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PREFÁCIO 
 
 

José Augusto Braga 
 
 

 
 Depois de quatro meses desaparecido, Eduardo Ceará entrou esfarrapado e 
abatido em uma aula de Direito Comercial 6 e simplesmente disse: 
 - As notícias de minha morte foram exageradas.  
 Trazia nos braços um maço de papéis amarrotados, cheio de garatujas, que, 
segundo ele, eram os originais de um trabalho que acabara de terminar. Quando ele se 
sentou ao meu lado, com seu ar entusiasmado, já sabia o que queria: um prefácio. 
 Depois de toda a confusão com o lançamento de “Dário: uma Biografia Não-
Autorizada”, prometi nunca mais prefaciar um livro de Ceará. Ele implorou, disse que 
era a última vez, que apenas eu saberia encontrar o tom apropriado, e, como sempre, 
jurou que se tratava de “um trabalho tão revelador que pode mudar o destino de nossas 
vidas!”. Eu não queria saber. O assunto estava fora de cogitação. E, se aceitei ler uma 
cópia do rascunho original, foi por educação.  
 Quando li o texto, percebi que ele continha todas as características tradicionais 
do estilo do autor - megalomania, auto-referência, a difusa impressão de que uma 
ameaça de proporções inauditas paira sobre o futuro da humanidade - nada que possa 
surpreender quem conhece o conjunto de suas obras. Porém, à medida que a leitura 
avança, percebe-se o encaixe de certos elementos que, definitivamente, não parecem ter 
se originado da mente de Ceará.  
 Quando ele me disse pela primeira vez que havia tido acesso a um “depoimento 
histórico que lança luz sobre a gênese do Caso dos Exploradores de Cavernas”, tive 
certeza quase absoluta de que se tratava de mais uma armação sensacionalista sua. Mas 
a leitura me inclinou a acreditar no contrário. Conheço sua imaginação. Ele não teria 
capacidade de inventar tantos elementos históricos – usando embasamentos verossímeis 
– para depois reuni-los num todo coerente e crível.   

Em textos Ceará, deve-se sempre encarar com cautela afirmações reveladoras. 
Mas eu confesso que, desta vez, fui fisgado pelas indagações que ele lançou. Seria 
possível que o “Caso dos Exploradores” fosse realmente inspirado em acontecimentos 
históricos, como ele sugeriu? Teria Lon Fuller realmente envolvimento com facções 
secretas? E, principalmente, seria verdadeiro o testemunho de Herman Holmes? 
Eduardo, que alega ter uma fotocópia do original, jura que sim. 
 Tomei pessoalmente a precaução de conferir as fontes do trabalho.  Entrei 
mesmo em contato com quem Ceará diz ser sua principal informante. Os documentos 
pareceram-me legítimos, e a Srta. Barbosa, por telefone, confirmou a versão do autor. 
Pelo menos desta vez, ele não estava mentindo.  
 Só concordei em prefaciar este livro porque percebi que, se existe algo de falso 
no todo, certamente não se deve à má fé do autor. Ceará pode ter se equivocado em suas 
pesquisas, ou ter usado documentos falsos, mas estou seguro de que ele acredita em 
cada linha que escreveu, e que tem uma fé cega na veracidade do documento que 
contém o relato de Herman Holmes.   
 De uma forma ou de outra, se as teorias deste trabalho não forem verdadeiras, 
algo é certo: seus desdobramentos são envolventes. Se o leitor ainda estiver 
desconfiado, que veja este livrinho pelo menos como uma deliciosa e interessante trama 
de suspense. A diversão é garantida. 
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 Não gostaria de aborrecer o leitor com minúcias desnecessárias sobre minhas 
investigações, porém, à luz da gravidade das afirmações que farei, não posso prescindir 
de alguns esclarecimentos.  
 Na Casa de Tobias Barreto, todos estão familiarizado com o opúsculo de Lon L. 
Fuller, o Caso dos Exploradores de Cavernas. As peripécias dos aventureiros da 
sociedade espeleológica e o trágico desfecho a que chegou sua última expedição vêm 
emocionando e alimentando o imaginário dos estudantes há gerações. Quem não se 
perguntou, lendo o livrinho, se os juízes de Suprema Corte de Newgarth iriam ou não 
confirmar a decisão de primeira instância que condenara os acusados à forca? Quem não 
se surpreendeu quando o chefe do Executivo daquela nação imaginária se recusou a 
conceder indulto aos personagens? Falta pouco, no meio jurídico recifense, para a obra 
se tornar um clássico. 
 Usado em mais de três mil universidades ao redor do mundo, o trabalho de Lon 
Louvois Fuller – professor de Filosofia do Direito em Harvard e autor do também 
célebre The Morality of Law - descreve em pormenores a desventura de cinco 
exploradores de cavernas do ano 4300 que, por causa de um desabamento, ficaram por 
quase quarenta dias presos no interior de uma gruta. Temendo morrer por inanição antes 
do resgate, um dos cientistas – Roger Whetmore - sugere uma medida desesperada de 
sobrevivência. Ele propõe que um dos exploradores seja escolhido, por um lance de 
dados, para ser sacrificado e servido como alimento aos companheiros. Após vários 
desentendimentos, eles tiram a sorte e, ironicamente, é exatamente Roger Whetmore, o 
idealizador do estratagema, quem tem o infortúnio de ser escolhido. Ele é morto e 
devorado.  
 Publicada pela primeira vez no Harvard Law Review Vol. 62, No. 4, em 
fevereiro de 1949, esta macabra narrativa serve de pretexto para que o autor esmiúce 
juridicamente o caso, apresentando a visão de cinco juízes de um tribunal fictício – os 
quais, sem chegar a um consentimento, apóiam suas decisões em argumentos 
discordantes.  No desenrolar da obra, mencionam-se e esclarecem-se conceitos como os 
de contrato social, direito natural, legalismo, moral vs. Direito, etc.   
  Meu envolvimento pessoal com o livrinho foi singular desde o começo. Muito 
mais que meus colegas, senti-me tocado pelo sofrimento dos protagonistas e pelos 
malabarismos retóricos daqueles que tinham o poder de decidir sobre suas vidas. O 
curioso, entretanto, é que, ao contrário do que seria de se esperar de um calouro recém 
ingresso no mundo da argumentação jurídica, eu estava mais inclinado a fantasiar sobre 
os pormenores da expedição do que propriamente a me interessar pelas doutrinas 
jurídicas construídas a partir do enredo. Fiquei mesmo, por uns tempos, um pouco 
obcecado pelo desenrolar da trama e, principalmente, por certas incoerências que 
identifiquei na narrativa.  
 Ora, como sobreviver por quarentas dias em uma caverna onde não existia – 
como deixa claro o autor logo no início do livro – qualquer tipo de substância animal ou 
vegetal? Acima de tudo, haveria sérias complicações para conseguir água. Em cavernas, 
é comum haver afloramentos de lençóis freáticos, porém, este tipo de fenômeno 
dificilmente ocorre próximo à superfície. Para conseguir água, eles teriam que se afastar 
da entrada, valendo-se das lanternas elétricas para se guiarem nos labirintos 
subterrâneos. Isto, mais cedo ou mais tarde, esgotaria as baterias, por maior que fosse 
seu suprimento. Sem luz, como buscar água? Também, como eles veriam o resultado do 
lance de dados que decidiria quem deveria morrer?  
 Jamais consegui me livrar completamente das fortes impressões que a leitura do 
Caso dos Exploradores me deixou. Embora as responsabilidades da faculdade me 



obrigassem a dedicar minha atenção a temas mais imediatos, nunca me livrei 
completamente deste peculiar interesse.  
 Somente muito tempo depois, quando já estava perto de me formar, esbarrei com 
um fragmento de informação que trouxe à tona meu antigo fascínio pelo “Caso”. 
Acontece que, nos intervalos de meus estudos acadêmicos, dedico-me, diletantemente, a 
certas leituras pouco usuais, como textos ocultistas, a história e ritualística de 
sociedades secretas, etc. Quase por acaso, deparei com uma citação que me serviu de 
deixa para descobertas posteriores.  
 Entre uma prova e outra de Comercial, lia distraidamente a história dos 
Illuminati na América do Norte, em um calhamaço até interessante editado pela 
Garamond, da Itália. Folheando biografias dos membros mais ilustres, descobri que o 
autor do “Caso”, Lon Fuller, não apenas fazia parte da ordem, mas era adepto de uma de 
suas correntes místicas, a “Grande Espiral”, cujos membros são, em sua grande maioria, 
ligados à escola de Direito de Harvard. Fiquei transtornado, não só por ter descoberto 
este dado inesperado da biografia do ilustre filósofo, mas também porque – talvez 
algum leitor mais atento recorde – “Grande Espiral” é citado no “Caso dos 
Exploradores” como sendo um evento histórico fictício – uma grande hecatombe na 
qual teriam morrido milhões de pessoas. O que poderia ter levado Fuller a incluir esta 
referência? Seria uma mensagem subliminar?  
 Esta casualidade trouxe à tona minhas antigas e recalcadas inquietações sobre o 
livrinho. Quase deixando de lado minhas outras responsabilidades, principiei uma 
meticulosa investigação não só sobre o autor, mas sobre qualquer informação verídica 
que estivesse ligada à redação do “Caso”.  

A primeira coisa que fiz foi reler o trabalho de Fuller. Logo no prefácio, escrito 
por Plauto Faraco de Azevedo à edição brasileira, consta que o caso fictício havia sido 
inspirado num caso real de 1842 (United States v. Holmes). Anotei esta referência em 
meu caderno de observações para conferir sua veracidade no futuro.  
 Meu segundo passo foi aprofundar-me na biografia do Fuller. Interessava-me, 
principalmente, o seu envolvimento com os Illuminati de Harvard e a misteriosa 
“Grande Espiral”. Encontrei facilmente muitas informações porque, por razões 
familiares, tenho acesso fácil a uma vastíssima, atualizada e bem catalogada biblioteca 
de ocultismo, teologia e filosofia.  
 A Grande Espiral foi fundada em 1821 por um grupo de intelectuais ligados à 
faculdade de Direito de Harvard. Mesmo nos anais dos Illuminati existe pouco material 
documentando suas atividades ou o perfil de seus membros. Existem, entretanto, 
indícios confiáveis de que ela esteve em plena atuação, no mínimo, até 1978, ano da 
morte de Fuller – o último grão-mestre conhecido. A partir desta data, as informações 
tornam-se ainda mais obscuras.    

Segundo as esparsas fontes disponíveis, a Grande Espiral surgiu de uma 
necessidade de congregação das correntes mais extremas dos Illuminati. Embora tenha 
permanecido desde o começo ligada à ordem principal, ela parece ter sempre gozado de 
uma razoável autonomia ritualística e financeira.  Cogita-se, inclusive, que, no começo 
do século XX, o célebre ocultista e sonhador Randolph Carter tenha se tornado membro, 
embora os biógrafos mais autorizados do “detentor da chave de prata” apontem um 
rompimento prematuro, resultante de desentendimentos doutrinários. Tradicionalmente 
se atribui o desligamento de Carter à insistência da Grande Espiral na prática de 
ocultismo negro.  
 Fuller, que faz parte dos Illuminati desde 1935, filiou-se à Grande Espiral 
quando a Segunda Guerra chegava ao fim. Sua atração pelo misticismo ocidental e, 
principalmente, pela Cabala, pode ser constatada em sua relativamente vasta obra 



mística, reunida num volume póstumo1 publicado em Boston, sua cidade natal. Além 
disto, há muito pouco material disponível suas atividades como ocultista. O material 
que existe na internet versa quase exclusivamente sobre sua carreira jurídica. Minhas 
investigações só voltaram a avançar quando tive a presença de espírito de pesquisar 
sobre o caso histórico de 1842 que inspirou Fuller (United States v. Holmes). A partir 
de então, as descobertas realmente intrigantes começaram.  
 Pelos poucos documentos digitalizados que encontrei, concluí que Fuller 
praticamente transcreveu os autos do processo original em seu trabalho. Mesmo os 
nomes dos juízes (Truepenny, Foster, Tatting, Keen, Handy) correspondem exatamente 
aos do Tribunal de Massachusetts, em 1842. Também o nome da vítima, Roger 
Whetmore, não foi alterado. Fuller apenas transferiu o caso para um tempo fictício, 
fazendo poucas adaptações em nome da verossimilhança. 
 O próprio autor, no pós-escrito, enfatiza que os eventos narrados são 
estritamente fictícios.  O que o levaria a mentir?  
 Uma das poucas informações que ainda consegui encontrar na internet foi a 
identidade do principal acusado: Herman Holmes, um renomado geólogo e engenheiro 
de ascendência inglesa que atuava em Providence. Como no livro, ele e dois 
companheiros2 foram acusados pela morte e canibalismo de Roger Whetmore. A 
narração de Fuller corresponde à dos autos do processo. 
 Meu interesse pelo “Caso” – que já não era pequeno - tomou proporções 
inesperadas a cada nova descoberta. Foi assustador descobrir que aquela narrativa 
macabra era real. Eu ansiava impacientemente por novas informações, mas era incapaz 
de ter acesso às fontes históricas que realmente me interessavam, já que o material 
disponível on line é limitado. O ideal seria ter acesso aos registros históricos do 
Tribunal da Massachusetts, mas não tinha idéia de como acessá-los. Até tenho alguns 
contatos no nordeste americano, mas seria um despropósito pedir a meus conhecidos um 
favor tão extravagante. Estava num beco sem saída.    
 Eu não conseguiria mais nada por esta linha de investigação. Fui obrigado a 
esquecer, pelo menos por ora, o processo que inspirara Fuller para recomeçar, sem 
grande entusiasmo, minhas investigações sobre a Grande Espiral. Foi um período 
bastante aborrecido. Passei quase três semanas atolado em volumes antigos,  
enfastiando-me com o inconfundível e pomposo estilo dos autores “iniciados”. 
Frustrava-me não conseguir filtrar, deste emaranhado de futilidades místicas, dados 
históricos relevantes. Pensei que talvez o meu acervo não estivesse sendo suficiente. 
 Em Recife, só existe uma biblioteca de ocultismo mais rica que a minha: ela 
pertence a um ricaço arrogante e inacessível, que, segundo consta, se considera 
templário. Não entrarei em detalhes sobre o que ousei fazer em meu desespero. 
Digamos apenas que fiz uma “consulta” noturna não-autorizada à biblioteca deste 
indivíduo. Tomei “emprestado” de seu acervo uma verdadeira preciosidade, algo de 
cuja existência eu sequer suspeitava: um exemplar original, de 1950, do “Catecismo da 
Grande Espiral” - principal texto doutrinário da facção.  

 Facções mais extremadas, principalmente as que praticam magia negra, são 
extremamente zelosas quanto a seus segredos (é comum membros deste tipo de 
sociedade fazerem juramentos de morte, após rituais arcanos. Quando um afiliado deixa 
vazar, por descuido ou traição, informações importantes, as retaliações costumam ser 
violentas). Um material como aquele não poderia ter sido simplesmente comprado. Para 

                                                 
1 Complete Mystical Essays, FULLER, Lon Louvois. Org. por Henry Alcott.  Boston, 1986 
2 Fuller menciona quatro réus. Acredito que isso se deva a um erro do autor. O processo original 
menciona três acusados, apenas.  



obtê-lo, seria preciso ter bons contatos dentro da ordem, e ainda assim... Imaginei que 
tipo de envolvimento poderia ter o dono daquela biblioteca com a ordem.  
 Se por um lado sou uma pessoa um pouco suscetível, por outro estou 
acostumado a lidar com temas que seriam perturbadores para a maioria das pessoas. 
Nada, porém, em meu vasto conhecimento de sociedades secretas e doutrinação 
ocultista poderia ter me preparado para o impacto da leitura daquele catecismo. Fiquei 
tão abalado que não tive condições de freqüentar a faculdade por uns tempos. Refugiei-
me em meu apartamento e comecei um desesperado e sistemático empenho para tentar 
resolver, não importava como, os mistérios que cada vez mais tomavam forma.   
 O mínimo que se pode dizer sobre a Grande Espiral é que ela é satanista. Não na 
acepção cristã deste termo, claro – ou seja: adoradores de uma entidade antropomórfica 
que encarna o mal - mas no sentido amplo de seguidores do caminho da mão esquerda. 
No plano ético, eles pregam que a moralidade média é uma limitação injustificável, e 
que o homem superior deve se libertar das amarras morais para desenvolver sua 
personalidade e impô-la aos fracos. Não se deve, todavia, confundir tais doutrinas com 
as da Igreja de Thelema, ou com os ensinamentos filosóficos de Nietzsche e Maquiavel. 
Ao contrário destas outras abordagens – que apenas sugerem a superação de uma moral 
hipócrita para se atingir possibilidades de existência mais amplas – a Grande Espiral 
prega uma fria, consciente e disciplinada exaltação do que há de mais baixo no espírito 
humano. Eles não reconhecem a grandeza na liberdade, mas na usurpação, no império 
de uma autoridade ilegítima e na aniquilação dos fracos.  
 O que mais me chocou, todavia, na Grande Espiral não foram suas pregações, 
mas sua ritualística. Seus ensinamentos são torpes, claro, mas estão dentro do que 
consideramos dentro dos limites da maldade humana. A simbologia da facção está além 
do impensável. Não saberia descrevê-la, mesmo se tentasse. Lendo o catecismo, sentia a 
influência de um conceito cosmológico de hediondez, de uma malevolência que 
reverbera do próprio universo, e não de mentes humanas. A este lado obscuro da 
existência os partidários dão o nome de Shub-Niggurath3. 
  Eis a legenda para uma gravura indecifrável que se encontra no catecismo: “Iä! 
Iä! Shub-Niggurath! The Black Goat [of the Woods] with a Thousand Young!”  
 Como ligar os farrapos de informação em que resultavam minhas pesquisas? 
Seria possível que a Grande Espiral tivesse influenciado Lon Fuller a escrever o Caso 
dos Exploradores, ou seria a referência que o autor faz no livro uma homenagem 
camuflada à facção? E haveria algum envolvimento entre Lon Fuller e o caso dos 
exploradores original (o de 1842) além do estritamente científico?   
 Buscando uma chave que servisse de conexão ao que eu já descobrira, decidi 
estudar mais a fundo a biografia de Herman Holmes.  Principiei, como sempre, pela 
internet e, como era de se esperar, encontrei muito pouco. Descobri apenas que ele não 
era americano, mas um londrino que emigrou para Providence quando tinha 30 anos. 
Todos seus familiares, incluindo sua única irmã, residiam na Inglaterra. Seu pai parece 
ter conseguido notoriedade como engenheiro, tendo participado da construção da 
Liverpool Railway. Por sugestão de um amigo americano, Holmes transferira-se para 
Providence, onde começava a florescer um foco de manufaturas e indústrias.   
 Sem ter acesso aos registros históricos de Londres, seria improvável conseguir 
maiores detalhes sobre Herman e sua família. Mas eu tinha uma esperança, pois uma 
associada da organização cultural de que faço parte (o NEPP) estava estudando na 

                                                 
3 Não foi a primeira vez que vi menção a esta entidade. Veja-se este trecho: “One squat, black temple of 
Tsathoggua was encountered, but it had been turned into a shrine of Shub-Niggurath, the All-Mother and 
wife of the Not-to-Be-Named-One. This deity was a kind of sophisticated Astarte, and her worship struck 
the pious catholic as supremely obnoxious.” BISHOP, Zelia. The Mound 



Inglaterra durante o período em que eu me dedicava a minhas pesquisas. Como se 
tratava de pessoa naturalmente interessada por temas históricos e assuntos arcanos, 
acreditei que pudesse ter boas chances.  
 Não posso expressar em palavras meus sentimentos de gratidão pela srta. 
Barbosa. Mal terminei de explicar minha situação (por MSN, claro), ela se ofereceu 
imediatamente a ir à Biblioteca do British Museum. Com solicitude e competência, ela 
coletou muito mais informação sobre a família Holmes do que eu jamais pensei obter.  
 Ignorando o regulamento e correndo riscos de ter problemas com a polícia 
inglesa, Camila tirou fotocópias de uma série de documentos originais do acervo do 
Museu Britânico, e os enviou pelo correio. O material era vasto, e acredito que nem 
mesmo minha benfeitora tenha se dado conta da relevância do que me estava 
endereçando. Incluía periódicos – que confirmara que a família de Herman gozava de 
certa notoriedade – quanto documentos pessoais, cartas, testamentos, diplomas. Lê-los 
foi enriquecedor, ainda que quase nenhuma destas fontes contivesse informações 
diretamente relacionadas à minha pesquisa. Mas eu encontrei, na miscelânea de textos, 
uma verdadeira jóia, algo que me fará ser eternamente grato a Camila Barbosa.  
 Trata-se de um depoimento escrito pelo próprio Herman enquanto estava na 
prisão esperando pelo enforcamento. Era destinado à sua irmã, que à época morava com 
o marido em Londres. São várias páginas manuscritas, de um testemunho delirante, 
escrito por um homem sem esperanças, vítima da fatalidade.   
 Embora o tom fosse, na maior parte, moderado e lúcido, em alguns trechos era 
hediondo e absurdo demais para ser verdade. Mas, mesmo assim, à luz de suas 
considerações tudo se encaixava perfeitamente: o envolvimento da Grande Espiral, o 
interesse de Lon Fuller pelo caso e, principalmente, o significado do livro “O Caso dos 
Exploradores de Cavernas”.   
 Disponibilizo este documento aos leitores, não para que o tomem como uma 
fonte histórica segura, mas para que possam formular seus juízos a partir das evidências 
mais realistas. Não se pode levar a sério todas as declarações de Herman. A carta foi 
escrita em condições adversas, após uma experiência que seria traumática mesmo a um 
homem de muita fibra. O próprio Holmes cogita a possibilidade de ter sido vítima de 
um colapso nervoso, o que nos indica quanta precaução devemos ter ao ler seu relato.  
 Qualquer inclinação que eu tenha de levar a sério as considerações do Dr. 
Holmes devem-se a meu conhecimento do catecismo da Grande Espiral. Mas, se por um 
lado acredito que a Grande Espiral tenha, sim, um envolvimento com o “caso”, por 
outro reconheço que muitos trechos do depoimento (principalmente a parte final, em 
que Herman narra uma experiência sobrenatural) extrapolam o limite do razoável. 
Devem ser fruto mais da excitabilidade mental do protagonista, resultante de sua 
experiência traumática, do que de experiências reais. 
   Que cada um tire suas conclusões. Minha relação com o “Caso” e com tudo o 
que lhe diz respeito foi, desde o começo, muito intensa. Talvez meu envolvimento 
emocional com o sofrimento de Herman, ou simplesmente minha vontade de encontrar 
respostas para as incongruências da narrativa de Fuller me façam encarar o problema de 
uma ótica exageradamente imparcial.  

 O texto em anexo é tradução minha. Procurei evitar palavras antiquadas – que 
talvez correspondessem melhor ao estilo do texto original – para facilitar a leitura e 
permitir melhor entendimento. Se alguém desejar, posso disponibilizar uma fotocópia 
do original, em inglês, para estudo e comparação.  
 Ao fim do depoimento, retomarei minhas reflexões e apresentarei aos leitores o 
que considero a solução para este intrincado mistério.  
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CARTA A SUSAN HOLMES 

 
 
 Boston, 13 de agosto de 1842 
 
 Minha adorada irmã, 
 
 A notícia de minha tragédia deve ter chegado a teus ouvidos através dos esforços 
do Dr. Ward. Resta-me pouco tempo de vida. Fui condenado por um crime que não 
cometi, e sinto que está além de minhas forças lutar contra a injustiça que me querem 
impor.  
 A farsa de meu julgamento foi maquinada por homens que não desejam que eu 
revele ao mundo seus segredos atrozes. Eles, que levam uma existência dupla, dividindo 
suas vidas entre ocupações respeitáveis e atividades funestas, temem a repercussão que 
minhas revelações poderiam provocar.  

Não tenho escolha senão enfrentar minha morte com resignação. Consola-me 
sabe que fui o responsável por um terrível revés a este rebotalho. Sinto, em meu íntimo, 
que cumpri com dignidade um desígnio elevado. Não compreendo tudo o que aconteceu 
comigo nas entranhas da Terra, mas sei que meu sofrimento justifica-se pelo papel que 
cumpri. 
 Dói-me pensar que, no futuro, minha memória talvez seja associada um 
acontecimento indigno e, pior de tudo, falso, quando na verdade fui vítima de ardis 
cruéis. Tentarei pensar na importância de minhas ações e no sentido superior por trás de 
tudo, para encontrar fortaleza em tanto desespero. 
 Mas, querida irmã, embora eu parta com placidez, não permitirei que minhas 
recordações sejam levadas comigo à tumba. Na prisão, escrevi secretamente um 
depoimento explicando o que realmente aconteceu em Mt. Greylock. É minha confissão 
derradeira, e um último brado contra a perversidade e a injustiça. Através do Dr. 
Warden, envio-te este relato para que o guardes com zelo, e endereces uma cópia a Sir 
Sinclair Watson, de Liverpool, que não apenas é um homem nobre, e grande amigo, 
mas também um iniciado nos segredos arcanos. Peço-te que cumpras com dedicação 
este último pedido de um homem condenado.   
 Amo-te profundamente, e também nossos queridos pais. Não permitas que eles 
pensem que fui um criminoso ou um homem desonroso.    
 Adeus, irmã. Guardarei tua lembrança até o último instante. Não lamentes minha 
partida, pois meu sofrimento não foi em vão.   
 
 
Herman Holmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELATO DA EXPEDIÇÃO A MT. GREYLOCK 

 
Herman Holmes 

 
 
 Nota Preliminar 
 
 No dia 29 de Julho de 1842, Philip Pickman, Howard Lovewell e eu, Herman 
Holmes, fomos condenados à forca pelo Tribunal de Massachusetts. Os juízes 
confirmaram a decisão do tribunal do júri de Hanock, que nos julgou culpados pelo 
assassinato e canibalismo do Dr. Roger Whetmore, jurista e professor de Harvard. 
 As acusações feitas pelo Promotor basearam-se numa versão falsa dos 
acontecimentos, engendrada por Sr. Charles Curwen, que se apresentou como secretário 
da sociedade espeleológica. Não nos permitiram apresentar evidências significativas que 
provavam nossa inocência e atestavam a falsidade da versão alegada nos autos.   
 Os acontecimentos que desembocaram na morte de Whetmore estão ligados às 
atividades de uma sociedade secreta chamada “Grande Espiral”, sediada em Cambridge. 
Até pouco tempo, não conhecia esta facção nem tinha vislumbre de uma explicação que 
pudesse lançar luz sobre o pesadelo que eu e meus desafortunados companheiros 
vivenciamos. Foi o Dr. Ward, ilustre cidadão de Boston, quem me deu indícios, pela 
primeira vez, do quem poderia estar por trás de nossa desgraça.   
 Este relato é um testemunho de um homem desesperançado. É um depoimento 
de visões de horror. Relato-os porque a verdade não pode ser encoberta para sempre.  
   
  
 
  12 de Outubro de 1841 
 
 
 Partimos da estação de Boston às 8:30 da manhã, rumo a Berkshire County, no 
noroeste de Massachusetts. Iríamos de trem até Lowell, onde nossos ajudantes nos 
esperavam em diligências, e de lá continuaríamos pela estrada. Além de mim, 
encarregado dos estudos geológicos e de terreno, compunham nossa equipe Roger 
Whetmore, idealizador e patrocinador da expedição, Howard Lovewell, amigo meu, 
naturalista da universidade de Miskatonic, Philip Pickman, jovem artista recém-formado 
pela Escola de Belas-artes de Arkham.  
   Cheguei à estação às 7:50. Roger Whetmore já havia chegado. Ele era um 
homem expansivo, de semblante sagaz, com seus 39 anos, mais ou menos. Embora 
jovem, aparentava mais idade, talvez por já possuir cabelos grisalhos, talvez pela 
expressão compenetrada.  
 Só o encontrara uma vez antes da viagem, em Providence, um mês antes. Ele me 
contatara por carta, explicando quem era – jurista, homem de negócios, geógrafo 
amador e diretor da “Sociedade Espeleológica” – e seus planos de custear uma 
expedição às cavernas de Mt. Greylock, em Hanock. Em suas missivas, falou-me das 
singulares do relevo da região e ressaltou a urgente necessidade de estudá-lo e mapeá-
lo. Transmitiu-me cronogramas, projetos e previsões, e convidou-me para nos 
encontrarmos em Providence, no solar de um amigo seu, Dr. Lewis, juiz.  
 Compareci à casa do velho magistrado numa noite agradável de setembro. É um 
enorme casarão georgiano - no fim da Prospect Street - com colunatas e um lance duplo 



de escadarias na entrada. O interior é decorado segundo um gosto talvez antiquado, mas 
elegante. Há diversas obras de arte, e por uma porta entreaberta pude observar inúmeros 
volumes antigos na biblioteca do anfitrião.   

 Num salão bem iluminado, encontrei reunido um seleto grupo de acadêmicos de 
Boston, Providence e Arkham. Alguns eu conhecia de nome, outros encontrara 
pessoalmente, em conferências científicas. Roger Whetmore foi-me bastante gentil, 
embora eu tenha notado, da parte dos demais, certa frieza nos modos. Jamais havia tido 
notícias dessa “Sociedade Espeleológica”. Segundo as cartas de Whetmore, era uma 
agremiação acadêmica de que faziam parte alguns dos mais notáveis geógrafos da Nova 
Inglaterra. Seu objetivo era estimular e financiar pesquisas e expedições para sítios 
cientificamente relevantes. Ele citou algumas publicações custeadas pela sociedade, e 
repassou-me a lista de seus membros.     

As idéias de Whetmore eram promissoras. Formações geológicas peculiares 
como as de Mt. Greylock exigiam de fato toda a atenção da comunidade científica. 
Além disso, havia evidências convincentes de que dentro e nas proximidades da caverna 
existiam espécimes animais e vegetais não-catalogados.  
 Fui cativado pelo seu entusiasmo.  Whetmore parecia prudente e determinado o 
suficiente para dar conta das responsabilidades que um empreendimento daquela 
envergadura implicaria. Sugeri o nome do Dr. Lovewell, antigo conhecido meu, para o 
cargo de biólogo da equipe e perguntei se ele escolhera alguém para cuidar dos registros 
gráficos. Ele respondeu que pensava em contatar, nos próximos dias, um jovem artista 
de Arkham, Philip Pickman.   
 Enquanto eu conferenciava com Whetmore, os demais cavalheiros conversavam 
à parte. Eu poderia jurar que minha presença os incomodava. Senti instintivamente uma 
antipatia profunda por quase todos, principalmente por um homem ruivo de meia-idade, 
de suíças. Era Charles Curwen, de Salem.   
 Hoje, quando lembro daquela noite, percebo que estava lidando com pessoas 
dissimuladas. Penso que se talvez eu tivesse sido mais precavido, ou se tivesse me 
deixado levar por minha repugnância instintiva, talvez pudesse ter evitado minha 
desdita. Mas, se eu não tivesse ido, quem sabe se tudo não teriam tido um desfecho 
ainda mais calamitoso? E, de todo modo, eu não poderia simplesmente recusar a oferta 
de Whetmore sem apresentar uma justificativa justa.  
 Quando voltava para casa, em meu coche, sentia-me dividido entre o 
arrebatamento e uma sensação de desconforto em relação àqueles cavalheiros. Da 
Prospect Street eu podia ter um belo panorama da velha Providence, encantadora e 
misteriosa com seus casarões. A visão dos pináculos, cúpulas e telhados georgianos, 
envoltos em névoa e iluminados pela lua, acentuaram profundamente minha sensação de 
melancolia. Mas não tomaria minha decisão levando em conta estas impressões vagas e 
inexplicáveis. Estava firmemente inclinado a aceitar a proposta.  
  Entrei em contato por carta primeiro com o Dr. Whetmore, depois com Howard 
Lovewell, e me programei para dentro de um mês partir para Berkshire County. Viajei 
para Boston no dia 7 de outubro, hospedando-me em casa de um bom amigo, o Dr. 
Ward. Na noite do dia 11, eu estava tão ansioso que não pude dormir.  

Quando cheguei à estação, no dia 12, Dr. Whetmore, como disse, estava 
ocupado, dando ordens a seus criados a respeito da enorme bagagem que levava – 
pesados caixotes da madeira e muitas malas. Não entendi para quê tudo aquilo, pois, até 
onde sabia, nossos suprimentos estavam Lowell, assim como os ajudantes e as 
diligências. 

Depois que nos cumprimentamos, passamos algum tempo discutindo certos 
pormenores, até a chegada de Lovewell e do jovem Pickman. Lovewell eu já conhecia: 



um homem corpulento, muito forte e vigoroso, amigo meu de longas datas. Pickman 
pareceu-me tímido, de saúde fraca, mas com feições inteligentes.   
 Partimos pontualmente às 8:30. Tínhamos uma cabine só para nós, o que nos 
permitia conversar com mais liberdade. Estávamos excitados com as perspectivas, à 
exceção talvez de Pickman, que falava pouco e demonstrava pouco interesse.   
 Lovewell perguntou a Whetmore a razão de seu interesse pela espeleologia, já 
que ele era um jurista por profissão. Ele nos disse que escolhera a carreira jurídica por 
tradição familiar, mas que suas verdadeiras paixões residiam nas ciências naturais. 
Desde sua juventude, adquirira vários volumes sobe botânica, zoologia e geografia, e 
autonomamente se aprofundara nestes assuntos. Com o tempo, começou a se envolver 
mais seriamente com a comunidade científica, e a publicar como pesquisador autônomo.  
 Chegamos a Lowell antes do meio-dia. É uma cidade pequena mas próspera, 
com algumas fábricas têxteis e muitas chaminés industriais. Nossos ajudantes 
esperavam-nos na estação. Eles transportaram nossos pertences às diligências e, com 
dificuldade, arranjaram os pesados caixotes de Whetmore. Intrigou-me a necessidade de 
tantos braços para uma expedição científica. A tirar pelos pesados caixotes pela 
quantidade de homens, parecia até que estávamos nos preparando para fazer uma grande 
escavação na caverna, o que, definitivamente, não estava em nossos objetivos 
principais. 
 Partimos pela estrada logo depois do almoço, já que a viagem de trem não havia 
sido muito cansativa. 
 
 
 17 de outubro de 1841 
 
 
 Avançamos mais devagar do que poderíamos por causa dos caixotes de 
Whetmore. As estradas que saem de Lowell são boas, mas ficam mais precárias quando 
chegam às Berkshires, uma região agrícola fértil porém pouco civilizada.  
 Além das particularidades geográficas, chamou-me a atenção o elemento 
humano daquelas plagas. À medida que avançávamos pelas colinas, rumo às montanhas 
Apalache, os traços dos habitantes ficavam cada vez mais rústicos, por vezes 
degenerados. Segundo me explicou Whetmore, as famílias dali, por viverem isoladas, 
costumam praticar uma forma forçada de endogenia, que, com o passar das gerações, 
acaba por diminuir o vigor e a viço da prole. Olhando os camponeses, era evidente um 
ar de ignorância e fanatismo, típico dos grotões mais atrasados.   
 A paisagem não poderia ser mais exuberante. Bosques de pinheiros, bétulas, 
córregos de água cristalina, uma grande variedade de árvores de grande porte, incluindo 
olmos, nogueiras, faias e carvalhos. Em vários momentos nos deparamos com animais 
silvestres – inclusive de grande porte, como ursos. O clima saudável, bucólico, deixava-
nos de bom humor.  

Durante a viagem, Whetmore, quando não estava conversando, dedicava-se à 
leitura de certos cadernos antigos, alguns em inglês, alguns em línguas desconhecidas, e 
outros contendo símbolos que fui absolutamente incapaz de identificar. Quando o 
interroguei a este respeito, ele simplesmente respondeu que se dedicava autonomamente 
ao estudo de línguas. Aparentemente ele era atraído por todos os ramos do saber, menos 
pelos do saber jurídico.  

Em nossas conversas, Whetmore demonstrava possuir um conhecimento 
geográfico e geológico realmente abrangente, mas muitas vezes deixava transparecer a 
superficialidade de seu entendimento. Ele parecia haver se esforçado para adquirir uma 



formação elementar, como se quisesse apenas ter a capacidade de fingir compreensão, 
sem dominar verdadeiramente o assunto. Eu atribuía esta superficialidade ao fato de ele 
ser apenas um geógrafo amador, sem formação acadêmica.   

Às 16:00 horas do dia 15, fomos surpreendidos por uma tempestade enquanto 
nos dirigíamos a Amherst. Tivemos enorme dificuldade para cruzar alguns declives. 
Fomos obrigados, em certos trechos, a descer e empurrar as diligências.    
 Chegamos a Amherst às 19:00 horas, exaustos, ensopados e com frio. Era uma 
cidadezinha simpática, um pouco mais urbana que as últimas povoações por que 
passáramos. Tinha uma larga rua principal, onde havia muitas lojas. Estava localizada 
num lugar verdadeiramente admirável, entre colinas de rochedos e muitos bosques. 
Dirigimo-nos imediatamente a uma pousada.  

Armherst fica a 25 milhas de Hanock, mas seus habitantes já conhecem muitas 
anedotas supersticiosas sobre Mt. Greylock. Quando alguns camponeses nos ouviram 
falar na caverna, apressaram-se em dizer que o local era usado, desde tempos 
imemoriais, para prática de magia pelos índios mahicans, nativos da região. Eles 
associaram a caverna a aparições macabras do diabo e de criaturas do folklore regional. 
Mencionaram mesmo uma velha crença local de que Mt. Greylock está ligado, através 
de uma gigantesca rede de túneis subterrâneos e fossos, aos portões do próprio inferno. 
É claro que não levei a sério tais considerações, e o Dr. Whetmore mostrou-se 
nitidamente irritado.   
 Depois deste incidente, recolhemo-nos a nossos aposentos.  
  
 
 20 de outubro de 1841 
 
 
 Partimos de manhãzinha. A paisagem só ficava mais e mais fascinante. Também 
estava ficando bem mais frio, pois além de o outono avançar, estávamos nos dirigindo a 
regiões mais altas.  Quando saímos de Armherst, as colinas estavam envoltas em 
névoas. Rasgos da luz solar penetravam pelas nuvens, refletindo-se no relevo em 
matizes deslumbrantes. A beleza da aurora, porém, logo cedeu lugar a uma atmosfera 
cinzenta, bastante melancólica.   
 Quanto mais avançávamos, mais esparsas e mais precárias se tornavam as 
habitações. Um populacho miserável, arredio, nos observava de seus casebres de 
madeira nas colinas. A degeneração fazia-se sentir com uma intensidade cada vez mais 
marcante. As feições de alguns habitantes chegavam a ser semi-animalescas.   
 Nossa chegada em Hanock estava programada para a tarde de 20 de outubro. 
Não chegamos mais cedo por causa dos caixotes de. Whetmore. O tempo, pelo menos, 
estava razoável, e não tivemos novos contratempos. Às 14:00 horas, ao galgarmos um 
pequeno cerro, avistamos do outro lado a cidadezinha por entre a neblina, encravada em 
colinas montanhosas a 2.500 pés de altutude. Era um aglomerado urbano deplorável, 
situado num paraíso terrestre.  
 Alguns habitantes pararam para ver a estranha comitiva que acabara de chegar. 
Olharam-nos com interesse, mas sem darem muitas mostras de hospitalidade. Não devia 
ser comum a chegada de visitantes por ali. Dirigimo-nos à única estalagem, onde fomos 
mal recebidos por uma velha sem modos.  
 Hanock vive num nível de desenvolvimento totalmente incompatível com a 
prosperidade geral da América de nossos tempos. A economia está centrada na 
agricultura, na venda de madeira e na mineração. A única edificação proeminente é uma 
velha igreja, única construção que se elevava acima do nível geral das casas. Ela está 



impregnada de uma aura indescritivelmente desagradável. Parece mais – com seu 
aspecto de ruína – um templo pagão do que um altar do cristianismo. Seu exterior 
enegrecido está coberto de fuligem e muita sujeira, e os altos relevos dos portões de 
madeira parecem ter sido apagados por fricção.  As janelas altas e estreitas são foscas, o 
que não permite que se veja o interior de fora.  

Tudo em Hanock está arranjado de tal forma que a impressão geral que a cidade 
transmite é repugnante. Além do elemento étnico branco – degenerado - existem 
descendentes das tribos indígenas - provavelmente mahicans. Estes nativos apresentam 
muito mais vigor e saúde que o elemento europeu, talvez por não sofrerem influxos do 
círculo vicioso da endogenia. Ainda que pareçam mais pobres que os brancos, o aspecto 
geral dos índios é mais saudável e inteligente. 

Pretendíamos apenas pernoitar em Hanock e partir imediatamente na manhã 
seguinte. Quando escureceu, saí da hospedaria para tomar um pouco de ar. Enquanto 
caminhava, escutei um trecho da conversa que se passava entre alguns ajudantes de 
nossa equipe e um velho índio. Os ajudantes pareciam irritados ou assustados, mas 
escutavam com atenção o que o índio lhes dizia. Um rapaz mais jovem comentou: 

“- Por Cristo! O que um bode negro estaria fazendo em uma caverna?” 
Afastei-me, desinteressado, pois já estava cansado e aborrecido demais para 

levar em conta esse tipo de elucubração.     
Cansado, deprimido e sem apetite, tranquei-me em meu miserável quarto e tentei 

dormir. Apesar dos percevejos e do colchão duro, adormeci tão logo fechei os olhos.  
Tive sonhos inusitados. Eu flutuava acima de uma cidade imensa, maravilhosa, com 
torreões prateados que se estendiam até o horizonte, em avenidas perpendiculares e 
sombrias. No céu púrpuro, pleno de estrelas desconhecidas, nuvens violáceas, de formas 
as mais intrigantes, expandiam-se indefinidamente. A partir de certo instante, porém, 
escutei ecoar pela atmosfera uma ladainha satânica, um canto obsedante, acompanhado 
pela arritmia de pancadas que pareciam provocadas por um tambor gigantesco, e pela 
melodia desarmônica de uma flauta. Invadiu-me um mal-estar indescritivelmente 
desesperador, pois a ladainha me fez pressentir que, de abismos sombrios do espaço 
além, criaturas cruéis e gigantescas se aproximavam para aniquilar a cidade. Fui tomado 
por uma sensação asfixiante, esmagadora. Acordei sem ar, em pânico, e por instantes 
pensei ter continuado escutando a música, só que abafada, como se ela estivesse saindo 
do subsolo. Fui até a janela e, ao abri-la, vi que as vidraças escurecidas da igreja da 
cidade estavam iluminadas por uma luz alaranjada. Petrificado, escondi-me atrás das 
cortinas, e permaneci observando até que as luzes se apagaram, alguns minutos depois. 
Pude ver, então, sombras encapuzadas afastando-se sorrateiramente, em direção aos 
casebres.    
 Não consegui mais dormir naquela noite.  Fiquei deitado, assolado por 
pensamentos lúgubres, até que escutei alguém subir as escadas, caminhar 
cuidadosamente até o quarto de Whetmore, abrir a porta e logo trancá-la.  
 
 
 
 21 de outubro de 1841 
 
 
 Levantei-me antes do amanhecer, enjoado e cansado. Estava mais frio que no dia 
anterior. Olhei pela janela e vi que o céu estava nublado, e havia névoa. Tudo de que eu 
menos precisava naquele instante era de chuva.  



 Só Whetmore parecia continuar entusiasmado. Pickman, que normalmente já 
não tem um aspecto muito saudável, parecia ainda mais magro e abatido.   
 Ainda teríamos que percorrer cinco milhas antes de chegar à caverna. Nossas 
diligências chegariam, no máximo, até uma clareira a meia milha da entrada. Ali 
teríamos que desatrelar os cavalos e encontrar um jeito de levar os pesados caixotes de 
Whetmore até a entrada da gruta.    
 Tomamos a estrada que leva às florestas a noroeste. Naquela direção, só havia 
umas poucas casas de lenhadores. O tempo estava frio e úmido. A neblina era um 
aborrecimento à parte. Mas, apesar de tudo, não pude deixar de notar que estávamos 
penetrando um verdadeiro paraíso terrestre. Avançávamos pelas montanhas, subindo 
por sendas sinuosas. Os bosques e florestas que revestiam as encostas eram 
encantadores. Entre os montes, havia mesmo pequenos lagos.   
 Alcançamos um ponto em que as florestas ficaram mais densas e mesmo as 
casas dos lenhadores desapareceram. Chegáramos ao ermo desabitado. O caminho por 
onde avançávamos mal permitia que as diligências passassem. Estas últimas cinco 
milhas foram uma odisséia à parte. Só chegamos à clareira bem depois do meio-dia.   
 Depois do almoço, Whetmore sugeriu que, enquanto se descarregavam os 
equipamentos, um grupo menor fosse na frente para achar o caminho. Decidimos que 
iríamos eu, Whetmore e Lovewell. Tomamos uma trilha de caçador muito estreita, 
quase imperceptível, e rumamos para o norte através da vegetação. Era quase 
impossível enxergar por entre as altas ramagens das árvores, mas, aqui ou acolá, 
podíamos ver além dos ramos um paredão rochoso. Presumi que a entrada da caverna 
estivesse ali.  
 Minhas suspeitas se confirmaram. A trilha termina exatamente diante da entrada 
da gruta, quase na base do altíssimo rochedo. De pronto percebi que a abertura redonda, 
de 25 pés de diâmetro, era uma formação glacial, cavada na rocha pelos derretimentos 
da era do gelo. O paredão de silício onde ela está estende-se até as alturas, e continua 
ascendendo num ângulo mais inclinado, junto à encosta da montanha. Ao redor, 
próximo à rocha, há árvores centenárias, com troncos enormes, galhos retorcidos, 
embora no solo sedimentar à frente da entrada, não haja qualquer tipo de vegetação.  
 Notei um leve estremecimento nas mãos de Whetmore. Ele escalou os 
pedregulhos em direção à entrada sombria. Nós o seguimos.  
 A abertura circular avança em linha reta como um túnel cilíndrico, até regiões 
mergulhadas na treva, onde a vista não alcança. A superfície rochosa das paredes é 
enrugada, cheia de reentrâncias e protuberâncias afiadas. Paramos na soleira do 
socavão, escutando. Era impossível captar qualquer som vindo do interior.  

Como não havíamos trazido os lampiões, não poderíamos fazer uma primeira 
investigação. Pedi a meus companheiros que voltássemos à clareira, onde estavam os 
demais.  
 
 
 22 de outubro de 1841 
 
 
 Começamos cedo o aborrecido trabalho de transportar o equipamento para a 
entrada da gruta. Deixaríamos as diligências na clareira e levaríamos os cavalos conosco 
pela trilha. Whetmore finalmente abriu seus misteriosos caixotes. Como suspeitei, 
alguns deles continham instrumentos de escavação: picaretas, pás, curiosas brocas, e 
mesmo alguns explosivos. Achei estranho, e suspeitei que ele houvesse nos omitido 
detalhes de seus planos. Além destas ferramentas, havia também um pesado caixão 



oblongo de metal, trancado a cadeado. Whetmore não nos disse para que ele serviria. 
Foram necessários quatro homens para carregá-lo até a entrada.   
 Eu mesmo carreguei meus aparatos científicos, e depois voltei para ajudar a 
carregar o resto. Ao meio dia começou a chover forte. Continuamos nosso trabalho, 
tentando ignorar o frio e a sujeira, pois estávamos atrasados em relação às nossas 
previsões.  
 A chuva só parou à noite. Improvisamos uma fogueira com um pouco de lenha 
seca que levávamos nas diligências. Estávamos esgotados. Sequei-me junto ao fogo, 
troquei minhas roupas encharcadas e cai no sono.   
 Nesta noite, tive novos pesadelos. Escutei outra vez a batida abafada de um 
tambor gigantesco, acompanhado pela melodia indecifrável de uma flauta. Desta vez eu 
apenas flutuava num espaço infinito, escuro e sem estrelas. A única coisa que podia ver 
em qualquer direção eram nuvens violáceas – iguais às que vi no horizonte da cidade 
onírica do pesadelo anterior. Como da outra vez, comecei a ser pouco a pouco invadido 
por uma angústia inexplicável, um presságio sombrio de que estava prestes a ser 
esmagado por forças além de minha capacidade de compreensão. Acordei sobressalto, 
com o rosto banhado de lágrimas.   
 
 
 25 de outubro de 1841  
 
 

Entramos pela primeira vez na gruta neste dia. Após umas 150 jardas, o túnel 
glacial cilíndrico desemboca num vão subterrâneo muito mais antigo, formado, 
provavelmente, por fissuras nos estratos do subsolo. Parecia ser imenso.     
 O complexo mais antigo é constituído principalmente por rochas vulcânicas e, 
em alguns segmentos, por calcário e rochas sedimentares, o que é atípico, considerando 
o relevo jovem onde estava a caverna. Minha teoria é de que as forças tectônicas 
forçaram os estratos mais antigos, sedimentares, para baixo do relevo recente. Foram 
estas forças tectônicas que “cavaram” as fissuras, e também que deram origem a rochas 
metamórficas, como o mármore, que aflora em muitos pontos.  
 O túnel glacial deve ter surgido em tempos muito mais recentes. Por milhares – 
talvez milhões - de anos, a formação subterrânea esteve isolada da superfície. Somente a 
erosão da era glacial abriu uma via de acesso, quase por acaso.  
 Andar pelos sinuosos e bifurcados caminhos de Mt. Greylock é uma experiência 
aterradora. A luz da superfície não chega nem até o fim do túnel glacial. No complexo 
mais antigo, o breu é total. Dependíamos de nossas próprias fontes de iluminação para 
nos orientarmos. O ar, carregado, parado, com cheiro de antiguidade, contribui muito 
para intensificar a sensação claustrofóbica geral. Os únicos ruídos que perceptíveis eram 
os sons de nossos passos e o eco de nossas vozes pelas gigantescas câmaras. Às vezes 
acreditávamos ouvir, misturados à ressonância de nossos passos, sussurros longínquos, 
diáfanos. Imaginamos que fosse apenas o borbulhar distante de pequenas fontes de 
água.   
 Em minhas primeiras observações, o que mais me chamou a atenção foi a 
regularidade do solo. Embora a caverna seja cheia de desníveis, e tenha diferentes 
patamares de profundidade, os sinuosos corredores e galerias estendem-se, via de regra, 
num mesmo plano, permitindo uma locomoção tranqüila, sem equipamentos de 
escalada.   
 À noite, em nosso acampamento, cada um fez o relatório das próprias 
descobertas. Pickman mostrou-nos belos esboços das regiões sedimentares, onde se 



acumulam as formações de estalactites e estalagmites mais exuberantes. Ele nos disse 
que, em alguns pontos, o teto é tão alto que a luz de seu lampião não o alcançava. Em 
outros, há fissuras no chão, verdadeiros abismos de profundidades insondáveis.  
 Lovewell disse ter encontrado poucos vestígios de animais troglófilos, mas que 
avistara sinais de animais troglobitas totalmente desconhecidos. Ele precisaria conferir 
os dados, mas estava seguro de que nossa expedição resultaria, no mínimo, na 
catalogação de novas espécies de mamíferos troglobitas (e, sem dúvida, de vários 
insetos).    
 Enquanto conversávamos, Whetmore, sem nos dar muita atenção, folheava seus 
cadernos cheios de símbolos e diagramas. Desde que chegamos a Mt. Greylock, seu 
comportamento se tornara mais inquieto. 
 Lovewell também mencionou uma curiosa descoberta. Nas regiões mais 
profundas, ele encontrou certas manchas escurecidas que se assemelhavam a registros 
pictográficos. Por estar concentrado coletando vestígios, não teve tempo de estudá-las. 
Mas, ainda assim, anotara a localização em seu caderno para o caso de algum de nós 
estarmos interessado. Ao ouvir isto, Whetmore largou seus cadernos e aproximou-se 
interessado. Ele pediu a Lovewell que descrevesse os detalhes que pudesse lembrar.  
 - Não observei com atenção, mas, pelo pouco que vi, diria que se tratava da 
representação da cabeça de um bode negro.  
 Sobressaltado, Whetmore disse que no dia seguinte, logo pela manhã, iria 
verificar. Ele asseverou que não era de todo impossível que tivesse havido, num passado 
remoto, ocupação humana naquela caverna, o que nos abria a perspectiva de descobertas 
arqueológicas. Ele me convidou para acompanhá-lo, pois poderia precisar de meus 
conhecimentos geológicos. Embora meus planos para o dia seguinte fossem outros, 
aceitei, já que também estava curioso.   
 
 
 26 de outubro de 1841 
   
  
 Whetmore despertou-me antes da aurora. Tomei meu café apressado e vesti-me 
para partir, enquanto todos ainda dormiam. 
 O ponto a que Lovewell se referira ficava a quase uma milha da entrada glacial, 
dezenas de pés abaixo do nível da superfície. Para atingi-lo, tínhamos que descer um 
desnível bastante perigoso. 
 Tivemos alguma dificuldade de encontrar a mancha, já que, além de nosso 
mapeamento ser precário, o sistema de galerias e passagens forma um emaranhado 
indecifrável. Depois de uma hora, mais ou menos, encontramos uma curiosa cova: seu 
interior tinha as proporções de uma pequena saleta, e a abertura por onde se entrava 
lembrava o vão de uma porta.  
 Quase deixei meu lampião cair quando iluminamos o interior. Lovewell não se 
enganara: havia uma mancha escura, e devia ser trabalho humano, pois nenhum 
processo ou reação química natural poderia ter dado origem a um semblante tão realista. 
Representava um rosto preto, afilado, com chifres. Sua expressão era propositalmente 
demoníaca. 

 Talvez o efeito nauseante da efígie tenha sido amplificado pelas circunstâncias 
– a escuridão, o ar abafado, a atmosfera de catacumba – mas, ainda assim, suas 
características intrínsecas eram tão macabras que me teria assustado mesmo em sítios 
menos sombrios. Não havia olhos. Pickman poderia nos dar mais detalhes sobre a 



técnica, mas mesmo um leigo como eu podia perceber que aquilo estava além das 
possibilidades artísticas de qualquer povo aborígine da América do Norte.    
 Talvez o formato do rosto e os chifres tenham levado Lovewell a confundir a 
imagem com a de um bode negro, mas uma observação atenta revelava que não se 
tratava de um animal. Parecia mais uma representação de alguma divindade antiga, de 
um panteão esquecido.  
 A imagem também parecia ter abalado profundamente Whetmore. Percebi que 
sua testa e têmporas estavam ensopadas. Seria possível que aquela figura de alguma 
forma estivesse relacionado com seu interesse por Mt. Greylock? Estaria ele nos 
escondendo algo?  
  Ele fez alguns comentários sobre a importância arqueológica daquilo. Falou de 
descobertas semelhantes na França, na “Caverna dos Três Irmãos”, e disse que o estudo 
dessas singularidades poderia trazer novas luzes sobre a simbologia de povos ancestrais. 
Disse que voltaria ao acampamento para buscar alguns instrumentos, e pediu que eu 
permanecesse, fazendo um primeiro estudo das rochas e tentando estabelecer sua idade 
aproximada. Aceitei com relutância, só porque não me restava opção, pois confesso que 
estava profundamente amedrontado com a perspectiva de ficar só com aquele rosto.   
 Quando Whetmore partiu, senti-me abandonado dentro de um túmulo. Tentei 
ocupar minha mente com o trabalho, mas não conseguia evitar o mal-estar 
claustrofóbico e as ondas de terror que me ameaçavam levar ao pânico. Fixei o lampião 
em uma fissura, e comecei a análise das rochas.  
 Depois de uns vinte minutos, acreditei por um breve instante ter ouvido 
sussurros, como os que eu e outros membros da equipe ouvimos no dia anterior. 
Havíamos atribuído estes rumores a lençóis freáticos subterrâneos, cujo borbulhar 
distante, amplificado pelos enormes salões da lapa, soava como vozes humanas. Era 
demais para mim. Não poderia mais ficar sozinho, na escuridão impenetrável, escutando 
sons que me lembravam vozes murmuradas. Já me preparava para partir quando ouvi a 
voz de Whetmore conversando com outras pessoas. Ele retornava com os equipamentos.  
 Lovewell, Pickman e mais cinco ajudantes vieram juntos, trazendo instrumentos 
de escavação e explosivos. Notei que todos, ao avistarem o rosto pela primeira vez, 
sofreram os mesmo efeitos paralisantes que eu sentira minutos atrás. Os ajudantes, 
principalmente, ficaram apavorados. A figura parece ter trazido à tona a conversa que 
tiveram com o velho índio em Hanock.  
 “- O Bode Negro dos mil jovens”, escutei um deles murmurar.  
 Whetmore perguntou se eu já havia descoberto algo.  Expliquei que, como 
dissera Lovewell, aquela cova era sedimentar. Não obstante, a parede em que estava 
desenhado o rosto era um afloramento de rochas recristalizadas muito mais antigas, 
talvez com milhões de anos. O inexplicável, todavia, era a gênese do desenho. Não era 
uma pintura, pois não havia uma superfície de tinta sobre a rocha. A verdade era que a 
mancha escura era um amálgama de outro tipo de rocha, modelado de forma a lembrar a 
aparência de uma criatura antropóide. Eu não seria capaz de conceber que tipo de 
tecnologia poderia produzir um efeito como aqueles.   
 Não fosse o evidente realismo da imagem – que evidenciava uma compreensão 
tridimensional da figura monstruosa, sem olhos - meu palpite seria o de que aquilo fora 
provocado pelo ciclo natural das rochas: processos metamórficos que com o tempo 
teriam criado a imagem, aleatoriamente. Apenas forças tectônicas forneceriam um 
dispêndio de energia suficiente para fazer uma mistura entre rochas daquela natureza.  
 Dr. Lovewell, lembrou que não deveríamos chegar a pareceres precipitados após 
meia hora de observação. Precisávamos obter dados mais conclusivos, para somente 
então formularmos uma hipótese. Concordei, embora intimamente soubesse que não 



precisava de nem mais um minuto para ter certeza de que nos encontrávamos perante 
um mistério sem paralelos na história dos achados geológicos.   
 Whetmore ordenou aos carregadores que deixassem o material de escavação na 
cova. Eu ainda não compreendia quais poderiam ser seus objetivos. Não pude deixar de 
comentar: 
 “- Dr. Whetmore, não vislumbro de que forma estes instrumentos poderão ser 
necessários.”  
 Sem se abalar, ele disse:  
 “- Dr. Holmes, eu compreendo que certos detalhes desta empresa talvez 
devessem ter sido melhor esclarecidos, mas isto não demorará a ser remediado. Este não 
é o melhor momento nem o local mais apropriado para discutirmos isso, mas prometo 
que hoje à noite, em nossos alojamentos, irei sem falta fornecer as explicações que lhes 
devo.”  
 Desde a noite que passamos em Hanock, eu vinha nutrindo graves suspeitas 
contra Dr. Whetmore e seus objetivos ocultos. Os misteriosos cadernos, os instrumentos 
de escavação, aquele misterioso caixão de metal... Estava receoso, mas resolvi pelo 
menos esperar pelas explicações que ele prometera nos dar à noite.    
 Deixamos os instrumentos na cova e voltamos à superfície. Eu tirei a tarde para 
descansar. Estava exausto, sentia-me mal, e temia que esta indisposição evoluísse para 
alguma doença nervosa que pudesse atrapalhar o rumo de minhas pesquisas – que, 
apesar de tudo, estavam produzindo resultados admiráveis.   
 Meus companheiros retornaram à barraca às 18:00 horas. Antes do jantar, 
Whetmore começou seu discurso: 
 “- Bem, cavalheiros, acredito que lhes deva algumas explicações. Peço sinceras 
desculpas por ter mantido em sigilo certos aspectos deste empreendimento. Se assim 
agi, certamente não foi por falsidade, mas pelo desejo de fazer com que esta expedição 
chegue a resultados promissores. Estamos na iminência de entrar para a história, não 
apenas da geologia ou biologia, mas para a história das grandes descobertas de nossa 
civilização. Meu interesse por Mt. Greylock não é casual. Trata-se, é verdade, de um 
complexo subterrâneo que por seu mero valor geográfico justificaria todos os 
dispêndios que estamos fazendo. Contudo, o verdadeiro valor desta gruta é 
arqueológico. A associação científica de que faço parte – cujos membros o Dr. Holmes 
já teve oportunidade de encontrar em Providence – tomou conhecimento, através de 
fontes que não estou autorizado a revelar, da existência de vestígios subterrâneos de 
uma manifestação de inteligência ancestral, cujo verdadeiro caráter ainda estamos longe 
de conhecer. Não tenho como garantir-lhes a veracidade destas suspeitas, mas se os 
indícios que já possuímos forem confirmados por provas conclusivas, então nossa 
expedição pode se tornar responsável por um achado que irá revolucionar a 
compreensão não apenas da história, mas da posição que nossa espécie ocupa no 
universo.” 
 “Se eu lhes tivesse falado sobre tais assuntos antes de descobrirmos aquele 
vestígio, os senhores me tomariam por um lunático extravagante. Mas, agora que já 
viram a “marca”, acredito que estarão mais inclinados a levar a sério minhas 
considerações.” 
 “Tenho motivos para crer que aquela cova não passa de um afloramento 
superficial de um complexo ainda mais profundo de cavernas e túneis. Embora ainda 
não tenhamos certeza, é possível que o que existe em Mt. Greylock esteja além de 
nossas expectativas mais extravagantes.” 



 “Amanhã pela manhã pretendo arriscar um passo ousado. Darei ordens para que 
nossos homens escavem e usem explosivos para tentar forçar uma passagem rumo a esta 
região desconhecia.” 
 “Imploro-lhes, todavia, que mantenham sigilo absoluto sobre estes assuntos, e 
que em hipótese alguma mencionem estas revelações aos nossos carregadores. A etapa 
verdadeiramente crucial de nossos trabalhos começa amanhã.” 
 Mal podíamos acreditar. Tais considerações, mesmo à luz do que havíamos 
descoberto na cova, pareciam exageradamente fantasiosas. Ainda assim, a convicção de 
suas palavras era tão forte, e seus olhos transbordavam com um entusiasmo tão 
verdadeiro que deixamo-nos levar pelas perspectivas que aquilo nos oferecia. Que tipo 
de inteligência seria aquela, encravada nos grotões subterrâneos do planeta? Uma 
civilização extinta? Uma espécie desconhecida que, como o Homo sapiens, seria dotada 
de entendimento?  
 Pickman, Lovewell e eu passamos ainda um bom tempo conversando sobre tais 
assuntos, tomados pelo entusiasmo, até que, já pela madrugada, conseguimos 
adormecer.  
 
 
 27 de outubro de 1841 
 
   
 Despertei tarde. Estava um belo dia. As nuvens carregadas haviam dado lugar a 
um céu límpido, de azul profundo. Sete ajudantes nos acompanhariam, e três ficariam 
no acampamento tomando conta dos cavalos. Pus em minha mochila meus instrumentos 
de pesquisa, dois frascos de combustível para lampião, uma corda, meu cantil e algumas 
provisões. Um detalhe insignificante, mas que não me passou despercebido, foi que 
Whetmore sorrateiramente destrancou o cadeado do misterioso caixão de metal que 
havia trazido. Como já estávamos prestes a partir, não pude espiar o que havia dentro.  
 Entramos novamente na caverna, receosos, mas também animados pelas 
extraordinárias possibilidades.  
 Começamos as escavações logo que chegamos. Usamos pás e picaretas para 
remover as camadas sedimentares. Só usaríamos explosivos se encontrássemos 
substratos rochosos mais resistentes.  
 A superfície, meio arenosa, cedeu com facilidade. Protegemos os narizes com 
panos, já que, no ar parado da gruta, a poeira tornava o ar irrespirável. Nossos ajudantes 
cavaram por mais meia hora, até atingirem uma camada metamórfica que, na verdade, 
era a continuação da rocha onde estava gravado o rosto. Fiz uma breve análise. Era um 
todo compacto, extremamente resistente. Se quiséssemos continuar, teríamos que usar 
dinamite.  
 Passamos ainda duas horas removendo o resto dos sedimentos, limpando e 
revelando a superfície de pedra. Quando terminamos, percebemos que ela era 
perfeitamente lisa, sem rachaduras, como se fosse artificial. As suspeitas de Whetmore 
começavam a se revelar acertadas.   
 Eu não concordava com o uso de explosivos para pôr a parede abaixo, pois desta 
forma estaríamos destruindo a única evidência que tínhamos, até então, da veracidade 
daquele fenômeno. Como poderíamos ter tanta certeza de que encontraríamos algo do 
outro lado? Whetmore, todavia, não me deu atenção. Ele me pediu para colocar os 
explosivos (usando meus conhecimentos para distribuí-los de tal forma que as 
possibilidades de desabamentos fossem menores), e procurou a pederneira na mochila.    



Saímos apressados do covil, enquanto ele acendia o pavio. Posicionamo-nos 
num vão afastado, onde achei que estivéssemos mais seguros. Whetmore nos alcançou 
em breve. Alguns minutos depois, um estampido seco, ensurdecedor – mas que, 
curiosamente, não foi seguido pelo barulho de rochas desmoronando - ecoou pelo 
subterrâneo, reverberando pelos corredores e passagens, até distâncias e profundidades 
incomensuráveis. Isto, de certa forma, nos deu a idéia das verdadeiras proporções de 
Mt. Greylock. A caverna era inconcebivelmente gigantesca.   
 Permanecemos abrigados, enquanto os últimos vestígios do estrondo ressoavam 
a milhas e milhas de distância. Finalmente, quando o ruído desvaneceu, voltamos.  
 Whetmore foi à frente. Nós o seguimos, cobrindo as narinas com panos para não 
sermos asfixiados. Quando entramos novamente na cova, não pudemos acreditar no que 
nossos olhos viram: a misteriosa parede continuava de pé, com a única diferença de que 
agora havia uma abertura perfeitamente circular em seu centro, onde antes estivera o 
rosto. Como aquilo acontecera? O restante da superfície parecia absolutamente ileso, 
sem arranhões, fissuras ou sinais de carbonização. Estava tão liso quanto antes.  
 Do outro lado da abertura – que era grande suficiente para que um homem 
atravessasse sem se abaixar - só havia a treva, o negror absoluto. A luz de nossos 
lampiões parecia morrer no seu limiar. Não conseguíamos enxergar além. Era como se 
aquilo fosse uma abertura para um abismo de dimensões infinitas, que se alargava em 
todas as direções.     
 Aconteceu, então, o inesperado, o começo do turbilhão de horror que destruiria 
nossas vidas para sempre. Whetmore deixou a máscara cair, e revelou o que realmente 
era: um adorador de potestades negras; um homem perdido, cuja alma fora entregue há 
muito a entidades esquecidas pela espécie humana. Antes que tivéssemos tempo de 
reagir, Whetmore tirou de sua mochila um pequeno artefato, semelhante a um cristal 
azulado. Depois, para nosso supremo espanto, desabotoou sua camisa, deixando à 
mostra um amuleto feito de ossos que levava ao pescoço e uma carnosidade preta que 
havia no centro de seu peito4. Ele caminhou vagarosamente até a borda da abertura e, 
sem demonstrar hesitação, ultrapassou os umbrais do abismo, desaparecendo na 
caligem.  
 Nenhum de nós ousava se mover. Escutamos, então, a voz de Whetmore 
pronunciar, abafada - como se estivesse vindo não da abertura, mas ressoando por toda a 
caverna - a seguinte evocação: 
 

“PER ADONAI ELOIM, ADONAI AZATOTH, ADONAI SABAOTH, 
METRATON!” 

 
 Depois, numa voz mais gutural, berrou uma mistura de sílabas incompreensíveis, 
que poderiam ser transcritas, muito aproximadamente, da seguinte forma: 
 

“OGTHROD AI´F 
GEB´L – EE´H 

SHUB NIGGURATH 
ZHRO!” 

  
  

                                                 
4 Seria a famosa “marca negra”, tão mencionada nos relatos do período de caça às bruxas de Salem? 
Muitos depoimentos históricos mencionam uma carnosidade negra que seria a “marca de Satã”, recebia 
pelos bruxos em seus rituais iniciáticos. N. do T. 



Quando sua voz silenciou, vimos uma luz escarlate, vinda do outro lado do 
círculo sombrio. Foi breve, como um relâmpago diáfano, mas intensa.  Pareceu ter se 
originado a milhas e milhas diante. O que foi iluminado por aquele clarão - que durou 
menos de uma fração de segundo - foi algo mais terrível que o pior de nossos pesadelos.  

Existem visões que não foram feitas para olhos humanos, e segredos que não são 
para mentes mortais. Nossa espécie leva sua existência ignorando maior parte dos 
mistérios do cosmos, contentando-se com o pouco que está acessível a seus imperfeitos 
sentidos. O que está além dos véus da vastidão não deve ser contemplado.  

Avistamos um redemoinho de nuvens negras - ou outra matéria evanescente - 
rodopiando em torno de um vórtice enlouquecedor, onde instintivamente pressentimos a 
existência de ameaças inconcebíveis. Fui assaltado pela mesma sensação angustiante de 
meus sonhos: a impressão de que uma maldade ancestral se aproximava para consumir-
nos.     
 Cinco longos segundos depois do relâmpago - uma breve pausa antes do colapso 
– a terra começou a tremer. Finalmente o pandemônio: uma lufada sulfúrea, vinda da 
abertura circular, apagou nossos lampiões, e um rugido alienígena, gorgolejante, 
explodiu, como se, tal qual a voz de Whetmore, estivesse se originando não da abertura, 
mas de todos os pontos da caverna. Era o fim. Cegos, entregamo-nos de vez ao 
desespero. 

 Fugimos instintivamente, e, enquanto buscávamos o caminho, tropeçamos, 
escorregamos, ferindo-nos nas rochas. A corrente de ar e o rugido – agora misturado aos 
nossos gritos de desespero – não cessaram. Nesta fuga desvairada, cada um, buscando a 
própria preservação, tomou um caminho distinto. Fugíamos de uma ameaça 
desconhecida para cair em outra bem mais palpável: os intrincados labirintos de Mt. 
Greylock. Não fazíamos idéia de que a caverna pudesse ser tão absurdamente enorme.     
 Continuei correndo, num furor irracional, até que, em uma passagem mais baixa, 
bati a cabeça com força desmaiei.  
 
 

28 de outubro a 12 de novembro de 1842    
 
  
 Não há como perceber a passagem das horas ou dos dias na escuridão da 
caverna. Eu desfaleci no dia 27 de outubro, e fui “resgatado” no dia 12 de novembro, 
duas semanas depois. Entre estes dois marcos, não seria capaz de organizar 
cronologicamente a sucessão dos acontecimentos. Era como viver um pesadelo 
interminável.  
 Na escuridão, o limiar entre a consciência e o sono tornava-se ainda mais vago. 
Tive alucinações. Sonhei que minha irmã vinha cuidar de meu ferimento, e sorria-me, 
afetuosa. Pensei ter visto rostos amigos, de Londres e Providence, misturados numa 
multidão indefinível e barulhenta que perambulava pela caverna. Quando já estava um 
pouco melhor, acreditei ter ouvido gritos distantes. Seria delírio ainda?  

Minha última visão, quando já estava mais perto de despertar, foi a de uma 
fileira de homens nus, com os corpos pintados ou tatuados, portando tochas, lanças, e 
lâminas afiadas. Passaram ao largo, em meu sonho, sem me perceber.   
 Percebi que estava ficando consciente quando a dor de meu ferimento tornou-se 
mais intensa À medida que meu raciocínio retornava, dava-me conta de meu desamparo. 
Estava irremediavelmente perdido num complexo subterrâneo labiríntico, além de 
qualquer esperança de salvação. Minha única alternativa era vagar sem rumo e sem luz 



em busca da entrada, até definhar de fome, morrer de sede ou tropeçar em algum 
abismo. 

Passei ainda horas deitado, sem ânimo, mesmo depois de despertar. Sentia o 
vigor voltar aos meus membros, mas me faltava coragem para tomar uma decisão. 
Enquanto estive estirado, senti um segundo sismo, mais suave que o anterior. Isto, de 
certa forma, despertou-me. Pensei que era meu dever lutar por minha sobrevivência, por 
menores que fossem minhas possibilidades.   
 Finalmente me ergui. Cambaleei até a parede, em busca de um apoio. O 
ferimento doía muito. Forcei meus olhos e ouvidos na esperança de captar algo, um 
reflexo distante, ou, quem sabe, algum ruído perdido, que me pudesse dar indícios do 
caminho até a superfície. Só havia a treva e o som de minha respiração. Se eu quisesse 
encontrar uma saída, teria que tatear meu caminho.  
 Pelo menos eu ainda tinha minha mochila às costas. Isto aumentava 
significativamente minhas chances. Havia dois frascos de combustível – que agora não 
eram de muita utilidade, já que deixara meu lampião na cova – e meu cantil estava 
cheio. Também trazia mantimentos que poderia racionar por alguns dias.   
 Apalpando as rochas e tomando cuidado para não cair em alguma fissura – que 
são muitas e enormes em Mt.Greylock - comecei minha longa e desesperada jornada. O 
breu indevassável era perturbador. Eu estava num hábitat para o qual nossa espécie não 
é adaptada: as incomensuráveis profundezas. Meus sentidos eram inúteis naquelas 
circunstâncias; meus nervos, abalados, sobressaltavam-se com a menor impressão. O 
pior de tudo era o sentimento de vulnerabilidade, a sensação de que uma ameaça 
desconhecida poderia, a qualquer momento, acercar-se e destruir-me.  
 Pensei em gritar por meus colegas. Não custava tentar. Berrei a plenos pulmões, 
pedindo socorro. O grito ecoou pelas enormes cavidades. Foi terrível escutar os ecos 
reverberando até regiões remotas, sem que ninguém respondesse. Senti-me ainda mais 
indefeso.  

Rastejei por horas. Cruzei muitas bifurcações, passei por desníveis arriscados, 
cavidades mais amplas – que eu tinha que contornar pelas beiradas – e passagens 
estreitas. Dei-me conta das dimensões de Mt. Greylock da pior maneira possível. Não 
era improvável que – semelhante às Mamoth Caves, no Kentucky - aqueles caminhos 
avançassem por centenas de milhas abaixo da superfície. Se fosse assim, eu poderia 
passar dias e dias caminhando, sem chegar a percorrer uma fração mínima da totalidade 
do labirinto. Pelas minhas estimativas, perdi dois dias inteiros nestas perambulações.  

Quando eu descansava, depois de longas horas caminhando, escutei novamente 
os sons semelhantes a murmúrios que, nos primeiros dias das explorações, ouvíramos. 
Encolhi-me instintivamente. Estava muito assustado, mas, ainda assim, tive um lapso de 
razão. Da outra vez, havíamos escutado estes sons em regiões próximas à entrada da 
gruta. Se os ruídos que eu escutava agora tivessem a mesma origem, então era possível 
que, seguindo-os, eu fosse lveado a regiões mais superficiais. Decidi segui-los, até 
porque eu não tinha outros referenciais de orientação. E, de todo modo, também existia 
a possibilidade de aqueles sons serem provocados por afloramentos de fontes de água 
subterrâneas – como chegaram a sugerir meus companheiros no começo da expedição. 
Se eu encontrasse um lençol freático, poderia aumentar minha expectativa de 
sobrevivência por mais alguns dias.    

De onde eu estava, quase não conseguia captar os ruídos. Não eram contínuos, 
mas se faziam ouvir em intervalos curtos, sem regularidade. A acústica da caverna 
produz ecos e efeitos indesejados o tempo todo, o que dificultava ainda mais a 
identificação da direção correta. Mas, pouco a pouco, após ter me equivocado algumas 



vezes, encontrei o rastro certo. Na verdade, parecia que eu estava indo cada vez mais 
para o fundo.   

Quanto mais nítidos se tornavam os rumores, mais evidente ficava que eles não 
eram provocados pelo borbulhar de líquidos. Eram definitivamente palavras, por mais 
absurdo que isto possa parecer. Talvez fossem os primeiros sintomas de meu 
esgotamento nervoso, ou, quem sabe, ilusões acústicas provocadas pela passagem de 
correntes de ar em fissuras. Mas a dicção era perfeita: “Nodens... Nodens... Nodens...”. 
Senti-me mesmo um pouco hipnotizado. 

Continuei até eles adquirirem uma vivacidade inquietante. Depois, subitamente, 
desapareceram. No exato momento em que cessaram, fui sobressaltado por uma nova 
impressão, de natureza diversa. Captei um reflexo luminoso, azulado e tênue, a dezenas 
de jardas de distância. Foi quase uma ilusão de ótica. Estaquei e tentei aguçar minha 
visão Passaram-se dez segundos e o reflexo reapareceu, tão fraco quanto antes. Poderia 
ser um reflexo da superfície?       

De dez em dez segundos a cintilância repetia-se. Acelerei o passo, agora 
vislumbrando novamente os contornos da caverna, iluminados a cada dez segundos.  
Depois de umas 200 jardas, avistei a concavidade de onde ela parecia estar vindo. Havia 
pessoas lá.  

Tentei descobrir quem eram, antes que me pudessem avistar. Captei trechos de 
conversa e reconheci a voz de Lovewell, carregada de lástima. Era fantástico! 
Encontrara meus companheiros! 

- Alô! Sou eu, Herman! Alô!  
Eles se alarmaram, mas, ao me reconhecer, gritaram.  
- Holmes! Meus Deus, Holmes! É um milagre!  
Avistei Lovewell, Pickman e um de nossos ajudantes estirado no chão. Minhas 

esperanças de conseguir escapar renovaram-se.  
A tirar pelo que eles me disseram, depois do que aconteceu na cova, todos 

tivemos experiências parecidas. Eles passaram dias vagando pelo labirinbto, até que 
avistaram um reflexo pálido, inexplicável, que os atraíra até ali. Nenhum deles, todavia, 
voltara a escutar murmúrios parecidos com os que eu descrevera. Achei estranho.  

A concavidade a que fomos atraídos era curiosa. Exatamente em seu centro 
havia um poço circular, muito simétrico. A luz azulada provinha daquela abertura. 
Deitado do lado do poço estava nosso ajudante. Eu pensava que ele estivesse dormindo 
ou ferido, mas, quando olhei para ele, num dos breves intervalos em que a luminosidade 
surgia, percebi que ele não apenas estava morto, mas que havia sido completamente 
desfigurado. A pele de seu rosto fora dilacerada, seu nariz arrancado, e não havia mais 
sinal dos lábios. Examinei as mãos e vi que elas também foram esfoladas.  
 - Deus! – exclamei, nauseado – que aconteceu com este homem?  
 - Ele estava aqui quando chegamos. – respondeu Pickman.  
 A felicidade de nosso reencontro foi dissipada por esta descoberta repulsiva. O 
que poderia ter acontecido?   

Meus colegas disseram que ainda não sabiam qual poderia ser a origem da 
misteriosa luz. Rastejei com cuidado até o poço e, agachado na beirada, olhei para o 
fundo. Um túnel cilíndrico afundava verticalmente por alguns pés, até desembocar 
numa abertura mais ampla, várias jardas abaixo da câmara onde estávamos. Dava para 
ver o fundo: um solo cinzento, coberto pelo que, daquela altura, pareceram-nos 
entulhos.  

Começamos a pensar no que faríamos. Pickman tinha um lampião em sua 
mochila, e eu possuía dois frascos cheios de combustível. Deveríamos arriscar – com a 
ajuda do lampião - nosso caminho até a superfície, ou deveríamos ficar e tentar explorar 



o poço? Nós precisávamos reabastecer nosso suprimento de água. Considerando que 
aquela abertura parecia artificial, não era extravagante imaginar que pudesse haver água 
no fundo.  Além disso, o que estaria provocando a luz? Uma passagem alternativa à 
superfície?  

Como cada um de nós havia trazido cordas e ganchos nas mochilas, poderíamos 
amarrá-las para fazer uma corda mais longa, que atingisse o fundo. Desta forma, um de 
nós poderia descer pelo poço e ser içado de volta, após investigar. Decidimos, portanto, 
permanecer e explorar o fundo, para somente então enfrentar novamente o dédalo da 
gruta.  

Lovewell era corpulento demais para descer. Pickman era leve, mas sua 
constituição física não era apropriada para aquilo. Eu era o mais indicado, já que nem 
sou tão pesado como Lovewell nem tão fraco quanto Pickman.  

Resolvemos dormir um pouco antes de tentar descer. Só começaríamos o 
empreendimento pela manhã.  

Fomos acordados por um novo tremor de terra, mais forte que os anteriores. 
Apressamo-nos. Lovewell, que conhecia nós de marinheiros, prendeu a corda em torno 
de minha cintura e amarrou a outra extremidade numa protuberância firme.  

Apoiei-me nas bordas e comecei a descida, sem imaginar que estava prestes a 
me deparar com os fenômenos verdadeiramente enigmáticos de minha aventura.  

Com cuidado, Lovewell e Pickman liberaram a corda, fazendo-me descer 
suavemente. Apoiando-me nas paredes, aproximei-me lentamente do fundo, onde 
parecia haver uma pilha de entulhos. Passei pela abertura inferior do túnel vertical e 
cheguei a um amplo salão. O teto, onde desembocava o poço, estava a umas quatorze 
jardas do chão. As dimensões do salão eram vagamente circulares, e muito amplas. 
Mais da metade do recinto estava inundado. 

O que nós pensáramos ser uma pilha de entulhos era, na verdade, um 
inacreditável amontoado de ossadas. Eram milhares e milhares, algumas humanas, 
outras não, amontoando-se exatamente abaixo da abertura inferior do poço, como se 
tivessem sido despejadas lá de cima. Quem as jogaria ali? Os índios mahicans? Os 
habitantes de Hanock? Pousei em cima do amontoado, que tinha nada menos que seis 
jardas de altura. Era uma quantidade assombrosa de carcaças. As ossadas no topo eram 
mais recentes. Algumas ainda possuíam vestígios de roupas, e de material orgânico não 
decomposto. Isto significava que, quem quer que fosse responsável por aquela 
hediondez, ainda estava em atividade.  

Desamarrei a corda e desci da pilha. No fundo, a luminosidade azulada também 
surgia e desaparecia a cada dez segundos, porém ali existia uma luminosidade 
permanente, só que fraca e cor de violeta.  Olhei em torno buscando o que a estaria 
provocando. Não percebi de pronto porque, mas quando fazia uma segunda inspeção, 
avistei uma pequena fonte de luz circular, na parede mais extrema. Eu não pude 
acreditar. Ali também havia uma parede negra e lisa, e nela abria-se uma passagem 
circular na rocha, com as mesmas proporções do buraco por onde Whetmore saltara. 
Esta passagem, porém, ao invés de conter apenas treva parecia ocultar fragmentos de 
uma visão terrivelmente linda.   

Corri hipnotizado em sua direção, transpondo a parte inundada. Quando parei 
defronte, fui paralisado pelo estupor. Do outro lado, vi nada menos que as nuvens 
violáceas de meus sonhos, cercadas por todos os lados por uma infinidade de estrelas, 
mais abundantes que em qualquer noite terrestre!  As nuvens emitiam uma 
fosforescência violeta, fraquinha, mas a cada dez segundos eram mergulhadas numa 
explosão de azul espectral.  Eu fiquei tão fascinado que não respondi quando pensei ter 
ouvido meus colegas gritarem por mim, do alto do poço. Os movimentos das nuvens, as 



emanações fumarentas, que se misturavam em padrões inesperados, de indescritível 
exuberância, revelavam novas tonalidades de púrpura. E as estrelas... Deus! As estrelas 
eram uma mancha quase contínua de luminosidade, como um inconcebível enxame de 
bilhões de vaga-lumes.  

Só despertei do transe quando ouvi um poderoso baque na pilha de ossos, talvez 
quase meia hora depois. Voltei-me assustado, arrancado do meu êxtase. Algo caíra. 
Logo depois, um segundo volume despencou, tombando em cima do primeiro. Corri 
para ver do que se tratava. Escalei a pilha e tive uma surpresa desagradável. Os 
“volumes” eram, na verdade, cadáveres. O primeiro pertencia ao ajudante desfigurado 
que encontráramos na câmara do poço. O segundo pertencia a outro ajudante - também 
desfigurado – mas que não víamos desde o dia em que nos perdemos. Quem os jogou ali 
também havia cortado minha corda com uma faca. Não havia mais como voltar.  

Que teria acontecido com meus colegas? Haveriam tido um encontro hostil? A 
verdade é que agora eu estava inelutavelmente preso, diante de um fenômeno para o 
qual minha mente não tinha – nem buscava – explicações. Voltei a examinar o “portal”.  

Se aquilo fosse real, eu estava diante de algo que contradizia tudo o que nossa 
ciência considera possível. Era um rasgo no espaço, rumo a sabe-se lá que regiões 
longínquas das esferas exteriores. Seria possível existir algo assim, arquitetado, quem 
sabe, por inteligências desconhecidas? Seria conceitualmente absurdo demais. Sou o 
primeiro a reconhecer que talvez eu tenha perdido temporariamente o juízo e, em 
decorrência de crises mentais semelhantes às da esquizofrenia, tenha experimentado 
impressões fantasiosas. Não obstante, existem incoerências no desenrolar dos 
acontecimentos que me fazem titubear. Explico-me.  

Depois de me certificar de que não havia outras saídas do fosso onde estava, 
tomei uma medida desesperada: cruzei, relutante, o limiar do portal. A única coisa de 
que tenho certeza depois disso é que, no dia 12 de novembro, após ter vivenciado toda 
sorte de delírio desvairado e inverossímil, fui encontrado inconsciente próximo à 
entrada de Mt. Greylock. Ninguém menos que Charles Curwen - o homem ruivo de 
suíças que estivera na reunião na casa do Sr. Lewis, em Providence – resgatou-me. Até 
hoje, não sei como ele chegou a Mt. Greylock. (Lovewell disse brincando que ele viera 
dentro do misterioso caixão metálico que Whetmore trouxera. Não achei muita graça 
nesta piada).  

Segundo me disseram, eu estava abraçado à ossada de Roger Whetmore, cujas 
entranhas haviam sido arrancadas e espalhadas por todo o local, inclusive pelo teto. O 
cadáver estava contorcido, como se, além de eviscerado, tivesse sido estraçalhado por 
uma pressão sobre-humana. A cabeça tinha estourado. Na verdade, só o reconheceram 
pelo seu misterioso amuleto de ossos, que ele levava ao pescoço. 

Curwen liderava um grupo de habitantes de Hanock que viera nos resgatar. 
Ainda inconsciente, fui transportado para o acampamento. Ao acordar, vi que Pickman 
e Lovewell, estavam na mesma barraca que eu. Eles pareciam esqueletos vivos.   

Eles me contaram que, vinte minutos depois de minha descida, berraram por 
nome, sem obter resposta. Depois de mais uns dez minutos, quando já estavam 
preocupados com meu paradeiro, escutaram ecos de gritos. Perceberam que alguém se 
aproximava, portando tochas, e, ao que parece, lanças. Assustados, juntaram os 
equipamentos às pressas e fugiram pelas passagens escuras. Quando tentaram retornar 
para me resgatar, avistaram, na câmara do poço, homens nus, banhados de sangue, 
portando lanças e outras armas afiadas. Ao avistarem Lovewell e Pickman, gritaram 
numa linguagem desconhecida e começaram a persegui-los. Meus companheiros 
fugiram em direção ao labirinto, perdendo-se uma segunda vez.   



Quem seriam aqueles homens? Pickman achava que eles pareciam mais com os 
habitantes de Hanock do que com índios. Teriam sido eles os responsáveis pelo 
assassinato de nossos ajudantes? E o que eles estariam fazendo na caverna, durante a 
catástrofe?   

Depois de minha descida, os tremores de terra tornaram-se cada vez mais 
intensos e freqüentes. Pickman por pouco não foi esmagado pelo deslizamento de uma 
grande rocha.  

A despeito do rigoroso racionamento que fizeram, seus mantimentos acabaram 
em cinco dias. Só conseguiram sobreviver porque, em uma região sedimentar, eles 
encontraram um fio de água que gotejava lentamente pela parede. Revezando, puderam 
lamber gota por gota.  

O primeiro frasco de combustível – que eu deixara com eles - acabou no 
primeiro dia. Eles resolveram economizar o segundo para a derradeira tentativa de 
encontrar a saída. Apenas quando já estavam quase sem forças, acenderam o lampião e 
enfrentaram o labirinto pela última vez. Por sorte, eles encontraram nas paredes pinturas 
dos índios mahicans indicando o caminho correto até a entrada da gruta. Seguindo as 
indicações, eles conseguiram atingir o túnel glacial que leva à superfície. Quando 
finalmente chegaram à saída, com lágrimas nos olhos de tanta felicidade, depararam-se 
com a equipe de resgates de Curwen.  

Os tremores duraram até o dia 11, quando atingiram seu clímax. Depois que um 
deles quase pôs a caverna inteira abaixo, eles cessaram. No dia 12, eu e o cadáver de 
Whetmore fomos encontrados dentro da cova onde antes estivera a imagem do rosto 
negro. A enigmática parede escura tinha sido engolida por uma rachadura.  

Fomos mantidos como prisioneiros. Recebemos alimentos e cuidados médicos, 
mas não podíamos sair das barracas. Curwen estava furioso. Permanecia o tempo todo 
na caverna, como se tentasse descobrir algo. Pelo visto, o desenlace daquela expedição 
fora uma amarga derrota para ele. Eu temia uma possível vingança.  

Não encontraram nenhum vestígio de nossos ajudantes, nem sequer dos três que 
ficaram no acampamento cuidando dos cavalos (que também haviam sumido). 
Voltamos para Hanock dois dias depois. Lá, fomos levados para a delegacia, onde o 
xerife nos explicou que estávamos sendo acusados pelo assassinato de Roger 
Whetmore. 

 Charles Curwen apresentara uma história mirabolante para nos incriminar. 
Dissera às autoridades que, depois de um deslizamento na entrada da caverna, ficáramos 
presos por vários dias, sem alimentos e sem comunicação com o exterior. Depois de 
muito tempo e várias tentativas de fuga frustradas, decidimos, como última e 
desesperada medida de sobrevivência, assassinar um de nós para usarmos a carne como 
alimento. Segundo Curwen, Roger Whetmore fora o sorteado.  

Fomos julgados em primeira instância em Hanock, pelo júri popular. Não havia 
testemunhas para desmentir a versão de Curwen, já que nenhum de nossos ajudantes foi 
encontrado (constava no processo que eles haviam sido soterrados pelos deslizamentos). 
O julgamento não passou de uma encenação. Curwen sequer se deu sequer o trabalho de 
conferir as datas corretas da expedição. Disse que passáramos quarenta dias na gruta, 
quando na verdade não havíamos passado nem metade deste tempo lá. Ficou claro, pelo 
comportamento do juiz e dos jurados, que a penetração da ordem de Whetmore e 
Curwen é grande naquela cidadezinha. Fomos julgados culpados por unanimidade, sem 
termos tido oportunidade de nos defender. Recorremos da sentença e fomos 
encaminhados a Boston.   

A influência da Grande Espiral fez-se sentir mesmo no Tribunal de 
Massachussets. O juiz Keen apresentou uma interpretação do nosso caso que mascarava 



um comprometimento com a sociedade secreta de Whetmore. Não fiquei surpreso 
quando, contra todas as expectativas, nossa sentença foi confirmada.  Depois de 
escaparmos do próprio inferno, morreríamos por mãos humanas.   

Na prisão, Pickman e Lovewell quiseram saber o que acontecera comigo depois 
que desci pelo poço. Indagaram-me por onde eu havia escapado, como encontrara 
Whetmore, o que havia provocado a destruição de seu corpo, etc. Eu mesmo não estava 
certo. Como disse, não desconsidero a possibilidade de ter perdido o juízo. As visões 
que tive depois que cruzei o limiar do portal foram tão fantásticas que não ouso tomá-
las como verdades seguras. Mas como explicar aquela luz azulada, que também foi vista 
por Pickam e Lovewell?   

Além do mais, de que outra forma eu poderia ter escapado do fosso? Se eu 
estivesse realmente tomado pela loucura, é improvável que tenha tido presença de 
espírito para imaginar um meio de fuga. A corda fora cortada, e, como eu mesmo 
averigüei, não havia outros acessos além do túnel vertical – e do portal claro.  

Talvez exista uma explicação racional capaz de ligar e dar coerência aos fios 
soltos de minha narrativa. Eu, pelo menos, não fui capaz de encontrá-la. Somente por 
isso atenho-me à veracidade de minhas visões. Não peço, entretanto, que ninguém mais 
me dê crédito. Narrarei minhas experiências da forma como as recordo. Não vislumbro 
outra forma de resolver tantos mistérios. 

Quando transpus, no meu desespero final, os limites do portal, mergulhei num 
turbilhão multicolor, e fui lançado num abismo inconcebível por vagalhões de éter. No 
momento em que transpus a barreira, minha mente deve ter se libertado de algumas 
limitações sensoriais, pois senti que a faixa dos fenômenos que eu era capaz de 
apreender com meus sentidos havia se alargado. Era como se minha torneira de 
onisciência fosse um pouco afrouxada. Sentia-me mais consciente de minha própria 
individualidade, e, por outro lado, intuia que eu não passava de um corte, uma fração de 
um todo infinitamente mais amplo. Tive visões inefáveis, de fenômenos que jamais 
serei capaz de descrever ou desvendar, e também assimilei a complexidade dos arranjos 
que me rodeavam, em indecifráveis desdobramentos que me enchiam de alegria e me 
faziam sentir parte da totalidade universal. Flutuei a esmo, levado pela corrente 
imaterial, e mergulhei no esquecimento.  

Em minha maravilhosa odisséia, o tempo deixou de fazer sentido. Muito vi e 
muito senti, coisas belas e repulsivas. É difícil tentar descrevê-las, pois não encontro 
palavras que correspondam à sua manifestação. Pressenti, por exemplo, a proximidade 
de inteligências avassaladoras, inalcançáveis e incomunicáveis. Senti-me perseguido por 
entidades enigmáticas, que simplesmente me observavam, à distância, sabe-se lá com 
que propósito. Visitei cidades encantadoras, com enormes espigões esverdeados 
elevando-se às alturas. Vi pequenas criaturas reproduzindo-se aos milhões em grandes 
suspensões de matéria pegajosa, para depois, inexplicavelmente, lançarem-se ao 
suicídio em aglomerados fervilhantes. Senti a presença de coágulos de pura maldade, 
aglutinações sem mente que pulsavam, cresciam e destruíam o que se aproximasse. 
Acreditei ter penetrado os umbrais invisíveis de um palácio esquecido, propriedade de 
mentes vastas e generosas que só consigo associar a deuses. Era prateado, e se estendia 
em todas as direções – inclusive nas inacessíveis para a percepção mortal – em formas 
geométricas absurdamente lindas e padrões complexos que lembravam – apenas 
lembravam - rosas desabrochando. Embora eu fosse incapaz de ver os habitantes 
daqueles salões, senti permear meu corpo o contentamento que emanava de suas danças.   

Depois de ver e visitar ainda incontáveis outras maravilhas - algumas 
demoníacas, outras sedutoras – lembrei-me aos poucos, como se recordasse um sonho 
vago, de onde eu vinha e quem eu era. Pequenas impressões, como a lembrança de meus 



familiares, de minha terra natal e, é curioso dizer, de experiências singelas, como 
passeios ao entardecer, o sabor de alimentos que me agradavam, os efeitos da luz do sol 
em folhas de uma árvore centenária, resgataram consciência de ser humano. Vasculhei 
mentalmente o lugar de onde eu partira. Tão logo que captei as emanações do que 
deveria ser nosso planeta, invadiu-me a desesperadora impressão de que um poder 
avassalador se aproximava. Minha tragédia, que agora parecia um pesadelo distante, 
voltou à tona com toda intensidade. Escutei uma voz humana pronunciar:  

 
 

“OGTHROD AI´F 
GEB´L – EE´H 

SHUB NIGGURATH 
ZHRO!” 

 
 
 Era Roger Whetmore. Descortinou-se diante de meus olhos a visão do vórtice 
negro, o mesmo que havia sido revelado pelo relâmpago escarlate. As nuvens negras 
rodopiavam numa velocidade atordoante. A escuridão seria completa, não fossem pelos 
relâmpagos escarlates, que iluminavam a imensidão.   
 Não conseguia ver Whetmore, mas sentia sua presença e escutava as sílabas 
macabras ecoando pelo vazio.  Que ele pretenderia?  
 Olhei para o centro do turbilhão. Era um gigantesco rasgo na tessitura da 
realidade, um buraco para as esferas além de toda percepção, a que nem eu, em minhas 
recentes viagens astrais, jamais me aproximara.  Era um túnel para os limites exteriores 
da existência, onde habita o caos definitivo. Senti a aproximação de entidades desta 
região longínqua, potestades incomensuráveis, além de tudo o que a mente humana é 
capaz de conceber. Possuíam um desígnio inexorável. Encabeçados por uma 
manifestação mais poderosa - com mil protuberâncias infames - que feria tudo, mesmo 
as outras entidades, eles avançavam. A deidade principal estava rodeada por uma corte 
de criaturas cegas, sem mente, que se moviam em espasmos contorcidos e dolorosos. 
Muito além, do outro lado da passagem cósmica, pressenti a presença aniquiladora do 
Sultão do Caos, temido pelos fortes entre os fortes, e sua maldade quintessencial 
proliferando nos arrabaldes do universo. Em seu trono ciclópico - construído de milhões 
de caveiras e ossadas - reverberava a melodia dissonante de uma flauta, e o rufar 
amaldiçoado de um tambor.   
 Whetmore era um tolo! Sem saber, ele estava atraindo sofrimentos indescritíveis 
para nosso planeta! O que o levava a acreditar que pudesse barganhar com aquelas 
entidades? Será que ele achava que poderia obter algo das criaturas do vazio? Com 
minha capacidade sensorial ampliada, eu percebia claramente: era o apocalipse que se 
aproximava através do ciclone.  
 

“OGTHROD AI´F 
GEB´L – EE´H 

SHUB NIGGURATH 
ZHRO!” 

 
 Whetmore continuava sua evocação. Shub Niggurath. O Bode Negro dos mil 
jovens! Seria ele que os partidários da Grande Espiral adoravam? Ventanias sulfúreas, 
raios escarlates e rugidos alienígenas completavam o quadro do pandemônio.  



 Do centro do pesadelo, formas semelhantes a tentáculos de carne viva, 
ensangüentadas, projetaram-se para fora. Exatamente no centro assomou a visão 
suprema do horror: uma enorme membrana enrugada, circular, onde brotaram espinhos 
de ossos, com milhares de milhas de comprimento. Em cada um deles havia miríades de 
criaturas vivas, empaladas ou espetadas. Eram os seres do Outro Lado.  
 Seria o fim? Romper-se-ia o equilíbrio cósmico pela ambição vaidosa de homens 
irresponsáveis? As forças do universo tendem a se equilibrar. Aconteceu algo inaudito, 
que hoje me faz acreditar que fui instrumento de desígnios superiores. Quando as 
primeiras extremidades da manifestação hedionda assomaram, recordei-me de um nome 
que me fora sussurrado enquanto perambulava por Mt. Greylock, num período que, 
naquela ocasião fatídica, pareceu-me ter acontecido eternidades antes: “Nodens!” 
 Nodens! O Deus do Grande Abismo! Nodens! O indecifrável! O único em toda a 
existência temido por Azatoth! Tudo ficou claro em minha mente! Senti que sua 
presença nos envolvia, num plano paralelo. Num arroubo de perspicácia que acredito 
não ter dependido de minha vontade, exclamei:   
 

“OGTHROD AI´F 
GEB´L – EE´H 

NODENS 
ZHRO!” 

 
Fez-se silêncio e escuridão. Os ventos cessaram. Senti solo sob meus pés, a 

influência da gravidade e a materialidade de meu corpo. Havíamos repentinamente 
retornado ao plano material. Estávamos de volta à caverna, e à minha frente permanecia 
Roger Whetmore, de pé. Seu rosto estava banhado de lágrimas, iluminado sabe-se lá por 
que luz. Finalmente ele parecia ter-se dado conta da magnitude dos poderes com que 
estava lidando. Encarou-me com uma expressão suplicante e murmurou: 

“- Socorro, Herman!” 
Mal terminou e seu corpo começou a ser esmagado por uma força invisível. Ele 

tombou, em contorções desesperadas. O sangue jorrou de seu nariz, de seus olhos, da 
boca, e flutuou até o teto e as paredes. Vi, diante de meus olhos, Roger Whetmore ser 
estraçalhado e esvicerado pelo intangível. Ele gritou e se contorceu até que sua cabeça 
explodiu, quinze segundos depois. Depois disso, desfaleci, com a misteriosa impressão 
de que, por alguns segundos, eu vislumbrara o Grande Abismo. 

  
 

EPÍLOGO 
 
 

 Enquanto espero pelo enforcamento, passo meus últimos dias refletindo sobre 
minhas inacreditáveis experiências. Ainda não fui capaz de encontrar uma solução que 
explicasse tantas maravilhas e horrores.  

Dr. Ward trouxe-me preciosas informações sobre a assim chamada “Grande 
Espiral”. Ela é a verdadeira facção por trás da “sociedade espeleológica”, de que 
supostamente fariam parte Curwen e Whetmore.   
 Os objetivos desta facção ainda me são desconhecidos. Que eles achavam que 
obteriam com este estratagema lunático? Poder? Conhecimento? E de que forma eles 
conseguiram descobrir a forma correta de evocar as criaturas das esferas além?  
 Abstenho-me de fazer comentários sobre o que encontramos Mt. Greylock. 
Quem quer que tenha concebido aqueles muros negros, com seus desenhos 



inexplicáveis, está além de nossa capacidade de explicação atual. Talvez houvesse sido 
melhor se estes segredos jamais tivessem vindo à tona.  
 Antes de concluir meu relato, é imperioso ressaltar algo: a ameaça representada 
pela Grande Espiral não deixou de existir. A expedição a Mt. Greylock foi um revés 
para eles, mas isto não significa que suas aspirações tenham acabado.  

 Se, por um lado, o local usado por Whetmore como ponto de invocação foi 
destruído pelos tremores de terra, por outro ainda existem muitos segredos não 
revelados nas profundezas da gruta. Whetmore encontrou um portal para dimensões 
paralelas no covil. Eu encontrei outro, no fundo de um poço. Haverá outras 
manifestações similares? E nos níveis mais profundos, que haverá? Encontramos apenas 
pequenos afloramentos do que pode ser um complexo muito mais vasto, como o próprio 
Whetmore sugeriu.   

A Grande Espiral ainda representa uma enorme ameaça. Ela pode enviar novas 
expedições à gruta, com resultados distintos. Algo precisa ser feito pelas pessoas de 
bem.  
 Sugiro que se investigue a vida privada de cada um de seus membros, e se 
elimine, sigilosamente, um a um. Se considerarmos o que realmente está em jogo por 
trás de tantas maquinações, não podemos deixar de concluir que o extermínio imediato 
da facção é um imperativo moral.  
 Escrevi este relato como uma revelação, um testemunho e uma confissão, mas 
também como apelo. Parto deste mundo com o espírito em paz, pois sinto que fui um 
elemento chave de desígnios superiores. Porém, antes de deixar este plano, faço esta 
última denúncia, pelo bem de tudo pelo que mais prezamos. A Grande Espiral precisa 
ser destruída.    
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 A leitura deste relato sempre me surpreende. Excetuando-se os trechos 
flagrantemente fantásticos, a versão de Holmes esclarece melhor certas questões sobre a 
sobrevivência dos exploradores (como eles encontraram água, quanto tempo passaram 
na caverna, como se orientaram sem luz, etc).  
  Não sou tolo, entretanto, a ponto de aceitar literalmente cada palavra de Herman.  
Ainda que muitos trechos me impressionem, está claro que os devaneios finais do autor 
extrapolam os limites do verossímil.  
 Deixando de lado os disparates mais evidentes, existe algo no depoimento que 
deve ser levado a sério. A existência da Grande Espiral é um fato, e ela esteve em 
atividade, no mínimo, até anos tardios do século XX. Lon L. Fuller foi seu último Grão 
Mestre conhecido. Alguém pode ter assumido depois dele. 
 À luz do relato de Herman Holmes, é razoável perguntar: por que, depois de 
mais de um século dos acontecimentos em Mt. Greylock, Lon L Fuller se daria ao 
trabalho de ressuscitar estes acontecimentos – ainda que de forma alegórica e mascarada 
– para reproduzir a versão dos acontecimentos que, segundo o próprio Holmes, fora 
inventada por Charles Curwen?  
 Pelo que pude descobrir, a irmã de Herman, Susan Holmes, cumpriu o 
derradeiro pedido do condenado, encaminhando uma cópia do texto a Sir Sinclair 
Watson, de Liverpool. Tudo indica que ele, impressionado com o conteúdo do relato, 
custeou do próprio bolso a publicação de algumas edições do texto, que foram 
distribuídas entre cidadãos importantes. 
 Com o tempo, o relato de Holmes difundiu-se nos círculos iniciáticos europeus 
e, mais tarde, nos americanos. Isto contribuiu para atrair uma reputação extremamente 
negativa ao Dr. Roger Whetmore e, principalmente, à Grande Espiral. Isto era ruim para 
as atividades da facção que, apesar dos pesares, mantinha muitas relações com outras 
ordens Illuminati e ocultistas.  
 Acredito que o empenho de Lon Fuller – Grão Mestre da ordem e, portanto, 
herdeiro místico de Whetmore - visava, acima de tudo, desmistificar a versão de 
Herman. Usando como veículo um suposto trabalho jurídico e pedagógico, ele tentou 
difundir a versão de Curwen para transmitir às novas gerações de alunos de Direito a 
idéia de que Whetmore era vítima, e não vilão. Por que ele faria isso? Bem, se 
considerarmos que metade dos membros de sociedades secretas de todo o mundo são 
juristas, e que o opúsculo de Fuller é atualmente utilizado em mais de três mil 
faculdades de Direito pelo mundo afora, veremos quão sistemático e consciente é este 
empreendimento de manipulação histórica.  
 Segundo esta teoria, portanto, o livro “Caso dos Exploradores de Cavernas” – 
indicado, diga-se de passagem, como leitura obrigatória para todos os alunos do 
primeiro período do curso jurídico da UFPE - não passa de um empenho 
propagandístico de uma facção secreta ligada a Harvard. Não se deve deixar enganar 
pelo aviso que o autor faz no fim do livro, induzindo o leitor a acreditar que os fatos 
narrados são estritamente fictícios. As intenções, aqui, são subliminares. 

Poucos colegas estiveram dispostos a levar minhas suposições a sério, embora 
ninguém tenha me apresentado refutações que desmentissem os documentos que 
possuo. De qualquer modo, deixo registradas minhas suspeitas.   
  Caso alguém deseje ter acesso aos documentos que utilizei nestas pesquisas, não 
hesite em entrar em contato. Não desconsidero a possibilidade de, num futuro breve, 
lançar um guia só sobre a ritualística e atividades da Grande Espiral. Já tenho material 
suficiente para tanto, mas temo as possíveis retaliações que eu possa sofrer. Preciso, 
antes, saber se meus protetores continuarão sendo tão eficazes como sempre...  


