
Flecha Dourada 

 

Em uma noite do ano de 1868, o vapor" Flecha  Dourada" navegava através das águas 

revoltas dos Mares do Sul. Não havia luar. No céu escuro, somente algumas estrelas se 

dependuravam solitárias.  

No convés do " Flecha Dourada", um grupo de marinheiros cantava ao som de 

uma sanfona. De vez em quando a música cessava, e morria o canto dos marinheiros, 

também. Então, transparecia o medo nos olhos dos homens, que fitavam o vaivém do 

mar.  

Numa dessas ocasiões, em que a música e o canto se haviam extinguido, o 

sanfoneiro virou-se para o homem que estava a seu lado:  

- Dizem que o Monstro aparece em noites como esta - murmurou.  

O marinheiro a quem se dirigira estremeceu.  

- Dá azar falar nisso - disse, fazendo um gesto peculiar com os dedos. Era um 

sinal usado pelos homens do mar para evitar a má sorte.  

Os outros marinheiros, percebendo o sinal, compreenderam por que seu 

companheiro o fizera e não tardaram a imitá-lo, olhando de cara fechada para o 

sanfoneiro que havia falado no Monstro.  

Nenhum deles sabia ao certo o que era o Monstro. Sabiam, somente, que ele 

vagava pelos Mares do Sul e pusera a pique vários navios, a maior parte dos quais fora 

ao fundo com toda a tripulação.  

Entretanto, os poucos que se salvaram contavam que o Monstro era uma 

criatura que expelia fogo e fazia em pedaços navios resistentes, com a mesma 

facilidade com que uma criança rasga um pedaço de papel.  

Não é de admirar, portanto, que os homens a bordo do "Flecha Dourada" 

fixassem o mar com olhos amedrontados.  

Se esses homens pudessem enxergar abaixo da superfície do oceano, ficariam 

ainda mais apavorados, pois veriam uma forma enorme e fantasmagórica deslizando 

vagarosamente nas profundezas do mar. Algas marinhas pendiam-lhe da cabeça 

horrorosa, do focinho em forma de serra e dos olhos imensos e saltados.  

Subitamente, um som parecido com um lamento ergue-se daquela figura 



medonha e ela partiu em direção ao alvo, cortando a superfície do oceano com seu 

focinho denteado.  

Ao mesmo tempo, os olhos salientes iluminaram-se, lançando, através das 

águas, longos raios de uma claridade ofuscante.  

A bordo do "Flecha Dourada", os marinheiros gelaram de pavor.  

- O Monstro! - gritou o sanfoneiro. 

Os outros marinheiros seguiram-lhe a voz, gritando também:  

- O Monstro! O Monstro!  

Um tremendo ruído elevou-se acima de seus brados. E o oceano encheu-se de 

espuma, enquanto a terrível criatura se atirava em direção ao navio. Partindo dela, 

estranha luz dourada estendia-se, até muito longe, sobre as águas.  

No momento seguinte, o Monstro golpeava o "Flecha Dourada", atingindo-o 

exatamente ao meio, e afastava-se, sem que sua aparência demonstrasse ter sido 

afectada pela colisão.  

O "Flecha Dourada" balançou doidamente. O mastro da proa desabou sobre o 

tombadilho, derrubando consigo velas, cordame e vergas. Com ruídos ensurdecedores, 

o vigamento desfez-se. E as máquinas puseram-se a silvar, enquanto as ondas 

arremetiam contra elas.  
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