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VATHEK, nono Califa da estirpe dos Abássidas, era
filho de Motassem e neto de Haroun al Raschid. Tendo
subido precocemente ao trono, e em virtude dos talentos
que possuía para abrilhantá-lo, seus súditos foram levados
a prever-lhe um reinado longo e feliz. Sua aparência era
cordial e majestosa, mas quando se zangava um de seus
olhos tornava-se tão terrível que ninguém o podia encarar:
o infeliz sobre o qual ele se concentrava caía de costas, no
mesmo instante, e algumas vezes expirava. Receando, no
entanto, reduzir a população de seus domínios e dizimar
os que habitavam o palácio, era raramente que cedia à raiva.

Sendo muito dado a mulheres e aos prazeres da mesa,
buscou, com sua afabilidade, reunir companheiros agradá-
veis. Logrou êxito, para o que muito contribuíram a sua
ilimitada generosidade e o fato de que dava rédeas soltas às
suas inclinações. Não acreditava, como o Califa Omar Ben
Abdulaziz, que era necessário fazer deste mundo um in-
ferno para gozar do paraíso no outro.

Ultrapassou em esplendor todos os seus predecesso-
res. O palácio de Alkoremi, que seu pai, Motassem, erigira
na colina dos Cavalos Mosqueados e que dominava toda a
cidade de Samarah, pareceu a seus olhos muito exíguo.
Mandou-lhe acrescentar, portanto, cinco alas, que eram
afinal outros tantos palácios, os quais destinou à satisfação
de cada um dos sentidos.

No primeiro desses, havia mesas continuamente cober-
tas com as mais raras iguarias, sendo essas renovadas dia e
noite, à medida que eram consumidas, enquanto os vinhos
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mais deliciosos e os licores mais reconfortantes fluíam de
uma centena de fontes que nunca se esgotavam. Chamava-
se esse palácio O Banquete Eterno ou que nunca sacia.

Ao segundo se intitulara O Templo da Melodia, ou
Néctar da Alma. Habitavam-no os músicos mais hábeis e
os mais admirados poetas da época, os quais não apenas
exerciam os seus talentos no interior do palácio, como se
dispersavam em grupos na parte de fora, fazendo com que
toda a paisagem ao redor ecoasse canções, que variavam de
modo contínuo numa sucessão plena de delícias.

O palácio apelidado O Deleite dos Olhos ou O Amparo
da Memória era completamente encantador. Ali se encon-
travam coisas raras, recolhidas em todos os cantos da Terra,
em tal profusão que deslumbravam e confundiam, nem
que fosse pela simples ordem em que estavam dispostas.
Numa galeria, exibiam-se quadros do famoso Mani, e está-
tuas que pareciam viver. Aqui, uma perspectiva bem arran-
jada atraía os olhos; ali, os artifícios da ótica os enganavam
agradavelmente. Por seu lado, o naturalista exibia em suas
diversas classes os dons variados que o Céu fizera chover
sobre o nosso planeta. Numa palavra, Vathek nada poupara
para que esse palácio possuísse tudo que pudesse satisfazer
a curiosidade dos que o visitavam, embora não lograsse
satisfazer a sua, visto ser o mais curioso de todos os homens.

O Palácio dos Perfumes, que também era chamado
O Convite ao Prazer, consistia em diversas salas, onde os
diferentes perfumes que a terra produz queimavam perpe-
tuamente em turíbulos de ouro. Nele se acendiam, mesmo
em claro dia, tochas e lâmpadas aromáticas. Mas as pessoas
podiam encontrar alívio para os efeitos excessivamente
poderosos desse agradável delírio se descessem a um jar-
dim imenso, onde uma reunião de todas as flores odorífe-
ras difundia pelo ar as fragrâncias mais puras.

O quinto palácio, denominado A Concha do Gozo ou
O Perigoso, era freqüentado por grupos de jovens fêmeas
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tão belas quanto as huris, e não menos sedutoras. Nunca
deixavam de receber com carícias todos aqueles que o Califa
delas permitia que se aproximassem e que, com elas, go-
zassem algumas horas.

Não obstante a sensualidade a que Vathek se entregava,
o povo não deixava de amá-lo, pois achava que um Califa
que se entregava tanto ao prazer era tão capaz de governar
quanto um que se declarava seu inimigo. Vathek muito
estudara, por gosto natural, quando o pai era vivo, e adqui-
rira uma grande quantidade de conhecimentos, apesar de
não ter sido o suficiente para satisfazê-lo; pois ele queria
saber de tudo, mesmo das ciências que não existiam. Amava
entrar em disputas com os eruditos, mas não lhes permitia
levar muito longe suas objeções. Calava com presentes aque-
les que podiam ser calados; quanto aos outros, que não
podia subjugar com liberalidade, enviava-os à prisão para
que se acalmassem, remédio que muitas vezes surtia efeito.

Vathek descobriu também um prazer todo especial
na controvérsia teológica, mas não era em geral com os
ortodoxos que se alinhava. Fez assim com que os fanáticos
a ele se opusessem e, em troca, passou a persegui-los, pois
estava decidido, a qualquer preço, a ter a razão a seu lado.

O grande profeta Maomé, de quem os Califas consti-
tuem os vigários, contemplava com indignação o procedi-
mento irreligioso de um tal vice-regente, de lá onde o olha-
va, de sua morada no sétimo céu. “Abandonemo-lo a ele
próprio”, disse ele aos Gênios, sempre prontos a escutar as
ordens do profeta; “vejamos até onde o levam a loucura e a
impiedade: caso se exceda, saberemos como castigá-lo. Auxi-
liem-no, portanto, a completar a torre que, a exemplo de
Nimrod, ele iniciou; não para escapar ao dilúvio, como
aquele grande caçador, mas movido pela curiosidade inso-
lente de penetrar nos segredos do céu: ele não adivinhará o
destino que o aguarda.”
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Os Gênios obedeceram. Quando os operários haviam
elevado a estrutura em um côvado, durante o dia, acrescen-
tavam mais dois côvados, durante a noite. A rapidez com
que se erguia a construção não lisonjeava pouco a vaidade
de Vathek: imaginava que a própria matéria insensível
mostrava disposição de servir aos seus desígnios, não le-
vando em conta que o êxito dos perversos e dos tolos forma
a primeira vara para a sua punição.

O orgulho chegou-lhe ao máximo quando, tendo pela
primeira vez galgado os mil e quinhentos degraus da torre,
olhou para baixo e viu os homens reduzidos ao tamanho de
formigas, montanhas reduzidas a conchas, e cidades, a col-
méias. A idéia da própria grandeza que lhe inspirou tal ele-
vação o deixou completamente tonto; quase se dispunha a
adorar-se, até que, levantando os olhos para o Céu, deparou
com as estrelas tão acima de sua cabeça quanto lhe pare-
ciam quando se encontrava na superfície da Terra. Recon-
fortou-se, no entanto, da percepção inoportuna e malvinda
de sua pequenez, com a idéia de que era grande aos olhos
dos outros, e imaginava que a luz de sua mente estender-
se-ia além do alcance dos olhos e captaria, das estrelas, os
segredos do destino.

Com esse intuito, este Príncipe curioso passou a maior
parte de suas noites no cimo da torre, até que, tornando-se
adepto dos mistérios da astrologia, imaginou que os plane-
tas lhe haviam revelado as aventuras mais maravilhosas,
que seriam executadas por um personagem extraordinário,
de um país completamente desconhecido. Levado pela cu-
riosidade, sempre se tinha mostrado cortês para com os
forasteiros, mas, a partir desse momento, redobrou de aten-
ções e fez anunciar, pelas ruas de Samarah, com trombetas,
que nenhum de seus súditos, sob pena de incorrer no desa-
grado do Califa, hospedaria ou deteria um viajante, mas o
traria imediatamente ao palácio.

Não muito tempo depois dessa proclamação, chegou
à metrópole um homem tão abominavelmente feio que até
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os guardas que o prenderam foram forçados a fechar os
olhos enquanto o conduziam. O próprio Califa mostrou-se
espantado diante de um rosto tão horrível, mas a alegria
sucedeu a essa emoção de terror, quando o forasteiro exi-
biu diante de suas vistas raridades até então desconhecidas,
e das quais o Califa não tinha idéia.

Nada mais extraordinário que as mercadorias exibi-
das por esse estrangeiro: a maior parte das curiosidades que
mostrava não eram menos admiráveis pela manufatura do
que pelo esplendor e vinham acompanhadas por pergami-
nhos onde eram descritas as suas diferentes qualidades.
Havia chinelos que, por meio de molas espontâneas, auxi-
liavam os pés a caminhar; facas que cortavam sem que a
mão se movesse; sabres que feriam a pessoa que se designa-
va atingir. Tudo isso era enriquecido com jóias até então
ignoradas.

Mais do que tudo, os sabres, cujas lâminas emitiam
uma irradiação deslumbrante, atraíram a atenção do Califa,
que prometeu decifrar, com o tempo, os singulares carac-
teres que lhes vinham gravados nos lados. Sem, portanto,
indagar o preço, fez com que trouxessem de seu tesouro
todo o ouro cunhado ali disponível e disse ao mercador que
tomasse o que quisesse. O estrangeiro obedeceu, tirou pou-
co e permaneceu em silêncio.

Vathek, imaginando que o silêncio do mercador era
ocasionado pelo respeito que sua presença inspirava, encora-
jou-o a adiantar-se e perguntou-lhe, com ar de condescen-
dência, quem ele era? De onde procedia? E onde obtivera
tão belas mercadorias? O homem, em vez de responder, por
três vezes esfregou a testa, a qual, assim como o corpo, era
mais negra do que o ébano; por quatro vezes bateu na pan-
ça, cuja projeção era enorme; abriu muito os olhos, que
brilhavam como brasas; começou a gargalhar com um ba-
rulho detestável, e revelou seus dentes longos e cor de âmbar,
salpicados de verde.




