
O anel de Polícrates  

Xavier é figura central deste conto. Ele vivia falando bravatas, porém sua riqueza 

acabou-se e ele passou a viver de nostalgias. Também tornou-se hipocondríaco e 

começou a viver de tristeza em tristeza. Enquanto nababo era seletivo, exigente, gostava 

de coisas luxuosas e finas, mas era imprudente não pensava no próximo momento e 

passou a viver na miserabilidade e pobreza. Não calculava os gastos e anos se passaram 

e sua riqueza se foi. Certo dia Xavier estava à janela vendo-se chegado ao nada, quando 

viu um homem a cavalo que quase caiu com o corcoveio do bicho. Xavier comparou tal 

cena á vida humana e sua trajetória e passou a repetir uma frase que sintetizasse tal 

comparação. A frase era a seguinte “a vida é cavalo xucro ou manhoso, e quem não for 

cavaleiro que pereça”. Xavier queria ter a honra de ter cunhado tal idéia, todavia não foi 

o que aconteceu e isso lhe causou muitas tristezas. Xavier perde o controle da idéia que 

em outro momento era só sua. Podemos perceber que ele caminha em uma linha muito 

tênue entre a lucidez e a loucura. O conto que ora pensamos (refletimos) mostra-nos a 

dureza da realidade. Xavier perde sua riqueza, seus pensamentos e idéias não o ajudam 

mais. Ele é chamado no conto de “pródigo” e pródigo é irresponsável, aventureiro e 

incauto. Ele vivia numa espécie de torpor financeiro, tudo que queria comprava, seus 

desejos eram sempre realizados e vivia numa “atmosfera” romântica. Entretanto a 

realidade da vida foi mais forte e ele passou a viver em um mundo “real”. Pensando na 

manifestação literária chamada realismo e fazendo um paralelo com este conto, 

percebemos que a vida é irônica. A realidade não é coerente com nossos anseios. Xavier 

tivera uma idéia para que de certa forma viver conformado com as condições que o 

cercava (refiro-me á frase de Xavier). O conto deixa-nos perceber que Xavier tinha 

fantasias românticas, mas a realidade contrariava tais fantasias.  

 
 


