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e •periódica. Se um eterno viajor a atravessasse em qual
quer direção, comprovaria ao fim dos séculos que os mes
mos volumes se repetem na mesma desordem (que, rei
terada, seria uma ordem: a Ordem). Minha solidão ale
gra-se com essa elegante esperança*.
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1941, Mar dei Vlata.

O JARDIM DE CAMINHOS QUE SE BIFURCAM

A Victoria Ocampo

Na página 22 da História da Guerra Européia, de
Liddell Hart, lê-se que uma ofensiva de treze divisões bri-

a6> tânicas (apoiadas por mil e quatrocentas peças de artilha
ria) contra a linha Serre-Montauban tinha sido planejada
para o dia vinte e quatro de julho de 1916 e teve que ser
adiada até a manhã do dia vinte e nove. As chuvas torren-

ciais (anota o Cap. Liddell Hart) provocaram essa delonga
— nada significativa, por certo. A seguinte declaração,
ditada, relida e assinada pelo Dr. Yu Tsun, antigo catedrático de inglês na Hochschulè~de Tsingtao, projeta uma
insuspeitada luz sobre o caso. Faltam as duas páginas
iniciais.

4 Letizia Álvarez de Toledo salientou que a vasta Biblioteca é inútil;
a rigor, bastaria um só volume, de formato comum, impresso em corpo nove
ou em corpo dez, composto de um número infinito de folhas infinitamente
delgadas. -(Cavalieri, em princípios do sécuIo/XVII, disse que todo corpo só
lido é justaposição de um número infinito de planos.) O manuseio desse

vade mecum sedoso não seria cômodo: cada fojha aparente se desdobraria
em outras análogas; a inconcebível folha centrai não teria reverso.

". . .e pendurei o fone. Imediatamente após, reconhe
ci a voz que havia respondido em alemão. Era a do Cap.
Richard Madden. Madden, no apartamento de Viktor Runeberg, significava o fim de nossos afãs e — mas isso pa-

>
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um balaço, pudesse gritar esse nome de r

recia muito secundário, ou devia parecer-me — também de

nossas vidas. Queria Q^erqueJ^nebergjnTha sido detido,

cutassem na Alemanha. .. Minha voz hurr

~~ ouassassinado1. Antes^jueo,^Ddes§e_dia dp.clinassfV-fiul
sofreria a mesrna_sorte. M^ddeji_er_a_miplaçáyel. Ou me
lhor, estava obrigado J^ser implacável. Irlandês às ordens /
da Inglaterra, homem acusado de tibieza e talvez de traição,

fraca. Como fazê-la chegar ao ouvido do_Ch
daquele homernjdo&nte_e odioso, que nada
berg_g de mim a não ser que estávamos er
e que inutilmente esperava notícias nossas

como não abraçar e agradecer esse milagroso favor: a

escritório de Berlim, examinando infinitame

descobert^acaptura, quem sabe ajnorte^^dgisjiggntes
/'do Império Alemão? Subi ao meu quarto; .absurdamente

Disse em voz altãiJDevoJugir^Incorporei-m

numa Oca perfeição de silêncio, como se ]\
vesse espreitando. Algo — talvez a mera
provar que meus recursos eram nulos — ;

..... ^è^h^Fã^iorta" a chave e atirei-me de costas na estreita
cama de ferro. Na janela mostravam-se os^ telhados de

sempre e o^sol nublado das seis. Pareceu-me incrível que
"'"• esse dia seltnprêmonições ou símbolos fosse o de minha

meus bolsos. Encontrei o que sabia que i;

l rnõrte implacável. Apesar de meu paihaver morrido, apesar

(relógio} norte-americano, a corrente de níq
quãdrangular, o chaveiro com as comprome

de ter sido um menino num simétrico jardim de Hai Feng,

inúteis do apartamento de Runeberg, a c

I eu, agora, ia morrer?. Depois refleti que todas as coisas

-~> mente sucede, sucedera_jnirn, . . A quase intolerável
íelríbrãnçardo rosto acavalado de Madden aboliu essas di-

carta que resolvi destruir imediatamente (<
traí), uma coroa, dois xeüns e uns pennit
melho-azul, o lenço, olrevórvefcomlmiai
mente o empunhei e sopesei para dar-me c<
vagamente que um tiro de pistola pode si
longe. Em dez minutos meu plano estava n

vagações;. Em meio ao meu ódio e meu terror (no mo* mento não me importa falar de terror: agora que enganei

telefônico forneceu-me o nome da única pi
ttanarütir_Ja.notícia: viviajium subúrbiç^de

i nos acontecem precisamente, predsamente agora. Séculos
v^pTIséculos e apenas no presente ocorrem os fatos; inume
ráveis homens no ar, na terra e mar, e tudo o que real:

Richard Madden, agora que minha garganta anseia pela

e^:

nos de meia hora de trem.

corda) pensei que esse guerreiro tumultuoso e sem dúvida

Sou um homem covarde. Agora o di

feliz não suspeitava que eu possuísse o Segredo. O nome

levei a termo um plano que ninguém deixar

do exato lugar do novo pargueJpjritâmcJTde artilharia sobre
õTncYeTTJm pássaro riscou o céu cinza e cegamente

tomei-o por um aeroplano e a esse aeroplano por muitos
(no céu francês) aniquilando o parque de artilharia com
bombas verticais. Se minha boca, antes que a desfizesse

de arriscado. Sei que foi terrível sua execu

pela Alemanha, não. Pouco me importa un:
quejne obrigQuJL abjeção de ser um espiã<

sei de um homem "cia Inglaterra — um hc

— que para mim não representa menos qu

falei com ele mais de uma hora, mas duri
1 Hipótese odiosa e ridícula. 0_ espjão^ prussiano Hans Rabener, aliás

foi Goethe... Eu fiz isso, porque sentia que

Viktor Runeberg, agrediu com uma pistola. autprnlH^ò"^rtador,jd|roíiem.
Hejínsao, Cap RiçKarTTgãdden. Este, em defesa própria, causou-lhe feri
mentos que~3eterminaram sua morte. (Nota do Editor.)

sados que em mim confluem. Eu queria proí

um_20jM0..ai»_de.rru^a..raç_a — aos inumei
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amarelo podia salvar seus.exércitos. De resto, devia fugir
dgrcapitão. Suas mãos e sua voz podiam bater-me à porta

deve imaginar que já a çmnpriu, deve impor^um^futuro

a qualquer momento. Vesti-me sem ruído, disse-^)adeus

quanto meusó^ffios de. h„ojmeniiájtnorto registravam o fluir

no espelho., desci, esquadrinhei a rua tranqüila e saí. A
estação não ficava longe de casa, mas achei preferível

O trem corria com doçura, entre freixos. Deteve-se, quase

que seja irrevogável como o passado. Assim procedi, en

daquele diajue era talvez o.último, e a difusão da noite.
ao meio do campo. Ninguém gritou o nome da estação.
Ashgrove? — perguntei a uns meninos na plataforma.
Ashgrove, responderam. Desci.
_

tomar um carro. Argüi que assim corria menos perigo de
ser reconhecido; o fato é que na rua deserta eu me sentia

visível e vulnerável, infinitamente. Lembro-me de ter dito
àò chofer que se detivesse um pouco antes da entrada

Uma(larrnDadà aclarava a plataforma, mas os rostos

central. Desci com lentidão voluntária e quase penosa; ia
à aldeia de Ashgrove. mas retirei uma passagem para uma

dos meninos ficavam na zona da sombra. Um me pergun
tou: O senhor vai à casa do Br. Stephen Albertf Sem

estação mais longe. O trem_saía dentro de pouquíssimos
minutos, às oito e cinqüenta. Apressei-me; o próximo par
tia àlTnove e meia. Não havia quase ninguém na plata

aguardar resposta, outro disse: A casa fica longe daqui,
mas o senhor não se perderá se tomar esse caminho à
esquerda e se em cada encruzilhada._do_çaminhg dobtar
à esquerda. Atirei-lhes umacínoeda (a última), desci uns

forma. Percorri os vagões: recordo uns lavradores, uma

mulher de luto, um jovem que lia fervoroso os Anais de
Tácito, umsoldado„ferido_e_feliz. Os vagões, por fim, ar

degraus de pedra e entrei no^sõHtário caimnho. Este, len
tamente, descia. Era de terra elementar, confundiam-se

rancaram. Um homem que reconheci correu em vão até

no alto os ramos, a^|Ü3aixa_e1^2çuJaj parecia acompa

o limite da plãtãformjT~Era~cTC!ap. Richard Madden. Ani-

q^hráo^trêmulj^^

nhar-me.

noutra ponta do assento, lon

ge da temida janela.
Dessa aniquilação passei a uma felicidade._quase
abjeta. Disse-me que já estava empenhada minha luta. e
que ganhara o primeiro assalto, ao iludir, ainda que por
quarenta minutos, ainda que por um favor da sorte, o

-<í>

75

Por um instante, pensei que Richard Madden havia
de algum modo penetrado em minhas desesperadas inten

ções. Logo compreendi que issú era impossível. O conselho
de semp^e_^brax^_ejquerda lembrou-me que tal era o
procedimento comum para descobrir o pátio central de
Á-íivf

certos labirintos. Entendo alguma coisa de labirintos: não

ataque de meu adversário. Argüi que essa vitória mínima fív w
prefigurava a vitória total. Argüi que não era mínima, já

é em vão que sou bisneto daquele_Ts'ui Pen, que foi go
vernador,de Yunnan e que renunciou ao poder temporal

que sem essa diferença preciosa que o horário de trens me

para escreverumjgmançe que fosse ainda mais populoso
que o Hung Lu Meng e para edificar um labirinto em que
todogjos homens se .perdessem. Treze anos dedicou a esses

oferecia, eu estaria no cárcere ou morto. Argüi (não menos

jofisticamente) que minha felicidade covarde provava_que
eu era homem capaz de_Jevar a bom termo a aventura.

Dessa fraqueza tirei forças que não níe abandonaram.. Prevejo que o homem se resignará diariamente a empresas
müs_atrozes; breve jíóTãv^áT^u^^
dou-lhes este conselho: O executor de uma empresa atroz

heterogêneos trabalhos, porém a mão de um~fÕrãsteiro_ o
assassinou e seu romance era, insensato e i^guéjrn^enconyojJLP labirinto. Sob árvores inglesas meditei nesse labi
rinto perdido: imaginei-o inviolado e perfeito no cume

secreto de uma montanha, imaginei-o disfarçado por arro-
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zais ou debaixo dágua, imaginei-o infinito, não já de
.

quiosques oitavados e de caminhos que voltam, mas sim
de rios e províncias e reinos. . . Pensei num labirinto de

labirintos, num sinuoso labirinto crescente que abarcasse
o passado e o futuro e que envolvesse, de algum modo, os

astros. Absorto nessas imagens ilusórias, esqueci meu des
tino de perseguido. Senti-me_, por um tempo indeterminado,

çphhecedoiL.abstra|o_dp_m^ndo. O vago e vivo campo, a
lua, os restos da tarde, agiram sobre mim; também o
decüve que eliminava qualquer possibilidade de cansaço.

O Jardim de Caminhos que se Biíurcam
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Reconheci ojiomejde um_de nossos cônsules e repeti
desconcertado:

— O jardim?

— O jardim de caminhos jmj^e^ijurcam.
Alguma coisa se agitou em minha lembrança e pro
nunciei com incompreensível segurança:

— OjarçUm_d^_meji_j..ntepassado..J,s'ui Pe.n.
— Seu antepassado? Seu ilustre antepassado?
Avante.

A tarde era ínfima, infinita. O caminho descia e se bifur-

O úmido^jimmho ziguezagueava como_ps„de ininha —
jnfância. Chegamos a uma biblioteca de livros orientais e

çava, entre as várzêãTindistintas. ÜmT^újicFagudã e

ocidentais. Reconheci, encadernados em seda amarela,

como que silábica aproximava-se e afastava-se no vaivém

alguns volumes manuscritos da Enciclopédia Perdida que

do vento, turvada de folhas e de distância. PenseLque um

o Terceiro Imperador da Dinastia Luminosa orientou e

• h°25Ç3LPode_sexm^^

de outros.mo

mentos de outros homens, mas não de um_país: não de

^g^|"j^Lpaíavra^j^djns, cursp_s_.de água, poentes.

Cheguei, assim, a um alto portão enferrujado. Entre as
grades de ferro decifrei uma alameda e uma espécie de
pavilhão. Compreendi, logo, duas coisas, a primeira trivial,
a segunda quase incrível: a música vinha do pavilhão, a

música era chinesa. Por isso eu a aceitara com plenitude,
sem prestar-lhe atenção. Não recordo se havia uma sineta

ou uma campainha ou se chamei batendo palmas. A con
tínua vibração da música prosseguiu.
Mas do fundo da aconchegante casa uma lanterna
se aproximava: uma lanterna que os troncos riscavam e

por instantes anulavam, uma lanterna de papel, que tinha
a forjna jdojjtainbores e a cor da lua. Um homem alto a

trazia. Não vi seu rosto, porque a luz me cegava. Abriu
o portão e disse lentamente no meu idioma:

— Vejo que o^iedos£Hsi_Feng se empenha em cor
rigir minha solidão. O senhor sem dúvida desejará ver o
jardim?

que nunca _foi_publicada. O {discc; do_gramofone girava
junto a uma fênix de bronze. Lembro-me também de um
jarrão rosa da família e outro, anterior de muitos séculos,
dessa cor azul que nossos artífices copiaram dos oleiros
da Pérsia. . .

Stephen Albert observava-me, sorridente. Era (já o.
disse) muito alto, de feições afiladas, de olhos cinzentos
e barba cinzenta. Algo de sacerdote havia nele e também
de marítimo; depois me referiu que fora missionário em^
Tientsin 'antes de aspirar a sinólogo'.

Sentamo-nos; eu num comprido e baixo diva; ele de r-,.,
costas à janela e a um alto(felógio circular. Calculei que
meu perseguidor. Richard Madden, antes de uma hora não
chegaria. Minha determinação irrevogável podia esperar.

— Assombroso destino o deJIVuiJPen — disse Ste
phen Albert. -^^õVegnãdÕLde~sua província natal, douto
em astronomia, em astrologia e na interpretação infatigá.
vèl dos "livros" canônicos, enxadrista, famoso JP^taje çalí-

grafo: abandonou tudo paraj^3mj3or_um hyrp_e um labiHntã Renimçiou_jic^jDraz^

dajustiça^dp *

numeroso leito, dos banquetes, e ainda da erudição e en-_

Çr
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clausurou-se durante treze anos no Pavilhão da Límpida

nue e quadriculado. Era justo o renome caligráfico de.

SÕüdlõT^õjTiõ^

Ts'ui Pen. Li com incompreensão e fervor estas palavras'

só encontraram manus-

que com minucioso pincel redigira um homem de meu
sangue: Deixo aosvários futuros (rião_a tqdos\meu jardim de caminhos que' se^bifurcam. Devolvi em silêncio a

critQS_çaóticps. A família, como talvez o senhor não ignore,

quis adjudicá-los ao fogo; mas seu testamenteiro — um
monge taoísta ou budista — insistiu na publicação.
— Os do sangue de Ts'ui Pen — respondi — conti
nuamos execrando a esse monge. Essa publicação foi in
sensata. O livro é um aceito indeciso de apontamentos

folha. Albert continuou:

— Antes de exumar esta carta, eu tinha me pergun

tado de que maneira um livro pode ser infinito. Não conjeturei outro processo que o de um volume cíclico, circular.

,contraditórios. Éxaminei-o certa vez: ncL.íflÇeirocapítulo
v4: rnonFÕJhexói, no quarto estájãyp. Quanto à outra empresa

fi

Um volume cuja úlüma^^n^ossej^èn^a^^rm^x»,
com! possibilidade de continuar indefinidamente. Recordei

t

de Tsui Pen, ao seu Labirinto. . .

— Aqui está o Labirinto — disse indicando-me uma

também aquela noite que está no centro das '1001 Noites',

alta escrivaninha laqueada.
— Um labirinto de marfim! —

quando a Rainha Scheherazade (por uma mágica distração
exclamei. —

do copista) põe-se a referir textualmente a história das

Um

labirinto mínimo. . .

'1001 Noites', com risco de chegar outra vez à noitg_na

corrigiu. — Um in
visível labirinto de tempo. A mim, bárbaro inglês, foi-me

quaTestá fazendo o relato, e assim até o infinita. Imaginei
Também uma obra platônica, hereditária, transmitida de

dado revelar esse diáfano mistério. Ao fim de mais de cem

pai a filho, na qual cada núvo indivíduo aditasse um ca

anos, os pormenores são irrecuperáveis, mas não é difícil
conjeturar o que sucedeu. Tsui Pen teria dito uma vez:
Retiro-me para escrever um livro. E outra: Retiro-me para
construir um labirinto. Todos imaginaram duas obras;

pítulo ou corrigisse com piedoso cuidado a página dos
antepassados. Essas conjeturas distraíram-me; mas nenhu
ma parecia corresponder, ainda que de um modo distante,
aos contraditórios capítulos de Ts'ui Pen. Nessa perplexi

ninguém pensou que livro e^ labirinto eram um sójobjeto.

dade, remeteram-me de Oxford o manuscrito que o senhor

—

Um labirinto de símbolos

O Pavilhão da Límpida Solidão erguia-se no centro de um
jardim talvez intrincado; essa circunstância pode ter su

examinou. Detive-me, como é natural, na frase: Deixo

aos vários futuros (não a todos) meu jardim de caminhos
que se bifurcam. Quase de imediato compreendi; o jardim
de caminhos que se bifurcam era o romance caótico; ji_
frase vários futuros (não a todos) su^geriu-meia..imagem

gerido aos homens um labirinto físico. Tsui Pen morreu;
ninguém, nas dilatadas terras que foram suas, achou o
labirinto; a confusão do romance suscitou-me que era esse

o labirinto. Duas situaç^e^J^uxeram-me a_jxata_spluçãp
dõlprgbleina. Uma: a curiosa lenda de que Ts'uiP_en_se
propusera um labirinto que__ fosse..estritamente_^mfmito.
Ql5trã7"~um fragmento de uma carta que descobri.
Albert levantou-se. Yolveu-me, por uns instantes, as
costas; abriu a gaveta da áurea e enegrecida escrivaninha.
Voltou com um papel antes carmesim; agora rosado e tê-

,<?'•

"dãJBTfTirc^ão no tempo, não no espaço. A releitura geral
da obra confirmou essa teoria. Em todas_as_figções, cada

vez auejjm homern..sfi^xleironta com diversas alternativas,

opta por uma e elimina as outras; na do quase inextricável
Ts'ui Pej_L__onjta — simultaneamejn^J_:;;^£C5_todas: Cria,
assim, diversos futuros, djvj^os^tempos, que também
proliferam e se bifurcam. Daí as contradisões^oxQIpanQg.
(SÓ !'-~ '~
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Fang, digamos, tem um segredo; um desconhecido chama
ITsua porta; Fang decide matá-lo. Naturalmente, há vários

— Nã° acredito que seu ilustre antepassado brincas

se ociosamente com as variações. Não julgo verossímil que
sacrificasse treze anos à infinita execuçã~c~dTumexperi
mento retórico. Em seu país^o jomance éum gênêrõlsu-

desenlaces possíveísT Fang pode matar o intruso, o intruso
pode rnátar Fang, amDQS_podem saivar-se, ambos podem
morrer,jetc. Na obra de Tsui Pen, todos os_desfeçhps.pçpr-

J*IkgEgP; naquele tempo era um gênero desprezíveTTTsui

rem; cada um é o ponto clej3arjMajlej^j_r^^

Pen foi um romancista ^eiu^l7mãsnEmHérn''fnT^iTn hcT

Às vezêsT os caminhos desse labirinto convergem: por
exemplo, o senhor chega a estacasa, mas_num dos passa
dos possíveis o senhor é meu inimigo, em outro meu amigo. Sc o senhor se resignar à minha pronúncia incurável,
leremos algumas páginas.
Seu rosto, no vivido círculo da (lâmpada, era sem dú
vida o de um ancião, mas com algo inquebrantável e ainda
imortal. JLeu com lenta precisão duas versões de um mes-
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mem de letras que sem dúvida não, se considerou um sim-

íí^™™?Hcis,tiiL ° testemunhou seus «m7ernporànèõ~s
proclama — e fartamente o confirma sua vida — suas

inclinações metafísicas, místicas. Ajçontrpvérsia filosófica
-.-o

rt

V_sy£E1.^9â.£arie_doxQmançe. Sei que de todos ~õs^proble
mas, nenhum o inquietou e ocupou como o abismai pro

blema do tempo. Pois bem, esse é oÇúnicp problema qãe~

não figuranas páginas do Jardim. Nem sequer emprega

mo capítulo épico. Na primeira, um exército marcha_para

a palavra que significajgrapo, Como explica o senhor essa

uma batalha através de uma montanha deserta; o horror

voluntária omissão?

das pedras e da sombra leva-o a menosprezar a vida e
consegue facilmente a vitória; naj_egunda, o mesmo exército atravessa uni_pjüjício_ onde há uma^Jesta; a resplan

Propus várias_ soluções: todas .•insuficientes
mo-las; por fim, Stephen Albert disse-me:

decente batalha se lhe afigura uma continuação da festa
e obtém a vitória. Eu escutava com apropriada veneração
essas vêlriãs^ficções, talvez menos admiráveis que o fato
de terem sido ideadas pelo meu sangue e que um homem

a única palavra proibida? — Pensei um momento e re-

de um império remoto as restituísse a mim, no curso de
uma desesperada aventura, numa ilha ocidental. Lembrome das palavras finais, repetidas em cada versão como
um mandamento secreto: Assim combateram os heróis,

tranqüilo o admirável coração, violenta a espada, resigna
dos a matar e a morrer.

A partir dejse_msiapte, senti ao meu redor e no meu
pobre corpo uma invisível, Jntangível.j)uLuLa.Ç.ão. Não a

pululação dos divergentes, paralelos e fmalmente cpales-

centes exércitos, porém uma_ agitação mais^Jnacessível,
mais íntima e que eles de certo modo prefiguravam. Ste

phen Albert continuou:

Discuti-

~ N^^parada cujo tema é oxadrez, qnal_gPriR
pliqüeE

— A palavra xadrez.

— Exatamente — falou Albert. — OJarMm-ãe-jca,

1^ /,,-•
C

minhos que se bifurcam é uma enorme charada, ou pará
bola, cujo tema éç_ tempo, essa_causa ificôndita^proíbe-lhe
a menção desse nome. Omitir sempre uma palavra, recorrerja metáforas meptas eji perífra^sesjêyidentes, é quiçá
cjjnoido maisjnfáücci"dTkdi^-lTToin^_kL_tortuoso que

EíSfe™' em cada um dos meandros de seu infatigável
romance, o oblíquo JYui Pen. Confrontei centenas de
manuscritos, corrigi erros que a negligência dos copistas
introduziu, conjeturei o plano desse caos, restabeleci, açre-

dite^resta^elejcer^A.ordem-prirnoxdial, traduzi a obra toda:
consta-me que não usa uma só vez a palavra tempo. A
explicação é óbvia:_OJaxdim-de^.cxim.inhoí que .seMiurcam

Jorge Luis Borges
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é uma imagem incompleta, mas não falsa^do_univgrsp_tal
çpjno_^co^biâ,_Ts'ui Pe©. Diferentemente de Newton e
de Schopenhauer, seu antepassado não_acreditava num
tempo uniforme^^abspluto. Acreditava em Jnfjnj_tas--séries
dejempps, numa rede crescente e vertiginosa de tempos
djvei_geriies.,jGOjim^^
Essa trama de tem
pos que se aproximam, se bifurcam, jse.çjjrlam ou que
secularmente se ignoram, abrange todas_as possibilidades.
Não existimos na m^iõrTã^esseT~têmpos; nalguns existe

O Jardim de Caminhos que se jSifurcam

8^5.

O resto é irreal, insignificante. Madden irrompeu',
prendeu-me. Fui condenado à forca. Aborninavelmente

venci: "comuniquei a Berlim o nome secreto da cidade que
deviam atacar. Ontem a bombardearam; lj a notícia nos
mesmos jornais em que apresentaram à Inglaterra o enig-

mãndõ~iábíõ]sinólogo Stephen Albert, que morrera assassinado por um desconhecido, Yu Tsun. O Chefe decifrou esse
enigma. Sabe que meu problema era indicar (através do

o senhor e não eu.. Noutros, eu, não o senhor; noutros, os

estrépito da guerra) a cidade que se chama Albert e que
não achei ouj^jneip_a não ser matar uma pessoa com

dois.. Neste^_qjje_jujrrOicãsZIIav_

essenonie. Não sabe (ninguenTpode saber) minha imensa

o

senhor chegou a minha„casa; noutro, o senhor, ao atravessar o jardim, en(^ontrou-me_morto; noutrò,_digoj2stas
mesmas .palavras, mas_spu ura erro, um fantasma.
—

Em todos —

articulei com um certo temor —

agradeço e venero sua recriação do jardim de Ts'ui Pen.
—

Não em todos — murmurou com um sorriso. —

O^tempo se^ bifurca perpetuamente para inumeráveis futuros. Num deles sou seu inimigo.
Voltei a sentir aquela pululagão de que falei. Pare

ceu-me que o úmido jardim que rodeava a casa estava

saturado até o infinito de pessoas invisíveis. Essas pessoas
eram Albert J^eu, secretos, ataréfados e multiformes em
outras dimensões de tempo. Alcei os olhos e o tênue pesa
delo se dissipou. No amarelo ejiegro^ja^djmJ_iayj_ajL_m^
homem; mas esse homem era forte como uma estátua,

mas esse homem avançava pelo caminho e era_p_Cap..

Richard (Madden.
— O futurojâjexiste — respondi — mas eu_sou„seu
amigo, Posso examinar de novn a parta?
Albert levantou-se. Alto, abriu a gaveta da alta escri
vaninha; deu-m_L_por um jmomento as costas. Eu havia
preparadoLOjevólyer. Disparei com.p^maior_çuidadg: Al

bert se desaprumou, sem uma queixa, imediatamente.
Juro que sua morte foi instantânea: uma fulminação.

contrição e cansaço."
^
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