
Primeira parte

(…) Na fronteira do reino 
de homens caí prisioneiro. 
Eles brandiam forcados 
e semblantes exacerbados. 
Eu estava despido. 
Pensei o meu fim ter atingido.

Eles transbordavam de ódio inflamado. 
Então adverti que me matando morreriam. 
Pois os poderes de um feiticeiro me protegiam. 
Pouparam minha vida e numa jaula fui jogado (…) 

E na tempestade 
de flocos gelados, 
que à minha face grudavam como máscara
com os pés agrilhoados, 
por uma neve densa que cobria as gretas caminhei 
e sem nunca me voltar para trás andei. 
Fugindo, só o medo me acompanha, 
em direção às montanhas. 

Na névoa violeta 
podia ouvir as bestas. 
No assobio do vento se perdiam seus gemidos 
que pareciam sair das geleiras como estalidos. 
Eu corri e caí. 
E, logo, o coração exausto ouvi. 
Orei com intensa vontade 
e vi se anunciar o fim da tempestade.

O canto do Rio ou Viagem de Rosk-o-Zarolho 
(excertos vi e viii)
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Sheylis estremeceu.
Nunca tinha gostado da avó. para falar a verda-

de, a velha lhe dava arrepios. Que ideia teria passado 
pela cabeça de sua mãe para abandoná-la ali?

“ela queria ficar livre para reconstruir sua vida 
com aquele homem, aquele comerciante cujo nome 
esqueci …”, remoeu sheylis internamente.

para abreviar a história: sua mãe desaparecera 
sem deixar vestígios nem mandar notícias.

sheylis agora vivia a uma légua da aldeia de Ka-
rar, no território dos puritanos de shogh-a-estaca, à 
beira de uma sombria floresta de carvalhos-azevinhos 
com troncos ásperos e galhos nodosos, numa solidão 
pesada. ela não tinha amigos. as meninas com quem 
cruzava quando ia ao mercado se recusavam a lhe di-
rigir a palavra. Cochichavam quando ela passava, e 
sheylis sabia que a tinham apelidado de mau-Olhado.

O mesmo acontecia com os meninos.
ainda que sheylis fosse bonita. muito bonita, 

até. Tinha treze anos e prometia, com os cachos cas-
tanhos e surpreendentes olhos verdes, arrebatar cora-
ções. mas, para os moradores da aldeia, sua avó era 
uma feiticeira que praticava uma magia perniciosa.
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“O que não impede que fiquem bem contentes 
de encontrar a tal da velha quando ficam doentes, eles 
ou seus animais”, pensou sheylis, com amargura.

O único ponto positivo desde que fora confia-
da à avó era que esta lhe transmitia conhecimento. 
de maneira seca e sem indulgência, sem demonstrar 
o menor afeto, mas também sem maldade. dois anos 
ao lado dela tinham sido o suficiente para a menina se 
tornar uma aprendiz bem aceitável. de fato, sua avó 
conhecia as plantas, bem como o uso das thun-lawz, 
as fichas de poder; isso garantia às duas, apesar da 
desconfiança constante da população de Karar, rela-
tiva tranquilidade.

Tranquilidade perturbada nos últimos tempos 
por uma epidemia de peste vermelha particularmente 
virulenta, que tinha causado grandes estragos nos re-
banhos de gado da região. até a avó se revelara im-
potente para conter a doença. então os habitantes 
começaram a murmurar, a dar a entender que a velha 
talvez fosse culpada por alguma coisa. O clã de shogh-
-a-estaca não era conhecido por ter a mente aberta…

– sheylis! – chamou a avó outra vez. 
ela afastou o medo dos pensamentos e entrou 

na despensa. O cheiro adocicado da fumaça de pi-
nheiro-resina a sufocou; aquele cheiro flutuava pelo 
reino inteiro, porque todo mundo se aquecia e co-
zinhava com essa árvore, que crescia depressa e por 
todos os lados. a cabana rudimentar, de madeira e 
barro, apoiada num tronco de um carvalho-azevi-
nho milenar, tinha apenas duas peças: aquela em que 
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estavam, pequena, que servia de despensa, e outra, 
maior, na qual elas comiam, trabalhavam e dormiam 
sobre colchões de palha que eram estendidos todas 
as noites diante da lareira.

vestida com seu eterno casaco de lã preto, com a 
cabeça escondida sob um grande capuz, a velha revi-
rava um baú que sheylis não se lembrava de ter visto 
alguma vez aberto.

– eles virão – anunciou a velha sem se virar. – eu 
li nas thun-lawz. vão brandir tochas, armas e estarão 
transbordando de ódio. Nada mudou desde a época 
de rosk-o-Zarolho… eles me querem, também vão 
querer você. esses idiotas pensam que nos matando 
vão afastar a doença. por isso você precisa partir. ago-
ra mesmo.

a menina ficou estarrecida.
– Nós temos que partir? – balbuciou. – mas para 

onde?
a avó pousou em sheylis um olhar desolado.
– Não existe “nós”. minhas velhas pernas me 

trairiam no primeiro obstáculo. você precisa fugir so-
zinha. evite o leste e o território dos naatfarirs; são 
bárbaros. procure refúgio no clã de Oqam-o-pesca-
dor, se você conseguir atravessar o rio, ou no de dird-
-o-Grisalho, pelas montanhas. lá as pessoas têm mais 
tolerância conosco.

– mas e você? – insistiu outra vez.
– É tarde demais, minha filha.
ela fixou sheylis com uma intensidade crescente.



14

Te  a-Dragao  
~

– Tente ficar viva. prometo que estarei sempre 
perto de você.

ela apanhou uma bolsa de couro do lado do baú 
e a estendeu a sheylis.

– Coloquei dentro um jogo de thun-lawz, man-
timentos para vários dias e também algumas ervas e 
poções.

ela tirou o casaco e o colocou sobre os ombros 
de sheylis. sem ele, parecia ainda mais magra.

– Não perca tempo – encerrou. – você foi uma boa 
aprendiz. e talvez a melhor coisa que já me aconteceu.

então tomou a neta nos braços. sheylis se sentiu 
involuntariamente tocada por esse arroubo de afeto e 
pelas doces palavras da avó, as primeiras que ouvia. 
lamentou que tivesse sido preciso aquela situação ter-
rível para que a velha enfim se abrisse, e experimentou 
uma grande confusão de sentimentos. em seguida, 
uma onda de calor intenso a invadiu. Foi tomada por 
uma vertigem, e seu coração começou a bater mais 
forte. mesmo assim, não se deixaria levar pela emo-
ção! Não era o momento.

– agora vá, minha criança – disse a velha, afas-
tando-a. – eles estão chegando. Que os deuses a pro-
tejam em sua viagem! 

a sensação de atordoamento sumiu tão depressa 
quanto havia aparecido.

sheylis pegou a bolsa e se dirigiu à porta.
se virou para olhar uma última vez a avó: a ima-

gem da velha feiticeira se tornava vaga. Balançou a ca-
beça e saiu.
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O guerreiro contemplava a jaula com um ar preocu-
pado.

era alto e musculoso. Os longos cabelos estavam 
amarrados sobre a nuca por uma corda sebosa. uma 
barba preta e curta escondia parcialmente a cicatriz 
que atravessava a bochecha esquerda. O olhar claro 
brilhava com uma intensidade incomum. a roupa 
de couro, reforçada com peças metálicas, desaparecia 
em parte sob uma pele de lobo, animal que vivia em 
alcateias numerosas na estepe. Carregava na cintura, 
numa bainha devidamente ajustada, o sabre tradicio-
nal dos guerreiros naatfarirs. Fixada nas costas, uma 
adarga de cobre, decorada com thun-lawz entrelaça-
das, fazia companhia a um pequeno arco recurvo e a 
uma aljava cheia de flechas de madeira escura.

remexeu num balde sobre o qual um enxame de 
moscas zumbia e depois atirou por entre as barras um 
osso meio roído.

– aqui, pele de urso, sua comida!
Na jaula, uma silhueta surgiu de um cobertor es-

farrapado, agarrou o osso com avidez e voltou para a 
sombra, lançando ao carcereiro um olhar carregado 
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de medo e de ódio. era um menino, e vestia apenas 
uma tanga de tecido áspero e uma grande pele de ani-
mal jogada sobre os ombros. de estatura mediana, era 
magro e estava assustadoramen te sujo. Tinha cabelos 
loiros desgrenhados e os olhos de um azul-escuro, 
quase preto. era difícil precisar uma idade. Tinha doze 
anos talvez, não muito mais do que isso.

O guerreiro sorriu. desprendeu do cinto uma 
coleira, uma tira de couro revestida por um estranho 
metal azulado e incrustada com thun-lawz brilhantes. 
Balançou-a diante dos olhos do menino.

– você será tratado como ser humano no dia em 
que se tornar um animal!

em seguida se afastou com passos leves, carre-
gando o balde de restos para outras jaulas alinhadas 
ao longo da paliçada.

Com o osso apertado contra o peito, o menino 
esperou que o homem estivesse longe o bastante. de 
onde estava, via o pátio lamacento, a porta de dois 
batentes, os guardas que obedeciam àquele sujeito 
chamado ishkar. era ele, sempre ele, que o alimenta-
va havia agora três anos. desde sua captura. desde a 
morte de seus pais, assassinados pelos naatfarirs. a 
jaula sólida de ferro; o pátio protegido por uma grossa 
cerca de madeira que os guerreiros vigiavam noite e 
dia; o cheiro levemente adocicado da madeira resino-
sa que formava as muralhas do claustro; e aquele ho-
mem, pensativo e desdenhoso, haviam se tornado seu 
único horizonte.




