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— Certamente ajudaria — disse Sherlock Holmes.
Assustei-me com a interrupção, porque meu companheiro estivera tomando
café da manhã com a atenção inteiramente concentrada num jornal, que estava
apoiado no bule de café. Olhei para ele e encontrei seus olhos fixos em mim
com a expressão meio divertida, meio interrogativa, que em geral assumia
quando sentia que marcara um tento intelectual.
— Ajudaria o quê? — perguntei.
Sorriu ao apanhar o chinelo no console da lareira e retirar dele suficiente
fumo para encher o velho cachimbo de barro com que invariavelmente arrematava o café da manhã.
— Uma pergunta bem característica, Watson — respondeu. — Não se
ofenderá, estou certo, se disser que qualquer fama de argúcia que eu possa ter
foi inteiramente conquistada pela sua capacidade admirável de servir de
espelho para me refletir. Já não ouviu falar de debutantes que insistem na
feiúra de suas damas de companhia? Há uma certa analogia.
A nossa longa convivência em Baker Street criara essa intimidade
despreocupada em que se pode dizer
muita coisa sem que o outro se ofenda. No entanto, reconheço que me senti
mortificado com esse comentário.
— Posso ser muito obtuso — disse —, mas confesso que não consigo
perceber como descobriu que fui... fui...
— Convidado para ajudar no Bazar da Universidade de Edinburgh.
— Precisamente. A carta acabou de chegar e não falei com você desde então.
— Contudo — disse Holmes, recostando-se na cadeira e juntando as pontas
dos dedos —, me arriscaria a sugerir que a finalidade do bazar é ampliar o
campo de críquete da universidade.
Encarei-o com tanto espanto que ele vibrou de riso silencioso.
— O fato é, meu caro Watson, que você é um excelente objeto de estudo.
Nunca é blasé. Reage instantaneamente a qualquer estímulo externo. Seus
processos mentais podem ser lentos, mas não são nunca obscuros, e descobri
durante o café da manhã que me proporcionava uma leitura mais fácil do que o
editorial do Times diante de mim.
— Ficaria contente em saber como chegou às suas conclusões.
— Receio que a minha boa disposição em dar explicações tem comprometido
seriamente a minha reputação. Mas neste caso o encadeamento de meu
raciocinio baseou-se em fatos tão óbvios que nem posso atribuir qualquer
crédito. Você entrou na sala com uma expressão pensativa, a expressão de um
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