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9

O pé da múmia
THÉOPHILE GAuTIER

P
ara matar o tempo, eu havia entrado numa dessas lojas de 
vendedores de curiosidades, chamadas de bricabraque na 
gíria parisiense, tão perfeitamente incompreensível para o 

resto da França.
Você sem dúvida já deve ter espiado, por trás dos vidros, al-

guma dessas lojas, que se tornaram numerosas depois que virou 
mo  da comprar móveis antigos e que o mais insignificante corre-
tor a cha que precisa ter o seu “quarto Idade Média”.

Era um lugar a meio caminho entre ferro-velho, loja de tape-
cei  ro, laboratório de alquimista e ateliê de pintor. Nesses antros 
mis   teriosos, onde as persianas filtram uma prudente meia-luz, o 
que há de mais notoriamente antigo é a poeira; as teias de aranha 
são mais autênticas que as guipuras*, e a velha madeira de perei-
ra  é mais nova que o jovem mogno recém-chegado da América.

A loja desse vendedor de bricabraque era uma verdadeira ba-
rafunda; todos os séculos e todos os países pareciam ter mar cado 
um encontro ali dentro [...].

* Rendas de linho ou seda com relevo em forma de arabescos.
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O vendedor me seguia com precaução na tortuosa passagem 
entre as pilhas de móveis, aparando com as mãos o perigoso 
voo das abas de meu casaco, vigiando meus cotovelos com uma 
inquieta atenção de antiquário e usurário.

Ele tinha uma aparência singular: um crânio imenso, brilho -
so como um joelho, circundado por uma auréola rala de cabelos 
brancos que ressaltavam mais ainda o tom salmão-claro de sua 
pe le, dando-lhe um falso ar de bonomia patriarcal, corrigida, 
aliás, pelo brilho dos olhinhos amarelos que tremeluziam nas 
órbi tas como dois luíses de ouro imersos em mercúrio. [...] Suas 
mãos magras, esguias, com veias azuladas, cheias de nervos sa-
lien   tes co mo cordas no braço de um violino, com unhas em gar-
ra se me lhantes às das asas membranosas dos morcegos, tinham 
um mo vimento de oscilação senil, perturbador de ver; mas aque-
las mãos agitadas por tiques febris se tornavam mais firmes que 
te nazes de aço ou pinças de lagosta quando erguiam algum ob-
jeto precioso, um cálice de ônix, um copo de Veneza ou uma 
ban deja de cristal da Boêmia [...].

— O senhor não comprará nada 
hoje? Tenho aqui um punhal malaio de 
lâmina ondulada como uma chama; 

veja as ra nhuras para o sangue escorrer, os den tes em sen tido in-
verso para arrancar as entranhas ao retirar-se o punhal; é uma ar-
ma cruel, de belo feitio, que ficaria muito bem com seus tro féus; 
esta espada de duas mãos é belíssima, foi de Josepe de la He ra, 
e es ta espada longa de copo ren dilhado, que obra magnífica!

— Não, tenho armas e instrumentos de carnificina em número 
suficiente; estou procurando uma estatueta, um objeto qualquer 
que possa ser utilizado como peso de papel, pois não suporto as 
bu gigangas de bronze vendidas nas papelarias e in   va riavelmente 
encontradas sobre todas as escrivaninhas.

O velho gnomo, fuçando em suas velharias, espalhou à minha  
frente bronzes antigos ou supostamente antigos, pedaços de ma-
la quita no formato de pequenos ídolos hindus ou chineses, es-
pécies de joão-teimoso de jade, representações de Brahma ou 
Vishnu maravilhosamente apropriadas para a função, bem pou co 
divina, de manter jornais e cartas no lugar.

Eu hesitava entre um dragão de porcelana todo constelado 
de verrugas, a boca ornada de presas e barbilhos, e um peque-
no amu leto mexicano incrivelmente medonho, representando ao 
na tu ral o deus Vitzliputzli, quando avistei um pé encantador que 
a princípio tomei por um fragmento de Vênus antiga.
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Ele tinha o belo tom alaranjado e castanho-avermelhado que 
confere ao bronze florentino um aspecto quente e vivaz, tão pre-
ferível ao tom verde-acinzentado dos bronzes comuns, que facil-
men te poderiam ser tomados por estátuas em putrefação; reflexos 
acetinados tremeluziam sobre suas formas, arredondadas e polidas 
pelos beijos amorosos de vinte séculos, pois devia tratar-se de um 
bronze de Corinto, uma obra da melhor época, talvez uma peça 
de Lísipo!

— Este pé me servirá — disse ao vendedor, que me olhou 
com ar irônico e dissimulado, estendendo-me o objeto solicitado 
para que eu pudesse examiná-lo à vontade.

Fiquei surpreso com sua leveza; não era um pé de metal, mas 
um pé de carne, um pé embalsamado, um pé de múmia: olhan-
do de perto, era possível distinguir a textura da pele e o quase 
imper cep tível relevo impresso pela trama das bandagens. Os de-
dos eram fi nos, delicados, e terminavam em unhas perfeitas, lim-
pas e trans parentes, como ágatas; o polegar, um pouco separado, 
se opu nha harmoniosamente ao plano dos outros dedos, à ma-
neira an tiga, e conferia ao pé uma delicadeza, uma elegância de 
pé de pás saro; a planta, levemente riscada por veios invisíveis, re-
velava nun ca ter to cado o chão, e só ter entrado em contato com 
as mais fi nas es tei ras de juncos do Nilo e os mais macios tapetes 
de pele de pantera.

— Ha! Ha! O senhor quer o pé da princesa Hermonthis — 
disse o vendedor com uma estranha risada, fixando sobre mim 
seus olhos de coruja. — Ha! Ha! Ha! Para peso de papel! Ideia 
original, ideia de artista. Quem tivesse dito ao velho faraó que o 
pé de sua filha adorada serviria de peso de papel o teria sur-
preendido, quando ele mandou que uma montanha de granito 
fosse escavada para lá dentro colocar o triplo caixão pintado e 
dourado, todo coberto de hieróglifos com belas pinturas do 

julgamento das almas — acrescentou o pequeno e singular ven-
dedor a meia-voz, como se estivesse falando consigo mesmo.

— Quanto o senhor quer por este fragmento de múmia?
— Ah! O mais caro que puder, pois se trata de uma peça 

esplên dida; se eu tivesse o par, o senhor não o levaria por menos 
de qui nhen tos francos: não há nada mais raro que a filha de um 
fa raó.

— Certamente não se trata de algo comum; mas, afinal, quan-
to o senhor quer? Antes preciso avisá-lo de que meu tesouro se 
cons   ti tui de apenas cinco luíses; comprarei tudo o que cinco luí-
ses puderem comprar, nada mais. O senhor pode examinar os 
bolsos in ternos de meu colete, e meus compartimentos mais ín-
timos, que não encontrará nem mesmo uma miserável moeda de 
cinco francos.

— Cinco luíses pelo pé da princesa Hermonthis é pouco, 
mui to pouco, na verdade. Trata-se de um pé autêntico — disse o 
vendedor balançando a cabeça e girando os olhos nas órbitas. — 
Vamos, leve-o, e ainda lhe dou a embalagem de presente —  
acres centou, enrolando-o num velho pano adamascado —; mui-
to bonito, damas co verdadeiro, damasco das Índias, que nunca 
foi tingido de novo, forte, macio — murmurava passeando os de-
dos pelo tecido puído, com um resquício de hábito comercial 
que o fazia elogiar um objeto de tão pouco valor que ele mes-
mo o con siderava digno de ser dado.

Ele colocou as moedas de ouro numa espécie de bolsa medie-
val presa à cintura, repetindo:

— O pé da princesa Hermonthis para servir de peso de pa-
pel!

Depois, fixando em mim suas pupilas fosfóricas, disse numa 
voz estridente como o miado de um gato que acabou de engolir 
uma espinha:
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— O velho faraó 
não ficará contente, ele 

amava a filha, o gran de 
ho mem.
— O senhor fala co mo se 

fosse seu contemporâneo. Apesar 
de velho, o senhor não é do tempo das 

pirâmides do Egito — respondi-lhe r indo, da 
porta da loja.

Voltei para casa bastante satisfeito com minha aquisição.
Para fazer bom uso dela imediatamente, coloquei o pé da di-

vina princesa Hermonthis sobre uma pilha de papéis. Eram es-
boços de versos e um mosaico indecifrável de rasuras: artigos 
co meçados, cartas esquecidas e engavetadas, algo que acontece 
com frequência com os distraídos. O efeito era encantador, bi-
zarro e romântico.

Satisfeitíssimo com aquele embelezamento, desci para a   rua 
e fui passear com a gravidade apropriada e o orgulho de um 
 homem que tem, sobre todas as pessoas por quem passa, a 

extraordinária vantagem de possuir um pedaço da princesa Her-
monthis, filha de faraó.

Achei soberanamente ridículos todos aqueles que não pos-
suíam, como eu, um peso de papel tão notoriamente egípcio; e ter 
um pé de múmia em cima da escrivaninha me parecia a verdadei-
ra ocupação de um homem sensato.

Felizmente, o encontro com alguns amigos me distraiu do en-
tusiasmo de comprador recente; fui jantar com eles, pois teria si-
do difícil jantar sozinho.

Quando voltei, à noite, com a cabeça raiada de veias cinza-pe-
roladas, uma vaga baforada de perfume oriental despertou deli-
cadamente meu aparelho olfativo; o calor do quarto aquecera o 
natrão, o betume e a mirra nos quais os embalsamadores que 
extra íam as vísceras dos cadáveres tinham banhado o corpo da 
princesa; era um perfume doce e penetrante, um perfume que 
quatro mil anos não tinham conseguido evaporar.

O sonho do Egito era a eternidade: seus odores têm a solidez 
do granito e duram tanto quanto.

Em pouco tempo eu bebia a grandes goles no negro cálice do 
sono; durante uma hora ou duas tudo permaneceu opaco, o es-
quecimento e o vazio me inundaram com suas ondas escuras.

Enquanto isso, minha escuridão intelectual se iluminou, os 
sonhos começaram a me visitar em seu voo silencioso.

Os olhos de minha alma se abriram, e vi meu quarto tal co-
mo ele realmente era: eu poderia acreditar-me acordado, mas 
uma vaga sensação me dizia que eu estava dormindo e que algu-
ma coisa estranha estava prestes a acontecer.

O cheiro da mirra aumentara, e eu sentia uma leve dor de ca-
beça que, muito sensatamente, atribuí a algumas taças de cham-
panhe que tínhamos bebido aos deuses desconhecidos e a nos-
sos futuros sucessos. 
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Eu olhava para o quarto com uma expectativa aparentemente 
injustificada; os móveis estavam nos lugares exatos, a lamparina 
queimava sobre o pedestal, suavemente destacada pela brancura 
leitosa de seu globo de cristal fosco; as aquarelas brilhavam sob 
os vidros da Boêmia; as cortinas pendiam languidamente: tudo 
parecia adormecido e tranquilo.

No entanto, ao fim de alguns instantes, esse interior tão cal-
mo pareceu se agitar, os madeirames estalaram furtivamente; a le-
nha embaixo das cinzas soltou de repente um jato de gás azul, e 
os discos das braçadeiras das cortinas pareciam olhos de metal 
atentos como eu às coisas que iam acontecer.

Meus olhos me levaram por acaso para a mesa sobre a qual eu 
colocara o pé da princesa Hermonthis.

Em vez de estar imóvel, como convém a um pé embalsamado 
há quatro mil anos, ele se agitava, se contraía e saltitava sobre os 
papéis como uma rã assustada: parecia em contato com uma pi-
lha voltaica; eu ouvia com muita nitidez o ruído seco produzido 
por seu pequeno calcanhar, duro como um casco de gazela.

Fiquei bastante descontente com minha aquisição, amante 
que sou de pesos de papel sedentários, e achei pouco natural ver 
pés passearem sem as pernas, começando a sentir algo que mui-
to se assemelhava ao medo.

De repente, vi mexer a dobra de uma das cortinas, e ouvi co-
mo que o caminhar de alguém num pé só. Preciso confessar que 
senti calor e frio, alternadamente; que senti um vento inesperado 
nas costas, e que meus cabelos, arrepiados, fizeram minha touca 
de dormir cair dois ou três passos atrás de mim.

As cortinas se entreabriram, e vi avançar a figura mais estra-
nha que se possa imaginar.

Era uma jovem de pele café com leite, como a dançarina in-
diana Amani, de uma beleza perfeita que lembrava o tipo egí    pcio 

mais puro; tinha olhos amendoados de cantos elevados e 
sobran ce lhas tão negras que pareciam azuis, o nariz era de um 
feitio de li ca do, qua se grego pela elegância, e ela poderia ser to-
mada por uma estátua de bronze de Corinto, se a proeminência 
das maçãs do rosto e o formato um pouco africano da boca não 
permitissem reconhe cer, sem sombra de dúvida, a raça hieroglí-
fica das margens do Nilo.

Os braços finos e fusiformes, como o das moças muito jo-
vens, eram circundados por argolas de metal e contas coloridas; 
os cabelos estavam trançados em cordões, e sobre o peito pendia 
um ídolo de argila verde com um chicote de sete pontas que per-
mitia reconhecer Ísis, condutora das almas; uma placa de ouro 
brilhava em sua fronte, e alguns vestígios de maquiagem transpa-
reciam sob o tom acobreado de suas bochechas.

Quanto à sua roupa, era muito estranha.
Imagine uma tanga de bandagens ornadas com hieróglifos 

pretos e vermelhos, engomadas com betume e que pareciam per-
tencer a uma múmia recém-desenfaixada.

Por um desses saltos de pensamento tão frequentes nos so-
nhos, ouvi a voz estridente e rouca do vendedor de bricabraque, 
que repetia como um refrão monótono a frase que ele dissera na 
loja com uma entonação tão enigmática: “O velho faraó não fica-
rá contente, ele amava a filha, o grande homem”.

Particularidade estranha e que não me tranquilizou nem um 
pouco: a aparição tinha um único pé, a outra perna acabava no 
tornozelo.

Ela se dirigiu para a mesa onde o pé da múmia se agitava e 
remexia com redobrada rapidez. Chegando lá, apoiou-se na bor-
da, e vi uma lágrima brotar e encher seus olhos.

Embora não falasse, percebi claramente o que estava pen-
sando: ela olhava para o pé, pois era de fato o seu, com uma 
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expressão  de tristeza graciosa infinitamente bela; mas o pé sal-
tava e corria de um lado para o outro como se fosse impelido por 
molas de aço.

Por duas ou três vezes ela estendeu a mão para pegá-lo, mas 
não conseguiu.

Estabeleceu-se então, entre a princesa Hermonthis e seu pé, 
que parecia dotado de vida própria, um diálogo muito estranho 
em copta antiquíssimo, o mesmo idioma que se falava, há trinta 
séculos, nos túmulos subterrâneos do país de Seth. Ainda bem 
que, naquela noite, eu conhecia o copta perfeitamente.

A princesa Hermonthis disse, num tom de voz doce e vibran-
te como uma sineta de cristal:

— Ah, meu querido pezinho, você está sempre fugindo de 
mim, mesmo eu tendo cuidado bem de você. Eu o banhava em 
água perfumada, numa bacia de alabastro; eu lixava seu calca-
nhar com uma pedra-pomes embebida em óleo de palmeira, suas 
unhas eram cortadas com alicates de ouro e polidas com dentes 
de hipopótamo. Eu tinha o cuidado de escolher para você sapa-
tos bordados e pintados, de pontas curvas, que causavam inveja 
em todas as jovens do Egito; você tinha em seus dedos anéis re-
presentando o escaravelho sagrado, e carregava um dos corpos 
mais leves que um pé preguiçoso poderia desejar.

O pé respondeu, contrariado e triste:
— Você sabe muito bem que tenho um dono, fui adquirido 

e comprado; o velho vendedor sabia o que estava fazendo, ele 
nunca a perdoou por ter se recusado a desposá-lo: foi assim que 
ele se vingou. O árabe que arrombou seu sarcófago real no poço 
subterrâ   neo da necrópole de Tebas foi enviado por ele, que que-
ria impedi-la de comparecer à reunião dos povos das trevas, nas 
cidades infe rio res. Você tem cinco moedas de ouro para me 
comprar de volta?

— Infelizmente, não! Minhas pedrarias, meus anéis, minhas 
bolsas de ouro e prata, tudo me foi roubado — respondeu a 
princesa Hermonthis, com um suspiro.

— Princesa — exclamei então —, nunca fiquei injustamente 
com o pé de ninguém: apesar de não ter os cinco luíses que ele me 
custou, eu o devolvo de bom grado; ficaria desesperado em dei xar 
manca uma pessoa tão amável quanto a princesa Hermonthis.

Proferi esse discurso num tom regencial e trovadoresco que 
deve ter surpreendido a bela egípcia.

Ela voltou para mim um olhar cheio de reconhecimento, e 
seus olhos se iluminaram com reflexos azulados.

Ela pegou o pé, que, desta vez, não resistiu, como uma mu-
lher que vai calçar uma bota, e ajustou-o à sua perna com bas-
tante destreza.

Terminada a operação, deu dois ou três passos no quarto, pa-
ra ter certeza de que não mancava mais.

— Ah! Como meu pai, que ficou tão triste com minha muti-
lação, ficará contente. Já no dia de meu nascimento, ele colocou 
um povo inteiro a trabalhar na escavação de um túmulo para 
mim, tão profundo que pudesse me conservar intacta até o dia 
supremo em que as almas serão pesadas na balança do Amenti, 
a morada dos mortos.

— Venha comigo até meu pai, ele o receberá bem, o senhor 
me devolveu meu pé.

Achei a proposta bastante natural. Vesti um roupão com de-
senhos de grandes folhagens, que me dava um ar bastante faraô-
nico; calcei apressadamente chinelas turcas e disse à princesa 
Hermonthis que estava pronto para segui-la.

Hermonthis, antes de partir, tirou do peito a pequena figura 
de argila verde e depositou-a sobre as folhas dispersas que co-
briam a mesa.
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— Nada mais justo — disse ela sorrindo — que eu substitua 
seu peso de papel.

Ela me estendeu a mão, que era macia e fria como uma pele 
de cobra, e partimos.

Voamos por algum tempo, rápidos como flechas, num am-
biente fluido e cinzento, onde silhuetas pouco delineadas passa-
vam à direita e à esquerda.

Em certo momento, vimos apenas água e céu.
Alguns minutos depois, obeliscos começaram a despontar, 

portões, rampas ladeadas por esfinges se desenharam no horizon-
te. Tínhamos chegado.

A princesa me conduziu a uma montanha de granito rosa, on-
de havia uma abertura estreita e baixa que teria sido difícil dife-
renciar das fissuras da pedra se duas estelas ornadas com escul-
turas não a identificassem.

Hermonthis acendeu uma tocha e se pôs a andar à minha 
frente.

Eram corredores talhados na rocha nua; as paredes, cobertas 
com painéis de hieróglifos e cortejos alegóricos, deviam ter mobi-
lizado milhares de braços por milhares de anos; aqueles corredo-
res, de comprimento interminável, desembocavam em câmaras 
quadradas, no meio das quais havia poços escavados, por onde 
descíamos por meio de grampos ou escadas em espiral; esses po-
ços nos conduziam a outras câmaras, de onde saíam outros corre-
dores igualmente pintados com gaviões, serpentes enroladas, figu-
ras em tau, báculos, barcas místicas, trabalho prodigioso que 
ne  nhum olho vivo devia ver, intermináveis legendas de granito 
que somente os mortos tinham tempo de ler durante a eternidade.

Por fim chegamos a uma sala tão ampla, tão enorme, tão des-
mesurada, que não era possível avistar seus limites; fileiras de co-
lunas monstruosas se estendiam a perder de vista, entre as quais 

tremeluziam lívidas estrelas de luz amarela: esses pontos brilhan-
tes revelavam profundezas incalculáveis.

A princesa Hermonthis continuava me segurando pela mão e 
sau  dava graciosamente as múmias que conhecia. Meus olhos se 
acostumavam àquela meia-luz crepuscular, e começaram a discer-
nir os objetos. Vi, sentados em tronos, os reis das raças sub ter râ-
neas: eram anciãos secos, enrugados, apergaminhados, negros de 
nafta e betume, com coroas de ouro, cobertos com pei to rais e gor-
jais, cravejados de pedras e com olhos de uma fixidez de esfinge 
e longas barbas esbranquiçadas pela neve dos séculos: atrás de les, 
seus súditos embalsamados se mantinham em pé na posição ere-
ta e constrita da arte egípcia, mantendo eternamente a ati tu de 
prescrita pelo códice hierático; atrás dos súditos, os gatos, íbis e 
crocodilos da época miavam, batiam as asas e gemiam, tor na  dos 
ainda mais monstruosos pelas bandagens que os envolviam.

Todos os faraós estavam presentes, Quéops, Quéfren, Psamé-
tico, Sesóstris, Amenófis; todos os negros governantes das pirâ-
mides e dos túmulos subterrâneos; sobre um estrado mais ele-
vado sentavam o rei Cronos e Ziusudra, contemporâneo 
do dilúvio, e Tubalcaim, que o precedeu.

A barba do rei Ziusudra crescera a tal 
ponto que dava sete voltas na mesa de 
granito sobre a qual ele se apoiava, 
sonhador e sonolento.
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um pouco adiante, num vapor poeirento, para além do ne-
voeiro das eternidades, distingui vagamente os setenta e dois reis 
pré-adâmicos com seus setenta e dois povos desaparecidos.

Depois de me deixar absorver por al guns minutos esse es-
petá culo vertiginoso, a prince sa Hermonthis me apresentou ao 
faraó seu pai, que me fez um cumprimento com a cabeça ex-
traordinariamente majestoso.

— Encontrei meu pé! Encontrei meu pé! — gritava a prince-
sa, batendo as pequenas mãos uma na outra, com todos os sinais 
de uma grande alegria. — Este senhor que o devolveu.

As raças Kemé e Nahasi, todas as nações negras, bronzeadas, 
acobreadas, repetiam em coro:

— A princesa Hermonthis encontrou seu pé!
O próprio Ziusudra se comoveu: ergueu a pálpebra entorpe-

cida, passou os dedos pelo bigode e pousou em mim o olhar car-
regado de séculos.

— Por Oms, cão dos Infernos, e por Timei, filha do Sol e da 
Verdade, aqui temos um corajoso e digno rapaz — disse o faraó, 
estendendo na minha direção o cetro terminado numa flor de ló-
tus. — O que você quer como recompensa?

Valendo-me da audácia que os sonhos concedem, quando 
nada parece impossível, pedi-lhe a mão de Hermonthis: a mão 
pelo pé me parecia uma recompensa antitética de muito bom 
gosto.

O faraó esbugalhou os olhos de vidro, surpreso com meu gra-
cejo e meu pedido.

— De que país você é e qual a sua idade?
— Sou francês e tenho vinte e sete anos, venerável faraó.
— Vinte e sete anos! E ele quer casar com a princesa Her-

monthis, que tem trinta séculos! — exclamaram ao mesmo tem-
po todos os tronos e todos os círculos das nações.

Hermonthis pareceu ser a única a não achar meu pedido in-
conveniente.

— Se você ao menos tivesse dois mil anos — continuou o 
velho rei —, eu lhe concederia de bom grado a princesa, mas a 
desproporção é grande demais e, além disso, nossas filhas pre-
cisam de maridos que durem, vocês não sabem mais se conser-
var: os últimos que foram trazidos, há apenas quinze séculos, 
não passam de um punhado de cinzas; veja, minha carne é dura 
como ba salto, meus ossos são barras de ferro. Assistirei ao últi-
mo dia do mundo com o corpo e o rosto que tive em vida; mi-
nha filha Hermonthis durará mais que uma estátua de bronze. 
Neste dia, você terá o último grão de suas cinzas espalhado pelo 
vento, e a própria Ísis, que soube encontrar os pedaços de Osí-
ris, terá dificuldade de reconstituir seu corpo. Olhe como ainda 
sou vigoroso e como meus braços são firmes — disse ele, sacu-
dindo minha mão com veemência, cortando meus dedos com 
meus anéis.

Ele me apertou com tanta força que despertei, e vi meu ami-
go Alfred me puxando o braço e sacudindo para me acordar.

— Vamos, grande dorminhoco! Será preciso carregá-lo para 
o meio da rua e lançar fogos de artifício nos seus ouvidos? Passa 
do meio-dia, você não lembra que havia prometido me buscar 
para vermos os quadros espanhóis do sr. Aguado?

— Meu Deus! Tinha me esquecido — respondi, vestindo-me. 
— Podemos ir: estou com a autorização aqui em cima de minha 
escrivaninha.

Avancei para pegá-la; mas imagine meu espanto quando, no 
lugar do pé de múmia que eu havia comprado na véspera, vi a 
pequena figura de argila verde colocada em seu lugar pela prin-
cesa Hermonthis!
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