquer outra pessoa e que provavelmente 
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nunca mais encontrarei. Não – Gatsby demonstrou-se cor-
reto no final; aquilo que o perseguiu –  uma poeira imunda 
que flutuava na esteira de seus sonhos – foi a mesma coisa 
que, por um tempo, fez com que eu me desinteressasse 
por infelicidades fortuitas e pelos entusiasmos temporá-
rios dos outros homens.

Minha família descendia de pessoas importantes 
e abastadas que tinham vivido numa cidade do Centro-
Oeste dos Estados Unidos durante três gerações. Os Car-
raway compõem uma espécie de clã, e temos uma tradição 
familiar de que descendemos dos duques de Buccleuch, 
mas o verdadeiro fundador de minha linhagem foi o irmão 
de meu avô, que veio para cá no ano de 1851, enviou um 
substituto para combater no exército em seu lugar durante 
a Guerra da Secessão e fundou a empresa atacadista de 
ferragens que meu pai administra até hoje.

Eu nunca conheci este tio-avô, mas dizem que sou 
parecido com ele. Esse julgamento significa principal-
mente uma referência ao retrato a óleo de um homem de 
traços fisionômicos bastante fortes e vigorosos que está 
pendurado no escritório de meu pai. Formei-me na Uni-
versidade de New Haven em 1915, exatamente um quarto 
de século depois dele, e um pouco mais tarde participei 
daquela última migração das hordas de bárbaros teutôni-
cos, que é em geral conhecida como a Grande Guerra. 
Gostei tanto dos contra-ataques promovidos pelos Esta-
dos Unidos que retornei bastante inquieto. Em vez de ser 
o cálido cen tro do mundo, o Centro-Oeste agora me pare-
cia a beira esfarrapada do universo... Assim, decidi ir para 
o Leste e aprender o ofício de corretor de ações. Todas 
as pessoas que eu conhecia estavam trabalhando com 
ações, de tal modo que julguei que o mercado era capaz 
de sustentar mais um jovem solteiro. Todas as minhas tias 
e tios conversaram durante dias sobre minhas intenções, 
tal como se estivessem escolhendo uma escola preparató-
ria que me fosse adequada, e final mente disseram: “Bem, 
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está certo...”, com fisiono mias muito graves e hesitantes. 
Meu pai concordou em finan ciar-me durante um ano e, 
depois de vários atrasos, vim para a Costa Leste, na pri-
mavera de 1922, acreditando que a mudança tivesse cará-
ter permanente.

A coisa mais prática a fazer era encontrar acomoda-
ções na cidade, mas na época fazia muito calor e eu aca-
bara de deixar uma região de extensos gramados e árvores 
amigas; deste modo, quando um rapaz do escritório suge-
riu que alugássemos uma casa juntos em uma das cida-
des-dormitório próximas a Nova York, a ideia me pareceu 
bastante interessante. Ele até mesmo encontrou a casa, 
um sobradinho de madeira, com divisórias de compen-
sado e bastante maltratado pelo tempo, ao preço de oitenta 
dólares por mês; mas no último minuto a firma ordenou 
que ele se transferisse para a filial de Washington, o que 
me levou a assumir o aluguel completo e a partir sozinho 
para o campo. Eu tinha um cachorro (ou pelo menos tive 
por alguns dias, até que ele fugisse), além de um auto-
móvel Dodge e uma faxineira de origem finlandesa, que 
fazia minha cama e preparava o café da manhã enquanto 
resmungava conselhos e provérbios em finlandês sobre o 
fogão elétrico.

Eu me senti meio sozinho por um dia ou dois até 
que, certa manhã, um homem que havia se mudado para o 
bairro um pouco depois de mim fez-me parar enquanto eu 
caminhava pela rua.

– Como é que vou até a aldeia de West Egg? – per-
guntou, com um certo ar de desamparo.

Indiquei-lhe o caminho. E assim que comecei a 
caminhar já não me sentia mais sozinho. Agora eu me 
transformara em um guia, um desbravador de caminhos, 
um autêntico colonizador. Com a maior naturalidade, ele 
presumiu que eu conhecia perfeitamente a região e come-
çou a percorrer o bairro em total liberdade.
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E assim, com o sol brilhando e vendo uma imensa 
quantidade de folhas brotando nos galhos das árvores, no 
mesmo ritmo espantoso daqueles filmes em câmera ace-
lerada, senti aquela familiar convicção de que, junto com 
o verão, a vida recomeçava.

Para início de conversa, eu tinha muito material para 
ler a respeito de minha nova profissão, e o ar transmitia 
tanta saúde e vigor que era impossível permanecer depri-
mido por muito tempo. Tinha comprado uma dúzia de 
livros sobre operações bancárias, administração de cré-
dito e investimentos em ações da Bolsa, e eles erguiam-se 
em minha prateleira, em vermelho e ouro, como se fos-
sem notas de banco recém-saídas da Casa da Moeda, pro-
metendo revelar-me os brilhantes segredos que somente 
Midas, Morgan e Mecenas1 conheciam. E eu tinha a me -
lhor das intenções de ler muitos outros livros além destes. 
Eu era bastante ligado à literatura quando estava na uni-
versidade... Houve até um ano em que escrevi uma série 
de editoriais muito solenes e bastante óbvios para o Yale 
News. Agora pretendia trazer toda essa cultura de volta à 
minha vida e tornar-me o mais limitado dos especialistas, 
o “homem bem-informado”. E isso não é para ser ape-
nas um epigrama: a experiência demonstra que a vida é 
usufruída com muito maior sucesso quando contemplada 
através de uma única janela.

Foi simplesmente obra do acaso que eu tivesse alu-
gado uma casa em uma das comunidades mais estranhas 
da América do Norte. Ficava naquela ilha estreita e baru-
lhenta que se localiza justamente a leste de Nova York... 
e na qual existem, entre outras curiosidades da natureza, 

1. Midas foi um rei semilendário da Frígia (hoje na Turquia), que teria re-
cebido do deus Baco o dom de transformar em ouro tudo que tocasse. John 
Pierpont Morgan (1837-1913), conhecido financista americano, fundador 
do J. P. Morgan Trust. Caius Clivius Mecenas (70/65-8 a.C.), patrício ro-
mano extremamente rico, ministro do Imperador Augusto (63 a.C.-14 d.C.), 
protetor dos artistas e dos literatos. (N.T.)
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duas formações geológicas bastante incomuns. A uns 
trinta quilômetros da cidade, ergue-se um par de enor-
mes ovos de pedra, idênticos em contorno e separados 
somente por uma baía estreita, que se projetam para o alto 
junto à massa de água salgada mais mansa e tranquila do 
hemisfério ocidental, o grande caminho úmido conhecido 
como o Estreito de Long Island. Não são perfeitamente 
ovais: assim como o ovo na história que contam a respeito 
de Colombo, os dois estão achatados no ponto de con-
tato com as respectivas bases; mas sua semelhança física 
com ovos verdadeiros deve ser um motivo de assombro 
perpétuo para as gaivotas que voam sobre eles. Para nós, 
que não temos asas, um fenômeno mais interessante é sua 
falta de semelhança em todos os aspectos, salvo o formato 
e o tamanho.

Eu morava em West Egg, que era, digamos, a área 
que na época se encontrava menos na moda, embora este 
seja um rótulo muito superficial para expressar o contraste 
bizarro e não pouco sinistro que existia entre eles. Minha 
casa ficava bem na ponta do ovo, a menos de cinquenta 
metros do Estreito, apertada entre duas mansões imensas, 
que eram alugadas por doze ou quinze mil dólares por 
estação. Aquela que ficava à minha direita seria consi-
derada um prédio colossal, qualquer que fosse o critério 
adotado pelo observador: uma imitação bastante aproxi-
mada do hôtel de ville de alguma cidade da Normandia, 
com uma torre de um dos lados que parecia estranha mente 
nova sob a barba fina da hera que havia crescido recente-
mente ao redor dela e uma piscina de mármore, além de 
mais de vinte hectares de gramado e jardins. Era a mansão 
de Gatsby. Quer dizer, como eu ainda não conhecia o sr. 
Gatsby, era uma mansão habitada por um cavalheiro que 
tinha esse nome. Minha casa era uma monstruosidade, 
mas uma monstruosidade muito pequena, que não cha-
mava a atenção, e tinha as vantagens de uma vista para 
o mar, um panorama parcial do gramado de meu vizinho 
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e a proximidade consoladora de milionários... tudo por 
oitenta dólares ao mês.

Do outro lado da pequena enseada, os palácios bran-
cos da elegante aldeia de East Egg brilhavam ao longo 
da praia, e a história desse verão realmente começou na 
noite em que dirigi meu carro até lá para jantar com Tom 
Buchanan e a esposa. Daisy era minha prima em segundo 
ou terceiro grau, e Tom e eu nos conhecemos na facul-
dade. E logo depois da guerra eu tinha passado dois dias 
na casa deles, em Chicago.

O marido de Daisy, dentre várias outras proezas físi-
cas, tinha sido um dos melhores jogadores que já haviam 
passado pelo time amador de futebol americano da Uni-
versidade de New Haven... Sua atua ção na equipe tinha 
sido tão importante que ele tornara-se conhecido em todo 
o país. Era um daqueles homens que atingem um grau tal 
de excelência aos 21 de idade que tudo que lhes acontece 
depois tem um sabor de anticlímax. Sua família era extre-
mamente rica. De fato, enquanto estava na faculdade, 
sua liberalidade com o dinheiro tinha sido até motivo de 
reprovação pelos colegas... Mas agora ele tinha saído de 
Chicago e vindo para o Leste em um estilo que chegava 
a tirar o fôlego; por exemplo, tinha trazido com ele uma 
tropilha de pôneis treinados para jogar polo, que haviam 
sido criados no haras da família em Lake Forest. Era difí-
cil de entender que um homem de minha própria geração 
pudesse ser rico o bastante para desfrutar de um privilégio 
desses.

A razão que os tinha levado à Costa Leste eu desco-
nhecia. Haviam passado um ano na França, sem nenhum 
motivo em particular, e depois andaram para cá e para lá 
sem descanso, parando em todos esses lugares onde as 
pessoas jogam polo e são ricas. Mas dessa vez a mudança 
era permanente, dissera Daisy ao telefone, só que eu não 
acreditava. A minha visão não atingia o íntimo do coração 
de Daisy, mas sentia que Tom iria vaguear para sempre, 
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buscando, com um tanto de melancolia, a tensão dramá-
tica de algum jogo de futebol americano perdido para 
sempre no passado.

E assim aconteceu que, em uma noite cálida e ven-
tosa, me dirigi até East Egg para ver dois velhos amigos 
que eu praticamente não conhecia. A casa deles era ainda 
mais imponente do que eu esperava, uma mansão em 
estilo georgiano colonial, construída junto à baía, pintada 
em tons alegres de vermelho e branco. O gramado come-
çava na praia e subia uns quatrocentos metros até a porta 
da frente, intercalado por relógios de sol, pequenos muros 
de tijolos e canteiros de flores resplandecentes... Quando 
finalmente chegava à casa, dividia-se para os dois lados 
em brilhantes trepadeiras, como se houvesse alcançado o 
ponto culminante de sua corrida. A fachada da casa era 
quebrada por uma série de portas-janelas envidraçadas de 
cima a baixo, em estilo francês, brilhantes ao reflexo dou-
rado do sol e totalmente abertas para receber a brisa cálida 
da tarde. Tom Buchanan, vestido em roupas de montaria, 
estava de pé, em frente ao pórtico de entrada, com as per-
nas bem afastadas uma da outra.

Ele tinha mudado, desde os tempos da Universi-
dade de New Haven. Agora era um homem robusto de 
trinta anos, com os cabelos cor de palha e uma boca cuja 
expressão bastante dura era confirmada por seus modos 
dominadores. Dois olhos luminosos e arrogantes eram a 
característica mais marcante de seu rosto e lhe davam a 
aparência de alguém que estava sempre pronto para agre-
dir. Nem mesmo o luxo afe minado de seu traje de monta-
ria podia ocultar a enorme força e energia daquele corpo: 
ele parecia encher aquelas botas lustrosas até forçar os 
laços superiores dos cordões, e até mesmo era possível 
ver o movimento dos grandes músculos quando seus 
ombros se moviam sob o tecido fino do casaco. Era um 
corpo capaz de enormes esforços físicos – um corpo cheio 
de cruel dade.




