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Houve silêncio quando o antigo Taverneiro partiu.  

 

Temendo a caneca vazia, 

a Taverna reabriu no mesmo dia. 

Novos donos assumiram o lugar, 

sabendo do tanto que havia para cuidar. 

 

Em um baú perdido encontraram a herança.  

Manuscritos de viajantes. Palavras de esperança. 

Oito histórias guardadas pelo velho Taverneiro, 

a nona entregue por um corvo mensageiro. 

  

Os novos donos ganharam valiosos aliados,  

Portas abertas e viajantes animados.  

A Taverna voltou a funcionar. 

Momento de honrar a palavra do lugar: 

 

"Viajantes, venham! Sentem-se às mesas. 

Sirvam-se do vinho, músicas e belezas. 

Viajantes, podem acreditar.  

Trago histórias prometidas, com orgulho singular!" 
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Apresentação 
 

Todo leitor de fantasia sabe: tavernas são imprescindíveis.  

Parece estranho? Abra um livro e verá. É nas tavernas que os órfãos se escondem, fugindo à 

perseguição, antes de aceitar o chamado para livrar o universo das trevas; é nelas que os 

caçadores de recompensas colhem informações; é nelas que os mercenários são contratados, 

que os piratas negociam mapas de tesouros, que se formam as companhias de aventureiros. 

E isso não se limita à literatura. Filmes, séries e games com ambientação fantástica mostram as 

tavernas como um local de reunião e confluência, de cura e de refúgio. Às vezes,o salão 

comum pode se tornar palco de uma briga, ou talvez um plano sórdido seja tramado num dos 

quartos do segundo andar, mas, via de regra, a taverna é um lugar neutro, amigável, onde 

vitórias são celebradas e bardos cantam os feitos dos heróis. 

O blog A Taverna não poderia ter um nome mais adequado. Desde o início ele recebeu seus 

visitantes da melhor maneira possível: não com vinho e carne assada no espeto, mas com 

informações, dicas para quem lê e para quem escreve, tópicos para debate e, claro, histórias, 

muitas histórias! Criou-se, assim, um espaço de acolhida, que deu oportunidade a vários 

autores brasileiros de mostrar seu trabalho e propiciou encontros e parcerias. 

Esta coletânea vem celebrar o espírito que move A Taverna. Nela estão contos selecionados 

dentre os muitos trabalhos de qualidade enviados para o blog. São narrativas de guerra e de 

aventura, de coragem e de encantamento, ambientadas em mundos imaginários ou em 

diferentes localidades do mundo real. Algumas são mais leves, sutis, com toques de humor. 

Outras criam uma atmosfera sombria e violenta já na primeira página. Todas, porém, 

cumprem o objetivo primordial das boas histórias, que é encantar seus leitores através da 

palavra.  

Então, agora você já sabe de tudo. E sabe o que deve ser feito. Esqueça a pressa, sente-se num 

lugar confortável e mergulhe nessa aventura! 

 

Ana Lúcia Merege 

Niterói, Primavera de 2017 

  



A Serpente e as Pombas 

Ana Lúcia Merege 

 

I 

 

No ano do Senhor de 797, às vésperas do equinócio de primavera, uma nuvem escura 

pairou sobre a aldeia de Aachen. Momentos antes o céu estivera azul, por isso a surpresa foi 

grande, principalmente na praça onde os mercadores recolhiam as sobras da feira. Todos 

levantaram as cabeças e viram, mas não puderam entender o fenômeno: uma nuvem surgida 

do nada, que se alongava como um caminho desenhado no céu. Terminava a alguns passos da 

igreja, da qual, naquele momento, vinha saindo um jovem padre carregado de rolos de 

pergaminho. 

— Chuva, hoje? Será? — murmurou ele, erguendo os olhos distraídos. Logo, porém, 

tornou a baixá-los, passando a observar um cavaleiro que se aproximava a passo lento, o rosto 

ensombrado pela aba do chapéu de viagem. 

— Pax in nomine Domini. — A saudação latina, familiar a todos os cristãos. 

— A paz esteja com você, bom padre — disse o homem, e puxou as rédeas. Sua voz 

estava rouca, talvez por causa da poeira das estradas. O acento não era germânico, mas nesses 

dias isso estava longe de ser uma surpresa. Eram muitos os estrangeiros em Aachen. 

— De onde vem? — indagou o padre. O cavaleiro respondeu com um gesto vago. Talvez 

quisesse dizer que estivera em muitos lugares antes de chegar ali. De fato seu rosto era o de 

um homem viajado, marcado pelo sol e pelo vento e com olhos argutos que esquadrinhavam 

cada canto da praça. As roupas eram boas, embora sem luxo; a espada presa à sela tinha uma 

bainha magnífica, de couro avermelhado, trabalhado com gravações a fogo. Isso fazia um 

estranho contraste com o cesto de palha trançada que o cavaleiro levava à sua frente. Ele 

mantinha a mão sobre a tampa, mesmo enquanto parado, como se a protegesse — como se 

algo frágil e muito precioso viajasse naquele cesto rústico. 

Sob a nuvem, a praça estava quase vazia, exceto por um homem que puxava uma 

carroça abarrotada de pranchas de madeira. Tinha as roupas cobertas de serragem, lascas 

encaracoladas entre os cabelos. O cavaleiro acompanhou seu trajeto em silêncio, seus olhos se 

estreitando ao vê-lo entrar na rua que conduzia à parte sul da cidade. 

— Um carpinteiro... E carregado — constatou, voltando-se para o sacerdote. — Então é 

verdade o que dizem? O rei continua a aumentar seu palácio? 

— Certamente — disse o jovem, com orgulho. — Com a graça de Deus, as obras 

prosseguem, e com a corte aqui estabelecida Aachen vem crescendo cada vez mais. Logo se 

igualará a Constantinopla. Talvez até à própria Roma. É o que dizem os sábios que cercam 

nosso rei Carlos. 



— Entendo. Quem sabe dentro de algum tempo — replicou o cavaleiro. 

O tom polido disfarçava a ironia: Aachen jamais poderia se comparar à sede do papado 

ou à capital bizantina. A rigor, não era sequer uma cidade, apenas uma aldeia de madeira e 

pedra cercada pela sombria floresta da Germânia. Ainda assim, era o lugar escolhido por 

Carlos Magno para sediar sua corte, e sua importância crescia à medida que cada vez mais 

eruditos, nobres e embaixadores acorriam dos quatro cantos do mundo para ver o rei. 

E, entre esses, alguns homens com propósitos insondáveis. 

— Eu gostaria de prestar homenagem a Carlos — disse o cavaleiro, seus olhos 

esverdeados se fixando nas pupilas do homem mais novo. — Já nos conhecemos, mas isso foi 

há muito tempo, e desde então não me tornei mais do que era: um humilde soldado, que 

combateu e foi ferido em Roncesvalles. Acha que o rei consentiria em me receber? 

— Um veterano de batalha? Tenho certeza que sim. — O padre o fitou com admiração. 

— Foi há tanto tempo, Roncesvalles! Eu era menino, mas ouvi relatos sobre a retirada do rei e 

a bravura de Rolando, prefeito da marca da Bretanha. Infelizmente, Deus não quis que os 

francos vencessem naquela ocasião, e a coisa se deu de tal modo que eu nem supunha ter 

havido sobreviventes.  

— Houve, sim, padre. Mas foram poucos. Muito poucos — assegurou o cavaleiro. Sua 

língua fina passou rapidamente pelos lábios, e nesse momento o jovem sentiu uma dolorosa 

pontada na cabeça. 

— Cristo! Bem, do que falávamos? Oh, sim, o rei. — Confuso, ele esfregou a têmpora 

que latejava. — Pelo que ouvi dizer, todos aqueles que buscam o palácio são acolhidos, sejam 

dignitários ou suplicantes. O senhor será bem recebido, se for até lá — embora, é claro, não 

haja como garantir que Carlos o verá ainda hoje. Talvez nem mesmo nos próximos dias. Ele 

tem muitos afazeres, como deve imaginar. 

— Sim. E imagino que ainda goste de ir à caça — observou o outro. — Deve ter muitas 

oportunidades para isso. 

— Sem dúvida — sorriu o padre. — Há quem diga que a caça abundante é uma das 

razões pelas quais o rei fixou residência em Aachen. Aqui ele está feliz, cercado de amigos e 

das muitas filhas. Sabia que nenhuma delas se casou? Carlos não permite, pois gosta de tê-las 

ao seu lado. São encantadoras, mas é preciso ter cuidado, pois até o homem mais sábio pode 

ser seduzido por seus olhos e gestos. 

— É um bom conselho — disse o cavaleiro. — Vou me lembrar dele quando estiver no 

palácio. Até a vista, bom padre! 

Dizendo isso, ele incitou seu cavalo, que pateou, nervoso, antes de dar meia-volta. Os 

dois se afastaram tão rápido que o padre sequer teve tempo de murmurar uma bênção. 

E também não viu a nuvem que se alongava sobre o cavaleiro, traçando um caminho 

sombrio que levava ao palácio.  



 

II 

— Sinto muito, irmãs. Nossos esforços não tiveram resultado — disse Gisela. — Nestes 

últimos dias Wifredo mal olhou para mim, e o pequenino de Berta ainda tem pesadelos. Não 

conseguimos nosso intento com o último ritual. 

— É que somos apenas seis — sentenciou Rotrude. — Lembram-se do que Morwenna 

explicou? Um círculo de poder deve ser formado por três, sete ou onze mulheres. Nunca por 

um número par. 

As irmãs fizeram um gesto de concordância. Estavam nos aposentos de Berta, na ala 

nordeste do palácio: um lugar reservado o bastante para trocarem segredos, mas não distante 

da agitação e dos murmúrios da corte. Estes não se concentravam na sala do conselho, usada 

apenas para cerimônias oficiais, e sim na galeria que ligava o aposento à capela do palácio. Era 

ali que, todos os dias, dezenas ou até centenas de homens se enfileiravam, na expectativa de 

serem atendidos pelo rei. A espera era compensada pela hospitalidade de Carlos, famoso em 

toda a Europa por seus banquetes de carne assada, animados por músicos e poetas e regados 

a muita cerveja. 

— Nem tudo deu errado — disse a irmã mais nova, Rothaide, com sua vozinha infantil. 

— Nosso pai tem sido moderado à mesa, como convém na sua idade. E ninguém adoeceu no 

último inverno.  

— Isso é verdade — admitiu Gisela. — Ainda assim, só conseguimos a metade do que 

pedimos. 

— Sinto falta de Morwenna — disse Berta, baixando a cabeça. 

Por um momento, as seis ficaram em silêncio a recordar a amiga: uma jovem britânica, 

de berço nobre e passado nebuloso, que por alguma reviravolta do destino acabara casada 

com um funcionário palaciano. Com ela, as princesas haviam aprendido a invocar o poder que 

existe em todas as mulheres, a formar um círculo mágico e a tecer encantamentos. Nem 

sempre obtinham o que desejavam e às vezes recebiam mais do que teriam esperado, como 

quando Berta se viu grávida após ter finalmente conseguido conquistar Angilberto, conselheiro 

de Carlos. O bebê foi aceito na grande família de irmãos e meio-irmãos, bastardos e legítimos, 

e a mãe se recuperou a tempo de assistir à partida de Morwenna, cujo marido fora designado 

para um posto em outra cidade. Os rituais não tinham sido os mesmos desde então. 

— Os artefatos, pelo menos, funcionam bem. — Gisela ergueu na mão uma esfera de 

cristal, dentro da qual giravam imagens esmaecidas dos membros da corte. — Ontem mesmo 

usei o Olho Mágico para me certificar de que Wifredo estava no palácio.  

— De que adianta, se ele não veio até você? — questionou Berta. — Isso é apenas um 

brinquedo, Gisela. É como aquele tubo de marfim que as pequenas usam para erguer as 

túnicas dos bizantinos.  



— O Vento Sorrateiro! — exclamou Rothaide. — Tinha-me esquecido dele. É muito 

divertido! 

— Talvez, mas não é magia de verdade. Não é poder — insistiu Berta. — Nós 

conseguíamos mais quando tínhamos Morwenna. 

— Conseguíamos? Ou será que era porque nos esforçávamos mais? — indagou Hiltrude. 

— Ou, ainda, porque não há nada que todas ou pelo menos uma de nós deseje de verdade, 

como Berta desejava Angilberto? 

— Eu desejo Wifredo — disse Gisela, mas em seguida mordeu os lábios e acrescentou: 

— Bem, quase sempre, quando me esqueço do quanto ele pode ser vaidoso e estúpido. 

— Está vendo? Não é que não estejamos conseguindo. É que precisamos querer alguma 

coisa de verdade e nos empenhar — tornou Hiltrude, vitoriosa. — Faremos isso por seu filho, 

Berta, portanto não se preocupe.   

— Por nosso pai também — disse Teodrada. — E, enquanto não temos resultados, o 

melhor que podemos fazer é estar por perto. Ele costuma nos dar ouvidos quando pedimos 

que refreie seu apetite. 

— Você tem razão. Ficaremos por perto — disse Rotrude, assumindo seu papel de irmã 

mais velha. — Agora mesmo devemos nos preparar, pois a refeição logo será servida na sala 

principal da galeria. Nosso pai deve estar lá, assim como Wifredo, e talvez também Angilberto. 

Sem falar naqueles belos escudeiros piemonteses... Não é mesmo, irmãzinhas? 

Isso para Teodrada e Hiltrude, que soltaram uma risadinha e correram para a caixa de 

joias. Rothaida, muito jovem para pensar em escudeiros, mesmo assim brigou para ficar com 

um colar de pérolas, enquanto as mais velhas ajudavam umas às outras com os penteados e os 

cosméticos vindos de Constantinopla. 

Pouco depois, as princesas faziam sua entrada no salão. O aposento era mais comprido 

do que largo, aquecido por duas lareiras e pelos corpos de dezenas de pessoas, entre 

membros da corte e visitantes. Os de maior importância ocupavam lugares à mesa, mas a 

maioria estava encostada às paredes decoradas com tapeçarias e troféus de caça. Não 

importava, pois todos estavam satisfeitos, bem servidos de comida e bebida e desfrutando de 

uma passagem d´A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, que um padre lia em voz alta. A 

recitação tinha ao fundo o ruído de conversas abafadas e vez por outra alguns risos, mas os 

convivas estavam sóbrios o bastante para perceber a chegada das filhas do rei. Eles se 

inclinaram para saudá-las e o próprio Carlos ergueu sua taça, olhos azuis se iluminando à visão 

de suas queridas princesas. 

 — Minhas pequenas pombas brancas! Sejam bem-vindas! — exclamou, com voz 

sonora. Aos 55 anos, era um homem alto e robusto, com rosto avermelhado e cabelos brancos 

que alcançavam as costas de sua camisa de linho. Estava sentado numa cadeira de espaldar 

alto, tendo à direita Luitgarda, sua quarta esposa, apenas alguns anos mais velha do que 

Rotrude. Ela chamou para junto de si as princesas mais jovens, enquanto alguns dos cortesãos 



se levantavam para dar lugar às outras. Um homem, porém, permaneceu em seu assento à 

esquerda do rei, e a curva no canto de seus lábios finos provocou um calafrio em Gisela. 

— Venham comigo — ela sussurrou, puxando as irmãs. As quatro se sentaram a 

pequena distância, onde trocaram impressões sobre o desconhecido; depois de concluir que 

não lhes inspirava confiança, decidiram prestar atenção a ele durante o resto da noite. 

E, acima de tudo, saber o que pretendia com o pai delas. 

Uma epístola de São Paulo se seguiu ao trecho d´A Cidade de Deus, após o que o leitor 

deixou seu púlpito no canto da sala. Um poeta começou então a declamar versos sacros, mas 

teve de se esforçar para ser ouvido, pois a essa altura o vinho e a cerveja tinham alterado os 

ânimos. As conversas eram acaloradas, os risos altos, e um grupo de homens-de-armas 

começara uma discussão que se tornou uma troca de insultos. Um funcionário do palácio 

tentou apaziguá-los, mas foi rechaçado aos berros, que acabaram por atrair a atenção de 

todos. Gisela prendeu a respiração ao ver Wifredo, o belo comandante da guarda, se erguer 

com a mão no punho da espada. Felizmente, outros tentavam resolver as coisas de maneira 

mais leve.  

— Despejem-lhes um barril de água por cima — sugeriu o mestre dos canis. 

— Ou de vinho. Faço a preço de ocasião — brincou um mercador que havia vários dias 

desfrutava dos confortos do palácio.  

— Deviam dar-se as mãos — afirmou um teólogo. — Não são rivais, mas vizinhos e 

amigos. Principalmente vocês. — Apontou para uma dupla de rapazes alourados, claramente 

dispostos à briga. — Vocês são primos, cresceram juntos na casa de seu avô após a morte de 

seus pais em Roncesvalles. É uma vergonha vê-los se insultando assim. 

— Os anjos falam por sua boca! — exclamou, inesperada, a voz do estranho de olhos 

verdes. — Os homens que morreram naquela batalha lutaram lado a lado como irmãos. Que 

vivam assim, também, seus descendentes — e que a mim, por ter regressado daquele inferno, 

seja permitido exortar esses jovens para que esqueçam as diferenças e se deem as mãos. 

Vamos! — comandou, sob os aplausos de boa parte dos comensais. — Em nome dos 

guerreiros que deram sua vida pela Francia! 

Diante disso, os rapazes não tiveram escolha a não ser trocar um abraço constrangido. 

Os demais contendores se acalmaram, e Wifredo se encaminhou a seu lugar, mas foi detido a 

meio caminho por Gisela. 

— Quem é esse homem? — perguntou ela, num sussurro. — Como um desconhecido 

pode estar sentado ao lado de nosso pai? 

— Eles já se conheciam — respondeu Wifredo. — Não se viam havia anos, mas o rei se 

lembrou do forasteiro e o apresentou a todos como seu hóspede de honra, pouco antes de 

vocês chegarem. Trata-se de Grimaldo de Poitiers, que serviu sob as ordens do conde Rolando 

na campanha da Ibéria. 



— Quer dizer que sobreviveu a Roncesvalles? — fez a moça, incrédula. — E só agora se 

ouve falar dele outra vez? 

— É o que parece — retrucou o comandante.  

Gisela apertou os lábios, sem nada dizer. Suas dúvidas tinham fundamento, pois quase 

vinte anos tinham-se passado desde a desastrosa batalha nos Pireneus. Após a retirada do rei 

e da maior parte das tropas para a fronteira oriental, a retaguarda do exército franco fora 

atacada pelos bascos e massacrada até o último homem. Ou pelo menos era o que todos 

pensavam até o regresso de Grimaldo.  

Os olhos das irmãs se voltaram para observá-lo. Estava conversando com o rei, 

gesticulando e sorrindo com aquele jeito dissimulado. Carlos lhe dava atenção, mas não 

parecia muito à vontade. Talvez fosse por causa de Roncesvalles, um episódio do qual ele não 

se esquecia, pois fora o grande fracasso entre tantas vitórias. Era provável que a presença de 

Grimaldo reavivasse as lembranças, ou mesmo algum remorso que, na opinião das princesas, o 

pai não tinha razão para sentir. Ele cumprira seu dever, defendendo as fronteiras do reino. 

Não tivera culpa pelo que acontecera às tropas de Rolando. Mas Carlos era desses homens que 

carregam o mundo nos ombros. 

— Não sei se a vinda desse Grimaldo fez bem a nosso pai — comentou Berta, esquecida 

da presença do comandante. — Isso lhe trouxe más recordações, tenho certeza. E um homem 

na sua idade deve ser poupado de aborrecimentos. 

— Ele não é jovem — concordou Wifredo. — Mas é mais forte do que alguns com vinte 

anos a menos. Amanhã mesmo iremos à caça, e ele já anunciou que voltará com uma presa 

superior à de qualquer outro. 

— À caça? Amanhã? — exclamou Rotrude. 

A surpresa fez sua voz soar mais alto do que ela pretendia. Os mais próximos se 

voltaram para fitá-la, inclusive Grimaldo, que a observou por um momento antes de dar de 

ombros. Carlos, porém, pousou seu olhar azul no rosto da filha, e assim ficou durante algum 

tempo, mãos nodosas apertadas ao redor da taça de vinho.  

— À caça, sim, minha querida. Por que não? — perguntou afinal. — Está com medo de 

que algum cervo leve a melhor sobre seu pai? 

— Claro que não, senhor. Só estranhei não ter mandado nos avisar — disse a moça, 

crispando os lábios. — Sabe como eu e minhas irmãs gostamos de cavalgar a seu lado. 

— Oh, sim, eu sei! Também me agrada sua doce companhia — sorriu Carlos; mas o que 

disse a seguir pôs em alarme o coração de todas as filhas. — Não as convidei porque não 

pretendo ficar nos limites do parque e sim me aprofundar na floresta, uma caçada para 

homens experientes. Levarei alguns monteiros com seus cães e um pequeno grupo de amigos, 

entre eles meu hóspede Grimaldo, que algumas vezes me acompanhou na juventude. Foi ele 

que, ao me trazer essa lembrança, despertou-me o desejo de ir à caça, e havemos de trazer 

belíssimas presas. Não é mesmo, velho amigo? 



— Sim, Majestade. — O homem curvou os cantos da boca. — Se Deus assim quiser. 

— Mas e a sua condição, senhor Grimaldo? Permitirá que vá à caça? — indagou a 

rainha, para surpresa de todos. — Quando contou sobre sua viagem, o senhor mencionou um 

antigo ferimento que lhe causa incômodo e dores. Vir até Aachen, no bom cavalo que lhe 

deram seus parentes em Poitiers, já deve ter sido difícil, portanto suponho que uma caçada... 

— Minha senhora, o incômodo causado por minha antiga ferida é pequeno diante do 

que tive de suportar — interrompeu Grimaldo. Sua aspereza causou espanto, principalmente 

por se dirigir a Luitgarda, mas antes que alguém reagisse ele prosseguiu num tom mais afável. 

— Imploro seu perdão se fui rude. A presença de meu rei me enche de emoção e já não 

sei o que digo — afirmou; e com isso se ergueu, correndo os olhos pela sala. — Foi a 

lembrança de meu senhor, de sua bravura e bondade, que me fez sobreviver a tudo aquilo — à 

dor em minhas pernas quebradas, aos anos de cativeiro nas mãos dos bascos, à minha fuga 

terrível, arrastando-me pelas escarpas como um animal. Se passei por tudo aquilo, chegando 

mais morto que vivo à casa de minha família, e ainda assim empreendi esta segunda jornada, 

foi para ter a ventura de rever meu senhor; e se mereço a honra de acompanhá-lo numa 

caçada, por Deus, eu o farei. Isso é tudo que tem a dizer este humilde soldado. 

— E disse bem! — exclamou um nobre rubicundo, natural de Metz. 

— É verdade, disse muito bem, e por isso devemos saudá-lo — afirmou Carlos, com 

autoridade. — Ergam suas taças, amigos. Vamos brindar àqueles bravos que deram suas vidas 

em Roncesvalles e a Grimaldo de Poitiers, que após tantos anos regressou para o lado de seu 

rei. À sua saúde! 

Um brado uníssono ressoou nas paredes do salão, que se encheu de vivas a Roncesvalles 

e ao conde Rolando. Grimaldo não voltou a ser mencionado, mas tomou parte nos brindes, 

sempre com aquele sorriso que parecia esculpido a cinzel. Seus dedos tocavam repetidamente 

a bainha da espada, uma peça muito bela, que, no entanto, reluzia de um jeito estranho à luz 

da lareira. 

— Não gosto dele — sussurrou Berta para as irmãs. — Entendo que o rei o tenha 

conhecido um dia e que o receba bem, mas tantas honrarias... Isso não me agrada. 

— Nem a mim, e também não entendi esse desejo repentino de ir à caça. — Os olhos de 

Gisela acompanharam seu amado, que se afastara para beber com outros membros da guarda. 

— Talvez devêssemos recomendar a Wifredo que fique alerta. 

— Não sei se ele pode nos ser de alguma ajuda — disse Rotrude. — Mas há uma coisa 

que podemos fazer por nosso pai. 

As irmãs se aproximaram para ouvi-la falar, as cabeças muito juntas, os cachos de Berta 

e Rotrude tocando as madeixas lisas das mais novas. O círculo aumentou com a chegada de 

Hiltrude e Rothaida. Pouco a pouco, a ideia começou a tomar forma, como uma teia que as 

princesas fossem tecendo com suas mentes e palavras. Se grande e forte o bastante para sua 

presa, teriam de esperar para ver. Era uma pena que elas fossem apenas seis. 



 

III 

 

Passava da meia-noite quando Grimaldo de Poitiers se recolheu a uma cela, num prédio 

de madeira e tijolos próximo às termas do palácio. Como hóspede pessoal do rei, tinham-lhe 

oferecido acomodações melhores, mas ele teria de partilhá-las com dois cavaleiros, por isso 

usou o velho ferimento como pretexto para recusar. Após um dia de viagem, a cicatriz na 

perna às vezes supurava, e era preciso tratá-la, um rito íntimo durante o qual preferia estar 

sozinho. Tudo de que precisava era um pouco de leite, com o qual lavava a ferida antes de 

untá-la com um bálsamo. Era esse unguento, preparado por um herbanário de Poitiers, que 

Grimaldo carregava com tanto zelo dentro do cesto de palha.  

Ou pelo menos fora essa a história contada aos camareiros do palácio. 

Grimaldo aferrolhou a porta da cela. Ao sair, o servo que o acompanhara tinha deixado 

uma vela acesa, bem como três grandes bacias de metal e os jarros requeridos pelo hóspede. 

A luz da vela desenhava um círculo no chão, e dentro dele Grimaldo enfileirou as bacias, 

enchendo as duas primeiras com a água e o leite dos jarros. Verteu um pouco d´água também 

na última e adicionou, tiradas de seu alforje, ervas picadas que exalavam um cheiro pungente. 

Esperou até que o odor se espalhasse pela cela e foi buscar o cesto, que permanecera a seus 

pés, bem fechado, durante todo o banquete. Ele o pôs no chão, junto à bacia cheia de água 

limpa, e removeu a corda que mantinha a tampa em seu lugar. No momento seguinte, a tampa 

foi empurrada para o lado, e uma grande serpente negra deslizou com um silvo para a bacia. 

— Sim! Isso mesmo — murmurou Grimaldo, tremendo de excitação. — É chegada a 

nossa hora, doce Mari... A hora da vingança! 

Um forte tremor agitou a água, que se tingiu de um vermelho pontilhado de coágulos 

negros. Bolhas subiram e rebentaram na superfície, e em meio a elas se ergueram, primeiro a 

cabeça, depois os ombros e os seios de uma mulher.  

Os olhos raiados de sangue de Grimaldo acompanharam seus movimentos com avidez. 

Ela emergiu da água até a cintura, depois se inclinou para a frente e rastejou sobre o ventre e 

as mãos espalmadas. Pedaços da pele negra da serpente se desprenderam de seu corpo 

enquanto ela libertava as pernas e deslizava para a segunda bacia. Ali permaneceu por alguns 

instantes, inteiramente coberta com o leite, até que se levantou de uma vez: uma jovem de 

pele morena, cabelos negros que chegavam até a cintura e cobriam boa parte do rosto 

delicado, contraído de dor e humilhação. 

— Vire-se — ordenou Grimaldo, com voz rouca. — Olhe para mim. 

Relutante, ela se virou, mantendo ainda a cabeça baixa, mas sem se preocupar em 

esconder os seios ou as partes íntimas. Sua vergonha tinha motivos bem mais profundos. 



— Então é isso — disse Grimaldo, esfregando suavemente as palmas das mãos. — Eu lhe 

ensinei minha língua, dei-lhe a oportunidade de me servir e assim comprar sua liberdade, e eis 

como me agradece. 

— Já mentiu para mim mais de uma vez — a moça replicou, sem erguer o rosto. — E 

antes disso traiu a boa Ederna, minha ama, que o encontrou ferido no campo de batalha e 

acreditou em suas falsas promessas.  

— Era isso ou ficar lá para sempre — disse Grimaldo, com o rosto vermelho. — Ela 

mereceu o que teve, aquela bruxa, depois de me conservar em seu poder durante quinze anos. 

— Ela salvou sua vida! — exclamou a garota. A raiva finalmente a fizera erguer a cabeça 

e encarar Grimaldo, os olhos como fogueiras. — Ela o tratou com ervas e sortilégios, o 

escondeu dos guerreiros bascos, deu-lhe um lugar em Atáun, em sua própria casa... Grimaldo, 

ela amou você! Foi por estar cega de amor que concordou em lhe ensinar o que sabia! 

— E o que ela sabia? Em dez anos, tudo que me ensinou foi como fazer poções 

malcheirosas e fabricar amuletos contra a gagueira! — vociferou Grimaldo. — O que eu queria, 

e precisava aprender, tive de buscar por mim mesmo, escondendo-me para observá-la quando 

ela praticava suas invocações secretas — quando descia às covas de Atáun para vê-la em 

adoração a Mari, senhora da terra, e a Sugaar, o deus-serpente. Na verdade, foi você que me 

mostrou o lugar pela primeira vez, e lá fizemos nosso pacto de fuga... Lembra? 

Em resposta, a moça recuou, escondendo o rosto nas mãos. Grimaldo avançou para ela 

e a agarrou pelos cabelos, arrancando-lhe um grito ao lhe erguer a cabeça. 

— Você também traiu sua ama — disse ele, cravando as pupilas agudas nos olhos da 

jovem. — Ela a comprou dos sarracenos ainda criança, tratou-a como uma filha, e ainda assim 

você me contou seus segredos. Lembra como foi, pequena Mari? E quanto à verdadeira Mari, 

a deusa à qual a bruxa tomou o nome para lhe dar, dizendo que o seu era uma algaravia 

impronunciável? Lembra-se disso? 

— Sim, eu... Eu queria o meu nome de volta — balbuciou a moça. — Queria voltar para 

meu povo e minha família.  

— E é o que fará, quando acabar seu trabalho. Tudo tem um preço — replicou Grimaldo. 

Seus olhos eram espelhos refletindo as mais terríveis lembranças. Num instante de 

pavor, Mari se viu de regresso àquela noite fatídica, três anos antes, na gruta de Atáun: a noite 

em que o guerreiro franco a persuadira a ajudá-lo num rito de invocação a Sugaar. De mãos 

unidas, as testas pinceladas com sangue de serpente, eles haviam pronunciado as palavras 

roubadas de Ederna, palavras às quais Grimaldo acrescentara outras mais sombrias. Queria 

regressar à Francia, mas sobretudo ansiava por se vingar de Carlos, o rei que abandonara seus 

guerreiros à morte certa. Era isso que o fazia recorrer ao antigo deus dos bascos.  

— Empreste-me seu poder! — bradara, sua voz multiplicada pelo eco no interior da 

gruta. No instante seguinte, as paredes tremeram ao soar de um trovão, e Mari se encolhera, 

tomada de um arrependimento que veio tarde demais. 



As lembranças seguintes eram como um pesadelo sem fim. Convocado para atender a 

propósitos violentos, o deus surgira em sua forma mais terrível; o que concedera a Grimaldo 

não fora um dom e sim uma maldição. Um homem comum teria implorado misericórdia, mas o 

franco apenas rira, satisfeito com o poder que lhe permitiria perpetrar seus atos de vingança. 

E, para garantir que os levaria a cabo, ele lançara um encantamento sobre Mari, escravizando-

a sob a forma de serpente e a usando para atrair ou liquidar suas vítimas. Ederna fora a 

primeira, depois houvera vários outros, desafetos do estrangeiro em Atáun e pessoas que 

encontraram na jornada de regresso a Poitiers. E, lá chegando, um primo e dois sobrinhos de 

Grimaldo, que contestaram seu direito à casa e à herança paterna. Eram os rostos deles, 

crispados de surpresa e agonia, que ela revia nos olhos do franco. 

E agora ele acenava com sua liberdade em troca de um último serviço.  

— Você não terá muitas razões para remorso — afirmou, com a voz suave que ela 

aprendera a temer. — Desta vez, sua tarefa será simples, pois quero ter o prazer de destruir a 

presa com minhas próprias mãos. 

— Talvez não seja tão fácil — Mari comentou, com amargura. — O rei é um homem 

forte, apesar da idade. E certamente sabe usar uma espada. 

— A espada de Carlos jamais me derrotará — replicou Grimaldo. Ato contínuo, afastou a 

moça de si com brusquidão. Ela cambaleou, recuando em direção à porta, enquanto ele se 

punha a vasculhar seu alforje no canto da cela.  

— Não perderei mais tempo com você — rosnou, atirando-lhe um vestido maltratado e 

sujo de sangue. — O plano foi traçado, portanto vista seus trapos e suma daqui. Vamos! Vá de 

uma vez, antes que o dia amanheça! 

O fardo de tecido grosseiro atingiu em cheio o rosto da jovem. Atordoada, ela conseguiu 

mesmo assim passar os braços pelas mangas antes de deixar a cela, cuja porta se fechou com 

violência no instante seguinte. Ainda acabando de entrar no vestido, Mari continuou a correr, 

pés descalços deixando leves mossas no chão de terra batida e depois no solo arenoso que 

circundava o edifício. 

O ar estava frio e o seu fôlego entrecortado pela corrida, mas ela respirava mais 

livremente do que na presença de Grimaldo. Mais uma vez, como acontecia sempre que 

retornava à forma humana, Mari sentiu o impulso de fugir, de achar algum lugar onde o franco 

não pudesse encontrá-la e as lembranças se esvanecessem com o tempo. Daria tudo para que 

fosse assim. No entanto, a única tentativa de fuga terminara em fracasso, servindo apenas 

para que ela entendesse o quão terrível era sua situação.  

Serpente, pelo poder que Sugaar conferira a Grimaldo. Mulher, depois de passar pelos 

banhos e pelo rito encantatório. E, após algumas horas, outra vez serpente, forma que poderia 

aprisioná-la para sempre se essa fosse a vontade de seu algoz. Era impossível pensar nele de 

outro jeito, apesar de todas as promessas. 

Mari se esgueirou entre as sombras, passando por toda uma ala cercada de andaimes 

até chegar à porção nordeste do complexo. Ali, os edifícios eram pequenos, mas muito bem 



acabados, com telhados altos e incrustações de bronze nas portas. Estavam às escuras, exceto 

por uma luz tênue, quase dourada, que se projetava de uma janela a rés-do-chão. Podia ser a 

lâmpada de um guarda — Mari hesitou em seguir por aquele caminho —, mas um guarda 

provavelmente mudaria de posição após alguns instantes, o que não aconteceu com o 

portador daquela luz. Em vez disso, ela pareceu aumentar de intensidade, depois se alongar, 

formando um caminho que começava uns poucos passos adiante de Mari. Ela franziu o cenho 

e avançou, curiosa com a trilha que despontava em meio à escuridão. 

 

À sua volta, os edifícios do palácio estavam em silêncio, como gigantes adormecidos. Ela 

olhou para trás, na direção da cela onde estava Grimaldo, e se surpreendeu por não sentir 

aquele aperto no peito. Sua missão continuava a aguardá-la, mas mesmo assim ela foi em 

frente, sabendo que a noite iria se prolongar por várias horas depois de ter chegado ao seu 

destino. 

E, de repente, a trilha se moveu, luz dourada se expandindo e mudando de forma, de 

reto a sinuoso, de caminho à pequena serpente que coleou sobre os pés de Mari. Ela teve um 

sobressalto e recuou, porém não tão rápido a ponto de se esquivar antes que os anéis do réptil 

se enroscassem em suas pernas.  

Bem devagar, uma porta se abriu diante de seus olhos. A moça prendeu o fôlego, 

assustada, mas não soltou um grito, não tentou se debater nem escapar. Fosse quem fosse, 

fizesse o que fizesse, seu captor não podia ser pior do que Grimaldo. 

Ela não tinha muito a perder.  

 

IV 

 

— E então, rapaz? O que está vendo aí? 

Do alto de sua montaria, Carlos aguardava a resposta do batedor. Era o primeiro rastro 

que encontravam naquela manhã, e lhe parecia promissor, opinião compartilhada pelos cães, 

que se agitavam em suas guias. O servo, porém, estava indeciso, pois o rastro os levaria a se 

aprofundar ainda mais na floresta, na iminência de uma chuva forte. Era o que prometia a 

nuvem negra que os acompanhava desde o palácio. 

A escuridão se detivera sobre as cabeças dos homens, um punhado de nobres de meia-

idade acostumados às facilidades da caça no parque. Talvez por isso, não estivessem animados 

para seguir em frente. As exceções eram Wifredo, o comandante da guarda, e Grimaldo de 

Poitiers, de quem partira a ideia da expedição. Seus olhos brilhavam com a expectativa de 

abater a presa com sua própria espada. Era a única arma que trazia, bem cingida ao corpo, 

com a bainha lavrada que vários membros da corte haviam admirado. Pertencera a um 

guerreiro basco, tinha explicado Grimaldo, mas não entrara em detalhes sobre como a 

obtivera. Era simplesmente o despojo de uma antiga batalha.  



Carlos acomodou melhor sua própria espada enquanto fitava Grimaldo. Para ele, a 

guerra tinha acabado havia apenas dois anos. Era bom, pensou o rei, ter de volta esse franco 

de boa cepa que ele conhecera como um jovem a serviço de Rolando. Considerara quase um 

dever recebê-lo com honras em sua corte. Mais para a frente, pensaria em outra forma de 

recompensá-lo, talvez um título que o dignificasse. Por ora, bastava a satisfação de estarem 

juntos, partilhando a emoção de uma boa caçada — o que fariam, Carlos decidiu, chovesse ou 

não naquele primeiro dia de primavera.  

Os cavalos patearam, fazendo com que os homens se inclinassem sobre as selas para 

acalmá-los. Wifredo tornou a interpelar o batedor, que olhou para todos os lados antes de 

dizer o que pensava.  

— O rastro é novo, mas não pertence a um só animal. São dois cervos adultos, com dez 

pontas ou mais, e as pegadas deles se cruzam: um em direção ao poente, o outro para o lado 

oposto, seguindo para o bosque de carvalhos. 

— E qual deles parece estar mais próximo? — indagou o rei. 

— O rastro mais fresco é o que vai para o bosque. — O homem hesitou por um 

momento, depois criou coragem. — Porém, senhor, por tudo que vejo, temos uma 

tempestade a caminho. Devemos prosseguir mesmo assim? 

— Por que a dúvida? — Grimaldo respondeu antes de Carlos. — Seu rei é um caçador e 

guerreiro experimentado. Todos aqui o somos. 

— Tem razão. Não vamos recuar diante de uma mísera chuva — afirmou Carlos, sem 

refletir. 

No instante seguinte, seus pelos se eriçaram com a sensação de alerta, que ele tomou 

pela excitação própria do momento. Grimaldo sorriu e se afastou para deixar passarem os 

cães. Os batedores levaram os animais até os rastros e, depois de tê-los feito farejar bastante, 

conduziram-nos em direção ao bosque de carvalhos, enquanto os caçadores se posicionavam 

ao longo das veredas. Todos estavam ao alcance de uma trompa de caça, que os avisaria 

quando o cervo começasse a correr, mas os grupos não tinham como ver uns aos outros. Só se 

reuniriam à medida que cada um se juntasse à perseguição.  

Carlos fizera questão de manter Grimaldo a seu lado, e Wifredo tinha a missão de 

proteger o rei, por isso os três formavam um grupo. Seu posto ficava a leste do local onde 

tinham visto os rastros. Ali também começava uma trilha, um caminho tortuoso e ensombrado 

pelas árvores, que não tardou a chamar a atenção do irrequieto Grimaldo.  

— Onde essa trilha vai dar? — perguntou ele, com o cenho franzido. — Parece que ouvi 

qualquer coisa ali adiante. 

— Nas folhagens? Acho que escutei também — disse Wifredo. - Talvez um animal 

pequeno ou um pássaro. 

— Ou quem sabe um cervo. Havia mais de um rastro nos arredores — lembrou 

Grimaldo, voltando-se para o rei. — Se lhe apraz, senhor, gostaria de seguir essa trilha, pelo 



menos até a primeira clareira. Podemos estar perdendo uma boa oportunidade enquanto 

ficamos parados.  

Sem querer contrariar seu hóspede, Carlos aquiesceu. Ele mesmo estava intrigado com 

aquele caminho, que não se lembrava de ter visto alguma vez em suas incursões pela floresta. 

Grimaldo fez um leve aceno e desapareceu entre os troncos, a passo lento, acompanhado pela 

nuvem que crescia na mesma direção. 

A espera se prolongou durante um bom tempo. Sob o céu escuro, Wifredo desmontou e 

se pôs a examinar as flechas em sua aljava, resmungando contra os cães, que não conseguiam 

encontrar um mísero cervo, e o sol que não se decidia a sair. Carlos permaneceu na sela, 

atento ao possível soar da trompa, mas com o olhar cada vez mais atraído pela trilha. Ela era 

perfeita para esconder animais furtivos — uma raposa, uma lebre — e talvez também tocas de 

lobo, com filhotes que só sairiam para se aventurar a partir de maio. Era um caminho remoto o 

bastante, sossegado o bastante, misterioso o bastante para aguçar a imaginação do rei. E tanto 

tempo ele ficara pensando no que poderia haver ali, que não se surpreendeu ao perceber um 

movimento entre as árvores. 

— Veja, Wifredo. Temos novidades — anunciou, aprumando-se na sela. Esperava, é 

claro, uma presa, um cervo ou uma raposa afugentada até ali por Grimaldo; mas o que surgiu 

na trilha não foi um animal, e sim uma jovem morena, com o vestido em frangalhos e os olhos 

cheios de terror. 

— Senhor, eu imploro, ajude-me! — gritou ela, precipitando-se ao encontro de Carlos e 

se agarrando à sua perna. — Há uma fera horrível junto ao rio! Surpreendeu-me quando eu 

lavava roupa e chegou a me arrastar pelas pedras, mas então surgiu um cavaleiro, com uma 

grande espada... 

— Grimaldo! — O coração do rei saltou dentro do peito. — Ele matou a fera? 

— Não, ainda lutavam quando fugi, e temo por aquele bom cristão. Se puder, senhor — 

disse a moça, mas não conseguiu completar a frase. Inflamado, o rei a afastou de si e incitou o 

cavalo, enveredando feito um louco pela trilha. Para trás ficaram os cães e a caçada, a jovem e 

Wifredo, cuja voz ecoou às suas costas num inútil chamado.  

Sua missão não podia esperar. 

A trilha era fechada, obrigando o rei a se esquivar dos galhos pelo caminho. Um deles 

bateu no flanco do cavalo, fazendo-o relinchar de susto, mas Carlos o acalmou e prosseguiu no 

mesmo ritmo. Pouco depois, percebeu os sons de um rio e de uma cascata, que o vento lhe 

trazia misturados a um sibilar contínuo. 

O silvo era fortíssimo em seus ouvidos quando ele chegou ao fim da trilha. Estava diante 

de um rio de águas rasas, com margens cobertas de relva. Uma parede de rocha se erguia 

como um escudo por trás do rio, e dali brotava uma cascata que caía em jorros, formando uma 

nuvem de espuma. O ruído era forte, porém não o bastante para encobrir o silvo 

ensurdecedor, e Carlos cerrou os dentes com força, enquanto olhava para todos os lados à 

procura do monstro. 



— Grimaldo! — bradou, sem obter resposta. Nem os sinais de uma luta estavam 

presentes. Carlos empunhou a espada e foi cavalgando em direção à parede rochosa. Isso 

inquietou seu cavalo, e contê-lo se mostrou tão difícil que, no fim, o rei acabou por desmontar 

e caminhar até a cascata. 

Visto de perto, o jorro d´água mostrou ser um véu que ocultava a entrada de uma gruta. 

Carlos respirou fundo e ia passar sob a cascata quando, às suas costas, ouviu o lento som do 

arranhar de metal contra pedra, acompanhado de uma espécie de gemido no qual lhe pareceu 

reconhecer seu próprio nome. 

Car... lossssssss... 

Na mesma hora, o rei se voltou para as margens do rio — e o que viu teria gelado nas 

veias um sangue menos nobre. Encurvado, ou, a bem dizer, enrolado sobre si mesmo, ali 

estava o monstro: um gigante com o dorso coberto de escamas e a cabeça semelhante à de 

uma serpente. Suas pernas pareciam pequenas demais e se dobravam sob o torso; os braços 

finos empunhavam a espada de Grimaldo, cuja bainha lhe pendia da cintura. A contorção não 

permitia que Carlos visse seu rosto, e a voz era um ruído áspero como o chacoalhar de pedras. 

— Você chegou, afinal... Venha cá, deixe-me abraçá-lo! 

— Para trás! — exclamou o rei, suando frio. — Deus me proteja, que tipo de 

abominação é você? De onde veio? 

— Vim de onde nenhum outro retornou — replicou o monstro. Suas pernas pareciam 

ter ficado ainda menores, mas mesmo assim o impulsionaram para o alto, sua cabeça pairando 

ameaçadora acima do rei. 

— Você é chamado de Magno — observou, com desprezo. — Mas não passa de um tolo. 

Pensa que pode me enfrentar com esse brinquedo? 

— Vou enfrentá-lo, sim. Vou mandá-lo de volta ao inferno — disse Carlos, entre dentes 

cerrados. — Mas não sem antes saber do meu amigo. O que fez com Grimaldo? 

— O que fiz? — escarneceu a criatura. — Por que não pergunta o que você fez com ele, 

primeiro em Roncesvalles, onde foi deixado para trás... 

— Não foi assim! 

— ... e depois escravizado por anos sem que ninguém tentasse resgatá-lo. Foi isso que 

você fez com Grimaldo! — bradou a fera. — E foi isto que acabou por lhe acontecer! 

Como uma serpente prestes a atacar, ele se inclinou para trás, o pescoço se alongando 

enquanto os olhos se cravavam nos do rei. Eram verdes e faiscavam, incrustados num rosto 

distorcido, no qual, contudo, ainda se podiam reconhecer as feições de um homem. 

 

Grimaldo...! 



— Como... Como foi que... — Carlos procurou as palavras sem encontrá-las. A criatura 

gargalhou, movendo-se num lento círculo em torno do rei. 

— Uma coisa, pelo menos, aprendi com os bascos — sibilou. — Aprendi a invocar seus 

deuses. E, dentre eles, um que emprestou seu poder à minha vingança. 

— Um demônio — afirmou Carlos. 

— Um deus! — rugiu Grimaldo, crescendo em direção ao céu escuro. — O maior de 

todos... Sugaar! 

O brado foi acompanhado pelo estrondo de um trovão. Horrorizado, Carlos viu as 

pernas da criatura se fundirem numa longa cauda, ao passo que seu corpo aumentava ainda 

mais, o pescoço se engrossando e se juntando a uma cabeça cada vez menos humana. Só os 

olhos ainda eram os de Grimaldo. 

Carlos murmurou uma prece e se colocou em posição de defesa. A criatura deslizou para 

o lado, devagar, como se buscasse um ponto fraco em seu adversário. Quando julgou tê-lo 

encontrado, atacou, porém não com a espada que segurava nas garras e sim com um bote de 

réptil. Carlos se desviou e girou, desfechando um golpe sobre o dorso escamoso. Mesmo 

desajeitado, tinha sido forte o bastante para esmagar algumas vértebras, mas, no instante 

seguinte, o monstro se ergueu como se nada houvesse acontecido. 

— O quê? — exclamou o rei, desconcertado. — Como esse demônio pôde... 

— Eu já lhe disse. — A voz horripilante, como ossos agitados dentro de um saco. — 

Sugaar é um deus e não um demônio. 

— Seja o que for, vou mandá-lo para o inferno! — gritou Carlos, precipitando-se para a 

frente de espada em riste. A criatura preparou o bote, mas, antes que o desferisse, uma flecha 

cortou o ar e ricocheteou contra sua cabeça. 

— Besta maldita, afaste-se do meu senhor! — Wifredo, de pé na margem oposta do rio, 

tendo a seu lado uma assustada e suplicante Mari. — E você, bruxa, tentando confundir meu 

caminho com histórias pagãs... Acertaremos as contas depois! 

Dizendo isso, ele empurrou a moça para longe, com violência. Ela correu em direção à 

parede rochosa e desapareceu por trás da cascata, enquanto o comandante da guarda se 

juntava a seu rei. 

— Morra, abominação! — gritou, mas a criatura foi mais rápida: torcendo-se para o 

lado, golpeou-o nas costelas com o gume da espada. O jovem soltou um grito e recuou, o arco 

pendendo de uma mão enquanto a outra comprimia o ferimento. O instinto fez Carlos se 

voltar para ajudá-lo, e Grimaldo aproveitou para atingir as costas do rei com sua cauda, 

fazendo-o rolar pelo chão como um peso morto.  

— Desista — aconselhou. — Sugaar não pode ser derrotado. 

— Mas você pode, Grimaldo de Poitiers! — replicou, em alto e bom som, a voz de uma 

mulher. Foi tão inesperado que a criatura estacou, olhando para todos os lados, enquanto 



Carlos se levantava. O golpe havia arrancado a espada de sua mão, e, ao se virar para procurá-

la, ele se viu diante de uma jovem envolta numa túnica branca. 

— É isto o que procura, meu senhor? — sorriu ela, estendendo-lhe a arma. 

— Hiltrude! — Atônito, ele reconheceu a filha. — O que você... O que vocês fazem aqui?  

— Viemos protegê-lo! — exclamou Rothaide, que Carlos acabara de ver na outra 

margem do rio. 

— Viemos lhe emprestar nosso poder — acrescentou Gisela, surgindo à beira da trilha.  

Pego de surpresa, Grimaldo demorou a reagir, dando tempo a todas as moças para 

saírem de seus esconderijos. Logo, porém, voltou a oscilar de um lado para o outro, como se 

pensasse em qual seria sua próxima presa. 

— As crianças de Carlos — murmurou. — Pombas ingênuas que pensam poder derrotar 

uma serpente. Por qual começo? Ou devo deixá-las para o fim, de forma a que assistam à 

morte lenta de seu pai? 

— Não ouse tocar nelas, bastardo! — gritou Wifredo, mas sua voz soou incerta, e o 

rosto estava pálido pela perda de sangue. Grimaldo atirou a cabeça para trás e gargalhou. 

Carlos se mantinha em guarda, atento ao menor movimento do adversário, mas também às 

princesas. Elas haviam aproveitado a distração proporcionada por Wifredo e se movido pelas 

costas da fera, molhando os pés descalços no rio para se reunir diante da cascata. Ali 

formaram um círculo e se deram as mãos, pondo-se a recitar uma estranha prece. 

 

Pelas águas do rio e pelo grão da terra, 

Deusa, Mãe, dê-nos sua força! 

Pelo sangue da lua e pelo ventre que abriga, 

Deusa, Mãe, conceda-nos poder! 

 

— Pequenas tolas, o que estão fazendo? — cuspiu Grimaldo às primeiras palavras. As 

jovens se retesaram, porém repetiram a invocação, o que arrancou do monstro um grito de 

ódio. Ele se esticou num bote, mas recuou bruscamente antes de ultrapassar a margem do rio. 

— Ele não pode atravessar a água! — exclamou Gisela. — Não tema por nós, pai! 

— E nem por sua vida! — gritou Rotrude, ao que todas ergueram as mãos. Delas brotou 

um halo de luz azul, que Carlos admirou por um momento antes de ter de se esquivar a um 

novo ataque. 

— Delas me encarrego depois! — Furiosa, a criatura espumava, exibindo os dentes 

pontiagudos. — Agora somos você e eu! 



Dizendo isso, ele investiu com a espada, um golpe que Carlos aparou com dificuldade. 

Estou cansado, pensou o rei, mas a aflição durou apenas um instante: ao se aprumar, seus 

membros tinham um novo vigor, como nos tempos da juventude. Ele relanceou o olhar para a 

própria mão e ainda pôde ver, durante um segundo, um brilho azul pairando sobre a pele: uma 

energia vinda da terra, enviada por suas filhas para fortalecê-lo. 

Um novo ânimo encheu a alma do rei. Ele agarrou a espada e atacou, soltando um brado 

selvagem, como faziam seus antepassados ao lutar sob os antigos deuses. Grimaldo desviou e 

investiu com a cauda, e assim trocaram uma sucessão de golpes frenéticos.  

Ao fim de vários assaltos, Carlos havia recebido duas fortes chibatadas, mas atingira o 

dorso e um braço da criatura. Esperava tê-la ferido, mas não havia sangue em sua espada. Pior 

ainda, a fera não dava mostras de se cansar, ao passo que ele próprio recomeçara a sentir o 

peso dos anos. Felizmente, havia se deslocado para perto do rio, e correu para lá assim que 

pôde, ferindo os pés nas pedras do leito até se encontrar ao lado das filhas. 

— O que é isso? O rei dos francos fugiu de novo? — provocou Grimaldo. — Velho 

covarde, posso não pegá-lo agora, nem a essas feiticeiras, mas, se não lutar, voltarei ao palácio 

e destruirei o resto da família. Pode escolher! 

— Espere, pai! Vamos ajudá-lo — prometeu Rotrude. — Mais empenho, irmãs! 

Lembrem-se do que falamos! 

— Não posso me concentrar... Wifredo...! — murmurou Gisela, com angústia. O 

comandante jazia à beira do rio e respirava com dificuldade. Carlos olhou para as mãos das 

filhas e engoliu em seco, percebendo que o halo azul perdera muito de seu brilho. 

— E então? — A voz ameaçadora de Grimaldo. — Não vou esperar para sempre! 

— Esqueça um pouco Wifredo, Gisela. A fera não se importa com ele — sussurrou 

Rotrude. — Talvez ainda possamos salvá-lo, se conseguirmos dar forças a nosso pai. 

— Não adianta. Somos apenas seis — lamentou Berta. — Se tivéssemos mais uma... 

— Há mais uma!  

A voz de Mari atravessou o véu da cascata, seguida por seus braços morenos. Carlos 

olhou para dentro da gruta e vislumbrou o rosto da jovem, cujas mãos se estendiam para 

segurar as de Gisela e Rotrude. Elas a admitiram no círculo sem hesitar, e, no instante 

seguinte, o halo de energia brilhou e se expandiu com o poder das sete. 

Um calor intenso percorreu o corpo do rei. Num sussurro, as princesas voltaram a 

recitar sua invocação, e ele empunhou sua espada, ouvindo como num sonho as palavras de 

Mari. 

— Senhor, suas filhas permitiram que corresse perigo, mas só assim o mundo se livrará 

dessa fera. A espada que Grimaldo tem nas mãos é a única que pode destrui-lo. Nós o 

ajudaremos a pegá-la, mas não deixe que ele perceba suas intenções.  

— Assim será — murmurou Carlos. 



— Pela última vez! — trovejou o monstro. — Venha, rei, e enfrente seu destino! 

Com essas palavras, ele enterrou a espada na bainha, ainda presa ao meio do corpo, e se 

ergueu em toda a sua estatura. Carlos respirou fundo e caminhou para fora do rio, tentando 

parecer exausto e alquebrado.  

— Ouça, Grimaldo, jamais abandonei meus guerreiros. — Era preciso ganhar tempo até 

que a espada estivesse ao seu alcance. — Foi uma retirada necessária. Quanto aos bascos, eu 

não sabia... 

— Silêncio! — Com um sibilo, a fera se enroscou sobre si mesma, a enorme cabeça 

triangular à altura dos olhos de Carlos. — Poupe-me de ouvi-lo implorar por misericórdia. Não 

há perdão vindo de um deus como Sugaar! 

A última palavra foi acompanhada de um rápido bote. Carlos se esquivou das presas, 

mas a cabeça de Grimaldo o atingiu no rosto, fazendo-o cair sobre um joelho. Mesmo assim 

ele desferiu um golpe com sua espada, fingindo ter por alvo o ventre do monstro, mas na 

verdade buscando cortar o cinto que prendia a bainha com a arma basca. Passou perto, mas 

não o suficiente, e o rei se levantou já preparado para nova investida. 

Grimaldo deslizou para a esquerda e atacou com a cauda. Carlos aparou o golpe e 

correu para o lado oposto, procurando uma brecha por onde atingir o cinto. Queria evitar que 

o monstro se elevasse, por isso fingiu tropeçar, embora se sentisse mais firme e vigoroso do 

que nunca. O artifício funcionou melhor do que pensara: ao vê-lo cair, Grimaldo deu um bote 

ao nível do solo, permitindo ao rei alcançar sua espada e arrancá-la da bainha lavrada. 

Um berro pavoroso ecoou nos ouvidos de Carlos enquanto rolava para longe. Ele deixou 

sua arma no chão e ergueu a de Grimaldo, o punho se ajustando à sua mão enquanto a nuvem 

escura se revolvia no céu. Veio-lhe então à cabeça o nome do deus invocado pelo adversário, e 

foi quando a voz de Mari se ergueu, fazendo coro com os pensamentos do rei. 

— Sugaar, senhor do raio e da tempestade, retome seu poder! Que sua espada o retire 

daquele que é indigno de usá-lo! 

— Traidora! — rugiu a criatura. Sua voz foi encoberta pelo estrondo de um trovão. Ele 

fez um movimento em direção ao rio, mas Carlos o interceptou, por pouco não lhe atingindo o 

ventre com a ponta da espada. 

— Agora sim — murmurou o rei. Seu corpo vibrava com uma energia que não sentia 

desde muito jovem. Sem trégua, ele voltou a atacar, desferindo golpe após golpe contra a fera 

e se esquivando de seus botes. Por fim, atingiu-a em cheio no dorso, a espada se enterrando 

entre as escamas e arrancando várias delas junto com um jorro de sangue espesso. 

Grimaldo soltou um berro e se contorceu, errando mais um bote, enquanto Carlos 

tornava a investir. Dessa vez o alvo foi a cauda, um golpe violento que quase cortou a criatura 

ao meio. Ela se encolheu sobre si mesma, sangrando dos dois ferimentos, e o rei ergueu o 

rosto, grato pelo sol que se infiltrava entre os restos desmanchados da nuvem. 



— Agora, as trevas dão lugar à luz! — Mari proferiu, sob o halo azul. — Agora, Sugaar 

retoma o seu poder! Agora... 

— Nunca! — estertorou Grimaldo, lançando-se num súbito bote em direção a Carlos. Foi 

tão rápido que o pegou de surpresa, fazendo-o cair sobre um joelho. A cauda mutilada não 

conseguiu se enroscar em torno do rei, mas uma garra apertou seu pescoço. Poderia tê-lo 

quebrado, não fosse o monstro estar fraco pela perda de sangue. Carlos o imobilizou da 

mesma forma com o braço esquerdo, impedindo-o de usar as presas, e o golpeou várias vezes 

com a espada, às cegas, ouvindo o clangor da lâmina contra as escamas. Estava no limite do 

seu fôlego quando o aperto na garganta relaxou, e Carlos inspirou profundamente em meio 

aos estertores da fera em agonia. 

E, no instante seguinte, suas filhas estavam em torno dele. 

— Papai matou o monstro! — Rothaide, excitada como uma criança. 

— Está ferido, senhor? — perguntou Rotrude, ajudando-o a levantar. 

— Nunca estive melhor, pequena — sorriu o rei. Juntos, pai e filhas contemplaram o 

corpo da fera, estraçalhado pela espada cuja bainha ainda reluzia em sua cintura. 

— O que faremos com a arma? — Berta olhou para Mari, um pouco afastada do grupo. 

— Ela deve ser destruída, ou... 

— Não — disse a jovem, com decisão. — Ela foi usada para invocar o senhor da 

tempestade, Sugaar. Para que a harmonia se restabeleça, deve ser depositada no seio da terra. 

— Vamos deixá-la na gruta — sugeriu Teodrada. 

— Sim. Mas não agora — disse Mari, voltando-se para Gisela. — A espada não foi o 

único objeto a ser roubado de minha ama por Grimaldo, e ela conhecia as artes da cura. Talvez 

não seja tarde para usar esse poder. 

— Você está dizendo... Por Deus! Wifredo! — exclamou Gisela, correndo em direção ao 

comandante. Berta e Hiltrude ajudaram Mari a abrir o cinto de Grimaldo, soltando a bainha 

lavrada, que foi levada até o guerreiro inconsciente e colocada sobre seu peito. 

— Vai funcionar — disse Hiltrude, após um instante. — Eu o ouvi gemer. 

— Devia ter pensado nessa bainha — disse Berta. — Morwenna me contou sobre uma 

assim, que protegia de ferimentos fatais aquele que a usava. Pertencia a um grande guerreiro 

da Britânia, de nome Artur. 

— Ouvi falar dele — disse o rei, aproximando-se em companhia das outras moças. — 

Talvez fosse grande, sim, mas... Terá sido maior do que eu? 

— Não, meu senhor — riu Berta. — Ninguém é maior do que Carlos. 



— E ninguém tem filhas como as minhas. — O rei sorria, mas a voz estava séria, os olhos 

cheios de amor e admiração por aquelas jovens. — O mundo é vasto, cheio de mistérios e 

perigos que até os sábios desconhecem. Hoje vocês livraram a Francia de um grande mal.  

— Sim, com a ajuda de uma amiga — disse Rotrude, puxando Mari pela mão até que 

ficasse diante do rei. Carlos a olhou com atenção, gostando do que via, embora, para sua 

própria surpresa, não sentisse o tipo de atração que em geral lhe provocavam as belas 

mulheres. Era quase como estar diante de uma das filhas. 

— Sua ajuda foi preciosa — disse ele à jovem. — Porém devo saber quem você é para 

poder recompensá-la. 

— Fui escrava de Grimaldo, e antes disso, cativa entre os bascos — respondeu Mari, 

olhando-o nos olhos. — Minha melhor recompensa seria poder voltar para Córdoba, de onde 

me raptaram ainda criança. 

— Então você é moura. — Vinte anos antes, isso o teria feito recuar, mas os tempos 

haviam mudado. — Em breve receberemos um enviado de Córdoba. Você poderá voltar com 

ele, ou encontraremos outras formas de prover seu retorno. Até lá, é bem-vinda entre nós, 

seja qual for a sua fé e o seu nome, que ainda não disse.  

— Os cristãos não conseguem pronunciá-lo — sorriu a moça. — É Yamha. Significa 

pomba, em sua língua. 

Carlos arregalou os olhos, estupefato. Jamais teria esperado algo assim. Ele olhou para 

as filhas, mas elas se limitaram a rir, inclusive Gisela, ainda abraçada a Wifredo, que recobrava 

a consciência. Então, lentamente, ele também sorriu. 

O sol brilhava sobre as águas do rio. Uma trompa soou na floresta, seguida por gritos 

preocupados. Carlos não respondeu. Braços abertos, ocupava-se em acolher junto ao peito 

uma revoada de vestes brancas, o maior tesouro que um rei já possuíra na terra.  

  



A Grande Batalha de Sir Filipe 

Gabriel Guandalini 

 

As gotas de chuva caíam pesadas sobre os elmos dos soldados enfileirados na muralha, 

estalando enigmaticamente antes de escorrerem pelas costas de suas armaduras ou pelas 

bordas de seus escudos. Alguns homens tremiam. Não de frio, mas de medo. 

Tambores trovejavam na noite, marcando com sua cadência infernal o marchar do 

exército na planície. Logo, o som passou a confundir-se com o baque ritmado e metálico do 

aço de suas espadas, que chocavam-se contra os escudos, em desafio aos inimigos que os 

olhavam de cima dos muros, de rochas enegrecidas pelo tempo. As criaturas, que avançavam 

implacavelmente, rugiam em uníssono, juntando suas vozes àquela balbúrdia de sons que 

vinham dos campos, agora transformados em lama pelo pisar impiedoso de milhares de seres 

vis. 

Os soldados, apinhados atrás das muralhas, se encolhiam ante o som daquela marcha 

terrível. Calafrios lhes subiam pelas espinhas a cada vez que o exército inimigo urrava. Quem 

os visse, diria que não existia esperança. Cansados e abatidos, havia guerreiros que já tinham 

passado por invernos demais, enquanto outros sequer começavam a entender o que eram 

invernos. Todo homem que fosse capaz de empunhar uma arma, velho ou novo, havia sido 

recrutado para repelir aquela invasão. Poucos ali sabiam o que deviam fazer realmente. Pobres 

coitados. Até os anjos já choravam por eles, como mostrava o céu em profusão. 

Eis que um som cortou a noite, límpido como cristal. A corneta do castelo anunciava que 

ainda havia algo em que se acreditar. Os homens se voltaram, vendo surgir dos portões do 

baluarte o grande guerreiro, armadura reluzindo dos pés a cabeça. E como ele era magnífico! 

Armado de sua poderosa espada e cercado pelos seus fiéis companheiros, todos tão 

imponentes quanto ele próprio, marchava decidido, em direção às muralhas. Era o que restava 

àquele povo. A única centelha de esperança e fé que ainda existia. 

Os soldados foram, pouco a pouco, abrindo caminho para que ele e seu séquito 

passassem, não sem antes estender as mãos para tentar tocá–lo e absorver parte de seu 

esplendor. Homens sussurravam uns para os outros o seu nome e, a cada vez que o repetiam, 

enchiam seus peitos com o calor da confiança. A capa adornada do herói tremulava ao vento, 

tal qual os estandartes do reino dependurados entre as ameias, enquanto ele observava o 

terrível exército lá embaixo. Dentre as tochas, conseguia divisar os monstros horrendos, que se 

preparavam ansiosamente para chover morte sobre aquela nobre cidade. 

O grande guerreiro virou–se para a sua esquálida guarnição e, fazendo contato com os 

olhos dos soldados mais próximos, proferiu, com sua potente voz: 

– Homens! Nesta noite escura e gelada muito sangue será derramado e mais lágrimas 

ainda o serão quando tudo estiver acabado. Há de se ouvir gritos e o estalar de ossos antes 

que o dia raie. Mas, deixaremos que seja o nosso sangue, nossos gritos e as lágrimas de nossas 

mulheres? 



Fez uma pausa para deixar o discurso ser repassado para os batalhões mais distantes 

nos muros, enquanto criava também uma espera ansiosa e dramática por suas próximas 

palavras. Girando a cabeça, abarcando com o olhar todos os homens que o admiravam, 

continuou: 

– Jamais! Jamais deixaremos de lutar! Jamais seremos pisados pelos pés de seres 

pérfidos como os que nos aguardam lá embaixo! Jamais deixaremos que o mal triunfe! – e 

então, levantando a espada e apontando para os céus – Enquanto o dia for dia e a noite for 

noite, haverá homens de bem lutando por esse mundo e haverá anjos guiando suas espadas 

para a vitória! 

Ao ouvir a última palavra, os soldados urraram, confiantes e ergueram suas armas para 

o firmamento, espalhando, pelas fileiras, a confiança no triunfo. 

As flâmulas molhadas pareciam ganhar vida novamente ante o discurso inspirador. O 

herói, reluzindo invencível, girou e se preparou para enfrentar o inimigo. Os homens à sua 

volta correram às ameias, tomando suas posições com renovada confiança e a certeza de que 

a vitória era possível. 

– Deixem que o clamor da batalha encha os céus, pois nossos deuses precisam saber 

que lhes traremos sacrifícios! – gritou o grande guerreiro, em tom desafiador – Deixem que 

nossos antepassados saibam que a sua pátria amada jamais será violada! – E a cada frase, 

arrancava mais gritos vitoriosos de seus companheiros. 

O inimigo avançava agora, trazendo nos ombros grandes escadas para escalar os muros 

e trazer caos para os homens que resistiam. As bestas ainda urravam e batiam em seus 

escudos, mas os soldados da fortificação já não tremiam. Ao invés disso, choviam morte sobre 

aquelas criaturas com suas flechas que assobiavam, velozes sob o céu noturno. Mas a cada 

criatura que caía, uma nova lhe tomava o lugar, pronta para os mesmos fins nefastos. 

O herói assistia, enquanto os homens ao seu lado retesavam os arcos e miravam, 

disparando flecha após flecha, martelando o inimigo, que teimava em avançar. Quando a 

primeira escada alcançou o muro, deu suas últimas palavras de incentivo: 

– Não temam a morte, homens! Não temam o seu inimigo! Não temam a nossa derrota! 

Com nossa coragem e força, somos invencíveis e não haverá homem lutando sozinho, pois os 

justos lutam ao nosso lado! 

O grande guerreiro ouviu, logo ao seu lado, quando o inimigo chegou ao topo dos 

muros. Ouviu o choque de aço contra aço e o grito de dor da primeira baixa da noite. Mas não 

se voltou, pois um vulto surgia por entre as ameias à sua frente. Encarou a besta enquanto ela 

pulava adiante e atacou. Golpeou rápido mas a criatura se defendeu com o escudo e girou 

para o lado, atacando com ferocid..... 

– Filipe, a comida tá pronta! Vem jantar! 

– Peraê, mãe. Tô só acabando essa fase! 

– Pera aí, nada! Desce agora pra jantar! 



– Mas, mãe... 

– Sem mas, mocinho. Vou ter que ir aí puxar esse negócio da tomada? 

Um ruído de indignação, o pisar pesado de raiva para fora do quarto e o controle caiu ao 

lado da cama. A música polifônica inundava o ambiente, enquanto um herói de 16–bit prendia 

a respiração na tela. Não dava para distinguir seu rosto, mas ele com certeza devia estar 

assustado atrás daquele menu de pausa. 

  



Expedição 1914 

João Oliveira 

 

Sou, apesar de tudo, um homem de sorte.  

Quando, na sequência da Expedição 1914, se tentara evitar o assassinato do arquiduque 

Francisco Fernando, eu estava a trabalhar. Sentado à minha secretária, escrevia no 

computador, olhando por vezes para a televisão, onde a notícia era difundida. O viajante 

aparecera na esquina da rua e dissera ao condutor do arquiduque, que virava para a rua 

errada, que, caso seguisse aquela estrada, Gavrilo Princip mataria Francisco Fernando.  

Chegada a noite da chamada Expedição 1543, eu e Susanah não quisemos ver a 

reportagem. Após várias noites sem dormir, estávamos a jogar no casino e, quando vimos 

numa televisão que a reportagem da expedição estava a começar, agarramos na mão um do 

outro e seguimos embriagados e exaustos para casa. Cambaleávamos pelas ruas como se 

estivéssemos em queda-livre pelos céus. Como seria estranho acordarmos novamente de um 

delírio, fomos diretamente para a cama. Pusemo-nos debaixo dos lençóis, desligamos as luzes 

e abraçamo-nos com muita força, confortando-nos e convencendo-nos um ao outro de que 

tudo acabaria bem. Boa noite, disse-lhe eu. Boa noite, respondeu-me ela. E essa voz no escuro 

foi a última prova que tive da sua existência. 

Deitado no banco do parque, fecho os olhos por breves momentos, pensando no que 

poderá ser o mundo da Expedição 48, um mundo onde a Biblioteca de Alexandria não foi 

destruída. Decerto, o homem terá avançado o seu conhecimento tão celeremente que terá 

acabado por utilizá-lo principalmente para o bem, criando um mundo mais avançado do que 

os dois que eu conheço, ou para o mal, tendo-o destruído e livrado da sua presença. 

De um momento para o outro, como se despertasse de um sonho, já não estava no meu 

escritório, nem diante do computador. Estava antes deitado numa cama de hotel e tinha nos 

meus braços uma mulher desconhecida. Aterrorizado, saltei da cama e cobri o meu corpo nu. 

Era casado e na noite anterior regressara à casa após um exaustivo dia de trabalho para 

adormecer nos braços da Jane. Agora, porém, parecia mais que tinha ido a uma festa para me 

embriagar e acabar nos braços de uma estranha. 

Confortado pelos braços de Susanah, que há semanas atrás era somente uma estranha, 

adormeço, mas logo acordo com alguém a tocar-me num ombro. Estou vivo, penso. Mesmo 

que os turcos otomanos não conquistem Constantinopla, eu, os meus pais, os meus avós e 

todos os meus ancestrais continuaremos a existir. No entanto, quando abro os olhos, quem 

está diante de mim não é mais Susanah, mas um soldado, de espingarda ao ombro. 

Apavorado, levanto-me e, olhando à minha volta, percebo que estou numa trincheira 

lamacenta onde vários outros soldados se prostram, feridos. 

Voltarei a acordar, desta vez ouvindo o som de um avião. Continuarei num jardim, mas 

não no mesmo onde adormeço, mas um outro, rodeado por sequoias gigantes, plantas 

carnívoras e fontes e canais com estatuetas clássicas. Parecerá que, mesmo que Gavrilo Princip 

não tivesse matado o arquiduque Francisco Fernando, que ninguém deixasse a portada de 



Constantinopla aberta e que Júlio César não mandasse destruir a Biblioteca de Alexandria, eu 

continuaria a existir. No entanto, no espaço de dois mil anos, com tanto conhecimento que 

ficara armazenado nas prateleiras da biblioteca, o mundo mudará drasticamente. Erguendo o 

olhar, perceberei que afinal não ouvia um avião, mas um navio. Estarei numa ilha flutuante, 

com a forma de uma caravela e, à minha volta, nas várias camadas do céu, flutuarão outras 

ilhas. Lá embaixo, porém, não verei terra firme, mas apenas um manto de nuvens brancas. 

— Quem é você? O que se passa? — titubeou a desconhecida que estava deitada ao 

meu lado. Depois, confusa, olhou à sua volta, esfregando os olhos para se certificar de que 

estava acordada.  — Eu estava em minha casa a mexer a sopa para o jantar e a ver a 

reportagem sobre a Expedição 1914 quando…  

— Eu… eu estava no meu escritório... escrevia no computador… — gaguejei também. 

— Levanta-te! Estamos a ser atacados! — grita o soldado numa estranha pronúncia que 

eu nunca antes ouvi, mas que ainda assim sou capaz de entender. 

Passados dois mil anos de um diferente curso da história, as línguas evoluirão de modo 

diferente. Na ilha flutuante, não haverá ninguém com quem possa me comunicar. Tudo o que 

poderei conhecer desse mundo será o seu presente, o que os meus sentidos poderão 

apreender.  

No centro de cada ilha estará um faustoso palácio de ouro rodeado por um lago, um 

jardim, uma montanha e um deserto. No interior do palácio, viverá um rei e os outros 

habitantes da caravela, que incluirão homens e mulheres de várias cores. Escravos. Serão 

todos obrigados a cortar os pelos do corpo, a andarem apenas com uma tanga branca em 

torno da cintura e a terem o nome do seu rei tatuado num braço. Não possuindo qualquer 

liberdade, a sua vida consistirá em trabalhar para o rei, executando desde as tarefas mais 

gerais, como edificar edifícios ou cuidar do seu jardim, até às mais particulares, como levar-lhe 

a comida já mastigada à boca ou massageá-lo antes de dormir.  

Eu e a desconhecida calamo-nos durante momentos, pensando naquele bizarro 

paradoxo de viagens no tempo que nos sucedia pela primeira vez. A verdade é que a mudança 

do que ocorrera nesse dia 28 de Junho de 1914 alterara os eventos até então, fazendo com 

que eu não estivesse sentado no escritório, nem a escrever no computador, mas estivesse 

antes na cama com aquela mulher, com quem eu decerto já conversara, a quem deveria ter 

levado a jantar e ao cinema e com quem até já deveria ter feito amor inúmeras vezes, embora 

não o recordasse. 

Sem tempo para reagir às palavras do soldado, levanto-me e, pela primeira vez na vida, 

tomo nas mãos uma arma. 

— O que estás a fazer? — pergunta o soldado, novamente como se estivesse a falar um 

inaudito dialeto da minha língua. — Foi assim que te ensinaram a segurar na arma?! 

Quero perguntar ao soldado se Constantinopla alguma vez caiu nas mãos dos turcos 

otomanos, mas não tenho tempo. Tenho de me erguer e seguir os outros soldados para 



participar numa guerra sobre a qual nada sei e onde estou prestes a perder uma parte do meu 

corpo. 

O rei desse mundo de ilhas flutuantes achará que eu, tendo perdido uma perna numa 

guerra que nunca terá ocorrido ou que nunca irá ocorrer e não falando nenhuma língua 

humana conhecida, serei inútil. Falarei apenas uma língua que, para esse mundo, nunca 

ninguém terá falado e que nunca ninguém falará. Não podendo ter trabalhos mais práticos, o 

rei decidirá humilhar-me, fazendo-me trabalhar como bobo da corte. Farei danças e 

malabarismos no grande salão real, onde o rei se submergirá numa piscina-aquário com peixes 

de várias espécies e onde será acompanhado por ninfas trajadas com vestidos transparentes 

que lhe massagearão o corpo obeso e lhe darão comida à boca. À volta do salão, revestindo 

completamente as paredes, telas mostrarão as cortes de reis de outras ilhas com tal realismo 

que mais parecerão janelas para o exterior do palácio. Enquanto nadar com as ninfas e com os 

peixes, o rei conversará com os seus irmãos e primos e as suas vozes soarão em tempo real e 

com tal vivacidade que parecerá que estarão todos ali, do outro lado do vidro. 

Embora jazesse com uma estranha num quarto de hotel, pelo menos estava vivo. 

Estávamos ambos vivos. Quando saímos para o mundo onde nunca ocorrera qualquer Guerra 

Mundial, sentimo-nos como se estivéssemos ainda a dormir. Estava na minha cidade, mas as 

ruas, edifícios e estradas eram diferentes. Pelo passeio, caminhavam pessoas que viviam a sua 

vida normal e outras que também saíam em grupos e que, pela estranheza dos seus rostos e 

hesitações dos seus movimentos, deveriam estar a sofrer o mesmo que eu sofria. 

Afastando-me das trincheiras, deparo-me com uma cidade que, embora moderna, se 

assemelha mais a ruínas romanas. Os edifícios colapsaram, erguendo-se o que deles resta nos 

céus fumegantes ou caídos em estilhaços pelo chão. Depois de corrermos pelas ruas 

pantanosas, avisto, no meio da neblina criada pelas explosões, um grupo de outros soldados 

trajados de azul. Ao vê-los, os outros soldados, que nunca ouviram falar da Queda de 

Constantinopla, correm para alguns muros de tijolo que restam erguidos, para se protegerem. 

Começam a disparar. Ouço generais a gritar ordens, mas todos eles, tanto os fardados de 

verde como os de azul, falam uma versão deturpada da minha língua. Assim, entre gritos 

rápidos e cortados pelo som dos disparos, não consigo percebê-los. 

No meu tempo livre na ilha flutuante, limitar-me-ei a vagar pelas paisagens, procurando 

algum conforto a banhar-me nos lagos e canais, caminhando pelos jardins e cheirando as 

flores ou escalando a montanha. Nunca terei sentido tamanha solidão nem desespero e, 

embora saiba que sou um homem como todo os outros que ali estarão, as nossas culturas 

serão de tal modo diferentes que só poderei sentir que não pertenço àquele lugar e que talvez 

o melhor será pôr um final à minha vida. Mesmo os outros escravos terão, no mínimo, vivido a 

sua própria vida, mas eu terei vivido apenas uma ilusão. A minha última esperança será talvez 

encontrar outro sobrevivente do não-Incêndio da Biblioteca de Alexandria, mas, após dois mil 

anos de diferentes causas e consequências, tal exigirá um milagre. Ao contrário do momento 

em que acordei num quarto de hotel com Susanah, nesse momento não verei outras pessoas 

reagindo como eu. Os escravos limitar-se-ão a trabalhar mecanicamente como se nada mais 

houvesse além disso, não havendo mais ninguém que caminhe meditabundo pelas paisagens 

artificiais da caravela flutuante. 



Enquanto eu e Susanah observávamos essas pessoas que pareciam viver dentro de um 

sonho, coloquei a mão no bolso, sentindo o volume de um celular. Tinha uma cor e uma forma 

diferentes do meu e os contatos que nele estavam registrados eram-me desconhecidos. Só 

quando cheguei à letra “M” e vi escrito “mãe”, senti algum conforto. Quando ouvi a sua voz e 

esta me soou tão familiar como as minhas memórias, suspirei profundamente. 

Nunca antes estive num cenário bélico, mas, finalmente, movido pelo instinto de 

sobrevivência, corro para trás de um muro. Encontro um outro homem que, pela expressão 

perdida e confusa no seu rosto, deverá ter surgido misteriosamente no meio desta guerra.  

— Operação 1453… — digo.  

— Sim! — exclama o soldado e a maneira como pronuncia tão simples palavra faz-me 

lembrar do meu mundo, agora distante e perdido. É esta a língua e pronúncia que os meus 

pais me ensinaram e que sempre ouvi. — Estava no café a jogar cartas com uns amigos e a ver 

a reportagem sobre a Expedição 1453 quando, de repente, em vez de segurar o baralho na 

mão, segurava… — o soldado cala-se e ergue a espingarda. 

Certo dia, um homem chegará à corte do rei. Terá longos cabelos e barbas brancas, 

vestirá uma túnica de aspecto vetusto e andará sempre com um pássaro mecânico ao ombro. 

Depois de conversar com o rei, o homem levar-me-á, num avião em forma de pássaro, a viajar 

por entre as caravelas flutuantes. Após atravessarmos uma nuvem grande e densa, conseguirei 

ver uma caravela que será ocupada por apenas um edifício de estilo helenístico, com vários 

patamares e escadas que darão acesso a jardins suspensos. Será a Biblioteca de Alexandria. 

A minha mãe sentira o mesmo. Estava sentada no sofá a tentar dormir a sesta, embora 

tivesse a televisão ligada na reportagem, quando, de repente, dera por si deitada numa cama 

de praia junto a um mar esverdeado. Na realidade da Expedição 1914, nesse dia ela não ficara 

a dormir a sesta em casa, mas fora passar férias à costa. 

Eu e o soldado ficamos escorados, sem saber o que fazer. Limitamo-nos a apontar as 

nossas espingardas sempre que alguém surgia no canto onde nos escondemos. Inocentes, 

acabamos por sucumbir à força de uma granada. Quando a fumaça se dispersou, consegui ver 

que o meu companheiro estava deitado no chão e que o sangue lhe escorria profusamente 

pela cabeça. Tentei levantar-me para o auxiliar, mas, quando dei por mim, percebi que 

também eu perdi uma perna e que não era mais capaz de caminhar. Pouco a pouco, a dor foi 

surgindo e os meus sentidos começaram a esvaecer-se. Maldição, pensei. Minutos atrás, 

estava deitado na cama com Susanah, que conheci pela segunda vez num quarto de hotel, e 

agora estou inválido no meio de uma guerra. 

O sábio levar-me-á para o seu escritório na Biblioteca de Alexandria, um compartimento 

cujo chão será revestido por várias telas brilhantes como cristais e as paredes por altas 

prateleiras de livros, de modo que mal discernirei o teto. Mostrar-me-á que, quando agarrar 

num dos livros e o colocar num orifício das várias telas, este transformará as palavras em 

imagens. No chão, desenhar-se-ão imagens de dinossauros, veementes guerras que eu nunca 

terei conhecido, histórias de amor com as quais os homens terão sonhado e imagens de 

galáxias distantes. Sempre que o sábio nomear um livro, o pássaro mecânico voará por entre 



as altas prateleiras, abocanhando o livro referido e vindo depois entregá-lo à mão do seu 

mestre. 

Em seguida, o sábio levar-me-á ao seu quarto. Lá dentro, deitada numa cama, estará 

Miranda, uma outra moça que, tal como eu, parecerá desesperada e só, estando o seu rosto 

deformado pelas olheiras. Em êxtase, aproximar-me-ei dela e tomar-lhe-ei as mãos, tentando 

falar com ela na minha língua. Quando ela me responder, iremos abraçar-nos com tamanha 

intensidade que, em vez de meros desconhecidos, mais pareceremos velhos amantes há muito 

separados e então reencontrados. Sendo o mundo da Expedição 48 mais grotesco do que o 

das Expedições 1453 e 1914, a alegria que eu sentirei então será muito superior e mais 

reconfortante do que a que sinto agora quando vejo o soldado encostado ao muro. 

Desligando o celular, compreendi finalmente o que se passava. Tomei as mãos de 

Susanah e contei-lhe as minhas intuições: alterado o curso da história, a minha esposa Hillary e 

o meu filho Stephen tinham deixado de existir. Da mesma forma, as pessoas que caminhavam 

normalmente pelas ruas como se nada de importante tivesse ocorrido, nesse dia eram pessoas 

que nunca tinham existido no passado e que nunca tinham ouvido falar na Primeira Guerra 

Mundial nem em Gavrilo Princip. Naquele mundo, Princip nunca entrara para a história e 

acabara por morrer no anonimato, como muitos outros homens e mulheres a quem a cadeia 

de causas e consequências da vida nunca agraciou com reconhecimento ou fama. Por fim, as 

pessoas que, como nós, caminhavam confusas e perdidas e se sentavam nos bancos de jardim 

a fazer desesperadas chamadas telefônicas eram os sobreviventes da não-Primeira Guerra 

Mundial.  

Acordo numa cama de hospital. O médico conta-me que tive muita sorte em ter sido 

encontrado, posto numa maca e trazido para o hospital militar. Quando lhe revelo que não sei 

nada sobre o que se está a passar, ele pensa que o impacto me deixou sem memória. Senta-se 

num banco e explica-me que decorre então a Grande Guerra das Nações. A Aliança dos 

Potentes enfrenta a Aliança dos Prepotentes, no que toca à ocupação dos territórios de 

Medinabdullah, cidade que outrora se chamou Bizâncio e Constantinopla e que, devido à sua 

importância histórica e estratégica, é cobiçada pelas grandes potências da Europa e do Médio 

Oriente. Em outras palavras, com a Expedição 1914 evitou-se uma guerra, mas com a 

Expedição 1453 criou-se uma nova. 

Nos meses seguintes, o meu tempo e o tempo de Miranda será dividido em duas 

frações. Durante parte do dia, o sábio ensinar-nos-á a sua língua para podermos interagir com 

ele. Desejando fazer sentido do mundo, querendo saber que lugar será aquele onde iremos 

parar, eu e Miranda estudaremos com esmero. Ao fim da tarde ou à noite, caminharemos 

pelos jardins e contaremos as histórias das nossas vidas passadas, as pessoas que teremos 

perdido e de quem sentiremos falta. Não sendo capazes de ler em nenhuma língua dessa 

realidade e não conhecendo nenhum dos textos ou escritores posteriores ao Incêndio da 

Biblioteca de Alexandria, transformaremos por vezes um livro em imagens e, caso este tenha 

diálogos, praticaremos a nova língua.  

Após racionalizada a situação, eu e Susanah dirigimo-nos a uma biblioteca. Na secção de 

história, folheamos os maiores tomos de história universal, encontrando referências à morte e 

problema de sucessão de Alexandre, o Grande, ao incêndio da Biblioteca de Alexandria e à 



queda de Constantinopla. No entanto, sobre a Primeira Guerra Mundial, não havia uma única 

palavra. Tinham existido algumas tensões entre os países europeus, mas nunca se dera início a 

qualquer conflito. 

O mundo, como eu o conheço, mudou. Agora, na enfermaria, vendo as notícias na 

televisão, sinto como se falassem uma língua diferente. Referem-se a pessoas e 

acontecimentos que me são desconhecidos. A história moderna que aprendi na minha 

juventude não passa de ficção: a descoberta do Novo Mundo, a reforma Luterana, a Revolução 

Gloriosa, a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte, a guerra civil americana, todos 

personagens e eventos que vivem nas imaginações dos poucos sobreviventes da não-Queda de 

Constantinopla. Sozinho na escuridão da noite, pergunto-me se Susanah ainda estará viva em 

algum lado, mas sei que a probabilidade é reduzida. Quanto mais afastado fosse o momento 

da história, menor será o número de sobreviventes, pelo que é provável que ela fosse uma 

sobrevivente da Expedição 1914, mas não da Expedição 1453. 

Com o passar do tempo, Miranda e eu conseguiremos começar a ter conversas mais 

complexas com o sábio. Viveremos então numa realidade onde, devido à conservação do 

conhecimento helênico, o homem viajará com frequência no tempo e esse fato refletir-se-á na 

sua língua. Num mundo onde o passado, presente e futuro se mesclarão, os tempos verbais 

convencionais de muitas línguas deixarão de fazer sentido e poderão dar origem a mal-

entendidos, pelo que eu e Miranda teremos de aprender novos tempos que se adaptarão 

àquela era. Uma pessoa pode perfeitamente dizer que ontem irá ao futuro ver como será a sua 

morte. Da mesma forma, tendo viajado para o futuro e conhecendo o seu destino, uma pessoa 

também pode dizer que amanhã voltei ao ano 323 a.C. e assisti à morte de Alexandre, o 

Grande. Uma pessoa pode até confundir de tal forma a realidade, a ponto de dizer que 

anteontem viajará até ao dia de amanhã para se encontrar com o seu eu de daqui a três dias 

que depois de amanhã viajou para amanhã. Embora as crianças dessa era se venham a 

habituar desde cedo a tão complicadas construções linguísticas, estas ser-me-ão sempre 

estrangeiras. Apesar de tudo, um viajante no tempo terá de ir trajado com uma veste invisível 

e não poderá interagir com outros tempos, para que não altere o curso da história. Deste 

modo, as pessoas apenas poderão viajar no tempo para, como não mais do que observadores, 

reviverem a sua infância, observarem a vida dos seus pais antes do seu nascimento ou 

assistirem a eventos históricos. Da mesma forma, apenas poderão ir ao futuro para verem 

como será a sua vida enquanto idosos ou qual a consequência de alguma ação para saberem 

se valerá a pena evitá-la, enquanto não for tarde.  

Foi difícil, eu e Susanah retirarmos algum sentido das nossas vidas. Os sobreviventes da 

não-Primeira Guerra Mundial tiveram que se dirigir ao Registro Civil para que soubessem onde 

ficava a sua casa e com quem eram casados ou ligar aos amigos cujos contactos tinham 

guardados no seu celular, mas de quem não se lembravam. Só passados alguns dias é que 

consegui descobrir que era casado com Susanah e que tínhamos ido passar férias em uma 

outra cidade. Descobri também que, mudadas as circunstâncias da minha vida, eu não seguira 

advocacia, mas seguira antes o antigo sonho de me tornar médico. No entanto, acordado no 

mundo da Expedição 1914, nada sabia sobre anatomia humana ou patologias. 



Passadas algumas semanas na enfermaria, enviam-me de volta para casa. No mundo em 

que Constantinopla não caiu, eu vivo com a minha esposa Cindy e os meus filhos, numa casa 

de campo na aldeia onde nasci e que é diferente da vila onde eu nasci antes da realidade e da 

Expedição 1914. Nesta versão da minha vida, nunca fui para a cidade para me tornar advogado 

ou médico, mas continuei a tradição familiar de trabalhar no campo. Vendo-me neste estado, 

a minha esposa e filhos começam a chorar e abraçam-me com grande saudade. Eu, por minha 

vez, não choro. Para mim, é a primeira vez que os vejo. Porém, não querendo decepcioná-los, 

abraço-os de volta.  

— Vocês — dirá o sábio, apontando para uma prateleira com vários livros. — não são as 

primeiras pessoas a aparecerem de uma realidade diferente onde, ainda inexperientes, os 

homens acabaram por mudar completamente o tempo. Naquela prateleira estão várias 

biografias de homens e mulheres que vieram de outros mundos onde houve guerras, quedas 

de cidades, destruição de bibliotecas e mortes de grandes líderes de que nunca ouvimos falar 

neste mundo. Para algumas pessoas, estas histórias não são mais do que delírios de mentes 

perturbadas. Preferem a realidade palpável, não sabendo talvez que essa também é apenas 

um sonho. No entanto, nós sábios e filósofos queremos conhecer e assentar num papel estas 

realidades e aprendermos com os erros de homens de outros tempos e lugares. 

Em seguida, o sábio mandará o pássaro mecânico ir buscar o rascunho da monografia 

que estará a escrever sobre os mundos das Expedições 1914, 1453 e 48, colocando-o depois na 

ranhura de uma tela. E então, mesmo diante dos nossos pés, como que do outro lado de uma 

janela, surgirão as imagens de soldados mergulhados em trincheiras, depois um grupo de 

turcos otomanos entrando por uma porta entreaberta na capital do Império Bizantino e, por 

fim, imagens de uma legião de romanos irrompendo pela Biblioteca de Alexandria. Serão 

imagens horrendas, prova da decadência e da barbárie do homem, mas, nesse momento, 

serão também os únicos vestígios que restarão do meu mundo, pelo que me ajoelharei no 

chão e quase tocarei a tela num abraço. Após os cenários históricos, serei capaz de ver a minha 

esposa Hillary a tocar piano numa sala de concerto e essa música que não terei ouvido há 

tanto tempo encher-me-á de nostalgia. Por fim, verei Miranda a passear pela praia com um 

grupo de cães de diferentes raças, cães esses que então será como se nunca tivessem existido. 

No fim, quando a tela voltar a ser apenas o chão que pisaremos, o sábio dirá que poderemos 

ficar com uma cópia dos seus rascunhos para revivermos as nossas memórias quando assim o 

desejarmos. Aceitando tão valiosa oferenda, eu e Miranda tomá-la-emos nas mãos com todo o 

cuidado e iremos abraçá-la contra o nosso peito. 

Pouco a pouco, eu e Susanah tentamos reconstruir a nossa vida. Saímos para passear e 

jantar e passamos horas a conversar para descobrirmos que talvez o amor não tivesse causa 

nem consequência, que era independente de qualquer contexto. Porém, um dia, quando ela 

me confirmou que estava grávida e fomos jantar no mais luxuoso restaurante da cidade, 

ouvimos na televisão que alguns dos cientistas que tinham sobrevivido à não-Primeira Guerra 

Mundial, perante o sucesso do seu projeto, tinham voltado a juntar-se para lhe darem 

continuidade. Desta vez, iriam até Constantinopla e fechariam a porta que ficara 

erroneamente entreaberta, não deixando assim os turcos otomanos entrar e ditar o fim do 

decadente império Bizantino. 



Neste mundo onde Constantinopla nunca caiu, Cindy não é uma sobrevivente, o que 

torna a nossa relação mais complicada, pois ela não é capaz de compreender a minha amnésia, 

o fato de não me lembrar de nenhum dos momentos mais importantes que vivemos juntos ou 

mesmo dos nomes dos nossos filhos. No entanto, embora ela seja uma simples mulher do 

campo, mostra-se compreensiva. Eu sou como um estranho, mas, ainda assim, ela auxilia-me 

em todas as tarefas que eu, com uma perna a menos, não estou habituado a fazer. Leva-me a 

passear por entre as árvores ou ao longo do rio, segurando-me num braço com força para que 

eu não me desequilibre. 

Como aconteceu com Susanah, com o tempo, acabo por me apaixonar. Um dia, 

sentados à beira do rio, observando o pôr-do-sol, peço-lhe que me conte tudo o que eu não 

sei. E ela conta-me que éramos já amigos de infância e que, quando ainda meros adolescentes, 

começamos a namorar, casamos e tivemos três filhos. Ela nunca conheceu outro homem, nem 

eu outra mulher. 

Depois, é a minha vez de contar a minha história. Não sou apenas o homem que ela 

conheceu, mas o sobrevivente de outros mundos: de um que lhe seria minimamente 

reconhecível, quando Constantinopla caiu nas mãos dos turcos otomanos, e de um outro que 

lhe pareceria muito mais estranho, quando um arquiduque herdeiro do agora inexistente 

império Austro-húngaro fora morto a tiro por um rebelde sérvio, dando assim início a uma 

outra guerra que não a Grande Guerra das Nações. Nessas duas vidas, ela não era a única 

esposa que eu tivera e eu não era um simples agricultor. Na primeira, casara com uma pianista 

chamada Hillary, tivera um filho chamado Stephen e fora advogado. Na segunda, por sua vez, 

tive outra esposa chamada Susanah e exerci a profissão de médico. 

Durante alguns dias, eu e Miranda caminharemos novamente pelos jardins da Biblioteca 

de Alexandria, ela segurando-me num braço para que seja para mim mais fácil caminhar. 

Sentir-nos-emos impressionados com tudo o que teremos aprendido nos últimos tempos e 

com o exotismo desse universo, mas também nos sentiremos taciturnos porque saberemos 

que, por mais que ali vivamos, nunca seremos como os outros homens que apenas sonharão 

escassas horas por noite e que, ao acordarem de manhã, esquecerão por completo esses 

delírios para novamente se concentrarem na crua realidade. À noite, por vezes, percorreremos 

as estantes da Biblioteca da Alexandria em busca de novas histórias daquele mundo tão 

diferente do nosso, histórias de pessoas, não feitas de tecido orgânico, mas de letras, artigos, 

nomes, adjetivos, frases, línguas. 

Querendo auxiliar Miranda, tentarei sempre sorrir e conversar, não desejando mostrar-

lhe o grande desespero e vazio que sentirei dentro de mim. Contudo, certa noite, quando 

estivermos sentados no jardim em torno de uma fogueira, ela abraçar-me-á e começará a 

choramingar. No seu colo, estará pousado o livro onde estarão descritas todas as nossas vidas, 

as histórias dos nossos mundos. 

Ouvindo a notícia da Expedição 1453, primeiro, o copo de vinho tinto que estava na 

minha mão caiu ao chão e, furiosa, Susanah espetou a faca na mesa. A não-Primeira Guerra 

Mundial ocorrera há mais de cem anos, mas a queda de Constantinopla ocorrera há mais de 

quinhentos, levando assim a uma maior rede de causas e consequências, mais cursos da 

história que poderiam mudar. 



Sabendo que são conceitos complicados, tento explicar à Cindy a noção de viagem no 

tempo. Não se pode dizer exatamente que tenham morrido, por isso, o melhor é dizer-se que, 

desde que o homem começou a viajar no tempo, várias pessoas desapareceram. Tal sucedeu 

porque, quando uma pessoa viaja para o passado, só a sua mera presença pode alterar toda a 

rede de causas e consequências que se iniciara e seguira linearmente desde o começo dos 

tempos. No princípio, o homem quis viajar no tempo para evitar esse dado adquirido da 

história, isto é, que esta se repete, principalmente os defeitos humanos, alguns deles tão 

graves que o homem acabou por lhe dar nomes próprios: a sucessão de Alexandre, o Grande, 

o incêndio da Biblioteca de Alexandria, a queda de Constantinopla ou a Primeira Guerra 

Mundial. No entanto, após descobertas as viagens no tempo, contrariou-se a velha máxima de 

Heráclito, que disse que não se podia entrar no mesmo rio duas vezes, passando a ser possível 

entrar-se, não apenas duas, mas infinitas vezes no mesmo rio. Na sua busca pela perfeição, o 

homem quis que tais eventos não tivessem nunca ocorrido, não chegando nunca a ser 

definidos ou indefinidos, mas apenas inexistentes. Se, no seu leito de morte, Alexandre o 

Grande tivesse nomeado um sucessor para o seu império, os seus generais nunca teriam 

entrado em guerra e criado os seus próprios impérios Ptolemaico, Selêucida e Antigónida. Se a 

Biblioteca de Alexandria não tivesse sido destruída, o homem nunca teria perdido o 

patrimônio intelectual de Euclides, Eratóstenes, Aristarco de Samos ou Hipácia. Se um guarda 

bizantino não tivesse deixado as portas da muralha de Constantinopla abertas, então os turcos 

otomanos não a teriam conquistado. Se o condutor do arquiduque Francisco Fernando não 

tivesse virado na direção errada, Gavrilo Princip não o teria conseguido assassinar e nunca se 

teria ouvido falar numa Primeira Guerra Mundial. 

Acontece que, alterando esses erros isolados da história da humanidade, também se 

poderiam alterar as boas consequências que deles tinham advindo e cujas origens poderiam 

ser desconhecidas. No meu conhecimento limitado, não posso saber se, caso tivesse 

sobrevivido, uma vítima da Primeira Guerra Mundial não poderia matar o meu pai ou a minha 

mãe, impedindo assim o meu nascimento, como provavelmente teria acontecido com muitos 

homens e mulheres que tinham desaparecido das páginas da história. 

— Perdoa-me… — pedirá Miranda. — Tenho tentado sorrir e conversar contigo para que 

não te preocupes, mas a verdade é que sinto um enorme desespero e vazio dentro de mim, 

um desespero e vazio que mal me deixam viver. Sempre que vejo as imagens deste livro sinto 

uma nostalgia tão insuportável que só me apetece morrer. 

— Sim. — admitirei eu. — A mim também. Não consigo ser feliz aqui. 

— Como podem dizer que evitar a Primeira Guerra Mundial foi um sucesso? — gritou 

Susanah, dando murros na mesa, chamando assim a atenção dos outros clientes do 

restaurante. — Como podem dizer que evitar algo que não aconteceu foi um sucesso? No 

fundo, impediram que milhares de soldados morressem e que os livros de história se 

enchessem de mais algumas páginas de barbárie, mas mataram a minha família, os meus 

amigos... 

— Estás louco… — choraminga Cindy. — A guerra não te roubou só uma perna. Roubou-

te o juízo… 



Abraço Cindy, tentando confortá-la, embora não tenha bem a certeza se sou capaz de 

me confortar a mim próprio. O nosso mundo sempre esteve dividido por línguas, gêneros, 

idades, etnias, pessoas do campo e pessoas da cidade, mas é a primeira vez que nasce uma 

diferença entre várias pessoas que viveram um sonho em comum e as pessoas que nunca 

sonharam, o que origina maior incompreensão do que todas as outras divisões. 

— Achas que, quando vivíamos as nossas vidas despreocupadas, pairando como 

fantasmas ou como deuses, estavam homens e mulheres vestidos com mantos de 

invisibilidade? — perguntar-me-á Miranda. — Será que fomos observados o tempo todo por 

homens vindos do futuro? Será que, mesmo agora que acreditamos estar sozinhos, estamos a 

ser observados pelo eu e pelo tu que viverão daqui a muitos anos e que eles se estão a rir e a 

comentar como nós somos ingênuos por nos preocuparmos tanto com o presente, como não 

somos capazes de ver mais além e perceber que toda a nossa vida não passa de uma ilusão e 

que um dia acordaremos. Todo o nosso passado, anos e anos que se vão tornando cada vez 

mais difíceis de contar, não são mais do que histórias, e o futuro que se estende diante de nós 

são sonhos. O presente, esse é apenas uma parte ínfima de nós, reduzível a um só ano, um 

mês, um dia, um segundo, um milissegundo, mesmo frações de tempo que não conseguimos 

sequer apreender. Mais do que a realidade do presente, nós homens somos principalmente 

histórias do passado e sonhos do futuro.  

Não posso censurar Cindy. Sei que estas ideias de viagens no tempo não fazem sentido 

na sua mente pueril. Com o passar do tempo, embora surjam reportagens e entrevistas a 

pessoas que se lembram do ano de 1453 e de ouvir falar da queda de cidade de 

Constantinopla como uma das barreiras limítrofes da Idade Média, Cindy nunca aceita que eu 

seja um desses tresloucados, que são como grupos de ex-combatentes, encontrando-se 

frequentemente para falarem das suas vidas passadas ou, não conseguindo aguentar a solidão 

e incerteza da nova realidade, que acabam num hospício ou a roubar as suas próprias vidas. 

Não a querendo atormentar, tento falar-lhe o mínimo possível destas minhas recordações, 

embora eu também sinta um grande desespero e solidão por ter perdido tudo o que 

conquistei e por agora o país onde vivo e as pessoas com quem vivo serem incógnitas. 

— Tenho medo. — revelará Miranda, enterrando a sua cabeça no meu ombro. — Tenho 

medo de que, conhecendo a nossa história e o nosso destino, os homens deste mundo 

queiram ir ainda mais longe e queiram fazer a Expedição 323 a.C para pedirem a Alexandre, o 

Grande, que nomeie um sucessor, evitando a guerra entre os seus generais. Tenho medo de 

que então, andando mais trezentos anos atrás no tempo, a vida mude ainda mais radicalmente 

e o nosso desespero e solidão sejam ainda maiores, caso se dê o milagre de ainda existirmos. 

Após delongadas conversas com Cindy, chega o dia em que vem a conhecimento público 

que, mais uma vez, um dos cientistas que esteve envolvido nas Expedições 1914 e 1453 

sobreviveu e que este reuniu um novo grupo para trabalhar na expedição seguinte, a 

Expedição 48, que levará uma tripulação de viajantes no tempo de volta a Alexandria para 

impedir que o imperador Júlio César destrua a sua biblioteca, fazendo com que todo o 

conhecimento helênico seja preservado. Mais uma vez, faz-se sentir uma tremenda angústia. 

Estando consciente de que, mais uma vez, a minha esposa e os meus filhos morrerão, procuro 

passar o meu tempo com eles, visto que, na minha memória, estivemos juntos apenas 



escassos meses. Cindy nunca menciona o assunto. Porém, um dia, quando voltamos do 

médico, onde fomos para cuidar da minha perna, ela vira-se para mim e, como que num 

despertar da consciência, pergunta-me se esta noite, a noite da Expedição 48, será ainda pior 

do que a guerra. Durante a guerra, a minha perna desapareceu, mas nesta noite calma e 

pacífica, desaparecerão todos os nossos corpos e espíritos. Eu abraço-a e minto-lhe. Digo que 

não, que nunca a abandonarei e que tudo acabará bem. Que mal há em mentir? 

Provavelmente, daqui a poucas horas, ela e eu já não existiremos e todo o mundo será uma 

mentira. Mais tarde, quando já jantamos e os nossos filhos já estão deitados e começam a dar 

na televisão as notícias da nova expedição, ela conta-me que quer que eu me vá embora, que 

agarre as minhas malas e vá para longe daqui. Não quer acordar um dia e ver que eu não estou 

ao seu lado. Prefere ver-me partir e continuar a fantasiar que um dia, numa outra vida talvez, 

eu entrarei novamente pela porta da nossa casa. 

Eu sabia que Susanah não falava apenas nos milhares de civis inocentes, na sua família, 

nem nos seus amigos. Se Constantinopla não caísse nas mãos dos otomanos, quem sabe, eu 

não existiria e, deste modo, ela tornar-se-ia viúva pela segunda vez. Ou então talvez ela 

mesma não existisse. Num momento, estava a ver uma reportagem na televisão e no outro já 

não existia. O seu rosto não estaria estampado em nenhuma fotografia e o seu nome não 

estaria na memória de ninguém. Levantei a mão, pedindo a um empregado para me trazer a 

conta. Depois, ajudei Susanah a levantar-se e, tomando-lhe uma mão, sugeri: 

— Vamos, Susanah. Passamos uma vida a trabalhar e a acumular dinheiro e agora 

restam-nos poucas horas para aproveitarmos. 

Nesse momento, agarrarei nas pequenas mãos de Miranda e, olhando-a fixamente nos 

olhos, irei sugerir: 

— Miranda, vamos fugir daqui e começar uma vida nova. Temos ouvido falar tantas 

vezes em viagens no tempo. Agora, nós mesmos viajaremos. Partiremos para um passado que 

ambos apreciemos: a Mesopotâmia, a China antiga, a Índia védica e viveremos afastados de 

todos os homens e mulheres sem deixarmos qualquer descendência para não confundirmos 

mais a rede de causas e consequências. Ou então, fujamos antes para um futuro longínquo, 

tão longínquo que os homens já serão raros e nós não precisaremos nos sentir como 

estrangeiros. — em seguida, agarrarei o livro que estará pousado no seu colo. — O que está 

escrito neste livro foi um sonho agradável, mas agora, como acontece com os outros sonhos, 

temos de o esquecer…  

Concordando com o pedido de Cindy, agarro as malas e vou-me embora. Ao contrário 

das pessoas que não se lembram da Queda de Constantinopla ou da Primeira Guerra Mundial, 

não sinto muita curiosidade em saber o que irá passar-se na expedição desta noite. Vou até ao 

parque, onde decerto arranjarei um banco confortável para me deitar, cheirar as flores e sentir 

a brisa noturna soprar no meu rosto.  

— O que é que gostarias de fazer, mas nunca tiveste coragem para tal? — perguntei a 

Susanah assim que saímos do restaurante. 

— Queda-livre. — admitiu ela. — E tu? 



— Apostar todo o meu dinheiro num casino. 

Silenciosa, Miranda segurará também nas minhas mãos e irá dirigi-las lentamente para a 

fogueira. No princípio, com medo de perder o nosso passado, ainda seguraremos nele com 

firmeza, mas, quando as chamas começarem a magoar-nos as mãos, iremos abri-las. O livro 

cairá no centro da fogueira e as suas páginas brancas e lisas rapidamente ficarão castanhas e 

encarquilhadas e depois meras cinzas, consumidas, como a Biblioteca de Alexandria também 

deve ter sido consumida há dois mil anos, pelas chamas. Milhões de pessoas, monumentos, 

cidades e eventos históricos terão desaparecido, mas a Biblioteca de Alexandria, por desejo 

dos homens, permanecerá. Eu, tão por acaso como quando nascera e ao contrário do 

arquiduque Francisco Fernando e da cidade Constantinopla, também continuarei vivo. 

É por isso que eu vos digo que, apesar de tudo, sou um homem de sorte. 

  



Um toque indesejado 

Sonia Regina Rocha Rodrigues 

 

Noite sim, noite também, pela madrugada, acordo assustada. Alguém toca meu braço. 

Pulo da cama. Acendo a luz. Ninguém no quarto. 

Tremo. Suo. O lugar tocado fica sensível e gelado. O toque em meu braço é leve, como a 

mão de uma criança. 

Quando descrevo o que acontece, o psicólogo pergunta: 

– Quando isso começou? 

– Há alguns meses. Depois da morte de mamãe. Ela vivia em um hospício desde que eu 

tinha seis ou sete anos. Papai preferia que eu não a visitasse. Nas poucas vezes em que fui lá, 

ela se punha a gritar assim que me via. 

A vida tem dessas fatalidades. 

Pouco me lembro de meus primeiros anos. O rosto de mamãe sorrindo. Mamãe 

cortando bonequinhas de papel. Nós duas correndo descalças na praia. Vislumbres de 

memória alegres, embora desfocados e desbotados. 

– Antes o sono era normal? 

– Que critérios se usa para definir um sono normal? Eu durmo logo, não acordo e jamais 

lembro de sonhos. Ao menos o que se define como sonho: uma voz abafada, como a de 

alguém que mordesse um travesseiro ao gritar e eu ouço uma pergunta: "o que é que você 

fez?" 

– Esses pesadelos são frequentes? 

– Eu não sinto medo. Não são exatamente pesadelos. É só... estranho. Olho ao redor e 

não vejo nada. Como se alguém me tapasse os olhos e me levasse embora. 

– À força? 

– Eu diria que não. É mais como uma pessoa amiga, que me protege dessa voz que 

exclama: "o que é que você fez?" 

O psicólogo concorda com o neurologista. Ambos disseram que eu sofria de uma tal de 

"paralisia do sono”. Ora, paralisia é quando alguém não consegue se mexer. Acho que eles não 

sabiam o diagnóstico. 

Depois de uma semana sem mudanças, voltei para a segunda consulta. Mais magra. 

Irritada pela insônia. 

– Alguma novidade? 



– Ah! Sim, uma bem grande. Eu estava na casa de meu pai, ajudando a limpar as 

estantes. Mamãe tinha uns poucos livros que papai quer conservar. Entre eles, uma Bíblia, que 

ela tinha no quarto do hospital. Pois, de dentro dessa Bíblia, caiu um retratinho, de uma 

criança risonha e linda. 

– Era você? 

– Papai disse que era minha irmã. Falou rápido e ficou muito nervoso. Ele esqueceu que 

mentiu para mim a vida inteira dizendo que eu era filha única. 

– Essa irmã está onde? 

– Ela morreu. Papai disse que ela sofreu um acidente: caiu, bateu a cabeça. Ele não disse 

exatamente quando aconteceu. Provavelmente foi antes de eu nascer e eles preferiram não 

me contar sobre ela. 

– Você se dá bem com seu pai? 

– Sim e não. Ele é gentil, mas meio distante. Às vezes, tranca-se no escritório e fica dias 

isolado. Raramente, tem uns ataques de raiva. Depois chora, mas nunca admite esses 

descontroles. 

– Você continua acordando de madrugada? 

– Todas as noites. Alguém me toca o braço. Sempre o mesmo braço, sempre no mesmo 

lugar. Às vezes, ouço um suspiro ou um riso leve. 

O psicólogo me orientou a meditar antes de dormir – ele me ensinou umas técnicas para 

isso – e também sugeriu uma sessão de hipnose. 

Durante a semana, fui à casa de meu pai. Enquanto ele estava no banho, fucei os poucos 

livros de mamãe. Encontrei um caderno, um antigo diário de capa dura, que folheei com 

ansiedade. 

"Minhas doces meninas, como me fazem feliz. Abraço-as, uma de cada lado, conto-lhes 

todas as histórias que eu gostava de ouvir quando eu era pequena. Os três porquinhos. A 

galinha ruiva. A onça e o jabuti. Também cantamos juntas. Elas são tão afinadinhas! Quando o 

tempo está bom, terminamos o dia na praia, vendo o pôr do sol, sentadas à beira mar, entre 

castelinhos de areia." 

Aquele não podia ser o diário de uma mulher louca. Era o diário de antes da doença. 

Nessa noite, a voz de meus sonhos antigos retornou. Senti o toque em meu braço, ao 

mesmo tempo em que reconheci a voz de minha mãe. Ouvi nitidamente : "Infeliz criatura, o 

que é que você fez? ". Seu tom era de medo e consternação. 

Resolvi ler o diário todo e voltei à casa de meu pai. Cheguei antes que ele retornasse do 

trabalho. Tenho uma cópia da chave, para alguma eventualidade, assim como ele tem uma 

cópia da chave de minha casa. 



Acomodei–me na cadeira de balanço e fui lendo, admirada de minha total ausência de 

lembranças. Afinal, eu nem era tão pequena assim. 

"Aurélia ganhou sapatos e vestidos novos. Ela cresce rápido. Suas roupas estão 

praticamente novas e é ótimo que Ritinha não crie caso para usá-las. Essa menina tem um 

coração de ouro. Ao invés de espernear e gritar ‘quero roupas novas também’, como fazem 

algumas crianças malcriadas, ela bate palmas e diz: ‘eu também ganhei roupas novas, os 

vestidos da Lelinha agora são meus’. Ela adora a irmã mais velha." 

Deixei o caderno cair, atacada por uma latejante dor de cabeça. 

Como pudera uma parte de minha vida fugir de mim? Alguma coisa importante deveria 

haver por trás da completa ausência de desenhos infantis, de retratos de família, de 

lembranças e memórias. 

Levantei-me e envolvi-me com tarefas práticas: colocar os pratos na mesa para o jantar, 

picar legumes, descongelar bifes. 

A necessidade de saber a verdade o quanto antes empurrou-me de volta ao livro.  

Em poucas páginas, as alegrias domésticas que mamãe descrevia eram intercaladas com 

comentários sobre as cenas de ciúmes tão comuns entre irmãos pequenos.  

"Ritinha é tão generosa! Tudo o que é bom ela reparte com a irmã – o bombom, a bala, 

o brinquedo. Aurélia, pelo contrário, corre a comer seus mimos às escondidas e coloca seus 

brinquedos onde a irmã não possa alcançar. Meu coração se aperta de tristeza." 

E, mais adiante : 

"Esta noite ouvi resmungos no quarto das crianças. Levantei e fui espiar as meninas. 

Ritinha estava deitada na cama da irmã e Aurélia batia nela. Abaixei-me e perguntei o que 

estava acontecendo. Ritinha, cheia de sono, explicou que não queria dormir sozinha. Aurélia 

me assustou com a intensidade da raiva que revelou:  

– Essa idiota levanta de noite e vem para a minha cama e eu soco e soco e soco a cabeça 

dela para ela ir embora.  

– Sua irmãzinha gosta de você e por isso quer dormir juntinho – eu expliquei. Da 

próxima vez chame a mamãe, que eu venho levar ela de volta para a cama dela. 

– Vou é socar muito ela. 

– Não. Soco dói. Soco machuca. 

– Pois eu quero mesmo que machuque.  

Ah, como vou amansar o coração duro de Aurélia? Nem sempre é fácil ser mãe." 

Em uma cascata de imagens, minha memória voltou. Entre lágrimas e soluços doloridos. 



A mãozinha de Rita em meu braço, seu riso baixo, a penumbra do quarto. Meu gesto 

abrutalhado. O barulho seco da queda. O desespero contido de mamãe perguntando o que eu 

fizera e o carinho com que as mãos de papai cobriram meus olhos e me protegeram do quadro 

de horror que eu provocara. 

  



A Princesa e o Demônio da Garrafa 

Evelyn Postali/Kaio Souza 

 

A Praça Tiradentes já fora um lugar majestoso, de calçadas desenhadas com ladrilhos e 

árvores margeando os cantos. Ao centro, erguia-se a estátua de D. Pedro I, tendo aos pés os 

indígenas representando os quatro grandes rios: Amazonas, Paraná, São Francisco e Madeira. 

Agora, porém, a outrora imponente praça resumia-se a um amontoado de pedras caídas, 

bancos quebrados e pichações com mensagens obscenas. Dos quatro indígenas não havia sinal 

algum; suas estátuas foram todas derrubadas: na nação de Michel III, índio era visto como 

escória.  E, no lugar exato onde a estátua do Libertador se erguia, agora se erigiam, lado a 

lado, as três formas escuras da descendência de ditadores do Brasil. 

Os três presidentes estavam representados em seus ternos caros, com sorrisos 

amigáveis e o braço erguido em saudação ao povo.Contraditoriamente, não como os déspotas 

que eram, responsáveis por todas as atrocidades acometidas nas últimas décadas, mas como 

heróis — Michel I, o que acabou definitivamente com a democracia no país, Michel II, seu 

filho, e Michel III, o seu neto, e atual presidente do país. 

Ao caminhar pela praça, um suspiro escapa de Isabela, involuntário. 

O homem jovem a acompanhá-la, observa-a inquisidoramente. 

— Há algum pr-pr-problema, senhorita? 

— Sempre que venho aqui, a tristeza toma conta de mim, Alberto. — Ela indica a praça 

ao redor. O lugar onde muitas famílias vinham procurar lazer e trazer os filhos para brincar 

estava irreconhecível. Vendedores ambulantes com suas barracas improvisadas, criando um 

mercado ilegal. Pobres aleijados rastejando, puxando a bainha das roupas dos transeuntes, 

suplicando por moedas; e jovens famintos, sujos, à espreita de qualquer senhora desatenta 

para passarem as mãos nas bolsas.  

— O p-povo está cada vez m-mais p-p-pobre — Alberto concorda. — As bancas est-tão 

praticamente v-va-azias. O preço de tud-do está cust-tando o olho da c-cara. — O jovem indica 

a bolsa, quase vazia, que carrega ao lado, suspensa por uma alça sobre o ombro. — To-toda 

semana parecemos g-gastar mais dinheiro aq-q-qui e sair com u-uma quant-tidade menor d-de 

alimentos. 

— Eu sei, meu amigo. É o sítio — ela explica. — Com os muros em torno do Rio de 

Janeiro e o cerco dos Revolucionários, as provisões que chegam até a cidade estão 

interrompidas e a comida acaba faltando.  — Ela estanca diante da estátua tríplice de Michel 

III. — Mas O Ilegítimo... — sussurra próximo de Alberto. — Um dia cairá. 

A Revolução começara há alguns anos. Inicialmente eram meros protestos, que eram 

dispersados de modo rápido pela polícia, mas quando uma investida maior conseguiu tomar 

São Paulo, os protestos começaram a se espalhar pelo país inteiro. Michel III desdenhara do 

movimento, no início, mas quando mais cidades passaram a ser ocupadas por estes grupos, 



que elegiam governos provisórios com respaldo da população, o déspota finalmente se dera 

conta de quão delicada a situação era. Lentamente, jovens e pessoas cansadas da tirania do 

ditador atravessavam o país, em disputas sangrentas contra as forças armadas lideradas pelo 

Ilegítimo. Finalmente, os Revolucionários acampavam ao redor do Rio de Janeiro, e, apesar da 

fome e da sensação de medo que isso impusera, Isabela ousava ter esperança do fim daquele 

mal que afligia o Brasil. 

— Não ent-tendo — comenta Alberto. Olha com discrição para dois homens de preto 

marchando com olhar severo pela praça. — Os G-guardas Pre-presidenciais det-testam o 

Ilegítimo t-tanto quanto t-tod-do mundo. Por que não s-se unem a n-nós? Por q-que não abre-

em os portões pa-para os Rev-volucionários entr-trarem e acab-barem com o tirano? 

— Eles estão em uma posição de vantagem. Não seria conveniente para eles. 

— O q-que quer di-dizer? 

— Eles têm medo de abrirem os portões e os Revolucionários serem derrotados. Então, 

eles seriam mortos. Além do mais, eles têm do que comer, enquanto quase todos morrem de 

fome. E, por mais que seja pouco, para algumas pessoas é extremamente difícil mudar daquilo 

a que estão acostumadas, mesmo que isso signifique viver o resto da vida em mediocridade. 

Alberto abre a boca para dizer algo, mas é interrompido. Os dois se viram 

abruptamente. O som de sirenes enche a praça, um ruído tão agudo, que abafa qualquer outro 

barulho. Todos no local param o que estão fazendo, com um súbito sentimento de desolação: 

conhecem o significado das sirenes. Presentes em todas as ruas, em cada canto, elas fazem 

parte do cotidiano dos habitantes do Rio de Janeiro. Nunca elas soaram com tanta frequência 

como nos últimos dias. 

— O q-que será dessa vez, Alt-teza? — pergunta Alberto. 

— Algo bom é que não pode ser, meu amigo. E não me chame de Alteza! — insiste. — É 

perigoso para mim e muito mais para você. 

“Comunicado importante para os populares transitando pela Praça Tiradentes.” Uma 

voz forte e autoritária ressoa pelos autofalantes. “Um vândalo foi capturado em sua área 

cometendo grande crime contra a nação. Todos passando pela localidade devem se dirigir à 

estátua dos Fundadores.” 

Os dois trocam olhares intrigados, mas fazem como é ordenado. Os vendedores 

embrulham suas coisas depressa. Todos se acotovelam perto do local para observar. 

Em frente às três estátuas, os Guardas Presidenciais seguram um homem pelos braços. 

No momento em que Isabela e Alberto se aproximam, os policiais empurram a cabeça do 

sujeito em um toco com uma abertura e o prendem. Isabela percebe, com um arrepio na 

espinha, o que está prestes a acontecer. 

A voz volta a despejar palavras: 



“O vândalo, vulgo Martiniano Francisco da Cunha, foi pego em flagrante distribuindo 

panfletos que desonram a imagem do nosso líder e incentivam os invasores que sitiam a 

cidade.” 

— Ele é só um garoto. Sequer possui barba! — a indignação de Isabela faz Alberto 

prender-lhe o braço em uma atitude de preocupação e advertência. 

A voz estoura pelos alto-falantes: 

“O ato foi feito com a intenção de causar dano ao nosso sistema social. Foi um ato de 

traição que ajudou os inimigos de nosso Estado”. 

Isabela se inquieta. As pessoas ao redor do monumento se manifestam. 

— É verdade! — diz um homem barbudo, logo atrás de Alberto. 

— Morte aos traidores! — grita uma mulher mais afastada. 

Isabela volta-se para Alberto. 

— Isso não pode estar acontecendo, Alberto — ela sussurra. — O povo não pode 

enxergar justiça nesse ato. 

— O G-governo p-paga pessoas p-para incitar as m-massas nesses mo-momentos cr-

cruéis em uma at-t-titude iras-s-scível, carreg-g-gada de ódio, P-princesa. 

“O acusado é considerado culpado e sentenciado à morte, a ser executada nesse exato 

momento”. 

Um homem, nos trajes da Guarda Presidencial, se precipita para perto do culpado, 

segurando uma espada. Nesse momento, Alberto tenta cobrir os olhos de Isabela, mas ela faz 

questão de presenciar tudo. É muito rápido. Ao descer, a lâmina cessa com a vida em um 

segundo, como se não fosse nada. A cabeça cai com um baque surdo e o sangue se derrama 

sobre o lugar. 

“Esse é um aviso a todos aqueles que se aliam ou pensam em se aliar aos Rebeldes”, a 

voz de locutor dá um aviso final. “Traição não será tolerada no Estado Novo e Democrático do 

Brasil.” 

O olhar de Isabela segura as lágrimas. Ela percebe terror no olhar das pessoas mais 

próximas, ali presentes, mas ninguém diz nada. É como se a lâmina tivesse separado suas 

próprias cabeças. Os olhares são resignados. Sem esperança. De cabeça baixa, algumas 

pessoas começam a se afastar das estátuas, mas Isabela e Alberto permanecem ali. 

— É um povo medroso! — ela desabafa em voz baixa. — Todos têm medo, por isso não 

se atrevem a fazer movimentos contrários. Precisamos fazer alguma coisa, Alberto. 

— P-precisamos, Princesa. M-m-mas agora, n-n-não. — Ele a puxa com cuidado para 

longe. — C-conversaremos s-s-sobre isto em c-casa. Já está an-noit-tecendo e se f-formos p-

pegos de-de-depois do t-toque de recolher n-não veremos m-mais a luz d-d-do dia. 



 

Isabela Luísa Teresa Cristina Leopoldina Maria José Gonzaga de Orléans e Bragança — 

ou apenas Isabela — tinha o seu nome em homenagem à Dona Isabel, a Redentora, sua 

tataravó, única herdeira legítima do trono do Império do Brasil. 

Trono este que não existia mais. 

Os inúmeros jornais zombeteiros sempre haviam tentado ridicularizar a imagem de seu 

ancestral, Dom Pedro II, que sempre manteve a liberdade de manifestação e de imprensa. 

Alguns atos do Imperador não eram vistos com bons olhos pelos conservadores da época, e 

fora sua última ambição a responsável definitiva por fazer com que ele fosse destronado. 

Em 1888, a Lei Áurea, que libertou por fim todos os escravos, fora uma tremenda 

bofetada na cara dos grandes coronéis e da elite ruralista, que teve imensos prejuízos com a 

perda da mão-de-obra escrava. Isabel, na época, na regência do governo, sabia dos riscos que 

a lei implicava para a continuidade do Império, mas a assinou mesmo assim. "Se mil tronos eu 

tivesse, mil tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil”, dissera ela, na ocasião. 

Mas, quando os poderosos coronéis ficaram sabendo que a família real angariava fundos 

para indenizar os negros com terras, para que pudessem plantar e ter uma vida digna, isto foi a 

gota d’água. Um ano depois da assinatura da Lei Áurea, a família fora expulsa com a roupa do 

corpo em plena madrugada pelos militares, com o golpe que instaurou a República. 

Desde então, o país tivera diversas constituições e passara por períodos de ditadura e 

instabilidade, culminando com o atual déspota no poder, Michel III, fazendo praticamente 

tudo aquilo contra qual a família de Isabela lutou: leis absurdas sendo sancionadas sem a 

aprovação do povo, pessoas sendo presas, torturadas ou mortas por simplesmente 

expressarem o que pensavam. O que pensaria Dom Pedro II se pudesse ver o Rio de Janeiro 

com um muro ao redor, como uma antiga cidade medieval? 

Durante anos, os Orléans de Bragança viveram como exilados e foram impedidos de 

pisar em solo brasileiro, destituídos de suas posses e vivendo da caridade de amigos. O antigo 

povo, que de fato conhecera a família, não mais vivia; a nova geração brasileira fora ensinada a 

ver a Família Imperial com desprezo e a amar a dinastia Michel. Mas, durante todo esse 

tempo, a família mantivera o sonho. Passara-o de geração em geração. Após trinta anos, a 

família retornara secretamente para o Brasil. Já não possuíam as mesmas mordomias dos 

tempos de glória. Não mais moravam em um palácio, tampouco vestiam as mesmas roupas ou 

joias luxuosas. Viviam em uma casa simples e o dinheiro, que vinha dos poucos pertences 

herdados, diminuía à medida que eram vendidos. Não obstante, tentavam subir novamente ao 

trono e construir o Brasil que seus ancestrais, Dom Pedro II e Isabel, idealizaram. 

— Meus ancestrais se reviram em seus túmulos, Alberto! Estou indignada! Mas, um dia, 

esses tiranos irão descobrir onde é o seu lugar! 

— Eu c-compreendo, s-senhora. — Um pequeno sorriso brinca nos lábios de Alberto 

enquanto olha para Isabela, encantado pela altivez e espírito de liberdade da jovem. É 

realmente a descendente direta e legítima do Império do Brasil, pensa. 



— Olhe para todas essas favelas se estendendo sobre os morros. Toda essa gente sem 

emprego, sem acesso à educação... Se Dom Pedro e Isabel tivessem conseguido dar as terras 

para os antigos escravos, essa desigualdade entre negros e brancos não seria tão gritante. Os 

negros poderiam enviar os filhos para as escolas e eles não ficariam atrás dos filhos de nenhum 

branco. Você consegue imaginar como o Brasil seria hoje, Alberto? 

— D-devemos seg-guir para c-casa, m-minha princ-cesa. 

— Devemos é encontrar um jeito de desbancar a tirania de Michel III. E logo! 

 

O som das hélices se faz ouvir sobre o céu. 

De modo instintivo, Alberto e Isabela erguem o olhar. Dezenas, talvez centenas de 

dirigíveis surgem no céu crepuscular. 

— Mas o q-que p-poderia ser ago... 

— Olhe, Alberto! — Isabela aponta para a massa voadora cinza. 

— É algo dif-ferente, Alt-teza. — Ele estreita os olhos. — Não c-consigo iden-ident-

tificar. 

— Não são meros dirigíveis. Olhe para aqueles objetos cilíndricos anexados às gondolas 

das aeronaves. Consegue ver? — ela aperta os olhos buscando no fechamento dos cílios um 

aliado. 

— S-são realmente...? — A preocupação emerge com força. As compras quase caem de 

seus braços. 

— Canhões — ela balança positivamente a cabeça. 

— Isso t-tem cara d-de c-coisa ruim. 

— Essas aeronaves são do Governo — Ela enche os pulmões, resignada. — O Ilegítimo 

deve estar planejando algo muito grande e nada bom. 

O restante do caminho é silencioso. Ao chegarem à casa modesta, Isabela olha uma 

última vez para o céu, para as aeronaves. Aquilo parece um prenúncio de morte. 

 

— Não trouxeram quase nada! — reclama Getúlio revirando as sacolas. 

— Os pr-preços est-tão altos! — Alberto tomou a frente em defesa. 

O velho suspira. Ele bem sabe que nada pode dizer contra o jovem. 

— É mesmo uma pena... —Ele segue para a pia, resignado, e começa a recortar alguns 

legumes. 



Isabela deixa o corpo cair sobre a cadeira defronte à mesa. A cena que presenciara na 

praça havia lhe cansado mais do que a caminhada em si. 

— O que vai preparar para o jantar, meu bom Getúlio? 

— Se a princesa não se opuser, preparo uma dobradinha. 

— Há ingredientes suficientes? 

— Eu sempre dou o meu jeito. — O homem sorri, carregando o costumeiro olhar 

carinhoso. 

Isabela conhece Getúlio desde antes de saber que era uma princesa e que o sangue 

imperial corria em suas veias. O homem velho já havia sido pai de santo de um grande terreiro, 

na Barra da Tijuca. Quando o Candomblé (e qualquer outra religião que se desviasse 

profundamente do Cristianismo) foi proibido pelo então presidente, Michel II, e todos os seus 

membros passaram a ser perseguidos, os pais de Isabela acolheram Getúlio. O velho passara a 

cuidar da família e a servi-los como cozinheiro e quando seus pais morreram, o pai de santo 

continuou a servi-la com a mesma lealdade. 

Os Orléans e Bragança eram tradicionalmente católicos, não obstante, diferentemente 

da maioria da sociedade, Isabela não via na figura de Getúlio e tampouco na religião africana 

uma figura demoníaca. No fundo, ambos acreditavam nas mesmas entidades, porém, 

chamavam-nas de modo diferente. 

— Ouviu alg-go no r-rádio sobre es-ses dirig-gíveis, Get-túlio? — Alberto o questiona. 

— Não ouvi nada, mas notícias ruins chegam depressa. Certamente saberemos de algo 

— respondeu, ainda mexendo nas panelas. — Agora, trate de arrumar a mesa. 

Sentados à mesa, na semiescuridão do aposento, apenas a televisão antiga funciona 

com regularidade. A falta de energia é constante, mas a hora das notícias e pronunciamentos 

se salva, por interesse governamental. A resposta para aqueles dirigíveis no céu, hora mais 

cedo, vem em um comunicado na rede estatal. 

Michel III surge imponente, vestido com o usual terno escuro e mesma expressão 

austera. De cabelos grisalhos penteados para trás, impõe-se tal qual seu avô. O Ilegítimo fala 

diretamente a todas as pessoas do Rio de Janeiro. 

“Todos devem ter visto os dirigíveis com canhões acoplados planando sobre a cidade. 

Estão ali como último recurso a ser utilizado, caso os rebeldes tentem invadir a cidade e 

prejudicar a nação. Se o fizerem, não hesitarei em usá-los.” 

Isabela, Alberto e Getúlio se entreolham. O clima de apreensão toma proporções 

maiores. 

— Não pode ser... — Isabela está devastada. — Já não basta tudo, agora temos canhões 

sobre nossas cabeças! 

Os amigos baixam os olhos. Não há discurso capaz de desfazer aquele destino funesto. 



— Se eu estivesse no trono... — O pensamento escapa pela boca e ela se levanta 

atordoada pela situação. Segue para fora, para a discreta varanda, escorando-se na parede, 

olhando para o céu. 

Diante de tal afirmação de Isabela, Getúlio medita em silêncio. Enquanto recolhe a 

mesa, medita sobre as palavras da princesa. Seu conhecimento de magia é real e algo pode ser 

feito. Tomado de coragem, o Pai de Santo larga os afazeres. 

— O que está disposta a sacrificar para ver Michel derrubado e recuperar o trono de sua 

família? 

Ao ouvir a pergunta, Alberto para de lavar a louça e segue para junto do idoso. 

— Qualquer coisa — ela responde ainda com o olhar marejado, ainda assimilando as 

implicações de uma resposta, mas certa de seus desejos. 

O Pai de Santo consente. Por um momento, também olha o céu. Alberto parece ter 

parado de respirar. Conhecendo Getúlio, entende que alguma ideia ajustada e possível está se 

formando. 

— Precisamos engarrafar o demônio. 

— O q-q-quê? — Alberto pergunta quase que imediatamente. 

—Do que está falando, Getúlio? — Isabela também não compreende muito bem. 

A princípio, parece uma brincadeira do velho, mas Getúlio se mantém firme e sério. 

Alberto volta para a pia resmungando. Isabela, porém, dá ouvidos. 

— É arriscado. Precisamos sair à meia noite. 

— V-v-violar o t-t-toque de re-re-recolher? — questiona Alberto, alterado. — Se f-f-

formos pe-pegos pod-d-demos ser pr-presos p-aara sempre ou c-coisa pi-pior! 

— O que vamos fazer envolve poderes que estão além da compreensão de vocês e há 

um preço a ser pago. 

— E-es-stá m-maluco? — Alberto volta para junto dos dois, braços cruzados e ar 

reprovador. 

— Eu garanto que funciona. 

— Já fez isso antes, Getúlio? 

— Sim, Princesa. 

— Então, faremos — ela afirma grudando o olhar em Alberto. 

— Está mesmo disposta a fazer? 

— O que é preciso? 



 Os olhos do pai de santo voltam para um ovo sobre a cesta. Ele o segura. 

— Vou explicar. 

 

A estrada de chão batido, longe da periferia da cidade, não era um lugar muito 

frequentado, especialmente naquela data: uma sexta-feira e em tempo quaresmal. Caminhar 

em meio à escuridão tampouco era ato comum para Isabela e Alberto. O fiel amigo não para 

de olhar para a princesa, mesmo sem enxergá-la bem no escuro. O seu estômago se agita pela 

honra de poder estar com ela, mas também pelo que estão para fazer. Ele segura o ovo e a 

garrafa vazia. 

— Eu não s-sei s-se-e é sorte ou azar est-tarmos na Q-quaresma. 

— É claro que é sorte! — Isabela se exalta. — Se não fosse pela data, teríamos que 

esperar o ano passar. E eu não quero nem pensar em tudo o que o Ilegítimo pode fazer com 

mais um ano no poder. 

— F-fico espant-tado que G-getúlio tenha conheci-cimento de uma c-coisa dessas. 

— Não se esqueça: ele é um Pai de Santo. O conhecimento não se desfez com a 

proibição. 

Eles param em um ponto onde ninguém poderia vê-los. O som das folhas das árvores e 

dos mosquitos é o único som audível. 

— Dê-me o ovo, Alberto. É meu desejo, portanto, eu o farei. 

— N-não! — ele responde apreensivo. — N-não f-f-foi is-s-so que c-combi-binamos. 

— Dê-me o ovo. E não fale nada para Getúlio. 

— N-não! 

— Ora...  

Isabela não espera. Retira-o da mão de Alberto e o coloca embaixo da axila esquerda. 

— Agora, conte o tempo — E, percebendo que o amigo paralisou, tenta acalmá-lo: — E 

não se preocupe. Sei o que estou fazendo — e ordena: — Vamos! Conte o tempo! 

Alberto retira, contrariado, o relógio de bolso sem muito o que fazer. 

— Getúlio foi categórico: exatamente uma hora. Nem mais, nem menos. E, então, estará 

feito. — Isabela coloca o ovo na axila e aperta com suavidade o braço esquerdo. — Pronto. 

Está seguro — garante. 

— G-get-túlio v-v-vai f-ficar b-bravo co-co-comigo. — A respiração está alterada. O 

nervosismo faz Alberto gaguejar de forma mais intensa. 

— Se aquiete e deixe que eu lido com Getúlio. Agora, marque o tempo, Alberto. 



A hora parece ter bem mais do que sessenta minutos. O silêncio é intercalado pelas 

pisadas de Alberto sobre o pedregulho solto, de um lado a outro. Isabela se mantém quieta, 

bastante tranquila, mas sente a axila suada. As instruções de Getúlio foram claras. 

Depois de uma hora, ela retira o ovo. Um vento sopra e desestabiliza ambos. Um 

formigamento toma conta da mão de Isabela e corre por todo o braço, deixando-o dormente. 

Não sem muito esforço, ela resiste ao impulso de atirar o ovo no chão. 

— Rápido! — ela grita. — A garrafa, Alberto. 

Ele prontamente lhe entrega o utensílio vazio e limpo. Ela coloca o ovo com cuidado e 

tampa, enroscando com força. 

— E-leest-táint-teiro? — Alberto pergunta e inclina-se, tentando verificar o objeto e o 

conteúdo. 

— Está. — De dentro da garrafa, a coisa parece viva. Há algo ali, e não é um pinto em 

desenvolvimento. — Agora, é só esperá-lo chocar e fazer o pacto. 

 

— Quanto tempo para ele nascer, Getúlio? – Isabela pergunta para o velho Pai de Santo, 

assim que chega, mal o deixando matar a curiosidade. Ela olha para o ovo na garrafa e nota a 

diferença de quando ela o tomou do ninho, após Getúlio explicar que não poderia ser um ovo 

comprado na mercearia. O objeto dentro do recipiente de vidro parece mudar de cor. O cinza-

esverdeado não deixa nenhuma pista de que aquela forma já fora levemente alaranjada antes. 

Mais que qualquer coisa, porém, é o peso sobrenatural que parece emanar dele. Como se o 

que carregasse em mãos fosse muito mais que um ovo. 

— Talvez algumas horas, ninguém sabe ao certo — respondeu, levantando-se e olhando 

para dentro da garrafa. — Como foi tudo? Quero saber. 

— Aguardamos, então — Isabela sequer respondeu á pergunta do amigo. Esperou 

Getúlio se afastar. — Agora vou me recolher. 

— Alteza... A garrafa fica com Alberto — advertiu o velho, percebendo que Isabela a 

carregava com ela. — Ele precisa dela, para quando o diabinho aparecer. 

Isabela se sente na obrigação de dar uma explicação para o amigo. Sabe muito bem que 

resultará em discussão, mas considera melhor explicar. 

— Eu fecundei o ovo, logo, ela fica comigo — contou com a voz serena a fim de 

tranquilizar o amigo. 

— Você o quê? — a pergunta saiu em tom alterado. Getúlio se segurou à mesa com a 

mão. A notícia o desestabilizou. 

— Não precisa se preocupar — Isabela assegura. 



— Não me preocupar? — O Pai de Santo bate as mãos em cima da mesa. — Eu pensei 

que tínhamos combinado que seria Alberto a fecundá-lo na encruzilhada. Sabe o que significa 

esse pacto? 

— E-ela n-n-não d-d-deix--xou. — nervoso, Alberto tentou falar, mas não conseguiu. 

— Você deveria ter se imposto, Alberto! 

— N-n-não c-c-c-ons-s... 

— Você deveria tê-la protegido! 

Getúlio falava e gesticulava, enquanto Isabela apenas aguardava o momento para falar, 

sabendo que o velho a recriminaria para sempre. 

— Ele vai nascer e ela vai fazer o pedido. E só ela vai terminar de forma ruim! Você 

deveria tê-la protegido! — repete alterado. — É a alma dela que vai seguir com ele! Não 

entendeu isso? 

— Não pode culpar Alberto — Isabela se aproxima de Getúlio. — Ele fez o que eu 

ordenei que fizesse. 

Getúlio baixa os punhos, inconscientemente erguidos, ante a imagem serena de Isabela 

à sua frente.  

— Mas Alteza... 

— Sem mas, Getúlio. — Ela segura-lhe os braços de modo tranquilizador e, ao falar, o 

Pai de Santo percebe que há lágrimas lutando para descer. — Eu sei exatamente o que isso 

tudo significa. 

— Isso está errado... — Ele desvia o olhar. Vê que não há mais nada que possa fazer. A 

princesa já o fecundou. A criatura está à véspera do nascimento. Contudo, não consegue evitar 

o sentimento que toma conta de si. Um nó se forma em sua garganta. Está contrariado... 

Triste. 

— Sou eu quem quer o trono. Nada mais justo que seja eu a fazer o pacto. Não vou 

sacrificar alma alguma por ele, a não ser a minha. E agora, vou me recolher. Estou cansada. 

Getúlio a deixa sair e encara Alberto. 

— Você foi irresponsável e inconsequente! 

 

A situação da cidade é crítica nos dias que se seguem. 

Os dirigíveis sobrevoam a cidade com os canhões apontados para baixo. A apreensão é 

grande. A população, temerosa, não se manifesta. Apenas os rebeldes, do lado de fora das 

muradas cariocas fazem tentativas, embora frustradas, de vencer a arrogância do Ilegítimo. 



— Os rebeldes estão tentando invadir a cidade. Acabo de escutar as notícias — Getúlio 

aponta para a tela. — Uma tropa especial dirigiu-se para os muros da zona oeste. Parece que  

os rebeldes tiveram muitas perdas. 

— Talv-vez eles só pr-precis-sem de m-mais alg-gum tempo — Alberto senta-se à mesa 

com ar desolado. — Eles n-não vão d-desistir. 

— Eles estão sendo repelidos com armamento pesado à medida que escalam — Getúlio 

continua. — Estão acontecendo pequenas manifestações em pontos específicos da cidade. E a 

polícia detém a população com extrema crueldade. Não usaram apenas balas de borracha. 

Segundo o vizinho da rua de baixo, usaram munição de verdade. 

Alberto abaixa a cabeça, entristecido. 

— Não vai levar muito tempo para que a onda de violência se espalhe — Isabela se 

aproxima e, triste, senta-se na outra extremidade. — As pessoas têm fome. Estão doentes. 

Não têm tido esperança! 

— Qu-quand-do é q-que o ovo v-vai se que-que-quebrar, af-af-final? 

— Mais alguns dias — Getúlio responde prontamente. 

— Mais alguns dias e eu poderei pedir o trono e, então, não haverá mais nenhum 

ilegítimo no caminho do povo. Não teremos mais muros cercando a cidade. 

Getúlio suspira e senta-se ao lado. Sabe que é verdade. Sabe que em alguns dias o pacto 

será selado e que a alma da princesa não terá outro destino senão o Inferno. 

 

Precisamente seis dias depois de Isabela voltar da encruzilhada, o ovo vibra. 

À noite, Isabela nota a transfiguração. A casca, antes de um verde claro mesclado com 

amarelo, torna-se avermelhada e pulsa. 

Isabela chama pelos amigos. Grande responsabilidade recaía sobre ela. 

— Vejam! — aponta para o ovo dentro da garrafa. — Ele mudou de cor! 

Getúlio aproxima-se a ponto de quase encostar o nariz na garrafa. Avalia o que vê, com 

a qualidade de um Pai de Santo daqueles que, apesar de certo do que acontecerá, ainda se 

sente intrigado com os acontecimentos. 

—Está fi-ficando av-averm-melhado. 

— Está! — afirmou Isabela. — Acredito que não vá demorar, agora. Logo poderei fazer o 

pedido. 

Getúlio afasta-se. Sente-se entristecido pelo que é irreversível. Nada poderá mudar o 

fardo da Princesa. 



 

Michel III faz um novo pronunciamento. 

O Rio de Janeiro amanhece com o som de explosões e coisas se quebrando. Sentindo o 

cerco se intensificar do lado de fora, o presidente sente que há alguém dentro da cidade 

ajudando-os. Tal coisa não será tolerada. As tropas, obedientes a Michel III, se movimentam. 

Pessoas são presas. Casas são revistadas. 

“Os dirigíveis flutuando sobre a cidade não são para repelir os rebeldes. Eles estão 

apontados para a própria cidade. Eles contêm um gás letal.” A voz nos transmissores parece 

sentir quase um prazer sutil ao verbalizar isto. “Não aceitarei que o legado construído com 

árduo esforço pela minha família seja destruído por um bando de usurpadores. Repito: não 

aceitarei. Ordeno a toda população que pare com os protestos imediatamente. Se os rebeldes 

conseguirem entrar... Se prezam pela própria vida... Matem-nos. Não hesitarei em liberar o gás 

sobre a cidade, caso não me obedeçam. Mesmo que isso incida em um autossacrifício.” 

— Ele é um louco! — Getúlio se agita. — Ele vai usar o gás sobre as pessoas caso seja 

derrotado. Não tenho dúvidas. 

— M-meu D-deus! — Alberto paralisa. Na tela do televisor, imagens de vários pontos da 

cidade são exibidas, mostrando os rebeldes tentando forçar os portões com bombas caseiras 

edirigíveis a sobrevoar cada ponto. 

No quarto, ao mesmo tempo em que o pronunciamento é feito, Isabela encontra o ovo 

quebrado. Dentro da garrafa, uma criaturinha vermelha olha de volta para ela. 

— Então, é você quem fará o pedido... — um sorriso sutil brinca em seu rosto. 

Na cozinha, a tela mostra a cidade sendo invadida pelos rebeldes. As bombas fazem os 

portões se soltarem das dobradiças e os manifestantes, juntos, conseguem derrubar o resto. 

“Detenham os invasores!” a voz de Michel III é peremptória. 

Eles avançam lentamente, mas são enfrentados pela polícia e a população do Rio de 

Janeiro que, temendo o gás letal, obedece às ordens de Michel. Um grupo de pessoas 

assustadas tenta fugir pelo caminho aberto pelos rebeldes e os dois grupos se chocam. A cena 

é uma confusão de pernas e braços se digladiando por espaço. Muita gente é pisoteada. 

— Não tenho muito tempo. Quero fazer um pacto — Isabela percebe a urgência daquela 

complexa situação. 

As imagens mostram os rebeldes próximos ao palácio. Tiveram dificuldades com os 

cidadãos, mas conseguem, afinal sobrepujá-los. Com a mesma violência que se arremeteram 

contra o portão do muro, eles o fazem contra o do palácio. Este, porém, é bem menor e não 

resistirá muito tempo. É uma questão de tempo para que tudo termine em tragédia. 

Olha através da janela e vê, com horror nos olhos, os canhões serem apontados para 

baixo. 



— Basta me dizer o que quer — a figura demoníaca a olhava atentamente. — A 

cobrança virá no tempo certo. 

Um longo assovio e ruidosos disparos são ouvidos. 

— Os canhões! — Isabela fica nervosa a ponto de se atrapalhar com o pedido. — 

Ninguém deve morrer pelas mãos do Ilegítimo. 

Getúlio e Alberto aparecem dentro do quarto. 

— Temos que sair daqui — o pai de santo a puxa pelo braço. 

Os três saem à rua. 

A substância contida nos canhões é liberada sobre o Rio de Janeiro. Uma cortina de 

fumaça cai sobre a cidade, em pouco tempo cobrindo-a com uma densa neblina branca. 

Os três erguem os braços para cima em uma medida automática para se proteger, 

sabendo, no entanto, que será em vão, que não há mais jeito. Agora, apenas a morte os 

espera. Mas nada acontece. Isabela sente o gás transformar-se em água ao tocar sua pele, 

contudo, continua a respirar de modo normal, continua consciente. 

Abre os olhos. 

O que cai sobre eles não é veneno algum. A neblina não possui cor ou cheiro algum. É 

como se... 

— É-é água! — Alberto vocifera o que ela mesma pensara. 

Em toda a cidade gritos de comemoração se fazem ouvir: as outras pessoas se deram 

conta da mesma coisa. Cidadãos e rebeldes agora marcham juntos, não como inimigos, mas 

um só. Os portões do palácio são derrubados. Eles caminham ao encontro de Michel III. 

 

— Ninguém jamais saberá o que salvou a todos. 

Getúlio olha para ela. Os três estão na Praça Tiradentes. Alguns meses se passaram 

desde tudo aquilo. A cidade ainda carrega alguns traços da violência durante o cerco, porém as 

coisas parecem estar voltando à normalidade. O governo provisório parece estar tomando as 

rédeas de tudo e a data das eleições diretas já foi anunciada. O povo, que sequer sabe o que 

significa participar de tal acontecimento, está eufórico com a novidade. 

— Não é muito justo — insiste o Pai de Santo. — Deveria ter pedido pelo trono. 

— E deixar o povo morrer? 

— Você f-fez a-a c-coisa certa — Alberto diz. 

— Tanto trabalho que teve para conseguir fecundar o ovo... — Getúlio se lamuria mais 

uma vez. 



Ela para defronte ao lugar onde as estátuas dos três déspotas haviam estado; agora, os 

rostos dos três ditadores não podem ser identificados em meio à alvenaria e aos pedregulhos. 

Em breve, nenhum sinal glorificando a dinastia daquela família horrível restará em solo 

brasileiro. Isabela sente-se absolutamente tranquila. 

Salvar a cidade será eternamente um feito anônimo. Ninguém jamais louvará Isabela por 

ter sacrificado sua alma e ter salvado suas vidas. Ela passará desconhecida pela História. Mas 

isto não importa. 

Duas crianças passam correndo por eles, brincando de algum jogo de pegar. Olhando 

para a felicidade dos pequenos, um sorriso se forma no rosto da jovem princesa. Pressionada 

para não assinar a Lei Áurea, Isabel, a Redentora, soubera que provavelmente perderia o trono 

do Império. A família foi expulsa do país e, mesmo hoje, pouquíssimas pessoas se lembram do 

ato com gratidão. 

Isabela compreende, afinal, o que a bisavó sentiu.  Vira-se para Getúlio: 

— Mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria para libertar meu povo. 

 

Nota dos Autores: 

Para escrever uma narrativa envolvendo fatos históricos, seja um livro inteiro ou um 

simples conto, tomar certas liberdades se faz necessário. Como todos sabem, o Império 

brasileiro caiu em 1989 com a proclamação da República, tendo o Marechal Manuel Deodoro 

da Fonseca como primeiro presidente. Para escrever “A Princesa e o Demônio na Garrafa” nos 

permitimos algumas ações e moldamos alguns fatos históricos para melhor se adequarem aos 

nossos propósitos narrativos. Nesse terrível Brasil concebido por nós, Deodoro nunca assumiu 

a presidência, Vargas e seu Estado Novo não aconteceram e nossa capital, Brasília, nunca foi 

idealizada, tampouco construída. Uma família de déspotas — Michel I, II e III — tomou o poder 

e, com a expulsão da família imperial, assumiu o governo do Brasil por várias décadas, 

tomando de assalto as gerações a partir daquele momento. Muitos fatos históricos presentes 

no conto, porém, são verídicos. É notório, aos conhecedores/pesquisadores da história de 

nosso país, que não havia um único escravo a serviço de Dom Pedro II ou da família real no 

tempo de sua governança, e que a princesa, Dona Isabel, patrocinava campanhas 

abolicionistas e alforriava escravos com dinheiro do próprio bolso. Ao assinar a Lei Áurea, 

libertando a todos os escravos, Isabel sabia do desagrado que causaria aos escravocratas e o 

risco que isso implicava à permanência da família Orléans e Bragança no trono do Império. Não 

obstante, e com expressa autorização de Dom Pedro II, Isabel assinou a carta. A famosa frase 

marcou a ocasião: “Mil tronos eu tivesse, mil tronos eu daria para libertar os escravos do 

Brasil”.  A parte que concerne à indenização dos ex-escravos também é verídica. 

Recentemente foi descoberta uma carta de Dona Isabel para Visconde de Santa Victoria, na 

qual, além de expressar o plano de uma reforma agrária e de lutar pelo sufrágio feminino, 

Dona Isabel afirma sobre um plano ambicioso de assentar os ex-cativos, para que eles fossem 

capazes de produzir o próprio sustento. Infelizmente, como sabemos, isto não aconteceu. Em 

1989 a família imperial foi expulsa do país e, com a implementação da República, qualquer 



ação para integrar os negros à sociedade foi posta de lado. Hoje vemos o reflexo disso na 

discrepante desigualdade social e econômica entre negros e brancos. Ao escrever esta história, 

nos questionamos como seria nosso Brasil hoje se o golpe que instituiu a República nunca 

tivesse acontecido e o projeto de Dom Pedro II e de Dona Isabel fosse concluído. 

  



Cunhã Guarani 

Saulo Moreira 

 

Por decisão do cacique, toda a aldeia se moveu para quilômetros acima do rio que 

chamavam de Itinga. Precisavam de mais caça e pesca. Encontraram uma clareira na margem 

sul, enquanto a densa floresta ficava ao norte. 

Aruana estava agachada ao lado de uma canoa, pintava-se com tinta do jenipapo. Não 

traçava finas linhas próprias de donzelas, mas sim, grossas figuras como de guerreiros. 

Algo se mexeu no mato atrás da menina, que imediatamente pegou seu borduna do 

chão e assumiu uma postura de batalha. Manteve-se abaixada, uma mão no chão, o tacape na 

outra. 

— O que pensa que está fazendo se pintando desse jeito? — perguntou Ubatã, irmão de 

Aruana. 

— Não é da sua conta. 

Ela se virou para retornar ao que fazia. Era uma linda menina de onze anos, pele morena 

e longos cabelos negros. Magra e o corpo ainda infantil. 

— Você não pode se pintar assim! E essas armas, onde conseguiu? — Ubatã reparou que 

ela também possuía um arco com flechas, todas ordenadas com penas em preto, azul e 

vermelho. 

— Eu mesma fiz. 

— Você tinha que fazer redes e cestos. 

Aruana pegou o borduna e o apontou para o irmão. A arma tinha empunhadura com 

palha trançada e pequenas plumas enfeitando. 

— Faço arma melhor do que você, lute comigo, se ganhar eu volto para a oca. 

— Não vou brigar com mulher. 

— Não vai ter coragem. Sempre perdeu todas as nossas brigas. 

— Você ganha, porque é dois anos mais velha. 

— A idade não importa, o espírito guerreiro sim. 

— Então lute com o Ubirajara, ele é três anos mais velho que você e homem. 

Ela teria coragem, ainda que a derrota fosse quase certa. Ubirajara era o jovem 

guerreiro mais promissor da tribo, mas ela não se dobraria à vontade dele só por ser homem. 

— Não preciso lutar com nenhum de vocês. 



Ubatã insistiria em repreender a irmã, mas foi interrompido por outra pessoa que 

aparecia ali. Era Acir, o irmão de apenas seis anos. 

— Você devia cuidar dele — insiste Ubatã se aproximando da irmã. 

— Vou cuidar de mim e vocês voltem para a aldeia — disse ela pegando o arco e flecha e 

colocando todas as armas na canoa. 

— Onde pensa que vai? 

— Caçar. 

Aruana tentou empurrar a embarcação e foi interrompida por Ubatã, que saltou sobre 

ela e a derrubou no chão. Rolaram pela terra, Aruana tentava sair de debaixo do irmão, que 

conseguiu segurá-la por um instante. 

Ao ver aquilo, Acir pulou sobre eles também. Ela não teve coragem de bater em alguém 

tão novo, desvencilhou-se dos dois e se levantou. 

— Eu vou caçar e ninguém vai me impedir. 

— Se você vai para a mata, eu vou também. — disse Ubatã que pegou o mais novo e o 

colocou na canoa. 

— O que é isso? 

— Eu sou o filho homem mais velho e sou o responsável por você, ele é o filho mais 

novo e você deveria cuidar dele, então vamos todos para a mata. 

— Tudo bem, busque seu arco e flecha. 

Ubatã riu. E começou a empurrar a canoa. 

— Se eu for buscar minhas armas você vai deixar o Acir aqui e vai atravessar sozinha. 

O irmão mais novo cambaleou até a ponta e o outro subiu o mais rápido que pôde. 

Aruana pulou para dentro da canoa também. Usou uma vara para guiá-los e logo chegaram ao 

outro lado. 

— Fique com o borduna, que eu fico com o arco. — disse ela, entregando uma das 

armas ao irmão. — Atiro melhor do que você. 

Ubatã pegou o tacape com um solavanco e fechou a cara depois disso. 

— Está com fome? — Perguntou a irmã. 

— Ainda bem que não. — Ubatã respondeu sem olhar para a irmã. — Você vai demorar 

horas pra conseguir alguma coisa. Se dependesse da sua caça, a gente morria de fome. 

— É que cara feia, pra mim, é fome. Achei que estivesse morrendo de vontade de 

comer. 



Ele a encarou e segurou firme o borduna. Ela abriu os braços e firmou os pés no chão, se 

preparando. Acir passou correndo e gritando, entre os dois. Queria espantar um quati, que 

andava no chão perto deles. 

— Cala a boca, menino! Vai espantar todos os outros animais também. — Disse Aruana. 

Ubatã se limitou a gargalhar. 

— Silêncio você também! Não preciso da sua ajuda, mas não me atrapalhe. 

— Vai caçar o quê? 

— Perto do rio deve ter anta, quem sabe acho rastro de paca por aqui. Agora cala a 

boca. E vá buscar o Acir, fique de olho nele. 

Ubatã não obedeceu e deixou o irmão livre. Aruana se abaixou e procurou por rastros de 

animais. Ela já tinha caçado nos arredores da antiga aldeia. Desde que a tribo se mudara, ela 

não conseguira tempo para isso e estava com dificuldades. Aquela mata era muito mais densa 

que a anterior. 

Era fim de tarde quando a cunhantã resolvera caçar. Teve que ajudar a mãe em diversas 

atividades típicas das mulheres na tribo e só teve tempo de fazer o que queria ao fim do dia. 

Tinha que ser rápida ao caçar, não estava preparada para ficar na floresta durante a noite. 

Desde criança fora ensinada sobre os espíritos que vagavam pela escuridão. Somente o fogo os 

afastaria. 

O problema era que o fogo poderia atrair outros índios e, numa terra para a qual 

acabara de se mudar, ela não sabia dos perigos que correria se demorasse demais. Ainda que 

não ocorresse nada de mais grave durante a noite, ao voltar para casa, apanharia do pai com 

certeza. 

Os irmãos fizeram silêncio e andaram por perto de Aruana, que entrou cada vez mais 

fundo na mata, sem encontrar muitos bichos. Via macacos-prego pulando no topo das árvores 

e araras voando. Nenhum desses a interessava. 

Ainda que não ouvisse barulho de água, percebia cada vez mais o coaxar de sapos e se 

incomodava com aquilo. Não estava de noite e os bichos não se comportam assim 

naturalmente. 

— Está com medo? Talvez já seja hora de desistir. 

— Não estou com medo e não volto para a aldeia sem ter matado algum animal. 

— Ainda não vi nenhum rastro de bicho no chão. Reparou também que quase não tem 

peixe no rio? Essa floresta é estranha. — Ubatã sentia a dúvida da irmã e queria se aproveitar 

daquilo. 

— Fica quieto! Eu não vou desistir e, se escolheram esse lugar para a nova aldeia, deve 

ter um bom motivo. 



— Os mais velhos não caçam por aqui, eles vão para o outro lado. Nunca vi nenhum 

deles nessa mata. 

— Eu sei, Ubatã! Por isso vim para cá! Não quero que eles me vejam e digam que não 

posso caçar ou me pintar assim. Atiro melhor do que qualquer um deles com o arco e flecha, 

sei lutar, fazer armas, mas não posso caçar ou guerrear por ser menina. Se eles não deixam, eu 

faço sozinha. Agora cala a boca. 

O irmão se calou e eles voltaram a andar. Se embrenharam cada vez mais na vegetação 

densa e estranha. Após algum tempo até as aves e os macacos sumiram. Tudo o que viam 

eram cobras, lacraus e aranhas. O coaxar também se mantinha. 

— Isso está cada vez mais estranho, Aruana. Nunca vi uma mata assim. Quase não 

conseguimos ver o céu de tão fechada e não tem animais aqui, só insetos. 

Ela também sentia aquilo e achava esquisito,  mas não assumiria o medo, nem aceitaria 

voltar de mãos abanando para a aldeia, se envergonhando perante os irmãos. 

— Se está com medo, leva o Acir e me deixa sozinha. 

— Você não vai caçar nada aqui. 

— Você fala isso só porque sou mulher. 

— Falo isso por causa desta mata diferente. E você não é mulher, é menina. Será mulher 

quando seu primeiro sangue descer e, aí, vai casar com um homem mais velho. Tomara que 

ele te coloque no seu devido lugar. 

As palavras a acertaram em cheio. Ela odiava a ideia de ter que se casar. Porém o clã a 

que pertencia precisava manter alianças, o que sempre ocorria através de casamentos. Um 

grande guerreiro ou chefe principal receberia mulheres de presente, casaria com elas (se 

aceitasse) e ficaria obrigado a ajudar a família da esposa, em casos de guerra. 

O pai ainda não havia decidido com quem Aruana se casaria, mas ela sabia que não seria 

ela a escolher quem e quando. O pai conversaria com os anciãos e eles resolveriam quem seria 

o melhor marido para ela.  

Não era o futuro que queria para si. Não se interessava em trabalhar na roça, nem em 

fazer cerâmica ou cestos de palha, muito menos pensava em ter marido e filhos. Queria andar 

pelas matas, caçar e guerrear, mas, assim que se tornasse mulher, nem fugir para brincar de 

caçadora seria possível. 

Ela ficou calada daquela vez, suportando o peso da dura realidade que a esperava. Não 

tardaria a sangrar e isso era o que mais a perturbava. Estava quase completando doze anos e 

nenhuma das meninas da tribo chegou aos treze antes de se tornar moça. 

Por mais que doesse, Aruana teria que desistir. Estava ficando escuro e ela precisava 

voltar ou todos enfrentariam parte da noite na floresta. Precisava apenas criar coragem e se 

preparar para ouvir as provocações do irmão. 



— Vou pegar o Acir e voltar. Pode se arriscar mais, se quiser, eu não ficarei nessa 

floresta de noite. — disse Ubatã. 

A menina sentiu um alívio enorme. Poderia concordar em voltar, dizendo que fazia 

aquilo pela segurança dele e não por medo. Seria um empate e poderia manter o orgulho. 

Antes que dissessem qualquer outra coisa, Acir começou a correr floresta adentro. Se 

enfurnou por arbustos espinhentos e disparou sem dizer nada. 

— Volta aqui! — gritou Aruana, perseguindo o irmão mais novo. 

Ubatã correu atrás deles também. O caminho que o mais novo utilizava atrapalhava os 

mais velhos. Ele se distanciou. Após minutos de corrida, chegaram em uma clareira, perto da 

entrada de uma gruta. 

O sol já se punha e tudo o que Aruana conseguiu ver foi o pequeno Acir entrando na 

gruta. Ela olhou para trás e viu que o outro irmão a seguia. Então, manteve o curso e foi 

conferir o que havia lá dentro. 

Enfim, conseguiu ouvir barulho de um riacho que corria no fundo da caverna. O som dos 

sapos era ainda maior ali dentro. Não teve tempo para pensar. O pequeno corria perigo e ela 

tinha que cuidar dele. 

Após descer por um caminho úmido e escorregadio, a índia pôde notar a claridade de 

uma fogueira e seguiu até ela. No fundo da gruta viu uma enorme panela de barro em cima do 

fogo e o irmão parado do outro lado, com o olhar estranho e uma cobra enrolada na mão. 

Antes que pudesse gritar, uma sucuri, de mais de quatro metros de comprimento, caiu 

sobre ela e se enrolou no seu corpo. Apertou a menina, que gritava e tentava soltar-se. Não 

adiantou de nada. Pouco tempo depois, estava caída no chão. 

Horas se passaram até que Aruana recuperou a consciência. Estava amarrada e presa 

em uma cela de bambu e cipós. Finalmente teve tempo para observar a gruta que invadira 

correndo. 

Havia mais duas celas ali, onde os irmãos estavam presos. Ao contrário da sua que era 

mais espaçosa, as jaulas dos irmãos eram baixas e estreitas. Eles não conseguiam ficar de pé e 

mal poderiam se mexer. 

Ao centro de tudo, estava a grande panela de barro, onde se podia cozinhar duas 

capivaras inteiras. Ao fundo, o riacho fazia barulho. Inúmeras cobras rastejavam pelo chão, 

escorpiões andavam pelas paredes e os sapos coaxavam. 

Vinda do escuro, como se aparecesse do nada, uma mulher se mostrou a Aruana. Uma 

velha índia de rosto enrugado, nariz comprido, parcos cabelos compridos que desciam abaixo 

da cintura. Andava nua, com os seios caídos, pele ressecada e usava adornos de couro de 

jacaré nos braços e calcanhares. 

— Não tenha medo, criança. — disse ela, ao deixar uma pequena cobra no chão, que 

rastejou até a menina. Quanto mais a cobra se aproximava, mais a cunhantã se contorcia. 



Batia os pés no chão tentando espantá-la e gritava. — Ninguém pode te ouvir aqui e seus 

irmãos não acordarão enquanto eu não deixar — disse a velha, enquanto a cobra dava um 

bote na menina. 

 

O animal se grudou na cunhantã, causando muita dor, mas não inoculou veneno. 

Estranhamente, a cobra foi capaz de sugar sangue, em vez de despejar peçonha. 

Assim que terminou o serviço ela voltou para a velha índia, que a segurou com as duas 

mãos e a partiu no meio. Aruana, que via tudo, soltou um  arquejo enquanto a mulher tomava 

o sangue da cobra despedaçada. 

— Muito bom. Como eu imaginava. Você é especial. — disse limpando um fio de baba e 

sangue que escorria pelo lábio inferior.  Aruana conseguiu segurar a vontade de gritar e se 

manteve quieta. — Meus insetos disseram a verdade. Você é como eu: uma índia de força e 

poder, que será sufocada pelos homens da tribo e desperdiçará todo o seu potencial. 

A menina não entendia nada daquilo. 

— A diferença é que você possui força física e alma de guerreira, eu possuo força 

espiritual e dons de xamã. Não tenha medo de mim, pequena, somos iguais. Eu queria ser o 

pajé da minha tribo, teria curado muitas pessoas e salvado vidas, mas não pude, pois sou 

mulher. Você poderia se tornar um cacique inigualável, mas nunca será, porque também é 

mulher. Junte-se a mim, seja minha tuxaua e me ajude a criar uma tribo como nunca se viu. 

A proposta era tentadora, Aruana podia se ver como uma líder destemida e vitoriosa. 

Seria justa e levaria a tribo a conquistar fama e território, nunca antes imaginados. 

— O que tenho que fazer para ser sua cacique? 

— Mate-os! Mate os seus irmãos! Mostre que tem o espírito de uma verdadeira 

guerreira e te darei ainda mais força para criarmos nossa própria tribo. 

— Isso é loucura, eu nunca faria mal a eles. 

— Ou mate sua tribo. Indique o caminho correto para minhas cobras, deixe todo mundo 

dormir e não alerte ninguém. Durante a madrugada elas atacarão e não sobrará nenhum 

deles. Mostre-me o quanto é forte. 

— Eu jamais causaria tantas mortes assim! — Aruana gritou, torcendo para que os 

irmãos acordassem e fizessem algo também. 

— Não causaria? — A velha se aproximou da jaula. — Faça uma escolha, então. A tribo 

ou os seus irmãos. Escolha entre eles e eu deixo você ser minha tuxaua. 

— Não! Eu não causarei a morte de nenhum deles! 



— Não?! Você ainda é jovem demais e não percebe a verdade. O que acha que 

aconteceria se fosse o contrário? Seus irmãos não te venderiam por força e poder? O que acha 

que sua tribo faria se tivesse que escolher entre você e eles? 

— Eu sou uma guerreira! Luto pelo bem da minha família e da minha tribo, não posso 

fugir e deixar eles morrerem. 

— Aceite o trato. Deixo sua tribo viva e você mata apenas os seus irmãos. Ou mate os 

seus irmãos que deixarei sua tribo em paz. 

— Eu não matarei ninguém. 

— Veja, criança. — A bruxa abriu os braços e a fogueira aumentou de tamanho, 

iluminando toda a caverna. Centenas de cobras apareceram, cascavéis, jiboias, sucuris, dentre 

outras, todas ameaçadoras. — Eu posso matar todos vocês, se eu quiser. Seu destino já é meu, 

agora escolha o deles. Mate seus irmãos e você e sua tribo sobrevivem, ou não faça nada e 

todos morrem. 

A velha nada mais disse, somente se afastou e sumiu na escuridão da gruta. Aruana não 

sabia o que fazer, por mais que brigasse com eles, amava os irmãos. Odiava ser obrigada a se 

casar e ser impedida de se tornar uma guerreira, mas não queria que toda a tribo morresse. 

Assustada, inquieta e preocupada, não conseguiu dormir. A cabeça fervilhava. Entre 

uma remexida e outra, achou uma pedra caída perto de sua cela. Imaginou que, se a 

alcançasse, poderia usá-la para roer os cipós das grades e os que a amarravam. 

Deitou-se de bruços e forçou a grade de bambu, tentando não fazer barulho. A cela não 

era tão resistente, o que a preocupava era fazer ruído suficiente para chamar a velha.  

Com cuidado e paciência, ela alcançou a lasca cortante. Passou algumas horas roendo os 

cipós que tinha em si e algumas amarras da cela até se sentir segura para tentar fugir. 

A fogueira já tinha se extinguido e ela notou que estava amanhecendo. Pensou que era a 

hora de escapar. Quebrou o máximo de bambus que podia e saiu. Olhou para os irmãos e quis 

ajudá-los, mas cascavéis começaram a chacoalhar o rabo e ela não teve coragem de ficar ali. 

Aruana correu por sua vida e saiu da caverna. Entrou na mata fechada e continuou 

correndo pelo máximo de tempo que as pernas amedrontadas permitiam. Ao se cansar de 

tanto correr, notou que já era manhã, ela estava perdida e desarmada. 

Passou a caminhar segurando o choro e disfarçando o desânimo. Não tinha conseguido 

caça no dia anterior, havia fugido e abandonado os irmãos. Estava com fome, amedrontada e 

arrependida. 

Pouco tempo depois ela viu arbustos se mexendo. E notou ser uma onça-pintada. Índios 

temiam onças e jamais as caçavam sozinhos, não havia o que uma menina desarmada fazer 

contra aquele animal. O melhor era fugir e foi o que Aruana fez.  



Se agachou no mato, torcendo para que ainda não tivesse sido farejada e depois subiu 

numa árvore. Perdeu o contato visual com o felino e preferiu esperar algum tempo até descer 

novamente. 

Distraída e com sono, a curumim não percebeu que a onça subiu na árvore e pulou para 

um galho atrás de si e a ficou observando. 

— Tenha calma. — soou uma voz estranha e animalesca. 

A menina se virou e quase caiu quando viu o animal poucos galhos atrás dela. 

— Não precisa ter medo de mim. — disse a onça. 

Aruana não conseguia acreditar que um animal falava consigo. Tudo que pôde fazer foi 

reparar que ele usava um colar de palha e penas. 

— Eu só quero te ajudar. 

— Não preciso de sua ajuda. — Foi tudo que a mente assustada conseguiu formar. 

— É o mesmo que você falou para o seu irmão ontem e onde ele está agora? 

Ela não quis responder. 

— Você se diz uma guerreira, mas quando teve que enfrentar o perigo, fugiu e deixou 

dois companheiros para trás. 

— Foi culpa da velha, ela disse que mataria toda a aldeia se eu não matasse meus 

irmãos. 

— Você fugiu, ela continua viva, seus irmãos presos e a aldeia em perigo. Sua atitude 

não alterou nada. 

Aruana não sabia o que dizer. 

— Todo líder guerreiro passa por decisões assim ao entrar em batalha. Se você insistir 

em atacar uma tribo mais forte que a sua pode perder homens demais e não conseguir 

defender a aldeia em caso de contra-ataque. Por outro lado, se recuar cedo demais, pode 

condenar os guerreiros que já estão lutando. Ser um cacique é ter que decidir sobre quem vive 

e quem morre. 

— Eu não tinha mais arma, como poderia enfrentar uma bruxa e todas aquelas cobras? 

— Você não conseguiria vencê-la, isso é verdade. Também não estaria nessa situação se 

não tivesse insistido em entrar numa mata que não conhece. Você não pensou direito e levou 

os seus irmãos ao perigo. 

— Se veio aqui jogar os meus erros na minha cara, pode ir. Já me sinto mal demais por 

ter deixado meus irmãos morrerem. 



— Vim te oferecer ajuda, menina, hoje será noite de lua cheia e ela comerá seus irmãos 

se não os salvar. Ainda é cedo, podemos enfrentá-la e salvá-los. Caso prefira voltar para sua 

tribo, ela fica para lá. — disse apontando com a cabeça. 

— Como sei que posso confiar em você? 

— Você não sabe. Mas se aceitar minha ajuda, pegue o meu colar e use como um 

diadema. Volte para a caverna quando for noite e grite por mim. 

Ainda que desconfiada, ela aceitou. Pegou o colar no pescoço do animal e viu que uma 

pedra verde com cara de onça o enfeitava ao centro. Adornou-se com o enfeite afastando o 

cabelo do rosto e realçando ainda mais sua beleza juvenil. 

Aruana não tinha armas e pensou se deveria buscar alguma na aldeia, ou ainda, se 

deveria contar tudo para os adultos. Teve medo do que poderia acontecer se voltasse e 

contasse aos demais e preferiu enfrentar a bruxa com a ajuda da onça. 

Se alimentou de frutas, achou um galho, que de algum modo serviria de arma e entrou 

na gruta quando a lua subiu. Desceu sem fazer barulho e achou a fogueira em brasa. Ela mal 

enxergou a bruxa perto dos irmãos. Tentou se esconder antes de qualquer coisa. 

— Eu sei tudo que se passa em minha casa, você não pode se esconder de mim. — A 

velha se virou olhando para a sombra onde Aruana se escondia. 

— Grande onça, espírito guerreiro da floresta, me ajude! 

Aruana gritou, a índia bruxa gargalhou e as cobras sibilaram, caindo do teto sobre a 

menina. Ela usou o galho para espantar as serpentes, jogando-as para os lados. 

A onça ainda não tinha aparecido. A menina se via cada vez mais cercada pelos répteis e 

a bruxa já estava perto da fogueira, balbuciando palavras que ninguém entendia. 

De súbito, um guerreiro de longos cabelos invadiu a caverna e lutou nu contra a velha 

índia, usando sua lança. Espantava as cobras e batia na bruxa com sua arma de forma tão 

rápida, que Aruana mal pôde ver o que acontecia. 

Ao ser ferida com a ponta da lança, a bruxa se arqueou e gemeu alto: um som agudo, 

que mais parecia o chiar de uma cobra. Toda a sua pele mudava, os ossos estalavam e se 

partiam. Após gritos de agonia, ela se transformou em um grande jacaré, que rastejou para o 

riacho e fugiu pela água antes que pudessem matá-la. 

Todos os insetos, cobras e sapos que ali estavam fugiram depois da derrota de sua 

mestra. Aruana ficou maravilhava com a força e o espírito do guerreiro, quis agradecê-lo e 

prometer-se para ele. Ao se aproximar percebeu que era uma mulher e não um homem. A 

índia guerreira ia saindo da gruta, quando Aruana a interrompeu. 

— Qual o seu nome? 

— Jaciara. 



— Te verei novamente? 

— Se quiser me ver, chame o meu nome em noites de lua cheia, que eu vou. 

Aruana nada mais perguntou. Soltou e acordou os irmãos, procurou por suas armas e, 

após encontrá-las, voltou para a aldeia. 

Os anciões acreditaram na história dela. Já tinham ouvido falar da bruxa metade velha, 

metade jacaré. Ao verem o diadema com cara de onça nenhum homem teve coragem de 

propor casamento a Aruana.  

Anos se passaram e a cunhantã se tornou a mulher mais bela já conhecida, todas as 

donzelas da tribo se adornavam com diademas para se tornarem tão lindas quanto ela e 

conseguirem o amor. 

Ela não foi obrigada a se casar, mas nunca a aceitaram como guerreira. Homem algum 

entrava em sua oca, mas em noites de lua cheia, algumas pessoas diziam ver uma onça entrar 

lá e sair só pela manhã. 

Ainda que muitos anos se passassem, a caça e a pesca nunca acabaram no lado sul do 

Itinga, o que atraiu tribos rivais. Após perderem uma guerra e serem expulsos do local, os 

líderes da aldeia deixaram Aruana para trás, como exigência dos vencedores. 

A índia mais linda já vista teria que se casar, contra sua vontade, com o líder guerreiro 

da aldeia invasora. Na hora da cerimônia, a obrigaram a tirar o diadema e ela se desesperou. 

Era de tarde e não seria noite de lua cheia, mas, mesmo assim, gritou por Jaciara. 

Apanhou por desrespeitar o marido e, durante seu choro de desespero, viu uma onça 

saltar da mata e lutar por ela. Havia dezenas de guerreiros, alguns buscaram o arco e flecha, 

outros o borduna. A onça era forte, mas não seria capaz de vencer tantos oponentes, rosnou 

para Aruana e ela entendeu. 

A índia fugiu chorando e soluçando, ouvindo o barulho das flechas, que certamente 

matariam o amor de sua vida. Pouco tempo depois, percebeu que atiravam em sua direção 

também, mas não olhou para trás e não se importou com os machucados. 

Saltou no rio e nadou, sujando-o de sangue. Mergulhou e se deixou levar pela 

correnteza. Bateu os braços sem pensar e conseguiu sair do outro lado. Um sapo coaxou em 

sua frente, ainda que fosse dia. Outro fez o mesmo mais acima e ela seguiu os sons. 

O barulho a guiou mata adentro e permitiu que ela despistasse aqueles que a 

perseguiam. Horas depois, estava diante da gruta da velha bruxa e entrou sem sentir medo. 

— Jaciara era minha filha. — disse a velha, de costas. — Por conhecer os espíritos da 

floresta, eu posso controlar minhas transformações, ela era só uma menina quando foi 

amaldiçoada, só virava gente em noite de lua cheia. 

— Serei sua tuxaua e você minha pajé. Se não aceitar, pode me matar, pelo que causei à 

Jaciara. 



— Sempre soube que você seria. Pena que custou tão caro. A culpa não é sua, é dos 

homens. 

Aruana andou até o final da caverna e, pela primeira vez na vida, chegou perto daquele 

riacho e pegou areia e lama do fundo. Apertou bem, entre as mãos, e se dirigiu à bruxa. 

— Mãe do espírito da lua, faça dessa areia um novo amuleto de onça para um diadema. 

A bruxa apontou os dedos velhos e magros e a areia se moldou em uma pedra de jade 

no formato de um sapo. 

— Sou a senhora dos sapos, cobras e jacarés. 

Aruana não discordava de nada. 

— Vague pelas matas e procure outras mulheres como você. Vamos criar uma tribo só 

de mulheres. Depois, uma vez por ano, vocês se deitarão com guerreiros fortes e entregarão 

esses muiraquitãs. Criaremos somente as meninas, seremos impiedosas. Todos nos chamarão 

de Icamiabas. 

  



Taniwha 

J.M. Beraldo 

 

Na primeira vez em que Agatha ouviu falar sobre a Muralha de Negel, ela tinha certeza 

de que só podia ser um trote inventado pelos veteranos da Grande Academia. Era uma cidade 

dentro de outra construída por fanáticos religiosos, parte deles esperando o Apocalipse e a 

outra tentando impedí-lo queimando vômito de baleia. 

Homens e mulheres eram ensinados a buscar seu melhor dentro de si e a virar o rosto 

para os perigos da magia e da religião. Para qualquer um nascido em Valmedor, coração do 

mundo civilizado, tanto a Muralha de Negel quanto o resto da ilha de Ibukun soavam como 

uma piada de mal gosto. 

Infelizmente, não eram. 

Ibukun existia. Uma em centenas de ilhas no excessivamente povoado e terrivelmente 

primitivo Oceano dos Mil Deuses, onde sociedades inteiras eram construídas em torno da 

crença em deuses imaginários, espíritos celestiais e entidades alienígenas. 

— Você é o emissário da Companhia? 

Agatha não gostava do tom de voz do governador, nem da expressão em seu rosto. Seus 

olhos iam de cima a baixo, deslizando pelo seu corpo. Não que ele fosse ver qualquer coisa sob 

as vestes volumosas da acadêmica, mas era desagradável por si só. Como se ele já não fosse 

nojento o suficiente, rolando aquela enorme bola de âmbar cinza nas mãos... 

— Meu nome é Agatha— ela disse, apontando para a carta que havia entregue. — Eu 

posso ler o comunicado, caso você não seja capaz. 

Ele fez um som, que talvez fosse uma risada debochada. Chacoalhou a carta diante do 

rosto, como se para reembaralhar as letras por uma mensagem mais agradável. Agatha tinha 

lá suas dúvidas se ele realmente sabia ler. 

— E como eu posso ajudá-la? 

— Eu quero falar com os negeleses. 

Ele fez aquele som de novo. Levou a bola cinzenta de vômito petrificado até o nariz e 

fungou o odor almiscarado. Parecia acalmá-lo de alguma forma. 

— Por quê? 

Agatha forçou-o a abaixar a carta e bateu nela com o dedo. Ele caiu exatamente onde 

sua mãe havia assinado o pedido de obediência total ao emissário. 

Os olhos do governador permaneceram na carta por um longo momento de silêncio. 

Suas mãos acariciavam a bola de âmbar cinza de novo. Talvez agora ele realmente estivesse 

tentando ler o que dizia a carta. 



— Posso ir ou será que eu preciso pedir licença para essa coisa primeiro? 

Ele olhou para o âmbar cinza, fazendo bico. 

Alguns minutos depois, Agatha foi escoltada para a masmorra. Apesar do governador 

certamente preferir que ela estivesse indo como prisioneira, ela era apenas uma visitante. 

Nem mesmo ele seria idiota a ponto de prender um emissário da Companhia. 

Sob a prefeitura de Ibukun estava o que se passava por prisão. Escura, úmida, suja, 

assim como boa parte da cidade acima. Aqui e ali, braseiros na forma de peixes exalavam o 

cheiro doce de âmbar cinza queimando, mantendo tanto o Apocalipse quanto perigos 

menores longe da masmorra. Guardas, poucos e dispersos, acompanhavam seus movimentos 

com olhares desinteressados. Nem a presença do governador carregando seu vômito de baleia 

sagrado parecia causar sequer um distúrbio. 

Desceram um longo corredor flanqueado por barras de ferro, importadas pela própria 

Companhia. Em ambos os lados prisioneiros observavam de cantos escuros. Alguns 

murmuravam sozinhos, ignorantes do mundo à sua volta, loucos além da recuperação. Seriam 

todos negeleses? 

— Pegamos esse hoje, mais cedo — explicava o governador enquanto destrancava uma 

das celas, igual a todas as outras. — Cuidado. Ele é perigoso. 

O sorriso enorme no rosto do governador não sobreviveu ao olhar de reprovação de 

Agatha. 

— Eu espero aqui fora — ele grunhiu, ressentido. 

No interior da cela, um rato correu para longe de um prato de madeira largado no chão, 

levando com ela um pedaço de pão velho. O dono original da comida permanecia quieto no 

fundo da cela, pernas abraçadas rente ao corpo, olhos no chão. Ele cantarolava qualquer coisa 

incompreensível. 

Agatha pegou o banquinho deixado do lado de fora da cela e se aproximou. Os olhos do 

prisioneiro desviaram-se para ela, mas a música não cessou. Era um garoto de no máximo doze 

anos. Usava um par de calças puídas e o que uma vez deveria ter sido uma jaqueta de pano. Se 

alguma vez tiveram cor, perderam-se com o tempo e uso excessivo. Pareciam pouco mais do 

que sujeira acumulada, assim como seu cabelo oleoso e rosto encardido. 

Agatha colocou o banquinho diante dele e se sentou. Ela o sentiu afundar-se na fina 

camada de lama que cobria o chão da cela. Ela fingiu não se importar com a barra das suas 

vestes. 

— Por que você está aqui? 

Ele parou de cantarolar. Olhos brancos demais permaneceram nela. Ele sorriu um 

sorriso infantil, como se aquela fosse uma pergunta idiota. 

— Taniwha me colocou neste mundo para preparar seu retorno. 



Agatha suspirou, balançou a cabeça. 

— Por que você está aqui? — ela repetiu, apontando para a cela em que estavam. — Por 

que você foi preso? 

Ele deu de ombros como um adolescente pego quebrando uma vidraça. 

— Porque eu estou tentando destruir a ilha. 

 

* 

 

A mãe de Agatha tinha alguma culpa dela ter sido designada para esse trabalho. Ela era 

membro do conselho da Companhia Mercantil de Valmedor. Os outros conselheiros não 

gostavam dela, mas nada podiam fazer. Sua mãe detinha uma grande quantidade de ações no 

empreendimento. Tinha também informações confidenciais e bastante repreensíveis sobre 

seus rivais, o que os mantinha em rédeas curtas. Apesar de não aprovar os métodos da mãe, 

Agatha não podia negar: vez ou outra, a infâmia do seu nome de família tinha lá suas 

vantagens. Para Agatha, os povos do Oceano dos Mil Deuses eram muito mais do que mera 

curiosidade. Eles eram sua especialização acadêmica. Desde a primeira vez em que ela foi 

arrastada para trabalhar em uma das ilhas selvagens, sob a tutela de seu antigo mestre, ela 

percebeu que havia ali milhares de páginas de teses acadêmicas esperando para serem 

escritas. Dezenas de culturas diferentes desenvolvidas em torno do conceito intrincado na 

relação com entidades inventadas. 

A Companhia preferia enviar um exército de mercenários até Ibukun para limpar a ilha 

de seus estranhos adoradores de vômito a perder tempo entendendo-os. 

Agatha precisava de tempo e calma para compreender os habitantes daquela ilha o 

suficiente para salvá-los deles mesmos, antes que a Companhia resolvesse cuidar deles por 

conta própria. 

O lado ruim de ter sua mãe como chefe é que ela tinha a inclinação a forçar regras com 

as quais ninguém se importava, como a de que todo emissário tinha de ser acompanhado por 

um guarda-costas. 

— Você não faz ideia do que vai encontrar nessa ilha de crentes — ela disse, quando 

Agatha reclamou da ordem. A discussão não a levou a lugar algum. — Ou você aceita o que eu 

digo ou essa missão não acontecerá. 

Agatha nem sequer olhou para Kasim, que a seguia alguns passos atrás. Seu olhar estava 

na Muralha de Negel, lendo a história oculta em suas pedras. Daquele lado a cidadela era feita 

de blocos de pedras esverdeadas, com dois metros de lado cada. Não havia argamassa visível 

entre as pedras. Musgo e plantas cresciam onde o clima e o tempo deixavam suas marcas. 

Inscrições antigas, gravadas na maioria das pedras, eram agora pouco reconhecíveis. Marcas 



de cinzéis e ferramentas muito menos apropriadas estavam por toda a parte, atestando a 

opinião dos outros habitantes da ilha. 

— Sabia que eles levaram cinquenta anos para levantar essa muralha? 

Kasim tinha os olhos nos vivos, não nas pedras. Desviou o olhar por um momento 

apenas, examinou a muralha como um soldado buscando fraquezas em uma defesa. Não tirou 

a mão do cabo da espada um momento sequer. 

— Trabalho porco — foi tudo o que disse. 

— Levou esse tempo porque a cidade não acreditava na profecia, de que o deus-

monstro Taniwha engoliria a ilha. Eles roubavam as ferramentas e pedras para construir suas 

próprias casas. 

A atenção do guarda-costas voltou às pedras gigantescas, a testa franzida em 

incredulidade. Agatha sorriu. 

— É por isso que começaram a usar pedras grandes — ela explicou. — Do outro lado a 

muralha é formada por pedras bem menores. Pelo menos onde elas não foram roubadas de 

volta. 

E, eventualmente, os negeleses se trancaram dentro de sua cidadela, preparados para 

um cataclisma que destruiria o mundo. 

Trezentos anos depois, eles ainda aguardavam o fim do mundo. 

— Mas ele virá — disse o prisioneiro com quem Agatha conversou mais cedo, os olhos 

brilhando como se ele tivesse visto um brinquedo que queria muito. Ele não parecia se 

importar com a prisão. — E apenas aqueles que permanecerem fiéis aos Seus ensinamentos 

sobreviverão à reconstrução do mundo. 

Mendigos e loucos caminhavam pelas ruas lamacentas da cidadela negelesa, cantando 

por bocas desdentadas, raspando musgo das paredes, andando sem rumo. Viviam em barracos 

feitos de madeira de naufrágios e lixo. Alguns trabalhavam fazendo cestas de vime ou 

consertando telhados esburacados. Pareciam ignorar a chuva fina que colavam seus cabelos e 

trapos ao corpo. Verdadeiros crentes, todos eles. 

— Estou ensopada — declarou Agatha, sem desviar os olhos dos negeleses. — Eu odeio 

estar ensopada. 

— Todos odeiam. 

Kasim apontou com o queixo na direção do fim da rua, onde um farol erguia-se sobre a 

muralha. Era o único edifício de grande porte na cidadela. Só agora ela percebeu a diferença 

na arquitetura. Aqui não havia os onipresentes motivos marinhos na forma de peixes. 

Agatha puxou o capuz para mais perto do rosto. Água escorria da testa às bochechas. 



— Peixes gostam de estar molhados— ela o seguiu, acelerando o passo. — Eu pareço 

um peixe? 

Kasim olhou para ela, como se avaliando sua resposta. 

— Não particularmente. 

— Então, porque eu estou aqui? 

— Porque você é cabeça dura como seu pai. 

Trovões soaram distantes, raios iluminaram as nuvens, que se aproximavam em massa. 

O sol não parecia capaz de chegar tão longe mar adentro. A dupla alcançou a cobertura do 

farol. Entraram sem cerimônia no pórtico de pedra. 

— Você não conheceu meu pai. 

Kasim balançou a cabeça. Uma cascata de água fugiu de sua cabeça raspada e se alojou 

no rosto de Agatha. 

— Não, mas ouço sua mãe resmungar sobre isso toda vez em que você resolve aparecer 

na mansão. 

Agatha parou, encarando o guarda-costas. 

— Ela reclama de mim para você? 

— Ela reclama de você para qualquer um que esteja a seu alcance, mas duvido que 

perceba. 

A base do farol era como muitos outros, mesmo que de construção rústica. Grande, 

escuro, úmido, iluminado por uma única lanterna pendurada no teto. Sombras dançavam 

sobre pilhas de lixo e trapos, fazendo as inscrições gravadas nas paredes de pedra parecerem 

dançar como enguias furiosas. Escadas de madeira, cada degrau pouco mais do que uma tora 

enfiada em um buraco na parede, levavam ao próximo andar acima. Parecia a única opção 

para prosseguirem. 

Kasim agarrou Agatha pelo pulso antes que ela pudesse dar o primeiro passo. Adiantou-

se à frente dela, testando os degraus com o pé antes de subir. 

— O que estamos procurando? 

Ela seguiu o guarda-costas, alguns passos atrás, subitamente consciente do gemido da 

madeira que lutava para suportar seu peso. 

— O santuário de Taniwha, ou pelo menos a sala do trono de Negel, ou um escritório, ou 

seja lá como profetas chamam seus aposentos. 

— Quarto — ele respondeu, dando de ombros. 



— Faz sentido — eles chegaram ao segundo andar. As escadas continuavam a escalada 

em torno da parede interna do farol. Havia um discreto som de murmúrio vindo de cima. — 

Profetas são comuns de onde você vem? 

Kasim saiu das escadas para a bem-vinda solidez do chão de pedra. Pareceu mais 

interessado em olhar o chão do que responder à pergunta. 

— Muito. 

— Você não gosta deles. 

Ele voltou-se para Agatha, encarando-a em silêncio por um longo momento. Ela tentou 

ignorar, observando o novo andar. Não parecia diferente do anterior. 

— Não gosto de que tomem de mim minhas escolhas. Por que se importar com qualquer 

coisa, se tudo já foi definido por outra pessoa? 

Agatha sorriu sem humor. 

— Deve ser por isso que você se mudou para Valmedor. 

Ele grunhiu qualquer coisa. Agatha percebeu que sabia pouco sobre o homem que era o 

braço direito de sua mãe desde que ela era uma adolescente. O quão parecido seu povo era 

com aquele em Ibukun, fiéis às histórias contadas por um louco sobrevivente de um naufrágio, 

morto séculos atrás? Ela passou os dedos por um dos símbolos desenhados na pedra, 

perguntando-se que história narravam. 

— Cuidado com as palavras. 

Agatha pulou para longe, o coração ameaçando fugir pelo peito quando a voz surgiu, 

ecoando pelo cômodo. Kasim foi mais rápido, pegando-a pelo ombro e jogando-a para trás 

dele. De alguma forma sua espada já estava em sua mão, apontada para a coisa saindo do 

chão. 

— Palavras têm poder — disse a coisa, que tomava forma. 

Não. Não uma coisa. Um homem. Um homem velho, a cabeça coroada por cabelos 

brancos e quebradiços, vestindo farrapos molhados que o faziam parecer uma pilha de lixo 

descartado. Agatha percebeu que o que ela havia concluído ser lixo, na verdade eram pessoas 

de joelhos, as mãos e testas tocando o chão,todas voltadas às paredes do farol. Será que 

aqueles no andar debaixo também eram pessoas? 

O velho caminhou até a parede, um enorme sorriso sem dentes no rosto, ignorante da 

espada apontada para ele. Chegou à parede onde Agatha tocara o símbolo, então esfregou lá a 

palma da mão, como se suas mãos estivessem mais limpas do que a da emissária da 

Companhia. 

— Taniwha é um deus muito exigente — ele disse. Então aproximou o rosto da parede e 

lambeu o símbolo. Ele examinou seu feito, antes de voltar sua atenção aos visitantes, o sorriso 



novamente no rosto. — Tudo precisa ser perfeito, ou ele não ficará nada feliz. Ah, não vai 

mesmo! 

Eles permaneceram em silêncio: o velho sorrindo, o guarda-costas segurando a espada, 

Agatha abraçando o próprio corpo. Foi ela quem tomou a iniciativa, percebendo o quão 

ridícula era a situação. 

— Com licença — ela disse, passando por Kasim e acenando para que ele abaixasse a 

arma. — Procuramos o profeta. Digo, para compreender sua fé, pelo menos. 

— Ah! — o velho exclamou, quase chorando de felicidade. — Vocês buscam luz em uma 

noite tempestuosa! São tão poucos hoje em dia, coitados. Nem sequer percebem seu erro. 

Ele passou, empurrando os dois visitantes, apesar do tamanho avantajado de Kasim e de 

sua vontade de permanecer exatamente onde estava. 

— Venham, venham! — ele balançava o braço para que os seguisse, enquanto descia 

rápido demais os degraus de madeira. Soavam como se estivessem prestes a se partir. 

Os dois visitantes entreolharam-se por um instante. Agatha forçou um sorriso e apontou 

na direção das escadas. 

— Você primeiro. 

Mais cedo naquele dia, Agatha havia aprendido muito pouco com o garoto. Ele estava 

sujo e mal alimentado, como o velho, mas ainda assim feliz em falar sobre sua fé e a profecia, 

que aguardava acontecer desde muito antes de nascer. 

— Taniwha já estava aqui antes de nós — o garoto explicou. — As primeiras pessoas a 

chegar em Ibukun sabiam que precisavam agradá-lo para que tudo ficassem bem. Taniwha 

protegeria a ilha e garantiria que haveria sempre peixes em suas redes. Mas então, outros 

vieram. 

O povo de Myambe, terranatal de Kasim. Como seu guarda-costas, muitos outros 

fugiram das perseguições religiosas do milenar Império de Diamante, estabelecendo-se onde 

conseguissem. Era irônico que os mesmos refugiados religiosos viriam a perseguir aqueles que 

os receberam em Ibukun. Isso só dava à Agatha mais razão para acreditar na superioridade do 

Humanismo Valmedor. 

— Mas Taniwha nunca veio — disse Agatha. O sorriso do garoto cresceu ainda mais, 

como se fosse ela a criança ignorante. 

— Ele espera pelo nosso chamado. Ele espera que seus seguidores tomem a iniciativa. 

— Chamado? Como? 

— Como você espera entender meu povo se nem ao menos sabe em que acreditamos? 

Envergonhada por ouvir o óbvio de uma criança, Agatha seguiu até a Muralha de Negel 

em busca de um templo ou seja lá o que se passasse por sacerdotes daquela crença. Agora, 



descendo os degraus de um farol aparentemente abandonado, seguindo um louco, ela 

percebia o quão pouco sabia sobre Ibukun. Era uma pena que tão poucos acadêmicos se 

importassem com os povos dos Mil Deuses. Havia muito pouco escrito sobre eles. Talvez fosse 

melhor assim. Pelo menos desse jeito ela tinha motivo para vir até Ibukun experienciar em 

primeira mão uma religião milenar em toda a sua glória. 

O velho louco chutou uma pilha de lixo que estava em seu caminho. O lixo ganhou vida, 

revelou-se outro adorador do deus-monstro. Ele olhou para o velho, murmurou qualquer 

coisa, engatinhou para o lado, onde voltou a prostrar-se diante da parede. O velho puxou uma 

corda, antes oculta pelos trapos do homem, revelando um alçapão de madeira. A porta bateu 

contra o chão, como um trovão. Cabeças ergueram-se de outras pilhas de lixo, não poucos 

irritados com o barulho. 

— Venha, por aqui — disse o velho, que nem sequer esperou que dissessem qualquer 

coisa. 

— Não gosto disso— disse Kasim.Agatha percebeu que ele ainda não havia embainhado 

a espada. 

— Eles podem ser loucos, mas parecem bastante inofensivos. 

— Eles sempre parecem inocentes — ele disse enquanto seguia o velho. —Então pulam 

em você pelas costas e cortam sua garganta. 

Agatha seguiu Kasim, logo atrás, os olhos mais nas pilhas de lixo à sua volta do que nos 

degraus diante dela. Ela percebeu que suas mãos protegiam a própria garganta. Apesar de 

sentir-se ridícula, não sentia qualquer vontade de tirá-las de lá. 

Se as escadas para cima pareciam prestes a se partir com cada passo, as escadas para o 

porão pareciam levar para uma cripta cheia de mortos. 

A escuridão os engoliu, na medida em que desciam para baixo do farol. O som de água 

pingando e as ondas distantes faziam com que parecesse estar caminhando diretamente sobo 

mar, as pedras das paredes lutando e perdendo uma guerra contra o oceano. Bastava apenas 

uma pedra se soltar da argamassa e as ondas inundariam o lugar, levando-os com elas. 

Agatha balançou a cabeça, furiosa com ela mesma por cair na cena armada pelo velho. 

Uma lanterna acendeu-se diante deles, uma explosão de luz. Agatha desviou o olhar. 

Quando sua visão voltou, percebeu a mão tocando a parede de pedra. Argamassa úmida 

esfarelava-se sob seu toque. 

— Me fale sobre Negel — ela disse, abraçando-se, forçando-se a crer que era só pelo 

frio. 

— O profeta — disse o louco. Seu sorriso parecia demoníaco na luz da lanterna. — Negel 

era antes um mercador ganancioso. 



Ele olhou para Agatha, como se, de alguma forma, soubesse o que a levou àquela ilha. 

Concordou com a cabeça, respondendo a uma pergunta não dita e virou-se para descer o 

corredor que se abria no final das escadas. 

— Seu navio foi pego por uma tempestade, durante uma viagem de negócios até outra 

ilha. Nunca chegou a seu destino. Pensaram que ele havia morrido junto com o resto da 

tripulação. Mas a morte não veio até ele. Taniwha veio. 

O corredor terminou em uma enorme porta de pedra coberta de desenhos gravados da 

superfície. Enquanto o velho buscava por algo em suas vestes (chaves, talvez), Agatha 

estudava os desenhos. O que podia apenas ser descrito como um tubarão antropomórfico 

tinha destaque no centro da superfície de pedra. Ele segurava pequenas pessoas em uma mão 

e com a outra jogava mais pessoas para dentro de suas mandíbulas gigantescas. Sob seus pés 

monstruosos, estava a cidade. Agatha pensava reconhecer o farol no desenho. 

Ouviu-se um estalo e a porta se abriu para dentro. Fosse qual fosse a chave usada, ela 

desapareceu antes que Agatha pudesse vê-la. Nenhuma fechadura era visível. 

— Negel retornou semanas depois, tempo demais para qualquer um sobreviver à deriva. 

Trouxe com ele as exigências de Taniwha. 

— Então, existe algum tipo de livro sagrado? 

— Ah! Sim, sim. Tudo perfeitamente preservado, bem aqui. 

Agatha concordou, um tanto surpresa. A maioria dos povos selvagens não mantinha 

documentos escritos. Lendas e dogmas eram passados por contadores de histórias e 

sacerdotes. Era o principal motivo pelo qual os acadêmicos de Valmedor achavam impossível 

separar ficção de verdade nos mitos antigos. Entender a origem de uma religião podia dizer 

muito sobre uma cultura. Talvez, mostrar que os negeleses eram tão cultos a ponto de ter um 

livro ajudasse a impedir a Companhia de simplesmente executar todos na ilha, uma vez que o 

comércio de âmbar cinza não fosse mais lucrativo, substituindo os nativos por colonos de 

Valmedor. Afinal de contas, se tinha livros, eram civilizados, certo? 

— Observem: o Livro da Verdade de Negel! 

Luzes de uma dúzia de lanternas iluminavam a câmara atrás da porta. Era redonda, 

como os outros andares do farol, mas desprovida de lixo ou adoradores. Estava 

agradavelmente seco, fazendo Agatha questionar-se se o corredor não os havia levado na 

direção oposta ao oceano. Aqui, nenhuma das paredes trazia gravuras. Também não havia 

livro algum. 

As palavras estavam escritas em tinta preta azulada, em pedaços de pergaminho, de 

tamanhos variados, pendurados por correntes presas ao teto, esfarrapados e imperfeitos, 

como os próprios negeleses. A luz da lanterna do velho formava estranhas sombras, revelando 

costuras que mantinham os pergaminhos intactos, onde pareciam ter rasgado. O material era 

terrível para leitura, fino demais, poroso demais. Tinha uma textura estranha, cheia de linhas 

irregulares, que mais pareciam rios negros vistos de cima, ou as veias sob a pele de um velho. 



— Devo confessar— disse Kasim. — Não fazia ideia de que a pele humana podia ser tão 

esticada. 

Agatha abriu a boca, mas só conseguiu gemer algo incompreensível. O corpo todo 

tremeu. 

Eles estavam cercados pelo Livro da Verdade de Negel, todo ele tatuado na pele curtida 

do próprio profeta. 

 

* 

 

Agatha passou aquela noite decifrando as escrituras grotescas. O velho louco (nada 

menos que o sumo sacerdote negelês, como ele eventualmente confessou) explicou 

detalhadamente como Negel narrou as palavras do Livro da Verdade enquanto artistas 

tatuavam as palavras em sua pele, e como a pele foi cortada ainda em vida, de forma a manter 

sua flexibilidade. Um último ato de fé para Taniwha. 

Compreender as escrituras não era questão apenas de entender a língua. Agatha era 

fluente em muitos dos dialetos falados na região dos Mil Deuses, e o sacerdote a ajudava com 

as palavras que não reconhecia. O problema era que o texto havia sido escrito por um louco 

muito maior do que o sumo sacerdote. Negel havia retornado mudado de seu naufrágio. Não 

era intervenção divina, claro. Era trauma. Sua mente havia-se fragmentado irreparavelmente, 

tornando-se incapaz de discernir entre realidade e ilusão. Vendeu tudo o que tinha para 

construir sua cidadela, seguindo as ordens de Taniwha. Morreu esperando por um sinal que 

jamais viria. 

— Isso não faz sentido algum — ela disse a Kasim assim que saíram do farol no dia 

seguinte. 

A chuva parecia ter piorado durante a noite. O som do uivo do vento e das ondas 

quebrando do outro lado da muralha anunciavam a aproximação da tempestade.Agatha 

esperava que os homens da Companhia estivessem seguros no galeão que os trouxera até a 

ilha. A última coisa que ela precisava era ficar presa em Ibukun. Seriam semanas até que 

enviassem outro navio. 

— Religião nunca faz sentido — disse Kasim, quando atravessaram o arco de pedra para 

fora da Muralha de Negel. 

— Como os sacerdotes lidam com ela, não, não faz. Mas seus dogmas, suas origens, 

geralmente fazem sim. Já são trezentos anos! Por que ainda seguem essa ideia maluca de um 

deus-tubarão que não deu as caras até hoje? 

— Porque é tudo o que lhes resta. 



Agatha parou, virando-se para encarar Kasim. Ele olhou para cima, fazendo careta. Ele 

nunca foi de reclamar do clima. Agatha pegou-o pelo braço e acelerou o passo. Apesar da hora, 

as ruas estavam vazias. Talvez fosse o clima. 

— Você nasceu em Myambe, viveu envolto em religião. Me explique. 

Ficou claro pelo longo silêncio que não era a chuva que o incomodava. Os olhos estavam 

fixos na rua adiante, como se focar no seu destino tornasse as coisas mais simples. Ele fechou 

os olhos e balançou a cabeça. 

— Você viu os negeleses. Estão morrendo, desesperados, isolados. Sua ilha foi tomada 

por estrangeiros que não ligam para eles. Eles se prendem à sua fé: de que um monstro 

gigante virá para salvá-los. 

— Mas isso é um absurdo. 

— Isso é religião. 

A rua terminava em uma grande praça diante da prefeitura, onde, no dia anterior, 

Agatha havia conversado com o governador e o jovem prisioneiro. Mas o acesso ao portão 

estava impedido por uma massa de pessoas. Alguns metros à frente, era possível ver um  

grupo de soldados no alto de um palanque que não estava lá antes. Um homem em máscara 

cerimonial, lembrando um peixe de capuz,estava de pé segurando um cutelo enorme. 

— Isso não parece boa coisa. 

Agatha procurou uma forma de passar pela multidão. Kasim a encontrou primeiro. 

Segurou sua mão e abriu caminho ele mesmo. Algumas pessoas reclamaram, mas ninguém 

ousou fazer qualquer coisa a respeito do brutamontes de pele negra e a mulher branca de 

roupas estranhas. Emergiram do mar de curiosos diante de uma fileira de guardas armados 

que formavam um corredor entre a entrada da prefeitura e as escadas do palanque. 

Prisioneiros acorrentados desfilavam pelo caminho. 

— O que está acontecendo aqui? 

O guarda mais próximo ergueu uma sobrancelha. Parecia entediado. 

— É o abate do mês — disse, com um tom de quem fala de uma chuva esperada. 

Atrás dele, um garoto de doze anos, ou menos, caminhava para o palanque. Parecia 

ainda menor entre os outros prisioneiros. Olhava à sua volta, procurando. Encontrou Agatha, 

sorriu e acenou, apesar dos grilhões pesando em seus pulsos. 

— Ele é só uma criança! 

O guarda olhou por cima do ombro. 

— Ele confessou que ia destruir a ilha. 

— Como uma criança pode destruir uma ilha? 



O guarda deu de ombros. 

—Se ele quer ajudar a chegarmos à cota do abate confessando um crime, o problema é 

dele. Não sou eu que vou reclamar. 

— Mas eu vou. 

O guarda não pareceu impressionado. Nem sequer tentou impedir Agatha e Kasim de 

passar por eles. 

— Oi! Eu os estava esperando. 

Seja lá o que fosse que o garoto diria depois foi interrompido pela chegada do 

governador, a bola de âmbar cinza segura perto do rosto, como um gatinho de estimação. O 

governador fungou a pedra para preparar-se para o embate. Agatha mal lhe deu tempo de 

reação. 

— Você não pode matar essa criança. 

O governador suspirou. Olhou para a criança. 

— O que você fez de errado? 

— Estou tentando destruir a ilha — confessou o garoto, com um sorriso enorme no 

rosto. 

O governador olhou para Agatha com aquela expressão de quem não tem culpa. O 

garoto confessou. Duas vezes. 

— Como poderia um garoto destruir uma ilha? 

— O que importa é que a justiça será feita nesta manhã. 

— Justiça? Você chama massacrar inocentes de justiça? 

O governador fez um bico e fungou o âmbar cinza. 

— Eles são negeleses. 

Agatha olhou para Kasim, que parecia tão perdido quanto ela. 

— E? 

O governador coçou a cabeça. 

— Criminosos negeleses são executados, não importa seus crimes. 

— Isso é ridículo! 

— Essa é a lei, uma que sua Companhia não criticou quando discutiu seus termos de 

comércio conosco. 

— Eu estou discutindo isso agora. Liberte essas pessoas imediatamente. 



Ele fez bico de novo, visivelmente irritado. 

— Não posso. 

— Ou você os liberta ou meu relatório para a Companhia dirá que vender âmbar cinza 

para Ibukun deixou de valer a pena. 

Os olhos do governador alargaram-se do tamanho de dois pires. Ele cheirou o âmbar, 

então colocou-o seguramente na bolsa decorada, em sua cintura, longe das ameaças de 

Agatha. Até mesmo os guardas voltaram-se para a discussão, apreensivos sobre o que ela diria 

em seguida. 

— Agatha. 

— O quê? 

A expressão no rosto de Kasim era de preocupação. Agatha se sentiu mal pelo tom da 

sua pergunta. Ele se aproximou, falando antes que ela pudesse pedir desculpas. 

— Olhe para essas pessoas. Você acha mesmo que eles aceitarão não haver uma 

execução hoje? 

Ela franziu a testa. A multidão tinha começado a gritar e cantar. Havia algo diferente em 

seus rostos e vozes, uma sensação de êxtase que a lembrava de fiéis em uma igreja. 

O governador também se aproximou, falando baixo. 

— Escute seu guarda-costas. É assim que as coisas são feitas por aqui. 

— Você não pode assassinar gente inocente. 

— Você não percebe que é exatamente essa lei que os mantém vivos? 

— O quê? Como assim? 

 O governador fez um movimento com a boca, como se mastigando algo. Olhou à sua 

volta para ter certeza de que ninguém os podia ouvir. 

— Antes do meu tataravô declarar essa lei, grupos de extermínio invadiam a cidadela 

diariamente. Arrancavam os negeleses de suas casas, torturando e depois queimando todos 

eles ainda vivos na praça. Eles eram culpados por qualquer mau agouro, por mais simples que 

fosse. Isso— ele disse, apontando para o palanque.— Isso mantém os habitantes dessa ilha 

calmos. Quatro ou cinco criminosos são executados todo mês. Os nativos ficam felizes, os 

negeleses também. 

Kasim pôs uma mão sobre o ombro de Agatha. O olhar em seu rosto era de que ela não 

devia interferir. 

— Eu não posso deixá-los fazer isso. 

Sua voz era fraca, já derrotada. 



— Você pode levar o garoto. 

— O garoto... — ela repetiu. Ele estava bem ali, ouvindo tudo, sorrindo. 

O governador deu de ombros. 

— É o mais jovem. O resto está doente, velho ou louco demais para fazer qualquer 

diferença. 

Ela podia jurar que o garoto reclamaria de ser libertado, mas não o fez. 

Agatha partiu, levando o garoto pela mão. Kasim os seguia logo atrás, uma mão no cabo 

da espada, para o caso de alguém decidir promover a justiça com as próprias mãos. Mas 

ninguém parecia se importar. Sua atenção estava no palco, na cantoria para homens-peixe 

imaginários vivendo sob o mar. 

A lâmina do executor desceu pela primeira vez naquela manhã, e a multidão 

comemorou como se assistissem a um milagre divino. Agatha acelerou o passo e não parou até 

estar a meio caminho da Muralha de Negel. 

— Precisamos ir ao porto e sair desse lugar agora. 

— Pensei que o plano fosse observar a ilha por pelo menos uma semana. 

Agatha balançou a cabeça. 

— Não podemos deixar o garoto aqui. Nós o salvamos hoje, mas e amanhã? Ou no dia 

seguinte? Ele merece uma vida melhor em Valmedor. 

— Eu não posso ir embora. 

Agatha parou. Abaixou-se para olhar o garoto nos olhos. 

— O que você disse? 

— Eu não posso ir. Eu tenho uma missão a cumprir. Aqui. Hoje. 

— Do que você está falando? 

— Taniwha me deu uma missão sagrada — ele explicou. Puxou da jaqueta esfarrapada 

uma pedra maior que seu punho. — Ele queria que eu pegasse isso. 

Então, Agatha tinha certeza que muito em breve o governador perceberia que alguma 

coisa estava faltando em sua bolsa. 

 

* 

 



As coisas tendem a escalar rápido quando Agatha está envolvida. Não importam quais as 

suas expectativas para quando decidiu formar-se historiadora da Grande Academia, mestre  

em culturas primitivas, especialista sobre os povos do Oceano dos Mil Deuses. Ela nunca 

esperava maior dificuldade do que em como se comunicar com nativos, aprender a desenhar a 

fauna e flora locais em um catálogo e escrever livros que ninguém leria. Mas, de alguma 

forma, as coisas sempre eram diferentes quando ela colocava os pés em alguma ilha. 

— Isso é o âmbar cinza do governador? 

O garoto concordou com a cabeça, o sorriso inocente no rosto provando que ele não 

fazia ideia de em que havia se metido. 

Agatha virou-se para Kasim em busca de apoio. A atenção do guarda-costas estava na 

rua, na direção da prefeitura. Sua mão estava novamente no cabo da espada. Apesar do clima 

úmido, Agatha sentiu a garganta seca. 

— Quando você pegou isso? 

— Enquanto você o distraía. 

Agatha abriu a boca, tentou dizer algo, mas nada saiu. Ela nem sabia como responder a 

isso. Lembrava da discussão com o guarda, a chegada do governador. Enquanto os outros 

negeleses seguiam em frente, o garoto ficou, sempre sorrindo, sempre ao lado do governador. 

Agatha massageou a testa. 

— Eu não o estava distraindo. Eu estava tentando salvar sua vida! 

Ele balançou a cabeça, uma criança louca para revelar um truque para um adulto 

ignorante. 

— Eu não ia morrer. Eu sabia disso quando confessei. 

— Você fez isso tudo de propósito? Para chegar ao governador? 

— Claro! 

O garoto fez uma dancinha, a pedra de âmbar cinza erguida sobre a cabeça, ensopada 

pela chuva infindável. 

— Mas isso não faz sentido. Como você esperava escapar? Você teve sorte de eu chegar 

a tempo. 

Ele ficou sério, mãos na cintura. 

— Não foi sorte. Taniwha a enviou. 

— Não, não — ela disse, as mãos erguidas para deter o garoto. — Seu deus-tubarão 

imaginário não me mandou até aqui. 

Ele sorriu ainda mais, então concordou lentamente. Só conseguiu deixar Agatha furiosa. 



— Por quê? — Ela continuou antes que ele tentasse explicar qualquer coisa sobre 

destino divino ou algo do gênero. — Por que você precisa dessa coisa? A Companhia vende 

toneladas desse lixo todos os anos para a ilha. Era só você pedir. — Ela corrigiu. — Bom, pelo 

menos era só roubar de outra pessoa! 

O garoto caminhou na direção da casa mais próxima e começou a bater com a pedra no 

canto da parede. Segurava com as duas mãos, a língua para fora da boca fechada, como se isso 

lhe desse mais força. Agatha tentou impedi-lo. Tarde demais. A pedra se partiu em suas mãos. 

Ele se virou, o sorriso novamente no rosto, segurando algo na palma das mãos. 

Lá estava, ainda parcialmente coberto de vômito de baleia petrificado: um triângulo de 

bordas serrilhadas, do tamanho de uma mão. 

— Um dente de tubarão. 

— Eu não quero ver o tubarão de onde veio esse dente. 

Kasim estava certo. O dente era enorme. Grande o suficiente para ser de um... 

— Não, é só uma coincidência, claro. 

— E como eu saberia que ele estava aqui dentro? 

O garoto apontou para ela, dançou, levantou o dente para a chuva. Ele começou a 

cantarolar alguma coisa que Agatha achava ser trechos do Livro da Verdade de Negel. 

—Aguarde, disse o grande deus, aguarde pelo Meu sinal. Quando você o encontrar, será 

minha hora de voltar. 

Ele mostrou novamente o dente. Precisava de ambas as mãos para segurá-lo. 

— Trezentos anos atrás Taniwha enviou seu sinal à Negel, mas um ancestral do 

governador o encontrou primeiro e tirou de Negel seu destino. 

Agatha só conseguia balançar a cabeça. 

— Não. Isso é impossível. 

O garoto chacoalhou o dente diante dela, prova de que estava certo. 

Devia haver uma explicação para isso. Coincidência poderia parecer exagero, mas 

sempre possível. Podia ser um truque, também. Quem disse que aquele realmente era o 

âmbar cinza do governador? Ou, quem sabe, o dente fosse visível sob a pedra, para quem 

prestasse atenção. Magia, talvez? Uma ilusão? Transmutação? Poderia Negel ser um mago de 

algum tipo? O garoto? Nada de deus, nada de intervenção divina, mas magia, pura e simples. 

Era razoável. Muito mais razoável do que... 

Kasim a pegou pelo ombro, tirando-a da armadilha mental que ela mesma criara. 

— Agatha, se não partirmos agora, ficaremos presos nesta ilha até depois da 

tempestade. 



Ela olhou para o céu. Ele estava certo. O clima estava cada vez pior. Olhou na direção da 

prefeitura. 

— Você ouviu, garoto? Precisamos ir antes que o governador perceba o que você fez. 

Ele pode achar que eu estou envolvida. Que a Companhia estava envolvida. 

Ela já podia ver sua mãe ouvindo a notícia: “Você fez o quê?”. 

O garoto balançou a cabeça exageradamente. 

— Minha missão não está completa. 

— Por que não? Você já tem o dente, parabéns! Certamente, Taniwha está muito 

contente com você. Mas você precisa sobreviver para contar essa história. 

Ela tentou pegá-lo pelo braço, mas ele se esquivou, saltando para trás. 

— Eu estou prestes a fazer o que nem Negel conseguiu! 

— Volte aqui! 

Tarde demais. O garoto já estava correndo rua abaixo, na direção da Muralha de Negel e 

do farol. 

Agatha deu um passo para seguí-lo, sem nem pensar. 

— Agatha. 

Kasim segurou sua mão, não com força, mas firmemente. Agatha olhou para ele, incapaz 

de conter suas emoções. 

— Precisamos fazer alguma coisa. 

— Precisamos sair dessa ilha. 

— Não — ela balançou a cabeça igual ao garoto. — Não antes de salvar o garoto. 

— Ele não quer ser salvo. 

— Ele é só uma criança! Não sabe o que quer! — Ela estava gritando. Talvez até 

estivesse chorando, mas a chuva escondia as lágrimas. Ela tentou secar o rosto, em vão. — 

Você pode ir para o navio, se quiser. 

Agatha deu as costas para ele e começou a refazer os passos do garoto. Pouco depois, 

ouviu os passos pesados do guarda-costas nas poças d’água. 

— Prefiro arriscar a prisão aqui à morte certa nas mãos da sua mãe. 

 

* 

 



Nenhuma das pilhas de trapos e lixo estavam à vista. Havia, no entanto, um zumbido 

estranho, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Agatha percebeu, então, que 

também não tinha visto ninguém nas ruas. Ou os negeleses tinham partido, se escondido, ou 

estavam ali mesmo, no topo do farol. 

Agatha correu escada acima, ignorando o risco dos velhos degraus de madeira partirem-

se com o abuso. Atrás dela, Kasim xingou, mas seguiu de perto. 

O farol tinha ao todo seis andares, cada um com um diâmetro menor do que o anterior, 

todos com paredes cobertas de gravuras. Mesmo à luz ineficaz das lanternas a óleo, os 

símbolos pareciam brilhar por conta própria. 

Os negeleses estavam todos no topo, deitados em semicírculos, voltados para o lado 

oposto da torre, onde a câmara abria-se para o mar. O sumo sacerdote estava na beirada de 

uma prancha estendida sobre as pedras abaixo, cantarolando palavras incompreensíveis 

contra a fúria do vento. O dente de tubarão estava em suas mãos erguidas. Trapos e cabelos 

chicoteavam em torno do velho. Água salgada espirrava à sua volta, apesar da altura em que 

estavam. O garoto estava logo atrás dele, joelhos e testa no chão de pedra, braços estirados 

para os lados, como se preparasse para um mergulho. 

Agatha pulou por cima dos fiéis, agarrou o garoto e forçou-o a se levantar. Seus olhos 

estavam brancos, as pupilas rolaram de volta para o lugar. Ele murmurou qualquer coisa, em 

transe. 

Em puro desespero Agatha o chacoalhou violentamente, gritando além do uivo dos 

ventos para que ele despertasse. Ele piscou, buscando se localizar, confuso. Demorou alguns 

instantes para entender quem o segurava. Quando o fez, ele sorriu. Tocou o rosto de Agatha 

com carinho. 

— É melhor você ir embora — ele disse. 

— Esse lugar não é seguro — ela tentou argumentar. — A tempestade vai derrubar a 

torre. Precisamos sair daqui. 

Ele balançou a cabeça, os olhos brilhando. Havia algo de estranho na expressão do seu 

rosto. 

— Não, não vai. Negel nos ensinou como proteger a cidadela. Essa é a verdadeira 

muralha, entende? Não a pedra, mas a magia. 

Agatha se lembrou de quando pisou pela primeira vez na cidadela, os negaleses 

limpando musgo e plantas da muralha, e especialmente dos símbolos gravados nas pedras. 

Ela se recusava a acreditar. Pura superstição. 

— Preste atenção: Taniwha não existe. Não existe um deus-tubarão. É tudo uma 

alucinação. Negel ficou tempo demais à deriva. 

Ele mordeu os lábios e suspirou. Sentia pena da ignorância dela! Agatha quase riu. 



— O dente. Kasim, conta para ele a história do tubarão que engoliu um navio. Ele era 

grande, mas não era um deus. Né, Kasim? Conta pra ele! 

Mas Kasim não contou. Olhava-a com um bico triste, as sobrancelhas franzidas. Agatha 

limpou as lágrimas com as costas da mão. Se levantou, irritada, e forçou o garoto a fazer o 

mesmo. 

— Você vem comigo. Terá uma vida melhor em Valmedor. Nós podemos ensiná-lo as 

verdades sobre o Humanismo, sobre como construir mecanismos e máquinas, história e 

ciência. Podemos ajudá-lo a ser o melhor que jamais poderá ser, em seja lá o que você quiser. 

Ele voltou-se para trás. O horizonte havia desaparecido, o oceano e o céu eram uma 

única parede de violência cinzenta. 

— Mas Taniwha está em Valmedor? 

Ela podia dizer que sim. Podia dizer que todos os deuses estavam lá, que havia templos 

de todos os tipos e formas, dizer até que deuses caminhavam pelas ruas. Mas seria mentira. 

— Não existem deuses em Valmedor. 

Ele sorriu e deu de ombros. 

— Então não existe razão alguma para ir para lá. 

Agatha não sabia mais o que fazer. Podia mandar Kasim pegar o garoto e levá-lo a força. 

Tudo o que ela conseguiu foi gritar e chorar. 

— Você vai morrer aqui! 

— Se é isso que Taniwha deseja... 

Agatha sentiu-se desmontar, um frio crescente percorrendo seu corpo. Ela piscou, olhou 

o vazio. O garoto soltou seus dedos, beijou sua mão, então voltou à sua posição original atrás 

do sumo sacerdote. 

Como podia uma criança tão jovem ser tão ligada a uma religião moribunda? As palavras 

de Kasim voltaram à sua mente. 

— Porque é tudo o que lhes resta. 

Esse era seu mundo e era tudo o que conheciam. Eles não se importavam com o que 

havia além. 

Kasim tocou seu braço, pareceu dar um choque que a despertou. 

— Precisamos ir. Agora. 

 

* 



 

Quando Agatha e Kasim chegaram ao galeão da Companhia, a capitã já estava pronta 

para zarpar. Disse qualquer coisa sobre a lealdade à sua mãe custar caro e mandou que 

descessem para a segurança dos aposentos sob o convés. 

Agatha a ignorou. Seguiu até a popa, segurando-se firme à amurada.  O vento era forte o 

suficiente para que ficar de olhos abertos doesse. Logo seu rosto ficou dormente, com o vento 

frio e molhado. 

À sua volta, marinheiros corriam para recolher as velas enquanto os engenheiros abaixo 

davam corda no motor mecânico. Apesar de experientes, estavam todos apreensivos com o 

tamanho da tempestade. No porto, outros navios permaneciam para trás. Dependentes de 

velas e vento, jamais sobreviveriam a essa tempestade. 

Deixaram as docas em minutos, as ordens da capitã ecoadas sobre a tempestade. Cada 

tripulante, uma peça de um complexo mecanismo de relógio. Venceram as primeiras ondas, 

balançaram no mar revolto. Logo Ibukun tornou-se pequena atrás deles. Agatha tinha a 

atenção no farol, esperando-o desmoronar a qualquer momento. 

Subitamente o galeão ergueu-se nas costas de uma onda enorme e larga, que vinha na 

direção da ilha. Era como se o oceano inteiro tivesse se elevado por um único instante. 

Quando o navio voltou a descer na parte detrás da onda, Ibukun desapareceu atrás da parede 

de água. Pega de surpresa, Agatha quase escorregou e caiu. Kasim a pegou pelo braço. 

— Precisamos descer! 

Mas havia algo na onda. Algo quase na superfície da água, como um vulto. Um peixe em 

um lago lamacento. Mas peixe algum era daquele tamanho, nem mesmo uma baleia. 

A onda atingiu a ilha, levando com ela os barcos do porto e alguns prédios. O farol e a 

Muralha de Negel resistiam. À medida em que ganhavam distância, a ilha e sua cidade 

desapareciam no cinzento da tempestade. 

Kasim arrastou Agatha do convés. Ela não resistiu. Estava atordoada, e não apenas pelo 

jogar do barco. 

Ela viu a coisa. Ela sabia o que era. Ela não queria acreditar. 

Quando Agatha desceu as escadas para a segurança do interior do navio, ela podia jurar 

ter ouvido o som de um garoto rindo, ecoando além da tempestade. 

  



A Aldeia do Fim do Mundo 

Natália Zangirolymo Vianna 

 

Baldo estava balançando os pés no penhasco, enquanto as ondas quebravam lá 

embaixo. Ele tinha doze anos na época e, ainda hoje, se lembra do dia fatídico. Abaixo de seus 

pés descalços,jazia o abismo e, dentro dele, a bruma do mar e o caminho da perdição. O 

clérigo da aldeia dizia que se alguém mergulhasse naquelas águas seria tragado pelo oceano 

sem fim e,em algum momento, cairia da borda do mundo, direto no vazio do esquecimento. 

Na aldeia a palavra do clérigo era lei, mas não para Baldo. 

A aldeia estava tomada por uma névoa rasteira, naquela manhã de inverno. Todo o seu 

corpo estremeceu quando aquele grito esganiçado de horror se ergueu, feito uma sinfonia 

desafinada: 

— De novo!— pensou ele. 

Mas daquela vez era diferente. Era uma voz aguda, um grito conhecido. 

Baldo se levantou, pulou feito um cabrito,por cima da sebe que demarcava os limites da 

aldeia e correu sobre a relva congelada e o orvalho frio, com o coração palpitante. Avistou sua 

casa na parte baixa da colina. O mesmo telhado de palha e a mesma cerca de toras de quando 

ele saíra um terço de hora antes. A diferença é que as portas e janelas estavam escancaradas, 

e uma pequena multidão se avolumava do lado de fora para enxergar o que acontecia lá 

dentro. Até mesmo as galinhas corriam em círculos, alvoroçadas, batendo as asas e 

cacarejando ensandecidas, como se anunciassem a tragédia: 

— Com licença, com licença — dizia ele, engatinhando por entre as pernas das pessoas. 

— Entre na fila! — gritou um rude lenhador, quando o garoto lhe deu um encontrão. 

— Eu moro aqui! 

— Nesse caso, você não vai gostar de ver o que aconteceu. 

Ele adentrou a casa de qualquer jeito. Fosse o que fosse, precisava saber. Era 

justamente o que temia. Baldo não teria lamentado tanto assim se tivesse sido a tia, ou o 

primo, mas a vítima da vez era a pobre Mafalda que jazia no chão meio retorcida. Não era 

possível ver seus cachinhos negros, nem os lábios rosados, pois a haviam coberto com um 

lençol branco. Uma mancha vermelha aflorava do lugar onde devia ser seu pescoço. Mafalda 

era a mais nova e a única da família de quem Baldo gostava, não era exatamente sua prima, 

assim como a tia não era exatamente sua tia. Eram a família adotiva e, diga-se de passagem, 

detestável a quem o clérigo o havia designado após a morte de seus pais. 

O velório durou três dias e três noites. Depois a levaram para o cemitério, situado mais 

acima na colina: 



— Vocês viram aquele chapéu vermelho? Estava caído ao lado do corpo quando 

chegamos. — comentou a mulher do padeiro, que seguia o cortejo. 

— É claro que foram eles, como sempre!— disse outra senhora — Quem mais poderia 

ter sido, além daqueles pequeninos de chapéus vermelhos? Foi o mesmo que aconteceu ao 

meu marido, no ano passado, e ao meu irmão, no ano retrasado. Parece que já estamos até 

acostumados a isso. 

— Mas onde é que foi parar o tal chapéu? 

A tia de Baldo lançou-lhe um olhar enviesado e cheio de rancor. Ultimamente dera para 

acusá-lo do sumiço do chapéu vermelho: 

— Porque eu esconderia o tal chapéu? A senhora sabe que eu não suporto aquelas 

criaturas. 

Mas nada lhe tirava aquilo da cabeça. Também dera para acusá-lo de ser o responsável 

pela morte da prima, pois se estivesse em casa naquele momento, em vez de estar andando 

por aí, poderia tê-la defendido, com a adaga que seu falecido pai lhe deixara. Ele a lembrava a 

todo o momento que seu primo também estivera fora de casa na hora do ataque, mas a tia 

não ousaria acusar seu filho querido e logo descia vários tapas em Baldo, dos dois lados de seu 

rosto sardento. 

A história que levou Baldo a ser criado por aquela horrenda família, ele um dia me 

contou e agora eu vou lhes contar.Ela está, de certo modo, ligada às criaturas que motivaram a 

morte de Mafalda.  

A aldeia era governada, desde tempos imemoriais, por uma família de senhores 

bastante severos, porém justos. O caso se deu quando outro senhor, forjador de espadas, 

ousou enriquecer através de suas habilidades únicas e, por meio da força, reuniu aliados e 

desafiou o senhor da aldeia, em seu castelo. Houve uma batalha de muitos dias, que 

ultrapassou as muralhas do castelo e chegou à aldeia. Todos os que lutaram pereceram, 

incluindo o senhor, o seu inimigo e alguns inocentes que, por infelicidade, se colocaram no 

caminho.Os pais de Baldo, assim como os pais de muitas outras crianças, não escaparam. Ele 

se lembra, estava justamente naquela idade em que se vê tudo e não se entende nada.  

Quando tudo se acalmou, enterraram-se os mortos e distribuíram-se os órfãos. As 

famílias que aceitaram tomar conta dos pobres diabos pensavam: "Que bom! Novos 

trabalhadores braçais!". E o próprio Baldo não escapou de ser vítima de uma servidão 

opressiva, embora todos na aldeia elogiassem a conduta e a generosidade da tia. 

Quanto àquela senhora de nariz empinado e falsa modéstia, Baldo não sabia sequer seu 

verdadeiro nome, todos a chamavam de "tia". Talvez a conhecessem por esta alcunha desde 

que nascera. Era o tipo de pessoa sem senso de humor, que já nasce com oitenta anos. A tia 

era viúva e seu marido não morrera de forma horrível nas garras de alguma criatura, mas da 

maneira mais estúpida possível. Ele caíra de uma árvore, certa noite, após voltar da taverna. 

Estava tão embriagado que nem sentiu a pedra lá embaixo rachar sua cabeça. 



A grande questão que assolava a aldeia não era sobre senhoras ranzinzas, ou bêbados 

caindo de árvores, e sim as coisas que vieram após a sangrenta batalha. Não era raro que, vez 

ou outra, alguém avistasse alguma criatura peluda e grande, feito um lobo, vinda do outro lado 

da colina, ou algum pequeno duende cometendo furtos. Estes eram logo expulsos ou abatidos, 

mas, após a batalha, a situação saiu do controle. Antes disso eles não passavam de lendas 

antigas para assustaras crianças. Ninguém jamais os vira por ali. Hominídeos de um metro de 

altura com dedos finos feito gravetos, mas fortes e com garras mortais, dentes pontiagudos 

que rasgariam até o mais grosso couro, olhos sedentos e chapéus vermelhos pintados com o 

sangue de suas vitimas. Criaturas que habitam antigos campos de batalha, que vivem 

respirando o horror do passado e que se alimentam das lembranças da dor. Quando toda a 

aldeia se tornou um antigo campo de batalha, eles passaram a vir: 

— Já diziam os escritos deixados pelos antigos deuses! — berrava o clérigo em praça 

pública — Quando a hora chegar, seremos assolados por um grande mau! Aquelas criaturas 

demoníacas que rondam lugares onde sangue foi derramado! Essa hora chegou, mas cabe a 

todos nós, os sobreviventes, cumprirmos a nossa sina e sermos obedientes! 

Com "sermos obedientes" ele queria dizer "não sair de casa durante a noite, trancar 

todas as portas, janelas e frestas e, principalmente, nunca tentar deixar da aldeia". O toque de 

recolher imposto pelo clérigo era um tanto descabido, mas, assim, ele podia manter as pessoas 

sob seu controle e sob ameaça de punição. Os "chapéus vermelhos", como alguns os 

chamavam, vinham a qualquer hora. É verdade que apareciam com mais frequência durante a 

noite, mas não era raro que atacassem em plena luz do dia. Vigilantes estavam sempre de 

prontidão nos limites da aldeia e gostavam de atingir as criaturinhas com flechas bem no peito, 

para depois exibir suas carcaças como troféus, penduradas em árvores. A questão é que, quase 

sempre alguns deles escapavam aos olhares dos vigilantes. Eram muito ágeis, e então as 

tragédias se davam: 

— Vamos embora! — ordenou a tia, dando as costas. O enterro chegara ao fim. Ela 

atirou uma flor sobre a terra. Não havia mais nada que pudesse fazer por Mafalda. 

Enquanto a multidão já se dispersava, de volta aos afazeres da vida que seguia, o pobre 

Baldo ficou distraído olhando para a mureta de pedra construída no limite do cemitério. Ela 

servia para alertar os aldeões que dali não se podia passar, pois se chegassem ao topo da 

colina teriam visões infernais e pereceriam na loucura. O inferno era tão próximo, bem atrás 

daquela colina onde ficava o cemitério. Era dali que vinham todos os tipos de criaturas, desde 

que o mundo todo fora engolido pelas trevas devido a uma praga divina, e apenas aquela 

aldeia restara, pois as pessoas que ali viviam eram puras e dignas, diziam os antigos escritos. 

Baldo não acreditava naquela baboseira: 

— O que é que você está olhando? — perguntou a tia com rispidez, dando-lhe um tapa 

na orelha. — Você quer atravessar a colina? Não se preocupe,é para lá que você vai quando 

morrer, porque é um garoto mau e um indigente! Já seu primo e eu ganharemos o paraíso, 

assim como Mafalda. 



Baldo não duvidava que Mafalda tivesse ganhado o paraíso, se é que ele existia, mas 

também não conseguia se lembrar de nada de mau que tivesse feito para merecer tão 

horrenda punição. 

Ao deixarem o cemitério, Baldo e a tia cruzaram com uma figura encapuzada e 

maltrapilha. Cheirava terrivelmente mal e tinha os olhos alucinados. Ele lançou um olhar ao 

garoto, mas não disse nada. Seus lábios chegaram a se crispar, revelando aqueles dentes 

amarelados e Baldo quase sorriu para ele. A estranha aproximação entre o garoto e aquela 

figura sempre incomodava a tia, e ela tratou de expulsá-lo dali. Aquele homem era conhecido 

por seu caráter insano e se dizia um profeta. Vivia em uma caverna, nos limites da aldeia, e 

gastava todo o tempo de sua vida gritando sandices em praça pública. O clérigo era seu pior 

inimigo e alvo constante de suas acusações, mas ele afirmava ter provas concretas de que o 

próprio clérigo forjara as tais inscrições e todas as antigas profecias. Também falava sobre as 

estrelas no céu como bolas de fogo e sobre outras aldeias como aquela além das montanhas e 

além mar, não obstante também ousava dizer que a Terra não era plana, aos olhos de todos 

uma verdadeira aberração. O clérigo o estava sempre perseguindo, correndo atrás dele, mas, 

por ser muito gordo, não conseguia alcançá-lo e o homem geralmente desaparecia feito 

fumaça: 

— Se você tornar a dirigir a palavra a esse herege vai se arrepender! — gritava a tia, 

ameaçando-o constantemente com uma vara comprida, do tipo que o deixaria de cama por 

semanas. 

Nos dias que se seguiram após o enterro, Baldo manteve seus olhos fixos no nevoeiro, 

como se esperasse por algo que surgiria feito milagre. Com freqüência olhava em direção ao 

cemitério, fitando suas cruzes de madeira gastas pelo tempo, como se a pequena Mafalda 

pudesse surgir saltitando morro abaixo. Os antigos escritos falavam sobre mortos caminhando 

sobre a aldeia, quando chegasse a hora. Mas ele não acreditava no que os escritos diziam, e 

que ninguém ficasse sabendo deste segredo: 

— Leve isto para a taverna! 

O garoto se sobressaltou,deixando cair o balde com a lavagem dos porcos, o que fez 

com que um leitãozinho assustadiço corresse em disparada pelo chiqueiro. A tia aparecera de 

repente, feito uma assombração muito pálida, os cabelos desgrenhados, o olhar inflamado. 

Carregava meia dúzia de galinhas mortas, penduradas em uma vara: 

— Leve isto para a taverna e traga o dinheiro— repetiu ela. —E ande logo! Você vive 

sonhando e não trabalha como se deve! 

Ela lhe entregou as galinhas, estufou o peito de um jeito bastante fingido e voltou para 

dentro de casa. Andava meio desleixada desde a morte da filha, mas evitava ferir o próprio 

orgulho, é claro.  

Baldo pendurou a vara sobre o ombro e saiu do chiqueiro com aqueles corpinhos 

molengas, mortos, balouçando cheios de penas e penugens. Ao passar pela cerca, ouviu uma 

risadinha macabra e seu corpo se enregelou. Um daqueles hominídeos estava ali. E muito 

próximo! Mas onde? Ele sacou a adaga do bolso, com a mão trêmula, e olhou em volta: 



— Te peguei! 

Um garoto loiro, da idade dele, estava sentado sobre a cerca e se deleitava com a 

situação, enquanto balançava os pés. Seu nome era Arthur, um nome muito mais nobre do 

que Baldo, que talvez fosse a abreviação de Teobaldo ou Ubaldo, mas ninguém se lembrava ao 

certo. Arthur usava sapatos e suspensórios, suas calças não eram rasgadas nem sujas. Além do 

mais, sabia ler, enquanto Baldo, que tinha sempre os pés descalços e as calças em frangalhos e 

caindo, devido à magreza, não lia, nem sequer escrevia o próprio nome: 

— Imbecil! — Baldo ameaçou bater-lhe com uma galinha. 

— Se fizer isso, serão duas moedas a menos e vou contar pra minha mãe! — gritou o 

primo.  

Arthur era um grande imitador. Podia reproduzir a risada ou o rugido de qualquer 

criatura e era conhecido por suas travessuras. Ademais, era um colecionador de tudo o que se 

podia imaginar, e os outros garotos admiravam muito as raridades que ele encontrava por aí: 

— Veja só! É bonita, não é?— disse ele, indicando uma pedrinha, vermelha como 

sangue. 

Arthur tinha enfileirado sua notável coleção de pedras e conchas sobre a cerca, para que 

os outros garotos o invejassem. Baldo o olhou com desconfiança. Decerto havia passado dos 

limites da aldeia para conseguir aquela pedrinha vermelha tão bonita. Não era o tipo de coisa 

que se encontrava por ali:  

— Cuidado! 

Com um movimento rápido, Arthur atirou a pedra contra o primo e desandou a rir. 

Baldo levou a mão à cabeça, sentindo uma dor lancinante. Apanhou as galinhas e saiu 

correndo pelos campos, rumo à taverna. Adentrou a praça principal onde, como sempre, havia 

um alvoroço. Uma pequena multidão se reunia ao redor do tal profeta maltrapilho, que gritava 

em cima de um caixote: 

— Muitos pescadores foram e não voltaram! — dizia ele, agitando os braços. — O 

clérigo diz que foram engolidos por monstros marinhos com mil olhos e tentáculos ou que 

caíram da borda do mundo! Não, meus senhores! Eu lhes digo que a Terra é redonda e que 

eles deram a volta ao mundo e encontraram aldeias melhores! Sim, essas aldeias existem! Por 

isso, eu repito: ousem atravessar o mar e transpor a colina! Existe um mundo novo do outro 

lado! Os escritos não são criações dos deuses e sim do próprio clérigo, para mantê-los sob seu 

controle! O inferno é muito distante, meus senhores! Existem monstros atrás daquela colina, 

mas também existem maravilhas inimagináveis! Ousem desbravar o mundo! Ousem deixar 

esta aldeia! Não precisamos ficar à mercê daqueles assassinos de chapéus vermelhos! 

— Herege! — gritou uma mulher que assistia ao discurso. 

— Herege! Mentiroso! Estúpido!— berrou a multidão em coro. 



O olhar de Baldo cruzou com o do suposto herege, meio segundo antes que ele 

adentrasse a taverna. Foi um olhar de compreensão que aquele pobre miserável jamais 

encontrara em qualquer outra pessoa: 

— Você está atrasado! — berrou o taverneiro, atirando um pano sobre o ombro e 

ignorando o corte sangrento na testa do garoto. 

— Desculpe-me. 

A taverna estava escura e enfumaçada, como uma taverna deve ser, apinhada de 

beberrões como sempre. Na entrada, havia uma mulher de feição vulgar tocando banjo, e um 

homem gordo e encapuzado, que saiu correndo porta afora jurando matar o profeta. Era o 

clérigo que, disfarçadamente, escapulira para encher a cara na taverna, embora seus princípios 

de homem santo o proibissem. Do lado esquerdo do salão, iniciava-se uma briga e, do lado 

direito, um jovem robusto, de barba cerrada, e metido em uma armadura, reluzente como 

nunca antes vista, parecia contar vantagem: 

—Então, vocês estão me dizendo que jamais saíram desta aldeia? — dizia ele com uma 

caneca na mão. 

—Sair para onde? — perguntou o homem ao seu lado. — Não há nada para se ver fora 

da aldeia, nada além de desgraça. Isso, desde que o restante do mundo foi tomado. 

— Aliás, eu nunca havia reparado no senhor — comentou outro homem.—Não costuma 

vir muito à taverna, não é? Quem é o seu pai? 

—Venho de uma terra muito distante, meu pai era um nobre — disse o suposto 

forasteiro.— Não entendo o que o senhor quer dizer com "desde que o mundo foi tomado". É 

claro que encontrei muitas criaturas monstruosas em meu caminho, e até mesmo abati três 

daqueles hominídeos de chapéus vermelhos, do outro lado da colina. Vocês têm muitos deles 

por aqui e, pelo que notei, eles se escondem em uma floresta, lá do outro lado. 

Todos ali se entreolharam, chegando à conclusão de que, ou aquele homem mentia ou 

era louco. Baldo quis adverti-lo quanto ao erro e assistiu enquanto ele, levianamente, narrava 

suas aventuras em terras longínquas. Dizia ter vindo do norte do mundo e mal sabia que, para 

aquelas pessoas, não havia norte ou sul. Havia apenas a aldeia, o inferno e o vazio: 

— Você vai querer o pagamento ou não? —perguntou o rude taverneiro, tirando-o de 

seu devaneio. 

—Claro. 

O garoto apanhou o saquinho de moedas e deu uma última espiada para aquele canto, 

antes de deixar a taverna. Um pequeno e ameaçador grupo começava a fechar o cerco sobre o 

forasteiro, enquanto ele ainda tagarelava. Aquilo fez com que ele se lembrasse do dia em que 

uma mulher humilde chegara à aldeia, vinda do outro lado da colina, após uma longa viagem. 

Bastaram duas palavras para que ela fosse presa e condenada à fogueira por bruxaria. Baldo 

sempre carregaria, impressa na alma, a lembrança de seus cabelos ruivos e de seu rosto 



apavorado. E, agora sabia, não tardaria até que o recém-chegado tivesse o mesmo triste fim, 

acusado de ser um demônio ou algo pior. 

Ao sair da taverna, se deparou com uma pequena correria na praça. Na verdade, uma 

caçada. O clérigo ordenara que todos os que ali estavam procurassem o tal profeta, que 

desaparecera no ar. Daquela vez, iria prendê-lo e daria uma moeda a quem o encontrasse. 

Homens e mulheres, todos procuravam, pelos becos, debaixo das pedras, em cima dos 

telhados e nos topos das árvores. Mas o maldito havia evaporado feito uma poça d’água sob o 

sol escaldante.  

Já a caminho de casa, distante do burburinho, Baldo ouviu uma voz chamá-lo e não 

hesitou em sacar a adaga:  

— Psiu! Ei! Você! É, você mesmo! 

Ele olhou em volta, ouvindo o vento assoviar entre as folhas das árvores, mas não viu 

ninguém: 

— Não precisa ter medo! Sou eu! 

Então ele finalmente viu aquela figura grotesca com um manto marrom, meio 

camuflado no tronco podre de um imenso carvalho: 

— Todos estão à sua procura — disse Baldo. 

— Eu sei, por isso me escondi. 

— Nesse caso, boa sorte, senhor. 

Quando o garoto ia dando meia volta, ele tornou a chamá-lo: 

— Espere, tenho algo a lhe dizer. 

Ele se aproximou do profeta, com grande surpresa: 

—Tudo bem, mas diga logo. Minha tia não gosta de me ver em sua companhia. Serei 

punido outra vez. 

— Isso é porque sua tia pensa igual a todos os outros. Bando de ignorantes! Eu venho 

lhes avisando há anos. Muito sangue foi derramado aqui. Se não deixarem esta aldeia, logo 

irão todos perecer! 

— O que devo fazer? 

— Atravesse a colina, ou então siga pelo mar. Você não tardará a ser a próxima vítima, 

eu prevejo, pois em sua casa há algo que eles querem — ele sorriu de um jeito fraternal.—

Você é diferente, Baldo. É como eu, que não acredito em uma palavra do que o clérigo diz. 

Mas, um dia, talvez eu acabe na fogueira por isso. 

Baldo abriu a boca para falar, porém, naquele momento, houve um farfalhar de folhas e 

uma risadinha. Os dois se viraram rápido e avistaram uma cabeça cheia de cachinhos 



dourados, feito um ninho de pássaro e o rosto maldoso de Arthur a espreitar, atrás de uma 

árvore próxima. 

Quisera Baldo nunca ter tido aquela conversa. As palavras que Arthur ouvira foram parar 

nos ouvidos raivosos da tia e, através dela, chegaram ao clérigo. Dois dias depois, o clérigo foi 

convidado pela tia a jantar em sua casa. Havia um assunto importantíssimo a tratar e todos os 

olhares — inclusive o da macabra boneca de sabugo de milho que, por ordens da tia, agora se 

sentava na antiga cadeira de Mafalda — eram direcionados a Baldo, enquanto tomavam o 

terrível ensopado de pés de galinha. O garoto sentiu seu coração palpitar, quando o clérigo 

pousou a colher sobre a tigela e cruzou as mãos com um olhar severo: 

—Você está nos causando problemas, Baldo — disse ele.— Quando eu o entreguei a 

esta amável família, esperava que você fosse mais agradecido a todas as benfeitorias que eles 

lhe têm proporcionado. 

Baldo levou a mão ao corte na testa, que ganhara dias antes. Bela benfeitoria aquela! 

— Sua tia me vem relatando seu comportamento em relação àquele profanador dos 

diabos, que se diz profeta. Você tem estado muito próximo a ele, tem compactuado com suas 

idéias estúpidas, e isso eu não permitirei. No entanto, eu decidi lhe dar uma chance de se 

redimir, para que não seja preso, assim como ele. 

— O profeta foi preso?! — perguntou Baldo, com assombro. 

— Não se refira a ele deste modo! —o clérigo deu um soco na mesa, fazendo todas as 

tigelas tremerem. — Sim, ele foi preso e será queimado na fogueira. E se você não quiser ter o 

mesmo destino, terá de vir comigo. Eu irei encerrá-lo no monastério, para que no futuro venha 

a ser clérigo, assim como eu. É a única maneira de livrar sua alma pecadora. Venho buscá-lo 

dentro de sete dias. 

E sem dizer nem mais uma palavra, o clérigo deixou a casa. 

Durante sete dias, Baldo vasculhou toda a casa e os arredores, à procura do chapéu 

vermelho. Tinha certeza de que aquele objeto imundo e impregnado de sangue inocente 

atrairia as criaturas que fariam uma nova vítima naquela casa, mas não foi possível encontrá-

lo. 

Na noite anterior à sua ida para o monastério, Baldo não conseguiu dormir. Ficou 

deitado em sua cama de palha, com lágrimas nos olhos, pensando sobre o profeta e sobre as 

maravilhas que deviam haver para além das fronteiras daquela aldeia. Ele queria ver as 

estrelas, imensas bolas de fogo, mas todas as portas e janelas estavam trancadas e tudo o que 

ele podia ter era um telhado de palha e uma vela acesa.  

Enquanto dormia, Arthur se mexeu ao seu lado e o chutou várias vezes. Queria a cama 

só para si. Do outro lado do cômodo, a tia gorgolejava e roncava sonoramente, em um ruído 

que lembrava o coaxar de um sapo. 

De repente, Baldo viu as estrelas, milhares delas, em um céu cor de chumbo. Havia no 

teto um buraco, recém-aberto. Ele apertou bem os olhos, fingindo dormir, e sua garganta 



experimentou uma incrível secura, enquanto seu corpo era tomado pela paralisia. Um temor 

que jamais sentira se apoderou dele. A criatura, de cabeça exposta e orelhas enormes, desceu 

do telhado, feito uma aranha. Carregava um machado reluzente e do seu próprio tamanho. 

Enquanto estremecia, Baldo pôde sentir sua respiração gélida e abriu um pouco os olhos para 

ver a criatura farejar em volta, com seu nariz adunco. Tinha a pele macilenta, podre e exalava 

um odor nauseante. Ele havia farejado algo no chão, próximo ao baú de roupas da tia. Afastou 

o objeto e, sem muito esforço, arrancou uma madeira solta, tirando do assoalho uma 

infinidade de chapéus, pertencentes à coleção secreta de Arthur. Chapéus roubados, 

encontrados e emprestados, grandes e pequeninos, verdes, azuis, amarelos... e um chapéu 

vermelho: 

— Vá embora! Vá embora! Vá embora! — implorava Baldo, mentalmente. Grossas gotas 

de suor aflorando de sua testa. 

A criatura meteu o chapéu na cabeça e arrastou a lâmina cortante em direção à cama 

dos garotos, se aproximando muito devagar. Em sua mente, Baldo torceu para que ele 

elegesse o primo e não ele, mas lhe ocorreu de súbito as palavras do profeta: Você não tardará 

a ser a próxima vítima. 

Uma mão cadavérica percorreu o lençol, estralando as juntas dos dedos, fria como o 

gelo que cobre a relva nas manhãs de inverno, manhãs essas que Baldo estava destinado a 

nunca mais ver. A mão pegajosa tocou o seu rosto e logo se afastou. Ele acabara de eleger sua 

vítima. Então, ergueu o machado enorme, que brilhou contra as estrelas. 

A história do jovem Baldo acabaria por aqui, se o monstrengo tivesse cortado seu 

pescoço naquela noite. Eu não o teria conhecido, não teria ouvido seus relatos sobre a aldeia, 

e também não os estaria narrando agora. Desse modo, tudo teria caído no esquecimento. Por 

um momento, entretanto, Baldo foi mais rápido e sacou a adaga de seu pai, que mantinha 

sempre debaixo do travesseiro, cravando-a no peito da criatura. O machado foi ao chão, com 

um estrondo metálico. Houve gritos de desespero. A tia e o primo saltaram da cama, confusos, 

se deparando com aquela cena horrível. O pequeno inimigo ainda avançou contra eles, 

tentando cravar-lhes as garras, mas Baldo tinha sangue nos olhos e apanhou o machado do 

chão, ergueu-o acima da cabeça e cortou a criatura ao meio. 

O peito da tia subia e descia, em pânico, enquanto o filho mais velho chorava em seus 

braços. Ela lançou um olhar estarrecido para o corpinho inerte no chão. Por um momento, 

soube que sua filha havia sido vingada, assim como tantos outros, e Baldo pensou ter visto 

uma centelha de gratidão no rosto dela. Naquele momento, ele soube que ela não mais o 

impediria de partir. 

Sem dizer uma só palavra, nem olhar para trás, ele deixou a casa sem que ninguém o 

questionasse. Estava determinado agora. Partiu sem levar nada consigo, além da adaga do pai 

e um serrote que apanhou na oficina. Ignorando o toque de recolher, ele pulou por cima da 

cerca, correu em disparada por entre as árvores, feito um espectro na neblina da noite. Cruzou 

a praça principal, chegando à cadeia, onde apanhou um caixote e se agarrou às grades da 

janela para espiar dentro de uma das celas: 



— Ei! Você! —gritou ele para a escuridão — Preciso falar com você! 

— Eu? — perguntou uma voz jovial. 

Ele viu surgir da escuridão um homem barbudo, que se aproximou da grade. Não era o 

profeta, e sim o desavisado aventureiro que estivera na taverna,dias antes: 

—Desculpe, eu me enganei—disse Baldo. —Estou procurando o profeta. 

—Nunca o vi — disse o prisioneiro, com tristeza. — Mas ouvi falar dele. Está na cela ao 

lado. Nós dois queimaremos na fogueira amanhã e eu sequer sei o que fiz. 

— Sinto muito. 

Baldo deslizou o caixote para a janela seguinte. Não foi preciso chamá-lo. Era como se 

ele tivesse estado à espera todo o tempo. Seu rosto bondoso sorria. Ele tinha nos olhos o 

brilho de todas as estrelas e estava feliz: 

— Vejo que você está de partida, meu bom amigo. Ouviu as minhas palavras, vai fazer o 

que é certo — disse ele. 

— Sim, e você virá comigo. 

Quando Baldo se preparava para começar a serrar as grades, ele o impediu: 

— Não, Baldo! Essa é uma jornada que você deve trilhar sozinho. 

— Do que você está falando? Irão queimá-lo na fogueira amanhã! 

O profeta riu: 

—É a vigésima vez que me mandam para a fogueira — disse ele.— E eu sempre dou um 

jeito de escapar na última hora. Não se preocupe comigo. Digo que sou um profeta, mas não 

revelo que sou um pouco mais do que isso. Apesar de minha tosca aparência, eu tenho meus 

truques. 

Aquelas palavras foram como um sopro revigorante na alma de Baldo. Ele não sabia que 

poder aquele homem tinha ou que poder a aldeia exercia sobre ele. Logo, entendeu que ele 

era a própria aldeia, sua essência imaculada, milenar, lutando para voltar à vida: 

— Mas... mas eu não posso partir sozinho — gaguejou ele. 

— Meu dever é ficar aqui, nesta aldeia, e tentar alertar as pessoas, que estão cegas de 

tanto ouvir mentiras. Preciso fazer com que, um dia, essas pessoas criem coragem e saiam 

deste lugar, antes que todos acabem perecendo aqui, nas garras daqueles seres infernais. Não 

é possível expulsar o mal desta aldeia, mas é possível buscar uma vida nova, em outro lugar. 

Os olhos do garoto estavam marejados, assim como os do amigo. Agora, ele via em seu 

rosto um brilho etéreo, um brilho que estivera ali por muitas e muitas eras e que nunca se 

apagaria: 



—Você foi minha primeira vitória, Baldo — sussurrou ele.— Agora vá! 

Foi a última vez que Baldo o viu. Se ele escapou da fogueira, nunca chegou a saber, mas 

sempre teve uma forte intuição de que sim. Ele acenou para seu amigo uma derradeira vez e 

teve uma idéia. Tornou a acessar a janela da cela ao lado e chamou o tal aventureiro 

novamente. Depois, entregou-lhe o serrote e desejou-lhe boa sorte, vendo seu semblante se 

iluminar de esperança. 

Aos doze anos, Baldo deixou a aldeia, para nunca mais voltar. Ele tinha dois caminhos: o 

mar ou a colina. Escolheu a colina e, algum tempo depois, veio a conquistar também o mar. 

Em vinte anos de jornada, foram muitas as criaturas que ele combateu. Algumas até mesmo 

bem piores do que aquelas que assolavam a aldeia. Por vezes, pôde, sim, chamar aquele lugar 

de inferno. Mas ele encontrou também coisas boas, novas aldeias, grandes cidades, belas 

damas e um vasto mundo à sua frente. Depois, se tornou marujo. Foi assim que nossas 

histórias se cruzaram e foi assim que ficamos amigos. Juntos, demos a volta ao redor da Terra, 

que é redonda. Quanto à aldeia e seus habitantes, ninguém sabe que fim levaram. Mas, sei 

que aqueles que tentaram chegar até lá não mais voltaram. Ninguém sabe, ao menos, se esta 

história é verdadeira ou mais uma das histórias desse que agora é um dos mais valentes 

piratas que já existiram. Porém,no fundo do meu ser, acredito em cada palavra que ele me 

disse sobre aquela que é conhecida, em meu imaginário, como a aldeia do fim do mundo. 

  



O Homem que Renascia 

João Alberto Pizzolatti Neto 

 

Você não me conhece. Nunca ouviu falar de mim, nem do meu povo. Duvido que se 

importe, também. Eu vim do lugar menos atraente do planeta. No entanto, foi ali em Moyale, 

na divisa entre a Etiópia e o Quênia, que começaram os acontecimentos que mudariam o 

futuro da humanidade. 

*** 

Éramos lobos, uivando alto pelas ruas. Orgulhosos, sentados na caçamba da 

caminhonete, empunhados de metralhadoras AK-47, atirando para o alto e gargalhando, 

mostrando dominância. Nossa tribo, os Borana, ganhara a eleição com folga, e controlaria 

Moyale a partir daquele momento. 

Invadimos a feira gritando hinos de guerra. Lembro dos cheiros de pólvora queimada e 

do ensopado de carne, entrelaçados com o cheiro do medo. Os olhos dos inimigos que 

desviavam quando nos encontravam; dos Burji, dos Amhara e, principalmente, dos Garre. 

Gurrandala, a pequena lua crescente, brilhava homenageando nossa conquista. Moyale 

era um castigo —sempre seca, fedorenta e miserável —, mas era nossa. 

Foi na conquista de Moyale, metendo medo nas pessoas, que me senti homem forte, já 

que dentro da tribo a situação era diferente. Lá, eu não tinha respeito.  

Meu nome é Gufu Doyo, que significa tronco de árvore. Porque sempre fui o menor do 

grupo.  

O filho do chefe eleito era Jil Goba Bule, e ele podia fazer o que quisesse comigo. Jil 

gostava de me deixar de quatro no meio da praça. Subia nas minhas costas, puxava minha 

orelha e batia na minha bunda, mandando mugir, como se faz com o gado. Todos riam, diziam 

que eu sempre seria o grau mais baixo dos Borana. Respirava fundo. Eles também nunca 

sairiam do lugar. Borana que nasce rico, morre rico, e quem chega nesse mundo pobre, morre 

ainda mais miserável. Algumas vezes, achei que explodiria. Queria rasgara garganta de Jil. 

Nessas horas, olhava para minha mulher, Leesa, e meu filho, Bon. Eles me acalmavam. Nunca 

deixaram de mostrar respeito por mim. Nunca fizeram graça, nem comentaram algo dentro do 

barraco. Leesa poderia dormir com qualquer um da tribo, até com o Jil, e nunca o fez. 



Minha função era proteger o local sagrado. Permanecia na base da montanha, 

revistando quem quisesse subir para rezar para Waka, nosso deus. Waka, para nós, está em 

todo o céu, e quanto mais alto o templo, mais perto da divindade. Mulheres geralmente 

vinham pedir paz, e homens, fertilidade. Eu geralmente estava entediado, porém cumpria o 

serviço com o maior rigor, já que Waka me puniria em vida pelo descuido para com sua casa. 

Era um dia quente, de céu laranja. O calor criava lagos de miragem pelo deserto, 

atraindo quem tinha sede. Eu agora estava no poder, não passava mais por isso. Leesa vinha lá 

no fundo, de lenço vermelho no cabelo e pano verde amarrado pelo seu corpo negro e cheio 

de vida. Estava com meu almoço nas mãos. Eu só conseguia reparar na sua beleza. 

Dois homens se aproximaram da entrada do templo. Vestiam panos quadriculados, que 

tampavam a face. Estiquei as mãos, impedindo-os de entrar. Era uma estampa inimiga, uma 

estampa Garre. Disseram que queriam rezar e respondi que aquele era um local Borana. Leesa 

parou ao lado, esperando a conversa acabar. Só conseguia ver olhos dos dois. Um deles estava 

confiante e calmo, enquanto o outro franzia a sobrancelha, amedrontado, fitando minha 

mulher. Repetiram o desejo de subir: Nosso santo é o mesmo, ouvi. Expulsei-os mais uma vez. 

O Garre calmo disse que borano significava amigo, e queria ver o amigo em mim. Belo 

argumento, pensei, mas não iria amolecer para um Garre. Ordenei que sumissem dali. 

Foi quando segurei no punho da AK-47 que facões de açougue apareceram 

repentinamente e me perfuraram, jorrando sangue. 

Enquanto caía, ouvi os berros desesperados de Lessa. Ela me tomou nos braços e me 

beijou. Não me veio dor nem pavor, apenas uma tristeza em deixar Bon sem um pai nessa 

terra cruel. A vista escurecida me mostrou os covardes fugindo em disparada. Pelo menos 

padeci perto de Waka e ele vai me ter como um filho honrado, foi meu último pensamento. 

Essa foi a primeira vez em que morri. 

*** 

Abri os olhos. 

Estou vivo? 

Belisquei os braços e tapeei a cara. Não parecia ser um sonho. 

Talvez fosse a morada eterna de Waka, pensei. Conheceria o meu deus?  



O êxtase tomou conta. Como um filho que perde o pai na multidão, procurei por Waka. 

O que encontrei foi o mesmo deserto que me acompanhou pela vida inteira. 

A água que raramente sentia na boca, percebi nos olhos. Lágrimas raivosas.Reconhecia 

aqueles montes e curvas! As pessoas passavam por mim curiosas e eu sabia o nome delas; os 

Guyos, as Jaldes e os Rob. Todos lá, menos minha mulher.Estava em Moyale. Não sabia como, 

mas estava na mesma cidade, só que, de alguma forma, era diferente. Ela se assemelhava às 

tribos de nossos antepassados. Não havia carros, barracos, nem casas de cimento, muito 

menos metralhadoras, televisões ou rádios. Apenas homens pastoreando cabras e mulheres 

construindo tendas com raízes de acácia. As meninas tinham a coroa do cabelo raspadas, e eu 

sabia que ficariam assim até o casamento. A vila era rudimentar, porém imensa. Ninguém se 

importou com minha presença, já que nesse mundo os Borana ainda mudavam de localização 

várias vezes por ano e era normal pessoas novas se juntarem à tribo.  

À noite, os homens se reuniram na fogueira. Jil Goba Bule pediu a palavra. Lamentou a 

morte de Gufu Doyo e família por um ataque Garre. Falou tão bem de mim que estranhei; 

talvez ali eu fosse um homem honrado. Não revelei minha identidade, apenas fui para um 

canto escuro e derramei mais lágrimas do que é permitido a um homem. Os desgraçados 

mataram minha mulher e meu filho!Jurei que sofreriam a mesma dor que era agora a causa do 

meu desalento. 

—Minha família também morre una mão dos Garre —berrei. —Amanhã pode ser a de 

qualquer um aqui. Devemos atacá-los hoje mesmo, pegá-los desprevenidos! 

Como o ódio é um fogo que alastra com facilidade, todos enraiveceram, sentiram o 

sabor da vingança e aceitaram partir para a batalha.  

Empunhados de lanças, machados e facões, rumamos ao acampamento etíope dos 

Garre. Ainda me surpreendia em caminhar nesse mundo estranho, do qual eu nunca soubera 

da existência.Na minha cabeça, entretanto, imperava unicamente a vontade pelo sangue. 

E sangue eu tive. 

Tendas queimadas. O fogo se espalhava sem se importar se incendiava palhas ou 

humanos. Vi homens esquartejados. Vi mulheres de barriga grande perfuradas. Vi crianças 

perdendo braços e pernas. Crianças, que nada sabiam de Garres e Boranas. Crianças que 

fugiam desesperadas da maldade, que as alcançava e tirava-lhes a vida.  

Eu era a maldade.  



Meu coração sangrou. Não por facão, e sim por arrependimento. Que Waka me 

perdoasse, pois errei como não podia. Aticei uma guerra que não tinha razão de ser. Juntei-me 

às piores qualidades de um homem. Agora sim me sentia o lixo dos Borana. 

Implorei para que meus companheiros parassem com as mortes, mas nos seus olhos vi o 

vermelho do fogo e do sangue. Empurraram-me para longe, com gritos de covarde. Empunhei 

meu facão e ataquei um dos meus, que estava prestes a tirar a vida de uma criança. Uma 

Garre, mas tão parecida com a minha. Mais uma vez, senti o metal rasgando minha carne. 

Ajoelhei-me e pedi desculpas à criança. Tinha certeza de que ela seria a próxima.  

Será que, como eu, ela renasceria em um mundo diferente? 

Essa foi a segunda vez em que morri. 

*** 

Abri os olhos. Dessa vez, nenhum espanto. Somente uma leve desesperança. Eu nunca 

descansaria em paz. Haveria sempre uma outra vida. 

Nesse universo estavam de volta as caminhonetes, as armas e os barracos pichados com 

telhados de zinco perfurados. A pobreza e a seca continuavam as mesmas, e receava que seria 

assim nos milhões de mundos que se apresentariam na minha frente. 

Andei pelas conhecidas ruas de Moyale, e havia muitas pedras no chão. Pedras que 

antes eram edifícios, comércios, hospitais e escolas. Pedras que antes faziam parte das vidas 

de etíopes e quenianos. Não havia muita vida ali. Perguntei onde estavam os homens vivos e 

me responderam que já não existiam tantos. Os Borana e os Garre batalhavam há anos e, 

mesmo vendo tudo transformado em pó, não davam chance à paz. 

Eu, Gufu Doyo, vi a arrogância da guerra. Como leva amigos e inimigos da mesma forma. 

A morte perambulando pelas esquinas empoeiradas, ignorando os amores e as amizades. O 

cheiro de pólvora me envergonhava, pois eu havia pedido por isso. Se não nessa vida, na 

outra. Pensei em fugir, fugir dali para outra parte da África em que a dor não fosse tão grande. 

Que a fome não fosse tão grande. Um lugar em que fosse possível sorrir sem medo. Mas não, 

se eu fora parte do começo da guerra, nada mais justo que lutasse pelo seu final, tantas vidas 

fossem necessárias. 

Rumei à minha casa, no bairro Borana. Reboco atrás de reboco, via-se os tons diferentes 

dos tijolos e das tintas, o esforço da reconstrução cada vez que tudo se desmantelava. 

Reunidos sob um holofote forte, encontrei centenas de chefes reunidos ao redor de Jil Goba 



Bule, agora o general máximo Borana. Vestia um uniforme marrom, com estrelas bordadas 

que nada deviam significar, apenas a simulação de grandeza. Planejavam uma ofensiva final 

aos Garre, que extinguira a tribo tanto no Quênia como na Etiópia. Eu já havia visto essa 

batalha, não com bazucas e fuzis, mas com paus e pedras. Subi numa caixa de madeira, 

interrompendo o discurso raivoso de Jil, e falei: Nós matamos desconhecidos. Então eles vêm e 

matam nossos filhos. No final dessa história não existirá filho de ninguém! Que vantagem é 

essa?  

Um silêncio tomou conta. Se tive uma esperança, ela logo se dissipou. Tiraram-me de 

cima da caixa e quebraram dois dos meus dentes com punhos fechados. Enquanto apanhava, 

percebi que um dos agressores tinha a feição parecida com a minha. O cheiro também. Por 

Waka, era eu! Outro Gufu Doyo, também baixo e de orelhas grandes, agora vestindo um 

uniforme como o de Jil. Ele não reconheceu a semelhança, apenas a diferença de ideias. 

Retirei-me ao final da multidão, mirei o outro Gufu e percebi que ele parara ao lado de uma 

mulher e de uma criança. Tratava-se da Leesa e Bon! Ah, como quis abraçá-los, contar que os 

amava e que faria tudo para que não morressem nessa vida. Eles não entenderiam. Mesmo 

assim, prometi que nenhum mal acometeria os dois. Impediria a guerra de qualquer forma. 

O que fiz nas próximas horas, o antigo Gufu nunca teria a coragem. A falta do medo da 

morte transforma um homem. Enquanto os dois lados dormiam, invadi o quarto de Jil e cortei 

sua cabeça. Depois, cruzei Moyale, infiltrei-me no bairro Garre e fiz o mesmo com Guracha 

Godana, maior nome do exército deles. 

Moyale amanheceu com as cabeças dos dois líderes inimigos lado a lado. Se a paz não 

veio por bem, que fosse por mal, pela consequência do terror que protagonizavam à própria 

população. Prendi as cabeças com pregos e escrevi abaixo uma mensagem em clara língua 

Oromo: “Quem causar morte, terá morte”. Postei-me ao lado e o que restava da população foi 

aos poucos se aproximando. No começo com medo, depois com alívio. Discursei sobre a união, 

como antes, quando éramos todos Oromos, habitando os entornos do norte do rio Tana. 

Menti que havia um exército de insatisfeitos que agia nas sombras, liderados por mim, que 

violentaria exclusivamente quem praticasse a violência, não importasse a tribo, com o único 

objetivo de estancar a matança. Um exército que atuaria sob a filosofia do que fosse melhor 

para a maioria. Se precisasse matar um para salvar cinco, assim fosse. Um exército que 

precisava do apoio de todos, se quiséssemos resgatar o que restara da nossa cidade e de nosso 

povo. Falei até minha garganta extinguir a voz. Ao final, fui aplaudido e carregado.  

Se antes o exército era imaginário, agora era o mais real que se poderia existir. Um mar 

de cabeças pretas enroladas em panos me seguia e respeitava minhas ordens. Entregavam-me 

ladrões, estupradores e assassinos. Nós os prendíamos em jaulas para humilhação na praça 

central, a mesma que vidas atrás Jil subia em cima de mim. Não se matou ninguém sem 

necessidade. Aos poucos, deixamos de ser Boranas, Garres, Burjis ou Amharas, para nos 

tornarmos apenas Oromo. 



Vieram críticas quando explodimos as prisões, porém se morreram vinte homens bons, 

matou-se duzentos ruins. Esse era o norte da nossa lei, e os resultados começaram a 

aparecer.Impediu-se a guerra tribal, de imediato. Escolas, hospitais e comércios foram 

reconstruídos. Moyale novamente tinha um rosto, havia no ar uma esperança que há anos não 

se saboreava. Eu, Gufu Doyo, não era um líder unânime, mas certamente o mais pacífico.  

A cidade expandiu para além do sul da Etiópia e norte do Quênia, transformando-se 

numa pequena nação. A manutenção de anos de paz me fez esquecer que não conseguia 

morrer. Houve alguns atentados. Ataques de madrugada pela janela, envenenamentos e o 

oferecimento de mulheres contaminadas. Resisti a todos. Em um deles, o Gufu Doyo original 

dessa existência, o general de Jil, ainda sem entender nossa co-identidade, tentou me 

apunhalar no pescoço com uma adaga de família. Quando percebi, desviei e o matei em 

retaliação. Olhei bem nos seus olhos e creio que, pela reação assustada, nos últimos segundos 

ele entendeu. Morrera por outra versão sua. Foi a noite em que mais chorei. O que faz um 

homem quando mata a si mesmo?  

Desde o começo, quis me aproximar dele para contar a verdade, mas ele sempre fora 

um tradicionalista, um cabeça dura, apaixonado pela patente tribal. Sua identidade não vinha 

do corpo, e sim da filosofia tentadora da busca pelo poder. Esse Gufu não perdeu sua família, 

não entendia o sofrimento mais duro que um homem pode ter. Morreu sortudo, o imbecil. 

Meses depois, fui atrás da sua Lessa, com a esperança de que se apaixonasse por mim como a 

outra versão sua. Disse que assumiria seu filho,Bon, e ela não entendeu o porquê do novo líder 

a querer com tanto afinco. No fim, fez graça da semelhança: perdi um, para ter outro tão 

parecido. O que o destino quer me dizer? Não sei, respondi, não sei. 

Novamente,eu podia abraçar Bon e Leesa e andar por Moyale sem o pavor de matar ou 

ser morto. Não precisava de mais nada. 

É fácil falar em guerra quando se dorme em paz. Fácil falar em mortes quando sua 

família se senta completa na mesa do jantar.  

Quando a população esqueceu dos horrores das batalhas, a juventude desejou 

pertencer aos dias antigos, onde a vida tinha um significado:levar sua tribo ao topo do poder.  

Levantes surgiram nas localidades Garre e Amhara.O maior, no entanto, foi através de 

um desconhecido, ao qual se atribuía o desaparecimento de famílias inteiras das periferias da 

cidade.Ninguém sabia se haviam sido sequestrados, recrutados ou se voluntariamente 

aderiram à causa; o fato é que um líder,que se recusava a mostrar a face, havia declarado 

guerra contra mim. Descobri que fora iniciativa sua os atentados. Talvez os Goba Bule 

pudessem estar envolvidos, ainda descontentes com a falta de vingança pela morte do filho. 

Talvez os Godana, pelo mesmo motivo. Só me restou ir atrás. 



Pela afronta contra a minha posição de líder, fui pessoalmente atrás dos rebeldes, para 

acabar logo com a palhaçada. Um deles, que desistiu da rebeldia por uma boa quantia, 

informou-me a localização da cabana do líder mascarado. Entrei com mais dois guardas. 

Mesmo depois de tantos anos, reconheci a velha sensação do metal atravessando as costelas. 

Os guardas levaram tiros na cabeça e, antes que eu pudesse apagar por completo, uma voz 

estranhamente familiar sussurrou: “Me desculpe”. 

Essa foi a terceira vez que morri. 

*** 

Abri os olhos como se despertasse de um sono, acordado por uma locução em inglês no 

rádio à minha direita. Fui à janela e as ruas estavam calçadas com pedras de paralelepípedo, as 

casas coladas umas nas outras em estilo vitoriano, com vários edifícios de grande porte. Em 

vez de caminhonetes sucateadas e tuk-tuks, calhambeques modernos. Não havia sinal 

aparente de guerra. Em lugar disso, enxergava uma procissão. Milhares de homens cobrindo as 

estradas com seus ternos, bengalas e cartolas, como se fossem ingleses. 

Ouvi pelo rádio que prestavam luto por um grande líder, de origem Borana, responsável 

pela unificação dos povos do chifre da África. Gufu Doyo I era respeitado por todo o 

continente, tendo eliminado os intermináveis conflitos tribais e transformado Moyale na maior 

nação africana. Até os ingleses tinham-no por grande estima, tornando-se grandes parceiros 

comerciais. 

Gufu fora assassinado por um levante rebelde, comandado pelo temido líder 

mascarado, do qual até o momento ninguém sabia a identidade, e a quem também se 

creditava o sumiço de vilas inteiras.  

Várias manifestações contra o grande líder aconteciam na ocasião de sua morte. Gufu I 

era um chefe autoritário tão amado quanto odiado. Parte da população não aceitava seu lema 

“o melhor para a maioria”. Baseado nessa premissa, aniquilou adversários com a desculpa de 

que perturbavam a paz coletiva. Agora, com a morte de Gufu, seu governo digladiava-se para 

saber quem seria o sucessor, já que Bon Doyo, seu filho, ainda não tinha idade para assumir 

tamanha responsabilidade.  

Não soube o que pensar quando vi meu caixão carregado pelas ruas, junto a gigantescos 

retratos meus em pose altiva. Mesmo com uma cicatriz em torno do olho, tinha a certeza de 

que se tratava de outra versão minha. Parti para procurar por Bon. Quando cheguei nos 

portões do palácio, um menino me entregou um bilhete e saiu correndo, camuflando-se na 

multidão. O papel dizia: Se quiser resposta, encontre-me no templo onde rezam pelo morto. 



Antigos Gufus poderiam se assustar, mas já me encontrava tão afundo no problema que 

nada mais impressionava. Enfiei-me no meio da procissão e surrupiei um chapéu de um dos 

que choravam pelo meu outro eu. Descobri que caminhariam até o templo citado no bilhete e 

segui o fluxo. Essa era a quarta Moyale que eu conhecia, e de longe a mais bonita. Jardins 

cuidados, cafés e chás nas esquinas. Não havia sujeira, nem sinal de pobreza. Entretanto, um 

certo receio impregnado no ar. Não encontrava o riso fácil pelo qual meu povo era conhecido. 

Descobri que apenas a antiga cidade de Moyale, agora capital de uma vasta nação, estava 

aprimorada com o padrão urbano de influência inglesa. As outras regiões mantinham-se do 

mesmo jeito miserável que eu conhecia. 

O templo encontrava-se na montanha onde anos — e vidas —atrás, rezavam para Waka. 

Onde trabalhei de porteiro, onde pela primeira vez morri, nas mãos da dupla com as cabeças 

envoltas em panos quadriculados. A escada da subida era de pedra nobre. Lá em cima, 

retratos, flores, laços, rezas e celebrações ao grande líder Gufu Doyo I. Havia tanta gente que 

me perguntei como o dono do bilhete me encontraria. 

De repente, alguém parou ao lado e olhou-me no negro dos olhos. Reconheci-o e, 

mesmo calejado nessa situação bizarra, cobri-me de espanto. 

—Creio que você também deva ser o assassino —disse, sem saber se o abraçava ou 

enfiava algo no seu peito. 

—Uhum —respondeu, balançando a cabeça e rindo pelo canto da boca. 

—Devo temer pela minha vida? 

—Não —respondeu, virando a cabeça, com um ar de arrogância. —Me siga e você vai 

entender tudo. 

E assim, fui atrás de um sujeito igual a mim, como o que estampava os retratos do 

templo. 

Ele me levou para sua residência, e ela mais parecia um museu do desconhecido, 

abarrotada de objetos que eu tinha a certeza de que ninguém naquele mundo conhecia. O 

homem negro, com as feições minhas, me serviu um chá e explicou o que éramos: uma 

brecha. Não sabia como ou porquê, mas tínhamos a capacidade de transitar entre universos. 

Todos descobriam da mesma forma, morrendo e nascendo em outra realidade. Apenas alguns 

adquiriram a habilidade de pular entre mundos quando quisessem. Ele, naturalmente, era um 

deles. O homem que me matou —e que também era eu —comentou que, em cada realidade 

visitada,geralmente encontrava um ou mais Gufus. Entretanto, mesmo nos universos em que 

nunca existimos, nossa personalidade era criada por mitos tribais, contados pelos anciãos, 



como se estivéssemos inseridos no inconsciente coletivo dos Borana, e o desfecho era sempre 

o mesmo: sua —nossa —figura tornava-se idolatrada de qualquer maneira. 

Eu lhe perguntei, então, porque passava seu tempo matando seus iguais. Ele me pegou 

pelo braço e levou até um quarto em que se encontravam duas macas, pediu para que me 

deitasse e disse que me sedaria até uma posição de quase morte. Desculpou-se pela tontura 

que provavelmente sentiria, mas era a única forma de pular entre universos. Senti a picada, o 

líquido escorrendo, a tontura e o desmaio. 

Quando acordei, parecia que estava na pior ressaca das minhas vidas. Ao meu lado 

estava o Gufu que me apresentou a um mundo desolado, onde imperava o cheiro de enxofre e 

não se enxergava humano vivo além de nós. Cruzamos quilômetros entre tanques, aviões e 

prédios destruídos. Moscas, baratas e vermes caminhavam nas peles secas e fedorentas de 

exércitos decrépitos, com suas feridas abertas e corpos dilacerados. Não me contive e vomitei 

em cima de um menino de não mais de dezesseis anos, vestido em um uniforme marrom claro, 

cheio de estrelas bordadas com uma braçadeira amarela, estampada com a figura de um lobo 

negro. Esse é o exército de Gufu, ele me disse, o lobo é seu emblema. 

Por toda a África, Oriente Médio e sul da Ásia, encontraríamos a mesma cena. A mesma 

coroação da morte. De pequeno líder de uma cidade insignificante que pregava o fim da 

violência, os Gufus de todas as realidades transformavam-se no símbolo de um novo reino que 

tinha sede de expansão e acabaria com qualquer vida até tomar o continente inteiro, e depois 

ameaçar o resto do planeta. Se não possuía a tecnologia mais avançada, tinha um exército 

infinito. Todas as identidades nacionais eram forçadas a cessar sua existência e juntar-se aos 

Moyale, governada totalitariamente por Gufu Doyo. Era o melhor para maioria, diziam os 

Gufus, uma tribo unida não viveria sob a filosofia primitiva de vingança. Qualquer ato contrário 

era punido com morte. Somente suas ideias eram válidas, apenas o seu pensamento era o 

correto. E o fim era sempre o mesmo: mais violência. 

Sentei numa pedra e chorei. Chorei por vergonha. Porque entendi o que o poder infinito 

faz com um sujeito. Porque consegui perceber dentro de mim a semente que resultaria num 

homem que acha que pode tudo. Chorei porque me descobri responsável pelo fim de 

civilizações inteiras, sabe-se lá de quantos universos. Uma infinidade de mortes causadas pelo 

ego maníaco de um monstro. Eu o reconhecia entre minhas tripas e desejava matá-lo de vez, 

mesmo sabendo que era impossível. 

—Nós somos um vírus para os humanos —eu lhe disse. 

Gufu concordou. Acostumado a ver tamanha barbárie, comentou: —Se somos o 

problema, temos de ser também a solução. 



—Como? 

—Fazendo o que venho fazendo nos últimos séculos. Adentrar num universo e matar o 

seu Gufu Boyo. E enquanto ele não morrer, levar quantas pessoas puder para bem longe de 

sua influência. Porque, perto de nós —disse em tom grave —, há apenas a morte. 

Então ele me matou pela segunda vez.  

Essa foi a quarta vez em que morri. 

* 

Acordei e de imediato notei que estava num mundo árido e subdesenvolvido como o em 

que cresci. Era o cheiro familiar do ensopado de cabra que me dizia, o cheiro da poeira que 

gruda na pele como tatuagem. Acordei num barraco com marcas de tiros, numa parte de 

Moyale que pouco conhecia. Saí à rua e meus vizinhos eram desconhecidos. O outro Gufu 

estava ao meu lado e me segurou quando a caminhonete passou por nós, com homens na 

caçamba dando tiros para o ar. Eu me vi lá, feliz e orgulhoso. Sua ingenuidade era tanta que 

me apertou o coração. 

Continuamos infiltrados na parte Garre de Moyale, até que chegou um dia, de céu 

laranja, com lagos de miragens espalhados pelos campos secos. Gufu vestiu um pano 

quadriculado na face, me entregou outro, junto com um facão e disse: 

—Está na hora, vamos até o pé da montanha. 

  



 


