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Tradução de Maria Dulce Teles de Menezes

A presente obra respeita as regras do Novo Acordo Ortográfico.
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1

Lá longe, no Norte, onde Lot era rei, a neve amontoava-se nas monta-
nhas rochosas e, mesmo ao meio-dia, era frequente não haver mais 
do que um nevoeiro crepuscular. Nos raros dias em que o Sol bri-

lhava, os homens saíam para caçar, mas as mulheres fi cavam confi nadas 
ao castelo. Morgause, girando indolentemente o fuso — odiava fi ar, mas o 
quarto estava demasiado escuro para fazer qualquer outro trabalho mais 
delicado —, sentiu uma corrente de ar gelada vinda da porta aberta e levan-
tou os olhos. E, numa censura suave, disse:

— Está demasiado frio para isso, Morgaine, e tens andado todo o dia a 
queixar-te do frio; agora queres transformar-nos em sincelos?

— Não estava a queixar-me — retorquiu. — Só que o quarto está tão 
empestado como uma cloaca e o fumo cheira mal. E eu apenas quero 
respirar, mais nada! — fechou a porta e voltou para junto da lareira a es-
fregar as mãos e a tremer. — Desde o Solstício de verão nem uma única 
vez aqueci.

— Não tenho a mais pequena dúvida — disse Morgause. — A criança 
que transportas dentro de ti rouba-te o calor dos ossos… ela está quente e 
aconchegada e a mãe treme. É sempre assim.

— Pelo menos o Solstício de inverno já passou, a luz aparece mais cedo 
e fi ca até mais tarde — disse uma das aias de Morgause. — E dentro de 
quinze dias já tens o bebé contigo.

Morgaine não respondeu, mas permaneceu de pé, a tremer junto ao 
fogo, friccionando as mãos como se lhe doessem. Morgause pensou que 
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a rapariga se assemelhava ao seu próprio fantasma: o seu rosto defi nhado, 
que quase desaparecia numa magreza mortal; as mãos, ossudas como as de 
um esqueleto, contrastavam com o volume do seu ventre. Nos seus olhos 
adensavam-se grandes e escuras olheiras e as pálpebras estavam vermelhas 
como se infl amadas por um longo pranto. Mas Morgause, durante todas as 
luas que Morgaine passara nesta casa, nunca tinha visto a jovem derramar 
uma única lágrima.

Eu confortá-la-ia, mas como fazê-lo se ela não chora?
Morgaine vestia um vestido velho que era de Morgause, uma túnica 

azul-escura puída, desbotada e demasiado comprida. Tinha um ar sem 
graça, quase desmazelado, que exasperava Morgause, por a sua parente 
nem sequer se ter dado ao trabalho de pegar numa agulha e numa linha e 
encurtar o vestido. Os tornozelos estavam tão inchados que faziam pregas 
por cima dos sapatos; tal devia-se ao facto de naquela altura do ano só haver 
peixe salgado e vegetais de baixa qualidade. Os alimentos frescos de que 
todos necessitavam eram difíceis de obter com aquele tempo. Bem, talvez 
os homens tivessem um pouco de sorte na caçada e ela pudesse convencer 
Morgaine a comer um pouco de carne fresca. Morgause, depois de ter esta-
do grávida quatro vezes, conhecia aquela fase de quase inapetência do fi m 
da gravidez. Lembrava-se de certa vez, quando estava grávida de Gawaine, 
ter ido para a vacaria e ter comido um bocado de argila que estava guardada 
para caiar as paredes. Uma velha parteira tinha-lhe dito que quando uma 
grávida não consegue evitar comer coisas assim tão estranhas é porque a 
criança tem fome, e a mãe deve alimentar a criança com aquilo que ela 
desejar. Talvez amanhã houvesse ervas frescas junto ao regato da montanha 
— coisa que todas as grávidas desejavam, especialmente no fi nal de um 
inverno como este.

O lindo cabelo escuro de Morgaine estava todo embaraçado, preso 
numa trança lassa — parecia que ela não o penteava nem entrançava há 
semanas. Morgaine afastou-se do fogo, pegou num pente que se encontrava 
numa prateleira, agarrou num dos cãezinhos de luxo de Morgause e come-
çou a penteá-lo. Morgause pensou: Melhor seria se te ocupasses a pentear o 
teu cabelo, mas calou-se. Ultimamente, Morgaine andava tão sensível que 
não se lhe podia dizer nada, o que era natural, estando o parto a aproxi-
mar-se, pensou, enquanto observava as mãos ossudas da jovem metendo 
o pente nos pelos emaranhados. O cãozinho ganiu, e Morgaine, com uma 
voz mais suave do que a que costumava usar para as pessoas nestes últimos 
tempos, mandou-o calar.

— Já não pode faltar muito, Morgaine — disse Morgause. — Por altura 
da Candelária, de certeza que já deste à luz.

— Para mim, já não é sem tempo — Morgaine fez uma última festa ao 
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cão e pô-lo no chão. — Pronto, agora já estás apresentável para andares no 
meio das senhoras, meu querido, estás lindo, com o pelo tão macio…

— Vou espevitar o fogo — disse uma das mulheres que se chamava 
Beth, pondo o fuso de lado e atirando a roca para um cesto de lã. — Os 
homens devem estar a chegar, de certeza, já está escuro.

Aproximou-se da lareira, tropeçou num pau solto e quase ia caindo.
— Gareth, meu grande maroto, faça favor de limpar já isto tudo.
Atirou o graveto para o fogo e Gareth, de cinco anos, que tinha andado 

a empurrar os paus de um lado para o outro e a falar com eles a meia-voz, 
gritou indignadamente — os paus eram os seus exércitos!

— Bem, Gareth, já é noite e os teus soldados têm de ir para a tenda — 
disse Morgause de forma enérgica.

Amuado, o rapazinho empurrou os pauzinhos para um canto, mas, 
com cuidado, meteu um ou dois numa dobra da túnica — eram os mais 
grossos. Fora Morgaine quem os esculpiu toscamente, no princípio do ano, 
dando-lhes a forma de homens com armaduras e elmos, e cujas túnicas 
escarlates pintara com sumo de bagas.

— Fazes-me outro cavaleiro romano, Morgaine?
— Agora não, Gareth — disse ela. — As mãos doem-me por causa do 

frio. Talvez amanhã.
Ele aproximou-se de sobrolho franzido e, encostando-se ao joelho 

dela, perguntou:
— Quando é que terei idade para ir à caça com o pai e Agravaine?
— Ainda tens de esperar alguns anos, acho eu — respondeu Morgaine, 

sorrindo —, até seres sufi cientemente crescido para não te perderes num 
nevão!

— Sou grande! — disse ele esticando-se todo. — Olha, quando estás 
sentada, sou mais alto do que tu, Morgaine! — e deu uns pontapés na ca-
deira, impaciente. — Aqui não há nada para fazer!

— Bem — disse Morgaine —, posso ensinar-te a fi ar e assim já não 
fi cas sem fazer nada.

Pegou na roca que Beth abandonara e estendeu-lha, mas ele fez uma 
careta e recuou.

— Vou ser um cavaleiro! Os cavaleiros não fi am!
— É pena — disse Beth com um ar amargurado. — Talvez não gastas-

sem tantos mantos e túnicas se soubessem o trabalho que dá fi á-los!
— Mas reza a história que houve um cavaleiro que fi ava — disse 

Morgaine, estendendo os braços para o rapazinho. — Anda cá. Não, sen-
ta-te no banco, Gareth, já estás demasiado pesado para te pegar ao colo 
como um bebé. Antigamente, antes da vinda dos Romanos, havia um ca-
valeiro chamado Aquiles que fora amaldiçoado. Uma velha feiticeira disse à 
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mãe que ele iria morrer numa batalha, e ela, por causa disso, vestiu-lhe saias 
e escondeu-o entre as mulheres, com as quais ele aprendeu a fi ar, a tecer e a 
fazer tudo o que era próprio de uma donzela.

— E morreu numa batalha?
— Morreu, sim, pois quando a cidade de Troia foi cercada chamaram 

todos os cavaleiros e guerreiros para a irem libertar, e Aquiles foi com os 
outros e foi o melhor de todos os cavaleiros. Diz-se que lhe deram a esco-
lher: ou vivia muito tempo em segurança e morria velho e esquecido, ou 
tinha uma vida curta e morria novo com glória — ele escolheu a glória. 
É por isso que ainda hoje a história dele faz parte das lendas. Em Troia 
combateu com um guerreiro chamado Heitor — isto é, Ectorius, na nossa 
língua…

— Era o mesmo Sir Ectorius que educou o nosso rei Arthur? — per-
guntou o rapazinho, com os olhos muito abertos.

— Não, isso ocorreu há muitas centenas de anos, mas podia ter sido 
um dos seus antepassados.

— Quando estiver na corte e for um dos companheiros de Arthur — 
disse Gareth com os olhos arregalados —, serei o maior guerreiro e con-
quistarei todos os prémios quando houver torneios. O que é que aconteceu 
a Aquiles?

— Não me lembro. Foi há muito tempo, na corte de Uther, que ouvi a 
história — disse Morgaine, comprimindo os rins com as mãos como se lhe 
doessem.

— Fala-me dos cavaleiros de Arthur, Morgaine. É verdade que viste 
Lancelet, não é? Eu vi-o naquele dia da coroação do rei, matou alguns dra-
gões? Conta-me, Morgaine…

— Não a aborreças, Gareth, ela não está bem — disse Morgause. — Vai 
à cozinha e vê se te arranjam um naco de pão de aveia.

A criança fi cou amuada, mas tirou o cavaleiro de madeira de dentro da 
túnica e saiu a conversar com ele a meia-voz:

— Então, Sir Lancelet, vamos sair e matar todos os dragões do Lago…
— Este só fala de guerra, de combates — disse Morgause com impaci-

ência — e do seu precioso Lancelet, como se já não chegasse ter Gawaine 
longe, junto de Arthur, na guerra! Espero que quando Gareth for crescido 
haja paz na Terra!

— Haverá paz — disse Morgaine com ar ausente —, mas não terá im-
portância, pois morrerá às mãos do seu amigo mais querido…

— O quê? — gritou Morgause, encarando-a fi xamente, mas os olhos 
da rapariga olhavam, sem ver, perdidos no espaço. Morgause abanou-a de-
licadamente e perguntou: 

— Morgaine! Morgaine, sentes-te mal?
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Morgaine pestanejou e sacudiu a cabeça.
— Desculpa… o que é que disseste?
— O que é que disse? Ou antes o que é que tu me disseste? — per-

guntou Morgause, mas, ao ver o ar de sofrimento nos olhos de Morgaine, 
sentiu um calafrio. Afagou a mão da jovem, atribuindo a delírio as amargas 
palavras que Morgaine acabara de proferir. — Acho que deves ter estado 
a sonhar de olhos abertos — sentiu que não queria pensar que Morgaine 
pudesse ter tido um momento da Visão. — Tens de cuidar mais de ti, Mor-
gaine, mal comes, não dormes…

— A comida agonia-me — disse Morgaine suspirando. — Quem me 
dera que fosse verão para poder comer fruta… a noite passada sonhei que 
comia maçãs de Avalon… — a voz tremeu-lhe e baixou a cabeça para que 
Morgause não visse as lágrimas que luziam entre os cílios, mas apertou as 
mãos uma contra a outra e não chorou.

— Estamos todos fartos de peixe salgado e toucinho fumado — disse 
Morgause. — Mas se Lot tiver tido uma boa caçada, tens de comer um 
pouco de carne fresca.

Morgause sabia que Morgaine tinha sido treinada em Avalon a ignorar 
a fome, a sede e a fadiga. Agora, grávida, quando deveria abrandar um pou-
co essa austeridade, tinha orgulho em suportar tudo sem um queixume.

— Foste treinada para sacerdotisa, Morgaine, para resistires ao jejum, 
mas o teu fi lho não pode suportar a fome e a sede, e estás demasiado ma-
gra…

— Não troces de mim! — disse Morgaine com ar zangado, apontando 
para a barriga desmesuradamente grande.

— Mas a tua cara e as tuas mãos são só ossos — disse Morgause. — 
Não podes matar-te à fome desta maneira, trazes uma criança no ventre e 
tens de pensar nela!

— Pensarei no bem-estar dela quando ela pensar no meu! — disse 
Morgaine, levantando-se bruscamente. Mas Morgause agarrou-lhe nas 
mãos e fê-la sentar de novo. — Querida fi lha, sei aquilo por que estás a 
passar, já dei à luz quatro fi lhos, lembras-te? Os últimos dias são piores do 
que todos os outros meses juntos.

— Devia ter tido juízo e ter-me livrado dele enquanto era tempo! 
Morgause abriu a boca para responder rispidamente, mas suspirou e disse:

— É demasiado tarde para dizeres que devias ter feito isto ou aquilo, 
mais dez dias e tudo terá acabado.

Tirou o pente da dobra da túnica e começou a desembaraçar a trança 
emaranhada de Morgaine.

— Deixa estar… — disse Morgaine impaciente, afastando a cabeça do 
pente. — Faço isso amanhã. Ando demasiado cansada para pensar nessas 
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coisas. Mas se estás assim tão farta de me ver desarranjada… então dá-me 
o pente!

— Não te preocupes, lennavan — disse Morgause. — Lembras-te de 
quando eras pequenina, em Tintagel, e costumavas chamar-me para que 
te penteasse, porque a tua ama — como é que ela se chamava?… sim, já 
me lembro, Gwennis, é isso — puxava-te tanto o cabelo que tu dizias: 
«Deixas a tia Morgause fazer isso?» Passou o pente pelos cabelos emara-
nhados alisando madeixa por madeixa e afagou carinhosamente a cabeça 
de Morgaine.

— Tens um cabelo lindo.
— Escuro e áspero como a crina de um pónei no inverno!
— Não, fi no como a lã de um carneiro preto e brilhante como seda — 

disse Morgause, continuando a acariciar-lhe os cabelos.
— Está quieta, vou fazer-te uma trança… Sempre desejei ter uma fi lha 

para a poder vestir com lindos vestidos e fazer-lhe tranças assim. Mas a 
Deusa só me deu fi lhos e por isso tens de ser tu minha fi lhinha, agora que 
precisas de mim…

Puxou-lhe a cabeça para o seu peito e Morgaine fi cou ali encostada, a 
tremer, de lágrimas nos olhos.

— Então, então, minha pequenina, não chores, já falta pouco, vá, vá… 
não tens tido muito cuidado contigo, precisas dos cuidados de uma mãe, 
minha pequerrucha…

— Mas… está tão escuro aqui… Desejo tanto que venha o Sol.
— No verão temos mais Sol do que precisamos, há luz até à meia-noite 

— disse Morgause — e no inverno temos tão pouca…
Morgaine não parava de tremer e de soluçar convulsivamente, enquan-

to Morgause a apertava contra si, embalando-a suavemente.
— Vá, lá, pequenina, lennavan, sei como te sentes… Dei à luz Gawaine 

na pior altura do inverno. Estava escuro como agora, e eu, com dezasseis 
anos, estava apavorada, sabia pouco ou nada sobre partos. Só queria ter 
fi cado em Avalon como sacerdotisa, ou na corte de Uther, ou em qualquer 
outro lugar, mas não aqui. Lot estava longe, na guerra, eu odiava o meu 
corpo enorme, estava sempre agoniada, doíam-me as costas e sentia-me 
completamente só, no meio de mulheres desconhecidas. Acreditas que du-
rante todo esse inverno tive a minha velha boneca em cima da cama e que, 
às escondidas, a abraçava e chorava com ela todas as noites até adormecer? 
Eu era ainda uma criança! Pelo menos tu, Morgaine, és uma mulher.

Morgaine, a soluçar, retorquiu:
— Sei que já tenho idade para não ser tão criança… — mas continuava 

agarrada a Morgause, enquanto a mulher mais velha a afagava e lhe acari-
ciava o cabelo.
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— Agora, esse bebé que dei à luz antes de ser uma mulher feita está lon-
ge, a lutar contra os Saxões, e tu, em quem peguei ao colo como uma bone-
ca, vais ter um fi lho. Ah, sim, sabia que tinha uma novidade para te contar: 
Marged, a mulher do cozinheiro, já teve a criança — de certeza que foi por 
isso que as papas de aveia estavam tão cheias de cascas hoje de manhã —, 
assim vais ter uma ama de leite para o teu mesmo à mão. Embora eu tenha 
a certeza de que quando o vires hás de querer amamentá-lo.

Morgaine fez um gesto de repulsa e Morgause sorriu:
— Eu também me sentia assim antes de os meus fi lhos nascerem, mas 

quando olhava para a cara deles sentia que jamais conseguiria deixá-los 
sair dos meus braços — sentiu a mulher mais nova estremecer. — O que é, 
Morgaine?

— Doem-me as costas, estive demasiado tempo sentada, é só isso — 
disse Morgaine, levantando-se com impaciência e começando a andar pelo 
quarto com as mãos sobre os rins.

Morgause semicerrou os olhos e fi cou pensativa. Nos últimos dias a 
barriga da rapariga tinha descido, já não devia faltar muito. Tinha de man-
dar encher o aposento das mulheres com palha fresca e falar com as partei-
ras para estarem preparadas para o parto.

Os homens de Lot encontraram um veado nas colinas; depois de esfo-
lado e limpo, o cheiro da carne a assar numa enorme fogueira enchia todo 
o castelo, e nem Morgaine recusou uma fatia de fígado cru, a pingar sangue 
— era costume esta parte do animal ser destinada às mulheres à espera de 
bebé.

Morgause viu o ar enjoado de Morgaine e lembrou-se de que também 
ela se sentia assim, quando lhe davam coisas destas, das várias vezes que 
estivera grávida. Mas Morgaine, tal como fi zera Morgause, comeu a carne 
com avidez; o corpo exigia alimento mesmo que o espírito recusasse. No 
entanto, mais tarde, depois de a carne estar assada, quando os caçadores a 
trincharam e a distribuíram, recusou comer mais. Mas Morgause agarrou 
numa fatia e colocou-lha no prato.

— Come — ordenou. — Não recuses, Morgaine, quero que me obede-
ças. Não podes matar-te à fome desta maneira nem à criança.

— Não consigo — disse Morgaine em voz baixa. — Acho que vomita-
va… Guarda-a, depois eu tento.

— Qual é o problema?
Morgaine baixou a cabeça e murmurou:
— Não sou capaz de comer… carne de veado… comi-a… quando… e 

agora até o cheiro me causa vómitos…
E esta criança foi concebida em Beltane, nos rituais das fogueiras. O que 

a perturba tanto? Essa recordação devia ser agradável, pensou Morgause, 
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sorrindo com a lembrança de Beltane. Perguntou a si mesma se a rapariga 
teria caído nas mãos de um homem selvagem e se teria sofrido um coito 
forçado — e isso explicaria a raiva e o desespero provocados por aquela 
gravidez. No entanto, o que estava feito, estava feito, e Morgaine já tinha 
idade para saber que nem todos os homens eram brutos, mesmo que uma 
vez tivesse caído nas mãos de um que não era nem gentil nem hábil com as 
mulheres.

Morgause pegou numa fatia de bolo de aveia e ensopou-o no suco da 
carne que estava no prato.

— Então, come isto… assim aproveitas o que é bom da carne — dis-
se ela —, e mandei fazer-te um chá de bagas de roseira-brava; é amargo e 
vai saber-te bem. Lembro-me como adorava coisas amargas quando estava 
grávida.

Morgaine comeu obedientemente e Morgause teve a impressão de que 
lhe subia um pouco de cor ao rosto. Morgaine fez uma careta ao sentir o 
sabor amargo da bebida, mas mesmo assim bebeu-a sofregamente.

— Não gosto disto — disse —, mas, coisa esquisita, não consigo deixar 
de beber.

— A criança está com desejos — disse Morgause com ar sério. — Os 
bebés quando estão no ventre sabem o que lhes faz bem e exigem isso de 
nós.

Lot, descontraído, sentado entre dois dos seus caçadores, sorriu ama-
velmente à cunhada.

— É um animal velho e esquelético, mas é um bom jantar para o fi nal 
do inverno — disse. — E estou muito satisfeito por não ter caça de uma 
corça prenha. Vimos duas ou três, mas disse aos meus homens para não as 
atingirem e até afastei os cães, quero que as corças tenham as crias em paz, e 
percebi que estava a chegar a altura, pois havia muitas já pesadas.

Bocejou e pegou no pequeno Gareth, que tinha a cara gordurosa e bri-
lhante da carne.

— Qualquer dia já estás sufi cientemente grande para ires caçar con-
nosco — disse. — Tu e o pequeno duque da Cornualha.

— Quem é o duque da Cornualha, pai? — perguntou Gareth. — Ora, 
o bebé de Morgaine — replicou Lot, sorrindo. Gareth olhou para Morgaine 
com um ar muito espantado.

— Não vejo bebé nenhum. Onde é que está o teu fi lho, Morgaine? 
Morgaine deu uma risadinha, atrapalhada.

— Para o mês que vem, por esta altura, mostro-to. 
— A donzela da Primavera vem trazê-lo?
— Sim, podes dizer isso — disse Morgaine, sorrindo mesmo sem von-

tade.
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— Como é que um bebé pode ser um duque?
— O meu pai era duque da Cornualha. Sou a única fi lha do seu casa-

mento. Quando Arthur subiu ao trono devolveu Tintagel a Igraine; dela 
passará para mim e para os meus fi lhos, se tiver algum.

Olhando para a jovem, Morgause pensou: O fi lho dela está mais perto 
do trono do que o meu Gawaine. Sou irmã germana de Igraine e Viviane é 
só meia-irmã, por isso Gawaine é um parente mais chegado do que Lancelet. 
Mas o fi lho de Morgaine será sobrinho de Arthur. Será que Morgaine já pen-
sou nisso?

— Então, não há dúvida, Morgaine, o teu fi lho é duque da Cornua-
lha… 

— Ou duquesa — disse Morgaine, sorrindo outra vez.
— Não, pela forma da tua barriga, baixa e larga, digo-te que será um 

fi lho — disse Morgause —, tive quatro e tenho observado as minhas aias 
quando estão grávidas… — sorriu maliciosamente para Lot e disse: 

— O meu marido leva muito a sério aquele velho ditado que diz que 
um rei deve ser pai do seu povo!

Lot respondeu bem-humorado:
— Acho que está certo que os meus fi lhos legítimos, nascidos da mi-

nha rainha, tenham muitos irmãos bastardos; nuas estão as costas, dizem, 
sem irmãos, e os meus fi lhos são muitos… Vamos, parente, não queres pe-
gar na harpa e cantar para nós?

Morgaine afastou o que restava do bolo de aveia ensopado no molho 
da carne.

— Comi demasiado para cantar — disse, franzindo a testa, e começou 
outra vez a andar de um lado para o outro. Morgause viu que comprimia 
novamente os rins com as mãos. Gareth veio agarrar-se às saias dela.

— Canta para mim. Canta-me aquela canção do dragão, Morgaine.
— É muito longa para esta noite — tens de ir para a cama — respondeu 

—, mas dirigiu-se para o canto, pegou na pequena harpa e sentou-se num 
banco.

Dedilhou umas notas ao acaso, inclinou-se para afi nar uma das cordas 
e começou a cantar uma canção ritmada que os soldados costumavam en-
toar enquanto bebiam.

Lot juntou-se-lhe no coro, assim como os seus homens, as vozes roucas 
ressoando nas traves enfumaradas:

Os Saxões vieram na escuridão da noite,
Quando toda a gente dormia,
Mataram as mulheres todas, pois preferiram violar as 
ovelhas!
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— Não aprendeste essa canção em Avalon, parente — perguntou Lot, 
sorrindo, quando Morgaine se levantou para arrumar a harpa.

— Canta outra vez — pedinchou Gareth, mas ela abanou a cabeça.
— Estou sem fôlego para cantar — disse.
Pousou a harpa e pegou no fuso, mas passado pouco tempo largou-o e 

começou a andar de um lado para o outro.
— O que é que tens, rapariga? — perguntou Lot. — Estás tão agitada 

como um urso enjaulado!
— Estar sentada faz-me doer as costas, e essa carne que a minha tia 

quis que eu comesse acabou por me fazer dores de barriga.
Levou novamente as mãos aos rins e dobrou-se de repente como se 

estivesse com uma cãibra. Subitamente, soltou um grito assustado e Mor-
gause, que a observava, viu que a saia, demasiado comprida, fi cara escura e 
molhada, ensopada até aos joelhos.

— Oh, Morgaine, molhaste-te toda — exclamou Gareth —, és muito 
crescida para fazer chichi na roupa… a minha ama batia-me se eu fi zesse 
isso!

— Silêncio, Gareth — ordenou Morgause rispidamente e correu para 
junto de Morgaine, que continuava curvada e com a cara vermelha de es-
panto e vergonha.

— Está tudo bem, Morgaine — disse ela, agarrando-lhe o braço. — 
Dói-te aqui… e aqui? É o que eu pensava. Estás em trabalho de parto, é só 
isso, não sabias?

Mas como é que a rapariga podia saber? Era o primeiro e ela nunca 
fora pessoa para prestar atenção às conversas das mulheres, por isso não 
podia identifi car os sinais. Devia ter passado a maior parte do dia a sentir as 
primeiras dores. Chamou Beth e disse:

— Leva a duquesa da Cornualha para o aposento das mulheres e cha-
ma Megan e Branwen. E solta-lhe o cabelo; ela não pode ter nada com nós 
ou amarrado, nem a ela nem à roupa.

Afagando o cabelo de Morgaine, acrescentou:
— Quem me dera ter sabido disto mais cedo quando entrancei o teu 

cabelo… Vou já para baixo e fi co contigo, Morgaine.
Viu a rapariga sair, apoiando-se pesadamente no braço da aia. Disse a 

Lot:
— Tenho de fi car com ela. É o primeiro e vai ter medo, pobrezinha.
— Não há pressa — disse Lot espreguiçando-se. — É o primeiro. Vai 

fi car toda a noite em trabalho de parto e terás muito tempo para lhe segurar 
na mão — dirigiu à mulher um sorriso bem-humorado. — Estás com mui-
ta pressa de trazer ao mundo o rival do nosso Gawaine!

— O que queres dizer? — perguntou ela baixinho.
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— Que Arthur e Morgaine nasceram do mesmo ventre e que o fi lho 
dela está mais perto do trono que o nosso.

— Arthur é jovem — disse Morgause secamente — e tem muito tempo 
para ser pai de uma dúzia de fi lhos. Porque achas que vai precisar de um 
herdeiro?

Lot encolheu os ombros.
— O destino é caprichoso — disse. — Arthur tem uma vida encanta-

da no campo de batalha e não tenho a mínima dúvida de que a Senhora 
do Lago tem qualquer coisa que ver com isso, maldita seja. E Gawaine é 
muito leal ao seu rei. Mas o destino pode voltar as costas a Arthur e, se esse 
dia chegar, gostaria de saber que era Gawaine quem estava mais perto do 
trono. Pensa bem, Morgause; a vida de um recém-nascido não é segura. 
Farias bem em pedir à tua Deusa que o pequeno duque da Cornualha não 
respirasse duas vezes.

— Como é que eu podia fazer uma coisa dessas a Morgaine? É como 
se fosse minha fi lha!

Lot deu umas pancadinhas afetuosas no queixo da mulher e disse:
— És uma mãe dedicada, Morgause, e não gostaria que fosses diferen-

te. Mas duvido de que Morgaine esteja tão desejosa de ter uma criança nos 
braços. Ouvi-a dizer que gostava de se ter desembaraçado da criança…

— Estava doente e esgotada — disse Morgause zangada. — Julgas que 
eu não disse o mesmo quando estava cansada de arrastar por aí uma bar-
riga enorme? Todas as mulheres dizem coisas dessas nos últimos meses de 
gravidez.

— Mesmo assim, se o fi lho de Morgaine nascesse sem respirar, não me 
parece que ela o lamentasse. Nem tu o deverias fazer, é isto que estou a dizer. 

Morgause defendeu a sobrinha.
— Ela é boa para o nosso Gareth; faz-lhe bonecos e brinquedos e con-

ta-lhe histórias. Tenho a certeza de que será uma boa mãe.
— No entanto, não é do nosso interesse nem do interesse do nosso 

fi lho que Morgaine pense que o fi lho dela é herdeiro de Arthur — pôs o 
braço em volta da mulher. — Olha, queridinha, temos quatro fi lhos e de 
certeza que quando forem todos crescidos irão engalfi nhar-se uns nos ou-
tros — Lothian não é um reino assim tão grande! Mas se Gawaine fosse Rei 
Supremo haveria reinos sufi cientes para todos.

Concordou acenando com a cabeça. Lot não tinha amor a Arthur, tal 
como não tinha tido nenhum por Uther; mas nunca o tinha julgado assim 
tão cruel.

— Estás a pedir-me que lhe mate o fi lho mal nasça?
— Ela é nossa parente e minha hóspede, e por isso é sagrada. Não in-

vocaria a maldição de ser assassino de um familiar. Disse apenas que a vida 
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dos recém-nascidos é frágil, a não ser que tenham muito cuidado com eles, 
e se Morgaine tiver um parto difícil, seria bom que ninguém tivesse tempo 
para cuidar do bebé.

Morgause cerrou os dentes e afastou-se de Lot.
— Tenho de ir para junto da minha sobrinha. 
Lot sorriu quando ela se afastou.
— Pensa bem no que te disse, minha esposa.
Lá em baixo, na pequena sala, tinham acendido a lareira para as mu-

lheres; uma panela de caldo de aveia fervia ao canto da lareira porque ia ser 
uma noite muito comprida. Tinham espalhado palha nova. Morgause já ti-
nha esquecido, como acontece com todas as mulheres felizes com os fi lhos, 
o pavor do parto, mas ao ver a palha, os dentes cerraram-se-lhe e sentiu um 
calafrio percorrer-lhe a espinha. Tinham vestido a Morgaine uma camisa 
larga e o cabelo, solto, caía-lhe pelas costas. Andava de um lado para o ou-
tro apoiada no braço de Megan. Tudo tinha um ar de uma festa, e de facto 
era-o para as outras mulheres. Morgause dirigiu-se à sobrinha e pegou-lhe 
no braço.

— Anda, podes andar um bocadinho comigo, e Megan pode ir prepa-
rar as fraldas para o bebé.

Morgaine olhou para ela e Morgause pensou que os olhos da jovem 
pareciam os de um animal selvagem preso numa armadilha, à espera que a 
mão do caçador lhe cortasse o pescoço.

— Vai demorar muito, tia?
— Ora, ora, não deves pensar no que está para vir — disse carinho-

samente Morgause. — Pensa antes que tens estado em trabalho de parto 
durante todo o dia e que agora será tudo mais rápido.

Mas pensou: Não vai ser fácil para ela, é tão pequena e está tão re-
lutante em ter esta criança; sem dúvida que a espera uma noite longa e 
sofredora…

Nessa altura, lembrou-se de que Morgaine tinha a Visão e de que era 
inútil mentir-lhe. E acariciou-lhe a face pálida.

— Não importa, criança, tomaremos bem conta de ti. O primeiro fi lho 
é sempre mais demorado, não gostam de abandonar o conforto do ninho 
— mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Alguém trouxe uma 
gata para o quarto?

— Uma gata!? Sim, está ali uma, mas porquê, tia? — perguntou 
Morgaine.

— Porque, pequenina, se já viste uma gata a ter fi lhos, sabes que as 
gatas parem os fi lhos a ronronar e não a miar penosamente, e talvez se vis-
ses o prazer dela a dar à luz isso te ajudasse a sentir menos dores — disse 
Morgause afagando o pelo do animal. — É uma forma de magia para o 
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parto que se calhar não é conhecida em Avalon. Sim, podes sentar-te para 
descansar um bocadinho e pegar na gata ao colo.

Viu Morgaine afagar a gata num momento mais calmo, mas depois 
dobrar-se outra vez com as contrações e fê-la levantar-se e voltar a andar.

Enquanto conseguires aguentar… é mais rápido assim.
— Estou tão cansada, tão cansada… — disse Morgaine, gemendo um 

bocadinho.
Ainda vais fi car mais cansada depois disto acabar, pensou Morgause, 

mas limitou-se a aproximar e a envolver a jovem nos seus braços.
— Vamos. Apoia-te em mim, criança…
— És tão parecida com a minha mãe… — disse Morgaine, agarran-

do-se a Morgause, com o rosto contorcido, como se estivesse prestes a cho-
rar. — Quem me dera que a minha mãe aqui estivesse… — mordeu o lábio 
como que arrependida daquele momento de franqueza e começou a andar 
devagarinho de um lado para o outro no quarto cheio de gente.

As horas foram-se arrastando lentamente. Algumas das mulheres 
adormeceram, mas havia muitas para se revezarem a andar com Morgaine, 
que ia fi cando cada vez mais assustada e mais pálida à medida que o tempo 
passava. Nasceu o Sol, mas as parteiras ainda não tinham dito que Morgai-
ne se podia deitar na palha, apesar de estar tão esgotada que andava aos tro-
peções e mal conseguia pôr um pé à frente do outro. A dada altura dizia que 
tinha frio e enrolava-se no manto quente de peles, para logo a seguir o atirar 
para longe dizendo que estava a escaldar. Teve vómitos e vomitou repetidas 
vezes até só deitar bílis esverdeada; mas parecia não ser capaz de parar com 
os vómitos, apesar de a obrigarem a tomar beberagens quentes que engo-
lia sequiosamente. Mas voltava logo a vomitar, e Morgause, observando-a, 
com o espírito cheio do que Lot dissera, perguntava a si própria se o que 
ela fi zesse ou deixasse de fazer iria causar alguma diferença… podia muito 
bem acontecer que Morgaine não sobrevivesse àquele parto.

Por fi m, já não conseguia andar mais e deixaram-na deitar, ofegante e 
mordendo os lábios com as dores que se repetiam. Morgause ajoelhou-se 
ao lado dela, segurando-lhe na mão, enquanto as horas iam passando. Mui-
to tempo depois do meio-dia, Morgause perguntou baixinho:

— Ele… o pai da criança… era muito maior do que tu? Às vezes, quan-
do uma criança demora tanto tempo a nascer, isso signifi ca que sai ao pai e 
que é demasiado grande para a mãe.

Interrogava-se, como já o tinha feito antes, sobre quem seria o pai da-
quela criança. Tinha visto Morgaine olhar para Lancelet na coroação de 
Arthur; se Morgaine tivesse engravidado de Lancelet, isso podia muito bem 
explicar a razão por que Viviane tinha fi cado tão zangada e Morgaine tivera 
de fugir de Avalon. Em todos estes meses, Morgaine não tinha dito nada 
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sobre os motivos que a levaram a abandonar o templo nem sobre a criança; 
apenas que fora gerada nas fogueiras de Beltane. Viviane gostava tanto de 
Morgaine que não permitiria que tivesse um fi lho de um qualquer…

Mas se Morgaine, revoltando-se contra a sorte que lhe fora destinada, 
tivesse tomado Lancelet como amante ou o tivesse atraído para o bosque de 
Beltane, isso podia explicar porque é que a sacerdotisa escolhida de Vivia-
ne, a sua sucessora como Senhora do Lago, fugira de Avalon.

Mas Morgaine disse apenas:
— Não vi a cara dele; veio ter comigo como O-Dos-Chifres.
E Morgause soube, com os leves vestígios da Visão que possuía, que a 

jovem estava a mentir. Porquê?
As horas arrastaram-se. Morgause entrou uma vez no salão principal 

onde os homens de Lot jogavam ao cucarne. Lot estava sentado a ver, com 
uma das aias mais novas de Morgause ao colo e com a mão brincando dis-
traidamente com os seus seios. Quando Morgause entrou na sala a rapariga 
olhou-a apreensiva e começou a deslizar-lhe do colo, mas Morgause enco-
lheu os ombros.

— Fica onde estás, não precisamos de ti entre as parteiras, e esta noite, 
pelo menos, fi carei com a minha parente e não tenho tempo para disputar 
contigo o lugar na cama dele. Amanhã as coisas podem ser diferentes.

A jovem curvou a cabeça, corando. Lot disse:
— Como é que vão as coisas com Morgaine, queridinha?
— Nada bem — disse Morgause. — Comigo nunca foi assim tão difícil 

— depois exclamou com raiva — lançaste alguma praga à minha parente 
para que não se voltasse a levantar do leito do parto?

Lot abanou a cabeça.
— Neste reino és tu quem possui os encantamentos e as magias, senho-

ra. Não desejo mal nenhum a Morgaine. Deus sabe que a morte de uma 
tão linda mulher seria uma perda lamentável… e Morgaine é bastante bela, 
apesar da sua língua afi ada! Embora Morgaine, minha querida, pertença 
à linhagem mais nobre da tua família, a verdade é que torna o parto mais 
apetitoso…

Morgause sorriu afetuosamente ao marido. Fossem quais fossem os 
lindos brinquedos que escolhesse para a sua cama — e a rapariga ao seu 
colo era apenas mais um deles —, sabia que combinava perfeitamente com 
ele.

— Onde é que está Morgaine, mãe? — perguntou Gareth.
— Disse que hoje havia de esculpir-me outro cavaleiro para eu brincar!
— Está doente, fi lhinho — Morgause soltou um profundo suspiro, o 

peso da ansiedade caindo-lhe de novo em cima.
— Em breve estará boa — disse Lot —, e nessa altura terás um primi-
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nho para brincar contigo. Vai ser teu irmão adotivo e teu amigo. Temos 
um ditado que diz que os laços de parentesco duram três gerações e os de 
adoção sete e, como o fi lho de Morgaine vai ser as duas coisas, para ti será 
mais do que teu irmão.

— Vou fi car contente com um amigo — disse Gareth —, Agravaine 
faz troça de mim, chama-me pateta e diz que já sou muito crescido para 
cavaleiros de madeira!

— Bem, o fi lho de Morgaine será teu amigo quando for um bocadinho 
maior — disse Morgause. — Ao princípio vai ser como um cachorrinho 
ainda com os olhos fechados, mas daqui a um ano ou dois já terá idade 
para brincar contigo. A Deusa ouve as orações das criancinhas, fi lho, por 
isso tens de lhe rezar pedindo que te ouça, conceda saúde e um fi lho são 
a Morgaine e que a Deusa não lhe apareça sob a fi gura da Morte — e de 
repente começou a chorar.

Espantado, Gareth fi cou a olhar para a mãe que chorava, e Lot pergun-
tou:

— Ela está assim tão mal, meu amor?
Morgause acenou afi rmativamente, não havia necessidade de assustar 

a criança, e limpou os olhos com a túnica.
Gareth olhou para o alto e implorou:
— Por favor, Deusa querida, traz à minha prima Morgaine um fi lho 

forte para juntos podermos crescer e ser cavaleiros.
Morgause riu-se e afagou a cara rechonchuda.
— Tenho a certeza de que a Deusa ouvirá uma oração dessas. Agora 

tenho de voltar para junto de Morgaine.
Enquanto saía do salão, sentiu os olhos de Lot postos em si e lem-

brou-se do que ele lhe tinha dito anteriormente — que poderia ser melhor 
para todos se o fi lho de Morgaine não sobrevivesse.

Ficarei contente se Morgaine sobreviver a tudo isto, pensou e lamentou, 
pela primeira vez, ter aprendido tão pouca coisa das grandes magias de 
Avalon, agora que precisava de um encantamento ou de um feitiço qual-
quer que pudesse aliviar a luta pela sobrinha. Tinha-se tornado tão difícil, 
tão assustadoramente difícil para a jovem; os seus partos não tinham sido 
assim…

Voltou para o aposento das mulheres. As parteiras tinham feito Mor-
gaine ajoelhar-se na palha para ajudar a criança a escorregar do ventre; 
mas a jovem tombara para o chão como uma coisa sem vida, de modo 
que as duas parteiras tinham de a segurar para a manter direita. Soluça-
va, mordendo os lábios para não gritar, tentando ser corajosa. Morgaine 
ajoelhou-se à frente dela, na palha suja de sangue. Estendeu-lhe as mãos 
e Morgaine agarrou-as, olhando para Morgause quase sem a reconhecer.
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— Mãe! — gritou —, mãe, sabia que virias…
Então o rosto voltou a contorcer-se e atirou a cabeça para trás, a boca 

contraída em gritos abafados. Megan recomendou:
— Segure-a, minha senhora — não, por trás, assim, mantenha-a direi-

ta…
E Morgause, agarrando Morgaine por baixo dos braços, sentiu a rapa-

riga tremer, contrair-se e soluçar, enquanto lutava cegamente para escapar 
das mãos delas. Já não conseguia ajudá-las ou mesmo deixar que fi zessem 
o que era preciso fazer e gritava bem alto quando lhe tocavam. Morgause 
fechou os olhos, sem querer ver, segurando com todas as suas forças o cor-
po frágil de Morgaine que se contorcia. A jovem gritou outra vez: «Mãe! 
Mãe!», mas Morgause não sabia se chamava por Igraine ou pela Deusa. De-
pois caiu para trás nos braços de Morgause, quase inconsciente. Sentiu-se 
um cheiro forte de sangue no quarto e Megan levantou qualquer coisa es-
cura e engelhada.

— Olhe, senhora Morgaine — disse ela —, tem um lindo fi lho.
Depois inclinou-se sobre ele e respirou-lhe para dentro da boquinha. 

Ouviu-se um som agudo e zangado, o grito de um recém-nascido berrando 
com fúria, perante o mundo gelado em que tinha entrado.

Mas Morgaine jazia nos braços de Morgause, completamente exausta, 
sem conseguir sequer abrir os olhos e olhar para o fi lho.

O bebé tinha sido lavado e vestido. Morgaine tinha engolido uma taça de 
leite quente com mel e ervas para evitar a hemorragia e agora dormitava 
exausta, e nem estremeceu quando Morgause se inclinou e a beijou ao de 
leve na testa.

Viveria e fi caria boa, apesar de Morgause nunca ter visto uma mulher 
lutar tão duramente, sobreviver e ter um fi lho vivo. E a parteira disse que, 
depois de tudo o que foi necessário fazer para este nascer vivo, não era pro-
vável que Morgaine tivesse outro. O que, pensou Morgause, era bom. Com-
preendia agora que os seus partos, que não tinham sido fáceis, não tinham 
sido nada comparados com este.

Pegou na criança enfaixada e olhou para as feições pequeninas. Parecia 
estar a respirar bastante bem, apesar de às vezes, quando uma criança não 
chora logo e é preciso soprar-lhe para a boca, a respiração lhe voltar a falhar 
mais tarde e ela morrer. Mas tinha um tom rosado e saudável, até as unhi-
nhas minúsculas eram rosadas. Cabelo escuro, completamente liso, penu-
gem suave e escura nos bracinhos e perninhas — sim, era fi lho das fadas, 
como a própria Morgaine. De facto, podia ser fi lho de Lancelet e portanto 
estaria duplamente próximo do trono de Arthur.

Esta criança devia ser imediatamente entregue a uma ama de leite… 
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e então Morgause hesitou. De certeza que, quando Morgaine tivesse des-
cansado um pouco, quereria pegar e amamentar o fi lho; era sempre assim, 
por muito difícil que tivesse sido o parto. E quanto mais difícil, mais alegria 
parecia ter a mãe em amamentar o bebé; quanto maior fosse a luta, maior 
era o amor e o prazer, quando a criança era levada ao seio materno.

E então pensou nas palavras de Lot. Se eu quiser ver Gawaine no trono, 
esta criança é um obstáculo. Não tinha querido ouvir quando Lot o dissera, 
mas com a criança nos braços não conseguia evitar pensar que não seria 
uma coisa assim tão má se a criança fosse sufocada pela ama ou se estives-
se tão fraca que não conseguisse mamar. E se Morgaine nunca lhe tivesse 
pegado nem amamentado, não teria um desgosto muito grande; se fosse 
vontade da Deusa que ela não vivesse…

Só quero poupar-lhe sofrimento…
O fi lho de Morgaine, provavelmente de Lancelet, ambos da linha real 

de Avalon… se acontecesse qualquer coisa a Arthur, o povo aceitaria esta 
criança no trono.

Mas ela nem sequer tinha a certeza de que fosse fi lho de Lancelet.
E apesar de Morgause ter dado à luz quatro fi lhos, Morgaine era a me-

nina pequenina que ela cuidara e mimara como uma boneca que tinha tra-
zido nos braços; tinha-lhe escovado o cabelo, dado banho e dera-lhe pre-
sentes. Seria capaz de fazer isto ao fi lho de Morgaine?

E quem poderia dizer que Arthur não iria ter uma dúzia de fi lhos da 
sua rainha, fosse lá ela quem fosse?

Mas o fi lho de Lancelet… sim, o fi lho de Lancelet era ela capaz de 
abandonar à morte sem qualquer remorso. Lancelet era um parente tão 
próximo de Arthur como Gawaine, mas Arthur preferia-o, recorrendo em 
tudo a Lancelet. Tal como ela própria sempre vivera à sombra de Viviane, 
a irmã desprezada, preterida para Rainha Suprema — nunca perdoara a 
Viviane que tivesse escolhido Igraine para Uther —, assim também o leal 
Gawaine fi caria sempre à sombra de Lancelet, muito mais brilhante. Se 
Lancelet tinha brincado com Morgaine ou a tinha desonrado, ainda havia 
mais razão para o odiar.

Mas não havia motivo para Morgaine dar à luz o fi lho bastardo de 
Lancelet em segredo e com tanto sofrimento. Julgaria por acaso Viviane 
que o seu precioso fi lho era bom demais para Morgaine? Morgause tinha 
visto que a rapariga chorara em segredo durante todos esses longos meses; 
estaria doente de amor e de abandono?

 Viviane, maldita seja, usa vidas como se fossem ganizes que se podem 
deitar fora num jogo! Atirou Igraine para os braços de Uther sem qualquer 
consideração por Gorlois, reivindicou Morgaine para Avalon; irá também 
destroçar-lhe a vida?
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Se ao menos pudesse ter a certeza de que era o fi lho de Lancelet! Tal 
como lamentara, quando Morgaine estava em trabalho de parto, não co-
nhecer magia sufi ciente para aliviar a dor, também agora lamentava os seus 
frouxos conhecimentos. Quando vivia em Avalon, não tinha tido nem inte-
resse nem persistência para estudar o saber dos Druidas. No entanto, como 
protegida de Viviane, tinha aprendido uma ou outra coisa com as sacerdo-
tisas que a tinham acarinhado e estragado com mimos. Com a despreo-
cupação e o bom humor com que se dá prazer a uma criança, tinham-lhe 
mostrado alguns encantamentos e magias simples.

Bem, então iria usá-los agora. Fechou a porta do quarto e acendeu uma 
nova fogueira; cortou três cabelos da penugem sedosa que cobria a cabeça 
do bebé e, dobrando-se sobre Morgaine adormecida, cortou também al-
guns dos dela. Picou o dedo da criança com o alfi nete de cabelo, embalan-
do-a depois para calar o choro. A seguir lançou para o fogo ervas secretas 
juntamente com os cabelos e o sangue, murmurando uma palavra que lhe 
tinham ensinado, e fi cou a olhar para as chamas.

Conteve a respiração em silêncio, quando as chamas se contorceram, 
morreram e durante um breve instante um rosto olhou para ela — um ros-
to jovem, coroado de cabelos louros e sombreado por chifres que escure-
ciam uns olhos azuis tão parecidos com os de Uther…

Morgaine falara verdade quando dissera que ele tinha vindo até ela 
como o Deus chifrudo; contudo tinha mentido… Morgause devia ter com-
preendido; tinham, então, celebrado o Grande Casamento de Arthur antes 
da coroação. Teria Viviane planeado também isto, uma criança que nasces-
se das duas linhagens reais?

Houve um pequenino ruído atrás dela e, olhando para cima, viu que 
Morgaine conseguira levantar-se e estava de pé agarrada à cabeceira, o ros-
to pálido como a morte.

Os lábios mal se mexiam, só os olhos escuros, profundamente afunda-
dos nas órbitas pelo sofrimento, tremulavam das chamas para os objetos de 
feitiçaria que estavam no chão, à frente da lareira.

— Morgause, jura-me — se me amas, jura-me — que nunca dirás nada 
nem a Lot nem a ninguém! Jura ou amaldiçoar-te-ei com todas as maldi-
ções que conheço!

Morgause deitou a criança no berço e voltou-se para Morgaine, segu-
rando-a pelo braço e ajudando-a a voltar para a cama.

— Anda, deita-te, descansa, pequenina… temos de conversar sobre 
isto. Arthur! Porquê? Foi obra de Viviane?

Morgaine repetiu, ainda mais agitada:
— Jura que não dizes nada! Jura que nunca mais tornarás a falar disto! 

Jura! Jura!
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Os olhos brilhavam selvaticamente. Morgause, ao olhar para ela, re-
ceou que acabasse por ter um ataque de febre.

— Morgaine, fi lha…
— Jura! Ou amaldiçoo-te pelo Vento e pelo Fogo, pela Água e pela 

Terra…
— Não! — gritou Morgause, agarrando-lhe nas mãos, tentando acal-

má-la. — Estás a ver, eu juro, eu juro.
Não quisera jurar. Pensou: Devia ter recusado, devia falar disto a Lot… 

mas era demasiado tarde, agora tinha jurado… e Morgause não desejava 
ser amaldiçoada por uma sacerdotisa de Avalon.

— Agora deita-te e sossega — disse baixinho. — Tens de dormir, 
Morgaine.

A mulher mais nova fechou os olhos e Morgause sentou-se a acari-
ciar-lhe a mão e a pensar.

Aconteça o que acontecer, Gawaine é um homem de Arthur. Lot não te-
ria nenhuma vantagem com Gawaine no trono. Este — não interessa quantos 
fi lhos Arthur possa ter, este é o seu primogénito. Arthur foi educado como 
cristão e dá muita importância a ser rei dos cristãos; considera este fi lho do 
incesto como uma vergonha. Não faz mal nenhum conhecer o segredo de um 
rei. Até com Lot, apesar de o amar, fi z sempre questão de saber certos porme-
nores dos seus pecados e luxúrias.

A criança acordou e chorou. Morgaine, como acontece com todas as 
mães quando os fi lhos choram, abriu os olhos. Estava demasiado fraca para 
se mexer, mas murmurou:

— O meu fi lho… é o meu fi lho, Morgause? Quero pegar no meu fi lho.
 Morgause inclinou-se e começou a pôr a criança toda entrouxada nos 

braços dela. Então hesitou: se Morgaine pegasse uma vez na criança, iria 
querer amamentá-la, amá-la-ia, preocupar-se-ia com o seu bem-estar. Mas 
se fosse entregue a uma ama de leite, antes de ela lhe ver sequer a cara… 
bem, então não sentiria grande coisa e o bebé seria fi lho dos pais adotivos. 
E seria bom que o primeiro fi lho de Arthur, o fi lho que não se atreveria a 
reconhecer, fosse antes de mais leal para Lot e Morgause, como se fossem 
eles os seus pais verdadeiros; que os fi lhos de Lot fossem irmãos dele em vez 
de quaisquer outros fi lhos que Arthur pudesse ter quando casasse.

As lágrimas deslizavam fracamente pelo rosto de Morgaine. Implorou:
— Dê-me o meu bebé, Morgause, deixe-me pegar no meu fi lho, que-

ro-o…
Morgause respondeu terna, mas impiedosamente:
— Não, Morgaine. Estás muito fraca para que possas pegar-lhe e ama-

mentá-lo e — procurou apressadamente uma mentira que a rapariga, igno-
rante da sabedoria das parteiras, acreditasse —, se lhe pegares nem que seja 
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uma só vez, não mamará dos seios da ama, por isso tem de lhe ser entregue 
imediatamente. Podes pegar-lhe quando estiveres um pouco mais forte e 
ele se estiver a alimentar-se bem.

E apesar de Morgaine ter começado a chorar e a soluçar, enquanto es-
tendia os braços, Morgause levou a criança para fora do quarto.

Agora, pensou, será fi lho adotivo de Lot e teremos sempre uma arma 
contra o Rei Supremo. E garanti que Morgaine, quando estiver boa, se preo-
cupe pouco com ele e fi que satisfeita em deixar-mo.
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2

Gwenhwyfar, fi lha do rei Leodegranz, estava sentada no alto muro da 
horta, agarrando-se às pedras com as duas mãos e observando os 
cavalos no cercado, lá em baixo.

Atrás dela, exalava-se o cheiro doce dos vegetais e ervas da cozinha e 
das plantas que a mulher de seu pai usava para fazer remédios e poções. A 
horta era um dos seus sítios preferidos, talvez o único lugar ao ar livre de 
que Gwenhwyfar realmente gostava. Em geral, sentia-se mais segura dentro 
de casa, ou quando estava protegida pelos muros que rodeavam a horta e a 
tornavam quase tão segura como o interior do castelo Ali, em cima, do alto 
do muro, podia ver todo o vale, e era tão vasto que se estendia para além do 
que a vista podia alcançar… Por uns instantes, Gwenhwyfar voltou a olhar 
para a segurança da horta, pois as mãos tinham começado a picar-lhe de 
dormentes e sentia a respiração apertada na garganta. Ali, no alto do muro 
que rodeava o seu jardim, estava em segurança; se começasse outra vez a 
sentir aquele pânico aterrador, podia voltar-se, descer do muro e fi car de 
novo a salvo dentro do seu refúgio.

Uma vez, Alienor, a mulher do pai, perguntara-lhe exasperada, quan-
do dissera algo de parecido:

— A salvo de quê, criança? Os Saxões nunca vêm até tão longe para o 
Ocidente. Aqui onde estamos, no cimo da colina, podíamos vê-los a três 
léguas de distância se viessem… é, graças aos céus, a grande extensão de 
vista que aqui temos que nos protege!

Gwenhwyfar não conseguia explicar. Dito assim, tudo parecia razo-
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ável. Como é que ela podia explicar à sensata e prática Alienor que era o 
próprio peso de todo aquele céu e as terras imensas que a afl igiam? Não 
havia nada de que ter medo e era uma parvoíce sentir-se assustada.

Mas não era por isso que deixava de estar ofegante, respirar com di-
fi culdade, sentir a dormência que lhe subia da barriga até à garganta e as 
mãos suadas perdendo todo o tato. Todos se exasperavam com ela — o 
padre da família dizendo-lhe que lá fora só estavam as boas terras verdes 
de Deus, o pai gritando-lhe que não queria disparates de mulheres em casa 
— e por isso aprendera a nunca dizer nada em voz alta. Só no convento a 
haviam compreendido. Oh, o querido convento, onde se tinha sentido tão 
aconchegada como um rato no seu buraco, e sem nunca, nunca, ter de sair 
a não ser para os jardins cercados dos claustros. Gostaria de lá estar outra 
vez, mas agora era uma mulher adulta e a madrasta tinha fi lhos pequenos e 
precisava de Gwenhwyfar.

A ideia de se casar também a assustava. Mas nessa altura teria a sua 
própria casa, onde podia fazer o que lhe apetecesse e onde seria a senhora; 
ninguém se atreveria a fazer troça dela!

Lá em baixo os cavalos corriam, mas os olhos de Gwenhwyfar esta-
vam concentrados no homem esguio vestido de vermelho, com caracóis 
escuros ocultando a testa queimada do sol, que se movia no meio deles. 
Era tão veloz como os próprios cavalos. Compreendia muito bem a razão 
do nome que os inimigos Saxões lhe tinham dado: a Flecha dos Gno-
mos. Alguém lhe dissera em segredo que tinha sangue das fadas. Dava a 
si próprio o nome de Lancelet do Lago, e ela tinha-o visto no lago mági-
co, naquele dia em que se tinha perdido, na companhia daquela horrível 
mulher fada.

Lancelet apanhara o cavalo que queria; um ou dois dos homens do 
pai deram um grito de aviso e Gwenhwyfar soltou uma exclamação de 
terror, também ela quase a gritar de afl ição; aquele cavalo nem mesmo o 
rei montava, apenas um ou dois dos melhores treinadores. Lancelet, rin-
do, fez um gesto de desdém pelo aviso; deixou que o treinador se apro-
ximasse e segurasse o cavalo, enquanto lhe punha a sela. Ouviu a voz 
risonha dele.

— De que serviria montar um palafrém de senhora, que qualquer pes-
soa é capaz de conduzir com uma rédea de palha entrançada? Quero que 
vejam que, com rédeas de couro colocadas como estas, sou capaz de domar 
o cavalo mais selvagem que tiverem e transformá-lo num cavalo de batalha! 
Assim, deste modo — deu um jeito a uma fi vela algures debaixo do cavalo e 
depois içou-se só com uma mão. O cavalo empinou-se. Gwenhwyfar olha-
va de boca aberta, enquanto ele se inclinava sobre o cavalo, obrigando-o 
a baixar-se e dominando-o, fazia-o andar calmamente. O fogoso animal 
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espinoteou ladeando, e Lancelet fez sinal a um dos palafreneiros do rei para 
lhe dar uma lança comprida.

— Agora vejam… — gritou. — Supondo que aquele fardo de palha ali 
é um saxão que se dirige para mim com uma daquelas enormes espadas de 
gume cego que usam…

E impulsionou o cavalo que correu pelo cercado batendo as patas com 
força no chão; os outros cavalos espalharam-se, quando ele se abateu sobre 
o fardo de palha e o empalou com a lança comprida, sacando depois a es-
pada da bainha ao mesmo tempo que dava meia-volta, contendo o cavalo 
a meio-galope e girando a espada em grandes círculos. Até o rei recuou, 
quando ele se aproximou com o ruído de um trovão. Parou o animal em 
frente do rei, desmontou e fez uma vénia.

— Senhor! Peço-vos permissão para treinar cavalos e homens para que 
os possais conduzir na batalha quando os Saxões voltarem, derrotando-os 
como Arthur fez o verão passado em Celidon Wood. Temos tido vitórias, 
mas um dia haverá uma enorme batalha que decidirá para sempre se serão 
os Saxões ou os Romanos a governar esta terra. Andamos a treinar todos 
os cavalos que conseguimos arranjar, mas os vossos são melhores do que 
quaisquer outros que possamos comprar ou criar.

— Não jurei fi delidade a Arthur — exclamou o pai de Gwenhwyfar. 
— Uther era outra coisa; era um soldado experimentado e o homem de 
Ambrosius. Arthur pouco mais é do que um rapaz…

— Ainda acreditais nisso, depois das batalhas que ele ganhou? — 
perguntou Lancelet. — Está no trono há mais de um ano e é o vosso Rei 
Supremo, senhor. Quer tenhais ou não jurado, cada batalha que trava 
contra os Saxões protege-vos também. Cavalos e homens… é pouco o 
que pedimos.

Leodegranz concordou com um gesto de cabeça.
— Não é aqui o lugar para discutir a estratégia de um reino, Sir Lancelet. 

Vi o que conseguis fazer com o cavalo. É vosso, meu hóspede.
Lancelet fez uma profunda reverência e agradeceu formalmente ao rei 

Leodegranz, mas Gwenhwyfar viu que os olhos lhe brilhavam como os de 
um rapazinho deleitado. Gwenhwyfar perguntou-se quantos anos teria.

— Vinde até ao salão — disse o pai. — Beberemos juntos e far-vos-ei 
uma proposta.

Gwenhwyfar deslizou pelo muro e atravessou a correr a horta até à co-
zinha, onde a mulher do pai supervisionava as mulheres que trabalhavam 
no forno.

— Senhora, o meu pai está a chegar com Lancelet, o emissário do Rei. 
Vão querer comer e beber.

Alienor olhou para ela, surpreendida.
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— Obrigada, Gwenhwyfar. Vai-te arranjar e tu mesma poderás servir o 
vinho. Estou muito ocupada.

Gwenhwyfar correu para o quarto, enfi ou o seu melhor vestido por 
cima da simples túnica que trazia e pôs um colar de contas de coral em volta 
do pescoço. Desfez as tranças do cabelo louro e deixou-o cair todo ondu-
lado por causa de ter estado apertado nas tranças. Depois pôs o anelinho 
de ouro de donzela que costumava usar e desceu com passos comedidos 
movendo-se com leveza. Sabia que o vestido azul lhe fi cava melhor do que 
qualquer outro, por mais rico que fosse.

Foi buscar uma bacia de bronze, encheu-a com água quente da chaleira 
que estava pendurada ao pé do lume e espalhou pétalas de rosas lá dentro. 
Entrou no salão quando o pai e Lancelet estavam a chegar. Pousou a bacia, 
tirou-lhes os mantos e pendurou-os num cabide; depois aproximou-se e 
ofereceu-lhes a água perfumada para lavarem as mãos. Lancelet sorriu-lhe 
e ela percebeu que a reconhecera.

— Não nos encontrámos na Ilha dos Padres, senhora?
— Conheceis a minha fi lha, senhor?
Lancelet acenou afi rmativamente e Gwenhwyfar disse na sua vozinha 

mais tímida — tinha descoberto, há muito tempo, que desagradava ao pai 
se falasse com ousadia:

— Pai, ele ensinou-me o caminho para o meu convento quando me 
perdi.

Leodegranz sorriu-lhe indulgentemente.
— Minha cabecinha-de-vento, se dá três passos para lá da sua própria 

porta, perde-se logo. Bem, Sir Lancelet, que pensais dos meus cavalos?
— Já vos disse: são melhores do que quaisquer outros que possamos 

comprar ou criar — respondeu. — Temos alguns vindos dos reinos mou-
ros de Espanha que cruzámos com os póneis das terras altas; fi cámos com 
cavalos robustos e capazes de suportar o nosso clima, e também rápidos e 
corajosos. Mas precisamos de mais. Não conseguimos criar tantos. Vós ten-
des mais do que o sufi ciente e dir-vos-ei como os treinar para que os possais 
conduzir em combate…

— Não — interrompeu o rei. — Sou um homem velho. Não tenho 
qualquer desejo de aprender novos métodos de combate. Casei-me qua-
tro vezes, mas todas as minhas esposas anteriores tiveram apenas rapa-
zes doentes que morreram antes de serem desmamados e até, por vezes, 
antes de serem batizados. Tenho fi lhas; quando a mais velha casar, o ma-
rido comandará os meus homens nas batalhas, e poderá treiná-los como 
lhe apetecer. Dizei ao vosso Rei Supremo para vir cá e discutiremos o 
assunto.

Lancelet respondeu, um pouco secamente:
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— Senhor, sou primo e capitão do meu senhor Arthur, mas nem mes-
mo eu lhe digo o que deve fazer.

— Pedi-lhe então para vir ter com um velho que não quer afastar-se da 
sua lareira — disse o rei um pouco perversamente. — Se não vier por causa 
de mim, talvez venha para saber o que farei com os meus cavalos e com os 
guerreiros que os montarão.

Lancelet fez uma vénia.
— Certamente que virá.
— Arrumemos o assunto, então. Serve-nos um pouco de vinho, fi lha 

— disse o rei.
Gwenhwyfar aproximou-se timidamente e encheu duas taças com vi-

nho.
— Agora, vai, minha fi lha, para que eu e o meu hóspede possamos 

conversar.
Gwenhwyfar, mandada embora, esperou na horta até que um criado 

saiu e pediu o cavalo e a armadura do senhor Lancelet. O cavalo em que 
viera e o cavalo que o pai dela lhe tinha dado foram trazidos até à porta, e 
ela fi cou a observar na sombra do muro até que o viu a montar; depois saiu 
e fi cou à espera. O coração batia-lhe com força — iria ele achá-la demasia-
do atrevida? Mas ele viu-a e sorriu, e o sorriso dominou-lhe o coração.

— Não tendes medo desse cavalo grande e bravio? 
Lancelet abanou a cabeça.
— Minha senhora, não creio que jamais tenha sido parido um cavalo 

que eu não seja capaz de montar.
Ela disse, quase sussurrando:
— É verdade que dominais os cavalos com a vossa magia?
Ele atirou a cabeça para trás com uma risada sonora.
— De modo nenhum, senhora; não tenho magia. Gosto de cavalos, 

compreendo o jeito deles e o modo como funcionam as suas cabeças, nada 
mais. Será que pareço um feiticeiro?

— Mas… dizem que sois do sangue das fadas — disse ela, e o riso dele 
tornou-se mais grave.

— A minha mãe era de facto da velha raça que governou esta terra an-
tes da chegada dos Romanos ou mesmo das Tribos do Norte. É sacerdotisa 
na Ilha de Avalon e uma mulher muito sábia.

— Vejo que não quereis falar mal de vossa mãe — disse Gwenhwyfar 
—, mas as irmãs de Ynis Witrin diziam que as mulheres de Avalon eram 
bruxas malvadas que serviam os demónios…

Lancelet abanou a cabeça ainda com ar sério e disse:
— Não é verdade. Não conheço bem a minha mãe; fui educado noutro 

lugar. Temo-a tanto quanto a amo. Mas posso dizer-vos que não é uma mu-
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lher má. Colocou o meu senhor Arthur no trono e deu-lhe a espada para se 
erguer contra os Saxões. Parece-vos que isso é mau? Quanto à magia dela, 
só os ignorantes dizem que é uma feiticeira. A mim parece-me justo que 
uma mulher seja sábia.

Gwenhwyfar baixou a cabeça.
— Não sou sábia; sou muito estúpida. Com as irmãs apenas aprendi 

a ler com difi culdade o livro da Missa, que me disseram ser tudo o que eu 
precisava de saber, mais aquelas coisas que as mulheres aprendem — cozi-
nha e ervas, poções e ligar feridas…

— Para mim tudo isso seria um mistério maior do que treinar cavalos, 
que considerais magia — disse Lancelet com o seu grande sorriso. Depois 
inclinou-se da montada e tocou-lhe o rosto. — Se Deus for bom e os Saxões 
não aparecerem, durante algumas luas, voltarei a ver-vos quando regressar 
para o reino do Rei Supremo. Dizei uma prece por mim, senhora.

Afastou-se e Gwenhwyfar fi cou a olhá-lo, o coração a bater, só que des-
ta vez a sensação era quase agradável. Ele voltaria, ele queria voltar. E o 
seu pai tinha dito que ela haveria de casar com alguém que soubesse con-
duzir cavalos e homens na batalha; quem melhor do que o primo do Rei 
Supremo e seu capitão de cavalaria? Estaria a pensar casá-la com Lancelet? 
Sentiu-se corar de satisfação e felicidade. Pela primeira vez sentiu-se bonita, 
atrevida e corajosa.

Mas no interior do salão, o pai disse:
— Um belo homem, este Flecha dos Gnomos e hábil com os cavalos, 

mas bonito demais para que se lhe conceda mais do que isso.
Surpreendida com a sua coragem, Gwenhwyfar disse:
— Se o Rei Supremo fez dele o primeiro dos seus capitães, é porque 

deve ser o melhor dos guerreiros!
Leodegranz encolheu os ombros:
— Sendo primo do rei, difi cilmente poderia fi car sem um posto no 

exército. Terá ele tentado ganhar o teu coração… ou — acrescentou, com 
uma cara carrancuda que a assustou — a tua virgindade?

Ela sentiu-se corar outra vez e fi car desesperadamente irritada consigo 
própria.

— Não, é um homem de honra e o que me disse não foi mais do que 
aquilo que me poderia ter dito na vossa presença, Pai.

— Bom, não metas ideias nessa tua cabeça-de-vento — disse rude-
mente Leodegranz. — Podes olhar mais alto do que isso. Não passa de um 
dos bastardos do Rei Ban e sabe Deus de quem, de uma dessas donzelas de 
Avalon!

— A mãe dele é a Senhora de Avalon, a Grande Sacerdotisa do Povo 
Antigo — e ele mesmo é fi lho de um rei…
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— Ban de Benwick! Ban tem meia dúzia de fi lhos legítimos — disse 
o pai —, para quê casar com um capitão do Rei? Se tudo correr como eu 
estou a planear, vais casar com o próprio Rei Supremo!

Gwenhwyfar recuou, dizendo:
— Teria medo de ser a Rainha Suprema!
— Tens medo de tudo — disse o pai brutalmente. — É por isso que 

precisas de um homem que tome conta de ti, e o rei é melhor do que o ca-
pitão do rei! — Viu como os lábios dela tremiam e disse, outra vez calmo: 

— Vamos lá, minha fi lha, não chores. Deves ter confi ança em mim, 
eu é que sei o que é melhor para ti. É para isso que cá estou, para cuidar 
de ti e casar-te com um homem de confi ança que trate bem a minha linda 
cabecinha-de-vento.

Se se tivesse zangado com ela, Gwenhwyfar poderia ter-se mantido na 
sua rebeldia. Mas como posso queixar-me do melhor dos pais, que só quer o 
meu bem? pensou.
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Um dia, no início da primavera, um ano depois da coroação de 
Arthur, a senhora Igraine estava sentada no seu claustro inclinada 
sobre um conjunto de toalhas bordadas para o altar. Toda a vida 

gostara deste trabalho delicado, mas quando era jovem; mais tarde, casada 
com Gorlois, tinha estado sempre muito ocupada — como todas as mulhe-
res — com o trabalho de tecer, fi ar e costurar roupas para o marido. Como 
rainha de Uther com grande número de criados, pudera passar o seu tempo 
livre com bordados delicados e tecendo guarnições e fi tas de seda; e aqui no 
convento utilizava a sua arte para coisas úteis. Se não fosse isso, pensou um 
pouco pesarosamente, seria para ela o que era para tantas das freiras: tece-
ria apenas os vestidos escuros de lã lisa que todas elas, incluindo a própria 
Igraine, vestiam, ou então os linhos brancos e suaves, mas maçadores, para 
véus, coifas e toalhas de altar. Só duas ou três das irmãs sabiam tecer com 
sedas ou fazer bordados delicados, e Igraine era a mais hábil de todas.

Estava um pouco perturbada. Mais uma vez, naquela manhã ao sen-
tar-se junto do bastidor, pensara ter ouvido um grito e voltara-se de um sal-
to, sem se poder conter; parecia-lhe que algures Morgaine gritava «Mãe!» e 
era um grito de agonia e desespero. Mas o claustro estava vazio e silencioso 
em volta dela e, passado um instante, Igraine fez o sinal da cruz e voltou a 
sentar-se junto do trabalho.

No entanto… afastou resolutamente a tentação. Há muito que renun-
ciara à Visão como coisa do Demónio; não teria nada que ver com feitiça-
ria. Não acreditava que Viviane fosse má, mas os Velhos Deuses; de Avalon 
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estavam certamente aliados ao Diabo, ou não conseguiriam manter a sua 
força numa terra cristã. E ela tinha dado a fi lha a esses Velhos Deuses.

Nos fi nais do verão passado, Viviane tinha mandado uma mensagem 
dizendo: Se Morgaine está contigo, diz-lhe que está tudo bem. Preocupada, 
Igraine mandara resposta, dizendo que não via Morgaine desde a coroação 
de Arthur; pensara que estava em segurança em Avalon. A Madre Supe-
riora do convento tinha fi cado consternada com a ideia de um mensagei-
ro vindo de Avalon para uma das suas senhoras; mesmo quando Igraine 
lhe explicou que era uma mensagem da irmã, a senhora tinha continuado 
aborrecida e dissera fi rmemente que não podia haver idas e vindas, mesmo 
de mensagens entre elas e aquele lugar ímpio.

Igraine fi cara, então, profundamente preocupada — se Morgaine tinha 
deixado Avalon, devia ter tido uma disputa com Viviane. Era inaudito que 
uma sacerdotisa juramentada, da mais alta linhagem, deixasse a Ilha a não 
ser para tratar de assuntos referentes a Avalon. Que Morgaine tivesse par-
tido sem conhecimento ou autorização da Senhora era um facto tão sem 
precedentes que lhe gelava o sangue. Para onde poderia ela ter ido? Teria 
fugido com algum amante, estaria a viver uma vida sem lei, sem os ritos 
de Avalon ou da Igreja? Teria ido para junto de Morgause? Estaria morta 
em qualquer lado? No entanto, apesar de rezar constantemente pela fi lha, 
Igraine recusara resolutamente a tentação de usar a Visão.

Mesmo assim, durante grande parte do inverno, parecera-lhe que 
Morgaine andara a seu lado; não a pálida e sombria sacerdotisa que vira 
na coroação, mas a menina que tinha sido o único conforto, naqueles anos 
desesperados e solitários na Cornualha, da aterrorizada esposa-criança, 
mãe-criança que ela tinha sido. A pequena Morgaine, num vestido de aça-
frão e fi tas, uma criança séria, de olhos escuros, no seu manto vermelho; 
Morgaine com o irmãozinho nos braços — os seus dois fi lhos dormindo, a 
cabeça escura e a dourada muito juntas na mesma almofada. Quantas vezes 
perguntava a si própria se teria negligenciado Morgaine, depois de viver 
com o seu adorado Uther e lhe ter dado um fi lho e herdeiro para o reino? 
Morgaine não tinha sido feliz na corte, nem tinha tido muita estima por 
Uther. Fora por isso, assim como pela insistência de Viviane, que deixara 
que Morgaine fosse criada em Avalon.

Só agora é que se sentia culpada; não teria sido demasiado precipitada 
em mandar embora a fi lha para poder dar toda a atenção a Uther e aos 
fi lhos dele? Contra vontade, um velho ditado de Avalon ressoou-lhe no es-
pírito: A Deusa não derrama os seus dons sobre aqueles que os rejeitam… Ao 
mandar os fi lhos para longe, um para ser adotado (para segurança da pró-
pria criança, afi rmou a si mesma, lembrando-se de Arthur deitado, bran-
co como a morte, depois da queda que dera do garanhão) e a outra para 
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Avalon — ao mandá-los para longe, teria ela própria lançado a semente da 
perda? A Deusa não estaria disposta a dar-lhe outro fi lho porque ela tinha 
mandado embora o primeiro de tão boa vontade? Discutira isso com o seu 
confessor, mais de uma vez, e ele tranquilizara-a dizendo que tinha feito 
bem em mandar Arthur embora, pois, mais cedo ou mais tarde, todos os 
rapazes tinham de sair de casa. Mas, dissera ele, não devia ter mandado 
Morgaine para Avalon. Se a criança era infeliz na corte de Uther, devia tê-la 
mandado para a escola de um convento, em qualquer sítio.

Tinha pensado, depois de saber que Morgaine não se encontrava em 
Avalon, em mandar um mensageiro à corte do rei Lot para saber se lá esta-
va; mas, nessa altura, o inverno instalara-se a sério e cada dia era uma nova 
batalha contra o frio, as frieiras, a humidade horrível que se sentia em todo 
o lado; até as irmãs passaram fome no auge do inverno, partilhando a pou-
ca comida que tinham com os mendigos e os camponeses.

E certa vez, nas duras semanas de inverno, pensou ouvir a voz de 
Morgaine, chamando, chamando por ela angustiadamente: «Mãe! Mãe!» 
Morgaine, sozinha e aterrorizada? Morgaine a morrer? Onde, ah Deus, onde? 
Os dedos apertaram a cruz que, como todas as irmãs do convento, trazia à 
cintura. Senhor Jesus, protege-a e guarda-a, Maria, Mãe Divina, mesmo que 
seja uma pecadora e uma feiticeira… tem piedade dela, Jesus, como tiveste 
piedade de Madalena, que era pior do que ela…

Desolada, deu conta que uma lágrima caíra no lindo trabalho que es-
tava a fazer; podia deixar mancha. Limpou os olhos com o véu de linho e 
afastou o bastidor franzindo os olhos para ver melhor — ah, estava a fi car 
velha, de tempos a tempos fi cava com a vista turva, ou seriam as lágrimas 
que lhe enevoavam a visão?

Voltou a debruçar-se resolutamente sobre o seu bordado, mas o rosto 
de Morgaine parecia estar outra vez à sua frente e conseguia ouvir em ima-
ginação aquele grito desesperado, como se a alma de Morgaine estivesse a 
ser arrancada do corpo. Ela própria gritara assim pela mãe que mal con-
seguia recordar, quando Morgaine nascera… Gritariam todas as mulhe-
res pela mãe, na hora do parto? O terror dominou-a. Morgaine, naquele 
inverno desesperado, dando à luz algures… Morgause dissera um gracejo 
qualquer na coroação de Arthur, dizendo que Morgaine estava tão esquisi-
ta com a comida como uma mulher grávida. Contra vontade, Igraine deu 
por si a contar pelos dedos; sim, se assim fosse, Morgaine teria dado à luz 
no auge do inverno. E agora, mesmo naquela primavera suave, parecia-lhe 
ouvir de novo aquele grito; desejava ir para junto da fi lha, mas para onde, 
para onde?

Ouviu passos e uma tosse tímida; depois uma das jovens educadas no 
convento disse:
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— Senhora, tem visitas na nossa sala exterior. Um deles é um homem 
da Igreja, o arcebispo em pessoa!

Igraine pôs o bordado de lado. Afi nal não estava manchado; todas as 
lágrimas que as mulheres derramam nunca deixam marcas no mundo, pen-
sou com amargura.

— Porque é que o Arcebispo, entre todos os homens vivos, me quer 
ver?

— Ele não me disse, senhora, e não creio que o tenha dito à Madre Su-
periora — disse a rapariguinha bastante feliz por poder tagarelar um pouco 
—, mas não lhe mandou prendas para a igreja na altura da coroação do Rei 
Supremo?

Igraine tinha mandado de facto, mas não lhe parecia que o Arcebispo 
viesse falar com ela de um gesto de caridade já passado. Talvez quisesse 
qualquer coisa. Era raro os padres serem gananciosos em proveito próprio, 
mas todos os padres, especialmente os das igrejas ricas, ambicionavam 
ouro e prata para os seus altares.

— Quem são os outros? — perguntou, sabendo que a rapariguinha 
estava ansiosa por conversar.

 — Senhora, não sei, mas a Madre Superiora queria proibir um deles de 
entrar porque — os olhos arregalaram-se-lhe —, segundo o que ela disse, é 
um mágico e um feiticeiro e um Druida!

Igraine levantou-se.
— É o Merlim da Bretanha, é o meu pai e não é mágico, minha fi lha, 

mas sim um erudito treinado nas artes dos sábios. Até mesmo os padres 
da Igreja dizem que os Druidas são homens bons e nobres, e prestam culto 
com eles em harmonia, uma vez que reconhecem Deus em todas as coisas 
e Cristo como um dos muitos profetas de Deus.

A rapariguinha fez uma pequena cortesia, aceitando a correção, e 
Igraine arrumou o bordado e ajustou o véu em volta do rosto.

Quando entrou na sala exterior, viu não só o Merlim e um homem 
estranho e austero, com as roupas escuras que os homens da Igreja come-
çavam a adotar para se distinguirem dos laicos, mas também um terceiro 
homem que não reconheceu, mesmo quando se virou; por um instante foi 
como se olhasse para o rosto de Uther.

— Gwydion! — exclamou, emendando rapidamente — Arthur. Per-
doai-me. Esqueci-me.

Ter-se-ia ajoelhado perante o Rei Supremo, mas ele avançou rapida-
mente e impediu-a.

— Mãe, nunca se ajoelhe na minha presença. Proíbo-a.
Igraine fez uma reverência ao Merlim e ao Arcebispo de ar austero e 

severo.
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— Esta é a minha mãe, a rainha de Uther — disse Arthur, e o Arcebis-
po respondeu, esticando os lábios naquilo que Igraine supôs que deveria 
querer ser um sorriso.

— Mas agora ela tem uma honra superior, uma vez que é uma noiva 
de Cristo.

Difi cilmente uma noiva, pensou Igraine, apenas uma viúva que se refu-
giou na casa dele. Mas não disse nada e baixou a cabeça.

Arthur disse:
— Senhora, este é Patricius, Arcebispo da Ilha dos Padres, agora cha-

mada Glastonbury, que acabou de chegar.
— Sim, por vontade de Deus — disse o Arcebispo —, tendo recen-

temente expulsado todos os mágicos malignos da Irlanda, vim para os 
expulsar de todas as terras cristãs. Em Glastonbury encontrei um bando 
de padres corruptos, tolerando até o culto em comum com os Druidas, 
perante o qual Nosso Senhor, que morreu por nós, teria chorado lágrimas 
de sangue!

Taliesin, o Merlim, disse na sua voz suave:
— Ora, então, seríeis ainda mais duro do que o próprio Cristo, irmão? 

Pois ele, segundo me lembro, foi muito censurado por se juntar aos párias 
e pecadores e até mesmo aos cobradores de impostos e a mulheres como 
Madalena, quando teriam preferido um Nazareno como João Baptista. E 
por fi m, mesmo quando estava preso na cruz a morrer, prometeu ao ladrão 
que nessa mesma noite se juntaria a ele no Paraíso, não é assim?

— Acho que há demasiadas pessoas que ousam ler as Divinas Escri-
turas e que caem em erros exatamente como esse — disse Patricius com 
dureza. — Aqueles que têm pretensões quanto à sua sabedoria aprenderão, 
espero, a escutar os seus padres para as interpretações verdadeiras.

O Merlim sorriu gentilmente.
— Não posso associar-me a si nesse desejo, irmão. Perfi lho também a 

crença de que é vontade de Deus que todos os homens devem esforçar-se 
por encontrar a sabedoria em si próprios e não procurar obtê-la de outros. 
Os bebés talvez precisem que as amas lhes mastiguem a comida, mas os 
homens podem beber e comer da sabedoria, sozinhos.

— Vamos, vamos! — interrompeu Arthur sorrindo. — Não quero con-
trovérsias entre os meus dois conselheiros mais queridos. A sabedoria do 
Senhor Merlim é-me indispensável; foi ele quem me colocou no trono.

— Senhor — disse o Arcebispo —, foi Deus quem o lá colocou.
— Com a ajuda do Merlim — disse Arthur —, e eu jurei que ouviria sem-

pre os seus conselhos. Gostaria que eu cometesse perjúrio, padre Patricius? 
— Pronunciou o nome com o sotaque das terras do Norte onde fora educa-
do. — Vinde, Mãe, sentemo-nos e conversemos.
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— Primeiro deixa-me mandar vir vinho para se refrescarem após uma 
tão longa viagem a cavalo.

— Obrigado, Mãe, e se assim o quiser, mande também a Cai e a Gawaine 
que me acompanharam na viagem até aqui. Não quiseram que eu viesse 
sem guarda. Insistem em me prestar serviços de camareiros e gentis-ho-
mens, como se eu não conseguisse levantar uma mão sem ajuda. Posso 
bastar-me a mim próprio como qualquer soldado, apenas com a ajuda de 
um ou dois escudeiros vulgares, mas eles não o aceitam…

— Os teus companheiros terão o melhor — disse Igraine, e saiu para 
dar ordem para que fosse servida comida e bebida aos estranhos e a toda a 
comitiva.

Trouxeram o vinho para os hóspedes, que Igraine serviu.
— Como tens passado, meu fi lho?
Olhando-o com atenção, parecia dez anos mais velho do que o rapaz 

esbelto que fora coroado no verão anterior. Parecia ter crescido cerca de 
meio palmo e tinha os ombros mais largos. Tinha um corte vermelho na 
cara; já estava a fechar sem complicações, graças a Deus… bem, nenhum 
soldado podia escapar a uma ou duas feridas.

— Como vê, Mãe, tenho andado a combater, mas Deus poupou-me — 
disse ele. — E agora venho numa missão pacífi ca. Mas como tem passado 
aqui?

Ela sorriu.
— Oh, aqui nunca acontece nada — disse ela. — Mas tive uma men-

sagem de Avalon dizendo que Morgaine tinha deixado a Ilha. Está na tua 
corte?

Ele abanou a cabeça.
— Não, Mãe, eu não tenho uma corte digna desse nome — redarguiu. 

— Cai toma conta do meu castelo — tive de o obrigar porque ele preferia 
ir comigo para a guerra, mas ordenei-lhe que fi casse e conservasse a minha 
casa em segurança. E dois ou três dos velhos cavaleiros do Pai, demasiado 
idosos para cavalgarem, estão lá com as mulheres e os fi lhos mais novos. 
Morgaine está na corte de Lot — foi Gawaine quem me contou, quando o 
irmão, o jovem Agravaine, veio para o Sul, a fi m de lutar nos meus exérci-
tos. Disse que Morgaine fora fazer companhia à mãe; só a tinha visto uma 
ou duas vezes, mas estava bem e parecia bem-disposta; toca harpa para 
Morgause e toma conta das chaves do armário das especiarias. Deduzi que 
Agravaine estava encantado com ela.

Passou-lhe pelo rosto uma expressão de sofrimento e Igraine interro-
gou-se sobre o que seria, mas não disse nada.

— Deus seja louvado por Morgaine estar em segurança entre parentes. 
Tenho estado assustada por causa dela.
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Não era altura, principalmente com homens da Igreja presentes, de 
perguntar se Morgaine tinha tido um fi lho.

— Quando é que Agravaine veio para o Sul?
— Foi quase no outono, não foi, Senhor Merlim? 
— Creio que sim.
Então Agravaine não teria sabido de nada; ela também vira Morgaine e 

não suspeitara. Se é que de facto isso tinha acontecido a Morgaine e não era 
uma fantasia da sua imaginação.

— Bem, Mãe, vim para falar de assuntos de mulheres, já agora… pa-
rece que devo casar-me. Não tenho nenhum herdeiro a não ser Gawaine…

— Não gosto disso — disse Igraine. — Lot tem estado à espera disso 
todos estes anos. Não confi es no fi lho dele.

Os olhos de Arthur fl amejaram de raiva.
— Nem à senhora admito que fale assim do meu primo Gawaine, 

Mãe! É meu Companheiro juramentado, e gosto dele como do irmão que 
nunca tive, como gosto de Lancelet! Se Gawaine desejasse o meu trono, 
só precisava de ter afrouxado a sua vigilância por cinco minutos, eu teria 
o pescoço cortado e não este corte na cara, e Gawaine seria Rei Supremo! 
Confi ar-lhe-ia a vida e a honra!

Igraine estava atónita com a veemência dele.
— Então sinto-me contente por teres um companheiro tão leal e tão 

digno de confi ança, meu fi lho — com um sorriso cáustico, acrescentou: 
— Deve ser de facto um desgosto para Lot que os fi lhos te amem assim 
tanto!

— Não sei o que é que fi z para que me queiram tanto, mas querem, 
pelo que me considero abençoado.

— Sim — disse Taliesin —, Gawaine será fi rme e leal até à morte, 
Arthur, e para além dela, se Deus o quiser.

— Os homens não podem presumir conhecer a vontade de Deus… — 
disse austeramente o Arcebispo.

Taliesin ignorou-o e disse:
— Mais leal ainda do que Lancelet, Arthur, embora tenha pena de o 

dizer.
Arthur sorriu e Igraine pensou, com uma dor no coração, que possuía 

todo o encanto de Uther, também ele era capaz de inspirar uma grande 
lealdade nos seus seguidores! Como se parece com o pai!

Arthur disse:
— Vamos, zangar-me-ei até consigo, Senhor Merlim, se falar assim de 

um dos meus amigos mais queridos. Também confi aria a Lancelet a minha 
vida e a minha honra

O Merlim disse com um suspiro:
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— Oh, sim, podes confi ar-lhe a tua vida, disso estou certo… não tenho 
a certeza de que ele não falhe no teste fi nal, mas é verdade que ele te ama 
muito e guardará a tua vida com o sacrifício da dele.

Patricius disse:
— É certo que Gawaine é um bom cristão, mas não estou assim tão 

seguro de Lancelet. Virá um tempo, espero, em que toda essa gente, que se 
diz cristã e não o é, poderá ser desmascarada como adoradora do Demónio 
que realmente é. Seja quem for que não aceite a autoridade da Santa Ma-
dre Igreja sobre a vontade de Deus, será como disse Cristo: «Aqueles que 
não são por mim, são contra mim.» No entanto, há por toda a Bretanha 
pessoas que pouco mais são que pagãos. Enfrentei gente dessa em Tara, 
quando acendi os fogos Pascais num dos seus montes pagãos e os Druidas 
do rei não me puderam contrariar. Mas até na Ilha Santa de Glastonbury, 
onde caminhou José de Arimateia, encontro os próprios padres a adorar 
um poço sagrado! Isto é paganismo! Fechá-lo-ei nem que tenha de apelar 
para o próprio Bispo de Roma!

Arthur sorriu e respondeu:
— Não creio que o Bispo de Roma tenha a mais leve ideia do que se 

passa na Bretanha.
Taliesin disse com gentileza:
— Padre Patricius, faria um mau serviço ao povo desta ilha se lhes fe-

chasse o poço sagrado. É uma dádiva de Deus…
— É parte de um culto pagão — os olhos do Arcebispo brilhavam com 

o fogo austero do fanático.
— Vem de Deus — insistiu o velho Druida — porque não há nada nes-

te universo que não venha de Deus, e as pessoas simples precisam de sinais 
e símbolos simples. Se adoram Deus nas águas que fl uem da sua generosi-
dade, como é que isso poderá ser maléfi co?

— Ora, avô — disse Arthur —, Lancelet tem assim tanto encanto que 
receies que a minha noiva o ame a ele e não a mim?

Taliesin suspirou. Igraine retorquiu muito depressa:
— Irei, se a abadessa deste lugar me der licença.
A Madre Superiora, pensou ela, não lhe podia recusar autorização para 

assistir ao casamento do fi lho. E compreendeu que, passados tantos anos 
como rainha, não era fácil sentar-se sossegadamente atrás das paredes, 
aguardando notícias dos grandes acontecimentos que se desenrolavam no 
país. Talvez fosse esse o destino de todas as mulheres, mas ela iria evitá-lo 
tanto quanto possível.
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Gwenhwyfar sentiu a náusea familiar apertar-lhe o estômago; co-
meçou a pensar se antes de partir não teria de correr para a pri-
vada. O que faria se a vontade lhe viesse depois de ter montado 

e partido? Olhou para Igraine, alta e digna, muito parecida com a Madre 
Superiora do seu velho convento. Igraine parecera-lhe bondosa e maternal 
naquela primeira visita, um ano atrás, quando o casamento tinha sido com-
binado. Agora, que viera para acompanhar Gwenhwyfar à cerimónia do 
casamento, parecia austera e exigente, sem qualquer vestígio do terror que 
dominava Gwenhwyfar. Como é que podia estar tão calma? Gwenhwyfar 
aventurou-se a perguntar muito baixinho, espreitando os cavalos e a liteira 
que esperavam:

— Não tem medo? É tão longe…
— Medo? Ora, não — disse Igraine —, já fui a Caerleon muitas vezes e 

não é provável que os Saxões andem por estas estradas nesta altura. Viajar 
no inverno é difícil, com a chuva e a lama, mas é melhor isso do que cair 
nas mãos dos bárbaros.

Gwenhwyfar sentiu-se chocada e envergonhada, e apertou os punhos 
olhando para os seus pesados e feios sapatos de viagem.

Igraine estendeu a mão e agarrou a dela, afagando os dedos pequeninos.
— Esqueci-me de que nunca tinhas saído de casa antes, a não ser para 

ires e vires do teu convento. Estiveste em Glastonbury, não foi?
Gwenhwyfar assentiu com a cabeça.
— Quem me dera que estivesse a voltar para lá…
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Sentiu os olhos penetrantes de Igraine pregados nela e assustou-se; 
talvez a senhora soubesse como se sentia infeliz por ir casar com o fi lho 
e acabasse por não gostar dela… mas Igraine, segurando-lhe a mão com 
fi rmeza, apenas disse:

— Não me senti feliz quando me ia casar com o duque da Cornualha, 
não me senti feliz até ter a minha fi lha nos braços. E mal tinha completado 
quinze anos; já tens quase dezoito, não é verdade?

Agarrando-se à mão de Igraine, Gwenhwyfar sentiu-se menos aterro-
rizada; mas mesmo assim, ao passar o portão, pareceu-lhe que o céu por 
cima da cabeça era uma imensa ameaça, assustador, baixo e cheio de nu-
vens carregadas de chuva. O caminho em frente da casa era um mar de 
lama onde os cavalos tinham estado a patinhar. Agora estavam a ser dispos-
tos em ordem para cavalgar com mais homens do que Gwenhwyfar jamais 
alguma vez vira em toda a sua vida; gritavam e chamavam uns pelos outros, 
com os cavalos a relinchar e o pátio numa enorme confusão. Mas Igraine 
agarrava-lhe com força na mão e Gwenhwyfar, encolhendo-se, seguiu-a.

— Estou-lhe grata por me ter vindo escoltar, senhora… 
Igraine sorriu:
— Sou demasiado mundana. Gosto de uma oportunidade de viajar 

para fora das paredes do convento — deu uma larga passada para evitar 
um monte de excremento de cavalo que fumegava no meio da lama. — 
Cuidado com os pés, ali, fi lha… Olha, o teu pai pôs de lado estes dois lindos 
póneis para nós. Gostas de montar?

Gwenhwyfar abanou a cabeça e sussurrou:
— Pensava que podia ir de liteira…
— Ora, e podes, se assim quiseres — disse Igraine olhando-a admirada 

—, mas depressa fi carás farta, acho eu. Quando a minha irmã Viviane via-
java, costumava usar os calções de montar dos homens. Devia ter-te arran-
jado uns, apesar de na minha idade não parecer lá muito bem.

Gwenhwyfar fi cou muito vermelha.
— Não seria capaz — disse, estremecendo. — As mulheres estão proi-

bidas de usar roupas de homem, é o que dizem as Sagradas Escri…
Igraine soltou uma gargalhada abafada.
— O Apóstolo parecia saber muito pouco sobre o país do Norte. Faz 

muito calor onde ele viveu e ouvi dizer que os homens nesse país onde Nos-
so Senhor andou não conheciam calções e usavam túnicas compridas tal 
como alguns romanos ainda hoje usam. Julgo que isso quer apenas dizer 
que as mulheres não devem usar os trajes de um determinado homem e 
não que sejam proibidas de vestir roupas masculinas. E não há dúvida de 
que a minha irmã Viviane é a mais recatada das mulheres; é uma sacerdo-
tisa de Avalon.
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Gwenhwyrfar arregalou os olhos.
— É bruxa, senhora?
— Não, não, é uma mulher sábia entendida em ervas e medicina, e 

possui a Visão, mas fez um voto de nunca fazer mal nem a homem nem 
a animal. Nem sequer come carne. Vive tão austeramente como qualquer 
abadessa. Olha — disse apontando —, vem ali Lancelet, o companheiro 
principal de Arthur. Veio para nos escoltar e para levar os cavalos e os ho-
mens…

Gwenhwyfar sorriu e notou que corava.
— Conheço Lancelet. Veio cá mostrar ao meu pai o que era capaz de 

fazer com os cavalos.
— Sim — disse Igraine —, monta como um daqueles centauros de que 

os antigos costumavam falar, metade cavalo, metade homem!
Lancelet saltou do cavalo. Tinha o rosto tão vermelho do frio como 

o manto romano que vestia; trazia a gola levantada em volta do rosto. Fez 
uma reverência às senhoras.

— Senhora — disse, dirigindo-se a Igraine —, está pronta para partir?
— Acho que sim. Julgo que a bagagem da princesa já foi carregada 

naquela carroça — disse Igraine olhando para o enorme carro carregado 
até acima e coberto de peles: uma cama e acessórios, um enorme baú enta-
lhado, um tear grande e outro pequeno, potes e panelas.

— Sim. Só espero que não fi que atolada em toda esta lama — disse 
Lancelet, olhando para a junta de bois que a puxavam. — Não é com essa 
carroça que estou preocupado, mas com a outra — o presente de casamen-
to do Rei para Arthur — acrescentou sem entusiasmo, olhando para a se-
gunda carroça, muito maior do que a primeira. — Teria achado melhor 
mandar fazer uma mesa para a casa do Rei em Caerleon, se é que Uther não 
deixou mesas e mobílias sufi cientes — não que eu tenha má vontade contra 
a mobília de noivado da minha senhora — acrescentou com um rápido 
sorriso para Gwenhwyfar que fez com que a cor lhe subisse ao rosto —, mas 
uma mesa, como se o meu Senhor Arthur não tivesse mobília sufi ciente 
para o seu salão?

— Ah, mas a mesa é um dos tesouros do meu pai — disse Gwenhwyfar. 
— Foi uma presa de guerra de um dos reis de Tara, onde o meu avô o en-
frentou e lhe levou a melhor mesa que ele tinha no meio do salão… é re-
donda, está a ver, de modo que um bardo pode sentar-se no centro para 
cantar e os criados podem andar em volta para servir vinho ou cerveja. E 
quando recebia outros reis não precisava de os sentar com a preocupação 
das respetivas importâncias… por isso, o meu pai pensou que era apropria-
da para um Rei Supremo, que também tem de sentar os seus companheiros 
bem-nascidos, sem dar preferência a um ou a outro.
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— É de facto um presente real — disse Lancelet educadamente —, 
mas são precisas três juntas de bois para a puxar, senhora, e só Deus sabe 
quantos carpinteiros e marceneiros para a montar quando lá chegarmos, 
de modo que, em vez de viajarmos à velocidade de um grupo de cavalos, 
temos de nos arrastar à velocidade do boi mais lento. Ah, mas o casamento 
não poderá realizar-se antes de lá chegardes, minha senhora! — pôs a cabe-
ça de lado, à escuta, e depois gritou: 

— Vou já, homem! Não posso estar em todo o lado ao mesmo tempo! 
— fez uma vénia. — Senhoras, tenho de pôr este exército em movimento! 
Posso ajudar-vos a montar?

— Creio que Gwenhwyfar prefere viajar de liteira — disse Igraine. 
Com um sorriso, Lancelet disse:

— Ora, então é como se o Sol se escondesse por detrás de uma nuvem 
— mas fazei como vos aprouver, senhora. Espero que volteis a brilhar para 
nós outro dia. Talvez…

Gwenhwyfar sentiu-se agradavelmente envergonhada como sempre 
acontecia quando Lancelet fazia os seus lindos discursos. Nunca sabia se 
falava a sério ou se estava a brincar com ela. Subitamente, quando ele se afas-
tou a cavalo, sentiu-se outra vez assustada. Os cavalos enormes, à volta dela, 
hordas de homens que andavam de um lado para o outro — era como se 
de facto fossem o exército que Lancelet dissera, e ela nada mais do que uma 
peça de bagagem a que ninguém prestava atenção, quase como uma presa 
de guerra. Em silêncio, deixou Igraine ajudá-la a subir para a liteira, que es-
tava coberta de almofadas e de um tapete de pele, e enroscou-se a um canto.

— Deixo as cortinas da liteira abertas para termos um pouco de ar e de 
luz? — perguntou Igraine, instalando-se confortavelmente nas almofadas.

— Não! — disse Gwenhwyfar numa voz sufocada. — Eu… eu sinto-me 
melhor com elas fechadas.

Com um encolher de ombros, Igraine fechou as cortinas. Olhou para 
fora, através de uma pequena abertura, observando os primeiros cavaleiros 
que partiam, as carroças em fi la. Um dote real, de facto, todos estes homens. 
Cavaleiros com armas e equipamento para se juntarem aos exércitos de 
Arthur… era quase como o que ouvira contar sobre as legiões romanas.

Gwenhwyfar tinha a cabeça nas almofadas, a cara pálida e os olhos 
fechados.

— Estás agoniada? — perguntou Igraine espantada. Gwenhwyfar aba-
nou a cabeça.

— É que… é tão grande… — disse ela. — Tenho… tenho medo — 
sussurrou.

— Medo? Mas, minha querida fi lha… — Igraine calou-se e só passado 
um momento disse: 
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— Bem, em breve sentir-te-ás melhor.
Gwenhwyfar, com os braços cruzados sobre os olhos, mal deu por a 

liteira começar a mover-se; tinha conseguido alcançar aquele estado de se-
missonolência em que era capaz de controlar o pânico. Para onde é que ia, 
sob aquele imenso céu que tudo cobria, através de grandes pântanos e de 
tantos montes? O nó na barriga ia-se apertando cada vez mais. Ouvia à sua 
volta os sons dos homens e dos cavalos, um exército em marcha. Era apenas 
uma parte deste equipamento de cavalos, homens, arreios metálicos e uma 
mesa enorme. Era apenas uma noiva com tudo aquilo que lhe pertencia por 
direito — roupas, vestidos, joias e um tear e umas vasilhas de metal e alguns 
pentes e espadelas para bater o linho. Não era ela própria, não havia nada 
para ela, era apenas propriedade de um Rei Supremo, que nem se tinha 
dado ao trabalho de vir ver a mulher que lhe mandavam juntamente com 
todos aqueles cavalos e equipamento. Era mais uma égua, desta feita uma 
égua reprodutora para as cavalariças do Rei Supremo, na esperança de lhe 
vir a dar um varão real.

Gwenhwyfar pensou que morreria asfi xiada com a raiva que a sufo-
cava. Mas não, não devia zangar-se, não era próprio; a Madre Superiora 
dissera-lhe no convento que a tarefa de uma mulher era casar-se e ter fi lhos. 
Ela tinha querido fi car no convento como freira e aprender a ler e a fazer 
lindas letras com a pena e os pincéis hábeis, mas isso não era para uma 
princesa; tinha de obedecer à vontade do pai como se fosse a vontade de 
Deus. As mulheres tinham de ser particularmente cuidadosas no cumpri-
mento da vontade de Deus porque tinha sido através de uma mulher que 
a humanidade caíra no Pecado Original, e todas as mulheres tinham de 
estar cientes de que era tarefa delas expiar esse Pecado Original no Paraíso. 
Nenhuma mulher podia ser verdadeiramente boa, à exceção de Maria, a 
Mãe de Cristo; todas as outras eram más, nunca tinham tido oportunidade 
de fazer outra coisa que não fosse o mal. Era este o seu castigo por ser como 
Eva, pecadora, cheia de raiva e rebeldia contra a vontade de Deus. Murmu-
rou uma oração e voltou a deixar-se cair num estado de semiconsciência.

Igraine, resignando-se, apesar de ansiar por ar fresco, a viajar atrás 
das cortinas fechadas, interrogou-se sobre o que estaria a correr mal com 
a rapariga. Não dissera uma palavra contra o casamento — bem, também 
ela, Igraine, não se tinha revoltado contra o seu casamento com Gorlois; 
lembrando-se da criança zangada e assustada que fora, simpatizava com 
Gwenhwyfar. Mas porque é que a rapariga se havia de encafuar atrás de 
cortinas em vez de ir de cabeça levantada ao encontro da sua nova vida? De 
que é que tinha medo? Arthur parecer-se-ia assim tanto com um monstro? 
Não era a mesma coisa do que casar com um velho com o triplo da idade 
dela. Arthur era jovem e estava disposto a dispensar-lhe honra e respeito.
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Naquela noite dormiram numa tenda armada num lugar seco, cuida-
dosamente escolhido, ouvindo o vento e a chuva ululando e caindo com 
força. Igraine acordou uma vez a meio da noite e ouviu Gwenhwyfar a cho-
ramingar.

— O que é que se passa, fi lha? Estás doente?
— Não… senhora, acha que Arthur irá gostar de mim?
— Não há nenhuma razão para que não goste — disse gentilmente 

Igraine. — Decerto sabes que és linda.
— Sou? — na sua voz suave aquilo soava apenas a ingenuidade e não a 

um apelo consciente ou tímido para um cumprimento ou uma confi rma-
ção, como teria acontecido com outra. — A senhora Alienor disse que o 
meu nariz é demasiado comprido e que tenho sardas como uma vaqueira.

— A senhora Alienor… — Igraine lembrou-se de que devia ser cari-
dosa; Alienor não era muito mais velha do que Gwenhwyfar e dera à luz 
quatro fi lhos em seis anos. — Acho que se calhar ela é um pouco curta 
de vista. Tu és realmente linda. Tens o cabelo mais bonito que alguma 
vez vi.

— Não me parece que Arthur se preocupe com a beleza — disse 
Gwenhwyfar. — Nem sequer mandou saber se eu era vesga ou manca, se 
tinha um olho torto ou lábio leporino.

— Gwenhwyfar — disse gentilmente Igraine —, todas as mulheres são 
casadas pelo seu dote, mas um Rei Supremo tem também de se casar con-
forme os seus conselheiros lhe recomendam. Não te parece que ele passa as 
noites acordado a imaginar a sorte que o destino lhe reservou, e que te rece-
berá com gratidão e alegria por lhe trazeres beleza e bom feitio, assim como 
instrução? Estava resignado a aceitar o que tinha de aceitar, mas sentir-se-á 
muito feliz quando descobrir que não tens — como era? — lábio leporino, 
marcas de bexigas ou um olho torto. É jovem e não tem muita experiência 
com mulheres. E tenho a certeza de que Lancelet lhe disse que eras linda e 
virtuosa.

Gwenhwyfar respirou fundo.
— Lancelet é primo de Arthur, não é?
— É verdade. E fi lho de Ban de Benwick e de minha irmã, que é a 

Grã-Sacerdotisa de Avalon. Nasceu do Grande Casamento — sabes alguma 
coisa sobre isso? Na Bretanha Menor há pessoas que celebram os antigos 
ritos pagãos — disse Igraine. — Mesmo Uther, quando foi feito Rei Supre-
mo, foi levado à ilha do Dragão e coroado segundo os velhos ritos, apesar 
de não lhe terem exigido que casasse com a Terra; na Bretanha isso é feito 
pelo Merlim, que se sacrifi ca pelo rei se for preciso…

— Não sabia que esses velhos ritos pagãos eram ainda conhecidos na 
Bretanha. Arthur foi… foi coroado dessa maneira?
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— Se foi — disse Igraine —, não me disse. Talvez agora as coisas te-
nham mudado um pouco e esteja satisfeito por o Merlim ser apenas um 
dos seus mais importantes conselheiros.

— Conhece o Merlim, senhora?
— É meu pai.
— É mesmo? — Gwenhwyfar olhou-a intensamente na escuridão. — 

Senhora, é verdade que quando Uther Pendragon a procurou, antes de ser 
casada com ele, lhe apareceu disfarçado de Gorlois pelas artes mágicas do 
Merlim, de modo que se deitou com ele pensando que era o duque da Cor-
nualha e a senhora continuava a ser uma esposa casta e fi el?

Igraine pestanejou; ouvira rumores de histórias segundo as quais dera 
à luz o fi lho de Uther com uma pressa imprópria, mas esta nunca tinha 
ouvido.

— Dizem isso?
— Por vezes, senhora. Há histórias de bardos sobre isso.
— Bem, não é verdade — disse Igraine. — Trazia o manto e o anel de 

Gorlois que lhe tinha tirado quando lutaram — Gorlois era um traidor ao 
seu Rei Supremo e a sua vida estava condenada. Mas sejam lá quais forem 
as histórias que se contam, eu sabia perfeitamente que não era outro senão 
Uther.

Sentiu a garganta contrair-se; mesmo agora era como se Uther ainda 
estivesse vivo e andasse fora em campanha.

— Amava Uther? Então, não foi magia do Merlim?
— Não — disse lgraine —, eu amava-o, apesar de ao princípio ter pen-

sado que tinha decidido casar comigo por eu ser da antiga linhagem real de 
Avalon. E assim, estás a ver, um casamento feito para o bem do reino pode 
vir a ser feliz. Amava Uther; só te posso desejar a mesma sorte e que tu e o 
meu fi lho venham a amar-se assim.

— Também o espero.
Gwenhwyfar agarrou-se outra vez à mão de Igraine. Os dedos pare-

ceram a Igraine pequenos e suaves, facilmente esmagáveis, ao contrário 
dos dela, fortes e competentes. Não era uma mão para cuidar de crianças 
ou de homens feridos, mas para trabalhos delicados de agulha ou orações. 
Leodegranz devia ter deixado esta criança no convento e Arthur procurado 
esposa noutro lugar. As coisas seriam como Deus ordenasse; tinha pena do 
terror de Gwenhwyfar, mas também tinha pena de Arthur, com uma noiva 
tão infantil e tão receosa.

No entanto, ela também não era melhor quando fora mandada para 
Gorlois; talvez a força da rapariga viesse a crescer com os anos.

Aos primeiros raios de Sol, o acampamento começou a agitar-se pre-
parando-se para o dia da marcha que os levaria até Caerleon. Gwenhwyfar 
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tinha um ar pálido e débil e, quando tentou levantar-se, voltou-se para o 
lado e vomitou. Por instantes, Igraine teve uma suspeita pouco caridosa, 
depois afastou-a. A rapariga, enclausurada e tímida, estava apavorada de 
medo, nada mais. Interpelou-a energicamente:

— Disse-te que a liteira fechada te ia deixar agoniada. Hoje tens de 
montar a cavalo e apanhar ar, ou ver-te-emos chegar ao casamento com as 
faces pálidas em vez de rosadas.

E acrescentou em pensamento: E se eu tiver de viajar mais um dia por 
detrás de cortinas fechadas, fi carei maluca; seria realmente um casamento 
para não esquecer: a noiva doente e pálida e a mãe do noivo doida.

— Vamos, se te levantares e montares, Lancelet irá ao teu lado para 
tagarelar contigo e animar-te.

Gwenhwyfar entrançou o cabelo e até deu alguma atenção ao arranjo 
do véu; não comeu muito, mas bebeu um pouco de cerveja de cevada e 
guardou um bocado de pão no bolso dizendo que o comeria mais tarde, 
durante a viagem.

Lancelet estava levantado e em ação desde o alvorecer. Os olhos ilumi-
naram-se-lhe e sorriu quando Igraine lhe sugeriu: 

— Tens de cavalgar ao lado da minha senhora. Está melancólica, pois 
nunca tinha estado longe de casa.

— Será um prazer, senhora.
Igraine seguia atrás dos dois jovens, satisfeita por poder entregar-se so-

litariamente aos seus pensamentos. Como eram belos — Lancelet tão mo-
reno e animado e Gwenhwyfar toda dourada e branca. Arthur também era 
louro, os fi lhos iriam ser deslumbrantes. Deu-se conta, com uma certa sur-
presa, de que estava ansiosa por ser avó. Iria ser agradável ter criancinhas 
à volta, amimá-las e brincar com elas, mas crianças que não seriam dela, 
com quem não teria de se preocupar, agitar-se e enervar-se. Viajou num 
agradável devaneio; habituara-se a sonhar acordada no convento. Olhando 
para os jovens que cavalgavam lado a lado, à sua frente, viu que a rapariga 
dominava bem o cavalo, tinha as faces coradas e sorria. Tinha feito bem em 
mandá-la apanhar ar. E então viu como se olhavam.

Deus Meu! Uther olhava assim para mim quando eu era mulher de 
Gorlois — como se estivesse a morrer de fome e eu fosse alimento completa-
mente fora do seu alcance… O que é que pode vir a resultar disto, se eles se 
amarem? Lancelet é um homem de honra, e Gwenhwyfar, juraria, é virtuosa; 
por isso, o que é que poderá resultar a não ser infelicidade para ambos?

Depois censurou-se pelas suas suspeitas; cavalgavam a uma distância 
decente um do outro, não procuravam tocar a mão um do outro, sorriam 
porque eram jovens e estava um lindo dia; Gwenhwyfar seguia para o seu 
casamento e Lancelet levava cavalos e homens para o seu rei, seu primo e 



51  

seu amigo. Porque é que não haviam de estar felizes e falar um com o outro 
alegremente? Sou uma velha mal-intencionada. Mas continuava a sentir-se 
preocupada.

O que é que sairá daqui? Querido Deus, seria traição suplicar, por um 
momento, a Visao? E depois interrogou-se — haveria ainda alguma maneira 
honrosa para que Arthur pudesse desistir deste casamento? O Rei Supremo 
casar com uma mulher cujo coração já fora dado, isso seria uma tragédia. 
A Bretanha estava cheia de donzelas prontas a amá-lo e desposá-lo. Mas o 
dote estava pago, a noiva deixara a casa do pai, os reis vassalos e os súbditos 
estavam reunidos para assistir ao casamento do jovem Rei.

Igraine resolveu falar com o Merlim. Como conselheiro mais impor-
tante de Arthur, talvez pudesse impedir o casamento — mas seria possível, 
mesmo para ele, impedi-lo sem guerra e ruína? Seria também uma pena 
que Gwenhwyfar fosse publicamente rejeitada, na presença de toda a Bre-
tanha. Não, era demasiado tarde, o casamento tinha de se realizar como 
estava destinado. Igraine soltou um suspiro e seguiu de cabeça baixa, toda a 
beleza do dia tinha desaparecido completamente. Disse a si própria, zanga-
da, que todas as suas dúvidas e todos os seus receios não tinham signifi ca-
do, eram apenas divagações de uma velha sem fundamento; ou que todas 
estas fantasias eram enviadas pelo Diabo para que se sentisse tentada a usar 
a Visão, a que renunciara, e tornar-se outra vez um instrumento do mal e 
da feitiçaria.

No entanto, enquanto cavalgava, os olhos continuavam a dirigir-se 
para Gwenhwyfar e Lancelet e para a bruma quase visível que pairava entre 
eles, uma aura de fome, desejo e ansiedade.

Chegaram a Caerleon pouco depois do pôr-do-sol. O castelo fi cava 
numa colina, no sítio de uma velha fortaleza romana, e alguns dos velhos 
muros romanos continuavam ainda de pé — assemelhava-se muito, pen-
sou Igraine, com o que devia ter sido nos tempos de Roma. Por um mo-
mento, ao ver as encostas cobertas de tendas e de pessoas, interrogou-se, 
estonteada, se o castelo estaria cercado, mas depois compreendeu que toda 
aquela gente devia ter vindo assistir ao casamento do Rei Supremo.

Ao ver a multidão, Gwenhwyfar empalideceu e assustou-se outra vez. 
Lancelet tentava dar uma certa dignidade à longa coluna já muito desarti-
culada e Gwenhwyfar cobriu a cara com o véu e seguiu em silêncio ao lado 
de Igraine.

— É uma pena que tenham de te ver cansada e abatida da viagem — 
concordou Igraine —, mas olha, eis que Arthur vem ao nosso encontro.

A rapariga estava tão cansada que mal levantou a cabeça. Arthur, ves-
tindo uma comprida túnica azul, a espada na bainha vermelha preciosa-
mente trabalhada, balançando à cintura, parara para falar um momento 
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com Lancelet, que estava à cabeça da coluna; então, com a multidão de ho-
mens e cavaleiros abrindo alas para ele passar, aproximou-se de Igraine e de 
Gwenhwyfar.

Fez uma vénia à mãe.
— Fez boa viagem, senhora?
Mas já tinha levantado o olhar para Gwenhwyfar e Igraine viu como 

os seus olhos se abriam perante a beleza dela e quase conseguiu ler os pen-
samentos da jovem.

Sim, sou bela, Lancelet acha-me bela, fi cará o meu senhor satisfeito co-
migo?

Arthur estendeu a mão para a amparar quando desmontou; ela oscilou 
um pouco e ele estendeu-lhe os dois braços.

— Minha senhora e esposa, seja bem-vinda ao seu lar e minha casa. 
Que seja feliz aqui e que este dia seja tão alegre para si como o é para mim.

Gwenhwyfar sentiu o rubor subir-lhe ao rosto. Sim, Arthur era belo, 
pensou intensamente, com aquele cabelo louro e aqueles olhos cinzen-
tos, sérios e francos. Como parecia diferente da alegria e das brincadei-
ras impulsivas de Lancelet! E que diferença na forma como olhava para 
ela — Lancelet olhava-a como se fosse a estátua da Virgem no altar da 
igreja, mas Arthur olhava para ela sóbria e apreciativamente, como se ela 
fosse uma estranha e não estivesse muito seguro ainda se era amiga ou 
inimiga.

— Agradeço-lhe, meu marido e meu senhor. Como pode ver, trou-
xe-lhe o dote prometido em homens e cavalos…

— Quantos cavalos? — perguntou ele muito depressa.
Gwenhwyfar sentiu-se confundida. O que é que sabia ela sobre os pre-

ciosos cavalos dele? Teria ele de deixar assim tão claro que eram os cavalos 
e não ela que lhe interessavam naquele casamento? Pôs-se muito direita — 
era mais alta do que alguns homens, e para mulher tinha uma boa altura 
— e disse com dignidade:

— Não sei, meu senhor Arthur, não os contei. Tem de perguntar ao seu 
capitão. Estou certa de que Lord Lancelet lhe pode dizer o número exato, 
desde a última das éguas até ao último dos potros que ainda mamam.

Oh, grande rapariga! pensou Igraine vendo como a reprimenda fi zera 
a cor subir à cara de Arthur. Este sorriu contritamente:

— Perdoe-me, minha senhora, ninguém espera que a senhora se pre-
ocupe com essas coisas. Tenho a certeza de que Lancelet me dirá tudo no 
momento apropriado. Estava também a pensar nos homens que vieram 
consigo — parece-me correto que os saúde como meus novos súbditos, 
depois de saudar a senhora deles e minha rainha.

Por uns instantes, pareceu quase tão jovem como realmente era. Olhou 
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em volta, para a confusão de homens, cavalos, carroças, bois e vaqueiros e 
abriu os braços, impotente:

— Com toda esta balbúrdia, duvido de que me pudessem ouvir. Per-
mita-me que a acompanhe até aos portões do castelo.

Pegou-lhe na mão e levou-a pelo caminho, procurando os sítios mais 
secos.

— Receio que isto seja um lugar velho e triste. Era a fortaleza de meu 
pai, mas nunca cá vivi desde que cheguei à idade de me poder lembrar. Tal-
vez um dia, se os Saxões nos deixarem em paz durante algum tempo, pos-
samos encontrar um lugar mais apropriado para nosso lar, mas por agora 
temos de nos contentar com este.

Quando passaram pelos portões, Gwenhwyfar estendeu a mão e tocou 
na parede. Era pedra romana, grossa, segura, empilhada até grande altura 
e que parecia estar ali desde o princípio do mundo; aqui tudo estava em 
segurança. Passou o dedo quase carinhosamente pela parede.

— Acho que é lindo. Tenho a certeza de que será seguro… quero dizer, 
tenho a certeza de que serei feliz aqui.

— Assim o espero, senhora… Gwenhwyfar — disse ele, empregando 
o nome dela pela primeira vez e pronunciando-o com um sotaque estra-
nho.

De súbito, perguntou a si própria onde é que ele teria sido criado.
— Sou muito novo para estar à frente disto tudo — de todos estes ho-

mens e estes reinos. Ficarei muito contente por ter alguém que me ajude.
Ela apercebeu-se de que a voz lhe tremia, como se estivesse assustado 

— mas de que é que um homem podia ter medo neste mundo?
— O meu tio por afi nidade — Lot, rei de Orkney — é casado com 

Morgause, irmã de minha mãe. Lot diz que a esposa governa tão bem como 
ele quando anda na guerra ou em conselhos. Estou pronto a dar-lhe essa 
honra, senhora, e a deixá-la governar a meu lado.

O pânico voltou a apertar o estômago de Gwenhwyfar. Como é que ele 
podia esperar aquilo dela? Como é que uma mulher podia governar? O que 
é que lhe interessava a ela o que os bárbaros selvagens, estas tribos do Norte, 
faziam, ou as mulheres deles? Respondeu com uma vozinha a tremer:

— Não aspirava a tanto, meu senhor e meu rei.
Igraine disse com fi rmeza:
— Arthur, meu fi lho, em que é que estás a pensar? A rapariga cavalgou 

durante dois dias e está extenuada! Não é altura para discutir as estratégias 
de reinos com a lama da estrada ainda nos nossos sapatos! Peço-te, entre-
ga-nos aos teus camareiros e amanhã terás tempo sufi ciente para travares 
conhecimento com a tua noiva!

A pele de Arthur, pensou Gwenhwyfar, era mais clara do que a dela; já 
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era a segunda vez que o via corar como uma criança assustada. — Descul-
pe-me mãe; e a senhora também.

Levantou um braço, fazendo um sinal, e um jovem magro e moreno, 
com uma cicatriz na cara e um manquejar acentuado, aproximou-se deles.

— Cai, o meu irmão adotivo e meu camareiro — disse Arthur. — Cai, 
esta é Gwenhwyfar, minha senhora e tua rainha. Cai fez-lhe uma vénia, 
sorrindo:

— Estou ao vosso dispor.
— Como podes ver — disse Arthur —, a minha senhora trouxe os seus 

móveis e pertences. Senhora, dou-lhe as boas-vindas à sua casa. Dê a Cai 
todas as ordens que lhe aprouver sobre o lugar onde quer pôr as suas coisas. 
Peço-lhe que me dispense por agora. Tenho de ir tratar dos homens, dos 
cavalos e das armas.

Fez outra profunda reverência e Gwenhwyfar teve a impressão de lhe 
ver uma expressão de alívio no rosto. Perguntou-se se estaria desapontado 
com ela ou se o único interesse que tinha de facto naquele casamento era o 
dote de cavalos e homens, como ela tinha pensado. Bem, estava preparada 
para isso, mas uma receção mais pessoal teria sido agradável. Apercebeu-se 
de que o jovem da cicatriz a que ele chamara Cai estava à espera das suas 
ordens. Era simpático e respeitoso — não precisava de ter medo dele.

Suspirou, estendendo de novo a mão para tocar na parede, a fi m de se 
tranquilizar e fi rmar a voz de forma que quando falasse o fi zesse como uma 
rainha.

— Sir Cai, na maior das carroças está uma mesa irlandesa. É o presente 
de casamento de meu pai para o meu senhor Arthur. É um prémio de guer-
ra, muito antigo e muito valioso. Mande montá-la no maior dos salões de 
Arthur. Mas antes disso, por favor, mande arranjar um quarto para a minha 
senhora Igraine e chame alguém para a servir esta noite.

Sentiu-se vagamente surpreendida — pensou que falara exatamente 
como uma rainha. E Cai não pareceu relutante em aceitá-la como tal.

— As suas ordens serão cumpridas imediatamente, minha senhora e 
rainha.
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Durante toda a noite foram-se reunindo grupos de viajantes em fren-
te do castelo. Ainda mal tinha nascido o dia quando Gwenhwyfar 
olhou lá para fora, vendo toda a encosta da colina que levava ao 

castelo coberta de cavalos, tendas e multidões de homens e mulheres.
— Parece um festival — disse, voltando-se para Igraine, que partilhara 

a cama com ela na sua última noite de virgindade, e a mulher mais velha 
sorriu.

— Quando o Rei Supremo toma uma mulher por esposa, minha fi lha, 
é um festival mais importante do que qualquer outro nesta ilha. Olha, aque-
les homens são os súbditos de Lot de Orkney.

Pensou, mas não o disse em voz alta: Talvez Morgaine venha com ele. 
Quando era jovem costumava expressar em voz alta todos os pensamentos 
que lhe passavam pela cabeça, mas agora já não o fazia.

Como era estranho, pensou Igraine: durante todos os anos de fertilida-
de, a mulher é ensinada a pensar exclusivamente nos fi lhos. Se alguma vez 
chega a pensar nas fi lhas é para se lembrar de que, quando forem crescidas, 
irão para as mãos de outros, que estão a ser criadas para outra família. Seria 
apenas porque Morgaine tinha sido a primeira dos fi lhos que tinha fi cado 
sempre mais perto do seu coração? Arthur tinha regressado fi sicamente 
depois da sua longa ausência, mas — como acontecia com todos os homens 
— tinha-se distanciado tanto dela que já não havia maneira de transpor 
aquela distância. Mas — tinha descoberto isso na coroação de Arthur — es-
tava ligada a Morgaine por um laço espiritual que nunca se quebraria. Seria 
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apenas porque Morgaine partilhara a sua herança de Avalon? Era por isso 
que toda a sacerdotisa ansiava por ter uma fi lha que lhe seguisse as pisadas 
e nunca se afastasse dela?

— Tanta gente! — disse Gwenhwyfar. — Não sabia que havia tanta 
gente em toda a Bretanha.

— E tu vais ser a Rainha Suprema de todos eles… É assustador, eu sei. 
Também me senti assim quando casei com Uther.

E por um instante pareceu-lhe que Arthur tinha escolhido mal a sua 
rainha. Gwenhwyfar tinha beleza, sim, e bom feitio e educação, mas uma 
rainha deve ser capaz de ocupar o seu lugar no primeiro plano da corte. 
Talvez Gwenhwyfar fosse demasiado tímida e retraída.

Pondo a questão em termos mais simples, a rainha era a esposa do rei; 
não era apenas a anfi triã e guardiã da sua casa — qualquer camareira ou 
governanta o podia fazer —, era também, tal como a sacerdotisa de Ava-
lon, um símbolo de todas as realidades da vida, uma presença a lembrar 
de que a vida é mais do que combates, guerras e domínio. Era preciso não 
esquecer que o rei combatia para proteger aqueles que eram incapazes de 
combater: as mulheres grávidas, as crianças e as pessoas idosas e as avós. Na 
verdade, entre as tribos, as mulheres mais fortes tinham lutado ao lado dos 
homens — antigamente havia uma escola de guerra dirigida por mulheres 
—, mas desde o princípio da civilização tinha sido atribuição dos homens 
caçar para arranjar alimento e manter os invasores afastados do lar onde 
as mulheres grávidas, as crianças e os velhos se abrigavam; e era tarefa das 
mulheres conservar esses lares em bom estado. Tal como o Rei era unido 
à Grã-Sacerdotisa no casamento simbólico com a Terra como penhor que 
traria força ao seu reino, também a rainha, numa união similar com o rei, 
criava um símbolo da força central na retaguarda de todos os exércitos e das 
guerras — o lar e o centro pelos quais os homens juntavam as suas forças… 
Igraine abanou a cabeça impaciente. Todas estas coisas de símbolos e verda-
des interiores estariam bem numa sacerdotisa de Avalon, mas ela, Igraine, 
tinha sido rainha bastante tempo sem meditar em tais coisas e Gwenhwyfar 
teria tempo sufi ciente para se ocupar dessas ideias quando fosse velha e já 
não precisasse delas! Nestes dias civilizados, a rainha já não era uma sacer-
dotisa de aldeões que se ocupavam dos seus campos de cevada, assim como 
o rei não era o grande caçador que corria no meio de veados.

— Anda, Gwenhwyfar. Cai deixou algumas criadas para te servirem, 
mas como mãe do teu marido devo ser eu a vestir-te para o casamento, uma 
vez que a tua mãe não pode estar aqui para neste dia te aprontar.

A jovem parecia um anjo depois de vestida; à luz do Sol o lindo cabelo 
resplandecia como ouro, quase ofuscando o brilho da coroa que pusera. 
O vestido era de um tecido branco tão delicado como uma teia de aranha; 
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Gwenhwyfar disse a Igraine, com um orgulho envergonhado, que o tecido 
fora trazido de um país muito distante, mais longe ainda do que Roma, e 
era mais caro do que ouro. O pai tinha comprado uma porção para a pedra 
do altar da igreja, um bocado mais pequeno para envolver uma relíquia 
sagrada e reservara para ela uma porção de que tinha feito o vestido de 
casamento. E ainda sobrava tecido para uma túnica de festa para Arthur — 
era o presente de casamento dela para Arthur.

Lancelet apareceu para as conduzir à missa que antecederia o casa-
mento; o resto do dia podia ser todo dedicado à festa e à folia. Estava res-
plandecente no manto vermelho que já usara anteriormente, mas estava 
vestido para montar.

— Vais deixar-nos, Lancelet?
— Não — disse ele sobriamente, olhando apenas para Gwenhwyfar. — 

Num dos espetáculos de hoje os novos cavaleiros — e a cavalaria de Arthur 
— irão fazer uma demonstração do que sabem. Sou um dos cavaleiros que 
esta tarde vos irão mostrar esses jogos. Arthur acha que é altura de dar a 
conhecer os seus planos ao povo.

E Igraine apercebeu-se de novo daquela expressão desesperada e an-
siosa nos olhos dele quando olhava para Gwenhwyfar e do sorriso radioso 
da rapariga ao olhar para ele. Não conseguia ouvir o que diziam naquele 
momento, não tinha dúvida nenhuma de que eram inocentes. Mas eles não 
precisavam de falar. Igraine sentiu outra vez a terrível certeza de que aquilo 
não iria acabar bem e traria apenas sofrimento.

Percorreram os corredores, acompanhados pelos servos e pelos no-
bres que se lhes iam juntando quando passavam. Nos degraus da capela 
reuniram-se-lhe dois jovens que usavam, como Lancelet, longas penas ne-
gras nos chapéus. Gwenhwyfar lembrou-se de que Cai também trazia uma. 
Seria algum distintivo dos companheiros de Arthur?

Lancelet perguntou:
— Onde está Cai, irmão? Não devia estar aqui para escoltar a minha 

senhora até à igreja?
Um dos recém-chegados, um homem grande e pesado que, pensou 

Gwenhwyfar, tinha traços de Lancelet, disse:
— Cai e Gawaine estão a vestir Arthur para o casamento. Pensei que 

estivesses com eles, pois são os três como irmãos para Arthur. Mandou-me 
substituí-lo, como parente da senhora Igraine — senhora — disse fazendo 
uma vénia a Igraine —, será possível que não me reconheça? Sou o fi lho da 
Senhora do Lago. Chamo-me Balan e este é Balin, o nosso irmão de criação.

Gwenhwyfar acenou-lhes cortesmente com a cabeça. Pensou: Será pos-
sível que este Balan, grande e grosseiro, seja realmente irmão de Lancelet? É 
como se um touro dissesse que era irmão do mais belo dos garanhões meri-
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dionais! Balin, seu irmão de criação, era baixo, tinha a cara avermelhada, o 
cabelo tão amarelo como o de um saião. Usava também barba à moda dos 
Saxões.

— Lancelet, se desejar estar com o meu senhor e rei… — disse.
— Acho que deves ir ter com ele, Lancelet — comentou Balan com 

uma gargalhada. — Como acontece com todos os homens que vão casar, 
Arthur está muitíssimo nervoso. O nosso rei pode lutar no campo de ba-
talha como o próprio Pendragon, mas esta manhã, enquanto o estão a pre-
parar para a noiva, não parece mais do que o rapazinho, que na verdade é!

Pobre Arthur, pensou Gwenhwyfar, este casamento é um sofrimento 
ainda maior para ele do que para mim — pelo menos eu não tenho mais 
nada que fazer a não ser obedecer à vontade do meu pai e rei!

Achou graça, mas logo se dominou; pobre Arthur, tê-la-ia de a aceitar 
para bem do seu reino, mesmo que ela fosse de facto velha, feia e bexigosa. 
Era apenas outro dos seus penosos deveres, como comandar os seus ho-
mens nas batalhas contra os Saxões. Pelo menos dos Saxões sabia ele o que 
esperar!

Perguntou gentilmente:
— Meu senhor Lancelet, preferis estar junto do meu senhor Arthur?
Os olhos dele disseram-lhe claramente que não a queria deixar; ela ti-

nha aprendido, apenas num ou dois dias, a interpretar aquelas mensagens 
mudas. Nunca tinha trocado com Lancelet uma única palavra que não pu-
desse ser dita em voz bem alta, na presença de Igraine, do seu pai e de todos 
os bispos da Bretanha reunidos. Mas pela primeira vez, Lancelet pareceu 
dividido por desejos em confl ito.

— A última coisa que desejo é deixar a sua companhia, senhora, mas 
Arthur é meu amigo e meu primo…

— Deus me livre de alguma vez me meter entre vós — disse ela esten-
dendo a mão para que ele a beijasse. — Com este casamento o senhor passa 
também a ser meu fi el parente e primo. Vá ter com o meu senhor e rei e di-
ga-lhe — hesitou, espantada com a sua ousadia; seria próprio dizer aquilo? 
Que Deus os ajudasse a todos, dentro de uma hora seria mulher de Arthur, 
que interessava que parecesse demasiado ousado se o que dizia eram pala-
vras de preocupação pelo seu senhor? —, diga-lhe que lhe devolvo de bom 
grado o seu mais leal capitão e que o espero com amor e obediência, senhor.

Lancelet sorriu. Foi como se aquele sorriso tivesse esticado um fi o 
qualquer lá muito no interior dela, fazendo com que a sua boca esboçasse 
também um sorriso. Como é que se podia sentir assim como uma parte 
dele? Toda a sua vida parecia ter-se-lhe fi ltrado para os dedos com o toque 
dos lábios dele. Engoliu em seco e de repente percebeu o que estava a sentir. 
Apesar das suas mensagens conscienciosas de amor e obediência a Arthur, 



59  

parecia-lhe que seria até capaz de vender a própria alma se o tempo voltasse 
para trás e pudesse dizer ao pai que não casaria com mais ninguém a não 
ser com Lancelet. Era algo tão real como o Sol à volta dela e a relva debaixo 
dos seus pés, tão real — engoliu em seco outra vez —, tão real como Arthur, 
que estava a ser preparado naquele momento para o casamento, o que a 
obrigava a ir assistir à Santa Missa para se preparar.

Será isto uma das brincadeiras cruéis de Deus, que não soubesse o que 
sentia antes de ser demasiado tarde? Ou será um truque maldoso do Demó-
nio para me afastar do meu dever para com o meu pai e meu marido? Não 
ouviu o que Lancelet disse; teve apenas consciência de que lhe largara a 
mão e que lhe voltara as costas, afastando-se. Mal escutou as palavras de 
cortesia dos dois irmãos de criação, Balin e Balan — então, afi nal, qual de-
les era o fi lho da sacerdotisa do Lago? Balan, o irmão de Lancelet, mas tão 
parecido com ele como um corvo com uma grande águia.

Tomou consciência de que Igraine estava a falar com ela.
— Deixo-te com os companheiros, minha querida. Quero falar com o 

Merlim antes da missa.
Surpreendida, compreendeu que Igraine esperava que lhe desse licença 

para se afastar. A sua posição como Rainha Suprema era já uma realidade. 
Mal ouvia as palavras que dirigiu a Igraine, enquanto a mulher mais velha 
se retirava.

Igraine atravessou o pátio, murmurando desculpas às pessoas às quais 
ia de encontro, tentando alcançar Taliesin no meio da multidão. Toda a 
gente estava vestida com as roupas garridas dos dias de festa, mas ele vestia 
as suas habituais e austeras vestes cinzentas.

— Pai…
— Igraine, minha fi lha — Taliesin baixou os olhos para ela e Igraine 

sentiu-se intimamente confortada por o velho Druida se lhe dirigir como 
teria feito quando ela tinha catorze anos. — Julgava que estavas a fazer com-
panhia à noiva. Como é linda! Arthur encontrou um tesouro. Ouvi dizer 
que também é esperta e instruída, assim como piedosa, o que agradará ao 
bispo.

— Pai — disse Igraine baixando a voz para que ninguém na multidão 
a pudesse ouvir. — Tenho de lhe perguntar uma coisa: há alguma maneira 
honrosa de Arthur evitar este casamento?

Taliesin pestanejou consternado.
— Não, não creio. Não, quando está tudo preparado para os unir, depois 

da missa. Que Deus nos ajude, fomos todos enganados, será ela estéril, im-
pura ou… — o Merlim abanou a cabeça consternado. — A não ser que fos-
se secretamente leprosa, ou estivesse à espera de um fi lho de outro homem, 
não haveria qualquer maneira de o impedir; e mesmo assim não haveria 
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maneira de não provocar escândalo ou ofensa ou fi zesse de Leodegranz 
um inimigo. Porque é que perguntas, Igraine?

— Acredito que é virtuosa. Mas vi a maneira como olha para Lancelet e 
ele para ela. E, poderá resultar outra coisa que não seja infelicidade, quando 
a noiva está apaixonada por outro e esse outro é o maior amigo do noivo?

O Merlim olhou para ela com agudeza; os seus velhos olhos continua-
vam perspicazes como sempre.

— Oh, então é isso? Sempre achei que o nosso Lancelet tinha demasia-
do encanto e beleza para seu próprio bem. Mas é um rapaz honrado; pode 
ser que não sejam mais do que fantasias de jovens, e quando os noivos se ti-
verem tornado verdadeiramente marido e mulher, esquecerão ou pensarão 
nisso apenas com uma certa tristeza, como uma coisa que podia ter sido.

— Diria que tinha razão em nove de cada dez casos — disse Igraine. — 
Mas o senhor não os viu e eu vi.

O Merlim soltou outro suspiro.
— Igraine, Igraine, não estou a dizer que não tenhas razão, mas quan-

do tudo está feito, o que é que podemos fazer? Leodegranz sentir-se-ia tão 
insultado que declararia guerra a Arthur, e Arthur já tem demasiados desa-
fi os no seu reino — ou não ouviste falar daquele rei do Norte que mandou 
recado a Arthur dizendo que tinha arrancado as barbas de onze soberanos 
para fazer um manto para ele e que Arthur lhe devia pagar tributo ou viria 
arrancar também a barba de Arthur?

— O que é que fez Arthur?
— Ora, mandou dizer ao rei mais velho que quanto à barba dele, ainda 

mal crescera e não lhe serviria para o manto; mas que se quisesse podia 
vir tentar arrancar-lha, se conseguisse encontrar o caminho no meio dos 
cadáveres dos Saxões. E mandou-lhe a cabeça de um saxão — tinha aca-
bado de chegar de uma incursão contra eles — dizendo que a barba dele 
era melhor para forrar um manto do que a barba de um amigo ao lado do 
qual preferiria lutar. E, fi nalmente, disse que mandaria um presente a um 
rei companheiro, mas que não exigia tributos dos seus amigos e não pagava 
nenhum. Assim, acabou tudo em nada. Mas, como podes ver, Arthur não 
se pode dar ao luxo de ter mais inimigos, e Leodegranz seria bem perigoso. 
É melhor casar-se com a rapariga e quer-me parecer que eu diria a mesma 
coisa se ele a tivesse encontrado na cama com Lancelet — o que não acon-
teceu e não é provável que aconteça.

Igraine deu-se conta de que estava a torcer as mãos. — E o que é que 
vamos fazer?

O Merlim tocou-lhe levemente na face.
— Faremos o que sempre fi zemos, Igraine — o que devemos, o que 

Deus ordenar. Faremos o melhor que pudermos. Nenhum de nós embar-



61  

cou nesta viagem para encontrar a felicidade pessoal, minha fi lha. Tu, que 
foste criada em Avalon, sabes isso. Seja o que for que façamos para tentar 
criar o nosso destino, o fi m é com os deuses — ou, como sem dúvida o 
bispo preferiria que eu dissesse, com Deus. Quanto mais velho vou fi cando, 
mais certo estou de que pouco interessam as palavras que usamos para di-
zer as mesmas verdades.

— A senhora não fi caria contente se ouvisse essas palavras — disse 
atrás dele um homem moreno, de rosto magro, com roupas escuras, que 
tanto podiam ser as de um padre como as de um druida. Taliesin voltou-se 
e sorriu.

— No entanto, Viviane, tal como eu, sabe que são verdadeiras. Igrai-
ne, julgo que não conheces o mais recente dos nossos bardos principais. 
Trouxe-o cá para cantar e tocar no casamento de Arthur. Chama-se Kevin.

Kevin fez uma acentuada reverência. Igraine reparou que andava 
apoiado a um bordão esculpido; um rapaz de doze ou treze anos trans-
portava-lhe a harpa no estojo. Muitos bardos ou harpistas que não eram 
druidas eram cegos ou aleijados — era raro que nestes tempos de guerra 
dessem a um rapaz de corpo perfeito tempo e horas livres para aprender 
estas artes —, mas, geralmente, os Druidas escolhiam aqueles que tinham 
um corpo perfeito, assim como inteligência. Era raro que um homem com 
uma deformidade fosse autorizado a receber os ensinamentos dos Druidas 
— acreditava-se que os deuses assinalavam assim defeitos interiores. Mas 
teria sido imperdoavelmente grosseiro falar disto; pensou apenas que os 
seus dotes eram tão excecionais que fora aceite, apesar de tudo.

Ele fi zera com que ela desviasse a sua atenção do seu propósito, mas 
refl etindo, percebeu que Taliesin tinha razão. Não havia nenhuma manei-
ra de impedir aquele casamento sem um escândalo e provavelmente sem 
uma guerra. No interior do edifício de taipas que era a igreja brilhavam 
luzes e os sinos tinham começado a tocar. Igraine entrou na igreja. Taliesin 
ajoelhou-se formalmente; o mesmo fez o rapaz que transportava a harpa de 
Kevin, mas este não se ajoelhou — por um instante, Igraine perguntou-se 
se, não sendo cristão, estava a desprezar o serviço religioso, como Uther 
parecera certa vez fazer. Depois concluiu, vendo a difi culdade com que ele 
andava, que provavelmente tinha uma perna rígida e não a podia dobrar 
para se ajoelhar. Viu o bispo a olhar para ele de sobrolho franzido:

— Escutai as palavras de Jesus Cristo, Nosso Senhor — começou o bis-
po. — Vede, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, estarei 
entre eles, e seja o que for que pedirdes em meu nome ser-vos-á concedi-
do…

Igraine ajoelhou-se, cobrindo o rosto com o véu, mas consciente da 
presença de Arthur, que entrara na igreja acompanhado de Cai, Lancelet e 
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Gawaine, vestindo uma linda túnica branca e um manto azul, sem nenhum 
outro ornamento a não ser a fi na coroa de ouro da sua coroação e o ver-
melho e as joias na bainha da sua enorme espada. Era como se, sem olhar, 
conseguisse ver Gwenhwyfar, no seu frágil vestido branco, como Arthur, 
toda branca e dourada, ajoelhada entre Balin e Balan. Lot, magro e já a fi car 
grisalho, ajoelhou-se entre Morgause e um dos fi lhos mais novos, atrás dele 
— foi como se uma harpa tivesse tocado uma nota alta, proibida, no meio 
da cantilena do padre. Levantou a cabeça, cautelosamente, e tentou ver, sa-
bendo quem estava lá ajoelhado. O rosto e o vulto de Morgaine estavam 
escondidos atrás de Morgause.

No entanto, parecia-lhe que a podia sentir como uma nota errada na 
harmonia do serviço religioso. Depois de todos estes anos, estaria outra 
vez a ler o pensamento? Em qualquer caso, o que fazia uma sacerdotisa 
de Avalon na igreja? Quando Viviane a visitara e a Uther, nos anos em que 
estivera casada, a sacerdotisa, ou não comparecia ao serviço divino ou, se o 
fazia, escutava e observava com a atenção grave e educada que daria a uma 
criança que brincasse com as suas bonecas num dia de festa. Mas agora já 
conseguia ver Morgaine — tinha mudado, estava mais magra, mais bonita, 
vestida com simplicidade num vestido de fi na lã escura, com uma apropria-
da coifa branca na cabeça. Não estava a fazer nada; estava ajoelhada com a 
cabeça inclinada e os olhos baixos, uma imagem de respeitosa atenção. No 
entanto, parecia que até o padre conseguia sentir a rutura e a impaciência 
que emanavam dela; parou duas vezes e olhou para Igraine, apesar de lhe 
ser completamente impossível acusá-la de estar a fazer qualquer coisa me-
nos própria e inadequada, e, por isso, passados uns momentos continuou 
com o serviço.

Mas a atenção de Igraine também tinha sido interrompida. Tentou 
concentrar o espírito no serviço religioso, murmurou as respostas adequa-
das, mas não conseguia pensar nem nas palavras do padre, nem no fi lho 
que estava a casar, nem em Gwenhwyfar, que (conseguia sentir mesmo sem 
ver), sob a proteção do véu procurava Lancelet, ao lado de Arthur. Agora 
só conseguia pensar na fi lha. Quando o serviço religioso e o casamento 
estivessem acabados, vê-la-ia, e saberia onde é que ela tinha estado e o que 
lhe tinha acontecido.

Então, erguendo os olhos por um instante, quando o auxiliar do padre 
lia em voz alta a história das Bodas de Caná, olhou para Arthur; e viu que 
os olhos dele estavam, também, fi xos em Morgaine.
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Morgaine, sentada no meio das aias de Morgause, ouvia em silêncio 
o serviço religioso, de cabeça baixa e demonstrando uma atitude 
de respeito. Por dentro, toda ela era impaciência. Tanta tolice — 

como se uma obra construída pela mão do homem pudesse ser convertida, 
pelas palavras de um qualquer padre, num espaço para o espírito que não 
fora elaborado pelo homem. Os seus pensamentos corriam desordenada-
mente. Estava cansada do reino de Morgause; agora estava de novo à frente 
dos acontecimentos, e era como se tivesse sido tirada de um poço de águas 
paradas e atirada para um rio de águas velozes. Sentia-se outra vez viva. 
Mesmo em Avalon, por muito tranquilo e isolado que fosse, tinha tido a 
sensação de estar em contacto com o ritmo da vida. Mas entre as aias de 
Morgause sentia-se inútil, parada e sem préstimo. Sentia-se outra vez ati-
va, enquanto a seguir ao nascimento do fi lho tinha fi cado parada. Pensou 
por uns instantes no fi lhinho, Gwydion. Agora mal a conhecia; quando lhe 
pegava ao colo e o acarinhava chorava e esperneava para voltar para a mãe 
adotiva. Mesmo agora, a recordação dos bracitos dele à volta do seu pes-
coço fazia com que se sentisse fraca e arrependida, mas afastou a ideia de 
forma resoluta. A criança nem sequer sabia que era fi lho dela, cresceria a 
considerar-se um dos da ninhada de Morgause. Morgaine estava satisfeita 
por ser assim, mas não conseguia abafar o sofrimento que tal facto lhe pro-
vocava.

No entanto, imaginava que todas as mulheres sofriam quando tinham 
de deixar os fi lhos; mas tinham de o suportar, exceto as que tomaram con-
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ta do lar e se sentiam felizes por fazerem pelos fi lhos o que qualquer mãe 
adotiva ou criada podia fazer e não tinham outra tarefa mais importante a 
seu cargo. Até uma pastora tinha de deixar os fi lhos para tomar conta dos 
rebanhos, quanto mais uma rainha ou uma sacerdotisa. Até Viviane entre-
gara os fi lhos. Tal como Igraine.

Arthur era belo e másculo; crescera, os ombros alargaram — já não era 
o rapazinho esguio que viera ter com ela com a cara suja de sangue de vea-
do. Lá havia poder, não este recitar insípido dos feitos do Deus deles que se 
tinha metido em tudo, transformando a água em vinho, o que de qualquer 
modo seria uma blasfémia contra as dádivas da Deusa. Ou aquela histó-
ria quereria dizer que ao juntar um homem e uma mulher pelos laços do 
casamento o fermento do Espírito transformaria a sua cópula numa coisa 
sagrada, como no Grande Casamento? Para bem de Arthur, esperava que 
assim acontecesse com aquela mulher, fosse ela quem fosse. Do sítio onde 
se encontrava ajoelhada, atrás de Morgause, apenas conseguia ver uma 
mancha de cabelo louro-claro, coroado pelo dourado da coroa de noiva, e 
um vestido branco de um tecido invulgar, lindo e precioso, Arthur ergueu 
os olhos para a noiva e o seu olhar recaiu em Morgaine. Reparou que a 
expressão do rosto se alterava e teve a uma perceção súbita: Então, reconhe-
ceu-me. Não posso ter mudado assim tanto como ele, que passou de rapaz a 
homem, e eu — eu era já uma mulher e não me modifi quei tanto como isso.

Esperava que a noiva de Arthur o amasse e que ele também lhe retribu-
ísse. Na sua mente ecoavam as palavras desoladas de Arthur: Durante toda 
a minha vida, lembrar-me-ei sempre de ti, amar-te-ei e abençoar-te-ei. Mas 
não podia ser assim. Era preciso esquecer, era preciso que visse a Deusa na 
esposa que escolhera. Lá estava Lancelet ao lado dele. Como é que os anos 
tinham modifi cado e amadurecido tanto Arthur e deixassem Lancelet na 
mesma, sem nenhuma alteração? Não, também ele tinha mudado: parecia 
triste, tinha uma cicatriz no rosto que lhe subia até ao cabelo e lhe deixara 
uma pequena mancha branca. Cai, mais magro e mais curvado e o man-
quejar mais acentuado, olhava para Arthur como um cão dedicado olha 
para o dono. Meio esperançosa, meio assustada, Morgaine olhou em volta 
para ver se Viviane tinha vindo ao casamento de Arthur como viera à sua 
coroação. Mas a Senhora do Lago não estava lá. Ali estava o Merlim, de 
cabeça grisalha inclinada como se estivesse a rezar, e por detrás dele, de pé 
— uma fi gura alta, com demasiado juízo para dobrar o joelho perante esta 
pantomima estúpida —, estava Kevin, o Bardo; assim é que era!

A missa chegara ao fi m. O bispo, um homem alto, de ar ascético e rosto 
sombrio, estava a proferir as últimas palavras. Até Morgaine baixou a ca-
beça — Viviane tinha-lhe ensinado a mostrar algum respeito, mesmo que 
aparente, pelas manifestações de fé alheias, visto que, como ela dizia, toda a 
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fé pertencia aos deuses. A cabeça de Kevin era a única que não se curvara, 
mantinha-a orgulhosamente erguida. Morgaine desejou ter a coragem de 
se levantar e fi car ao lado dele, de cabeça levantada. Porque é que Arthur 
se mostrava tão reverente? Não tinha feito um juramento solene de ter a 
mesma consideração por Avalon que tinha pelos padres? Viria o dia em 
que ela, ou Kevin, teriam de lembrar a Arthur essa promessa? Certamente 
que aquele anjo branco e religioso com quem ia casar não iria fazer nada 
para ajudar. Deviam ter casado Arthur com uma mulher de Avalon; não 
seria a primeira vez que uma sacerdotisa consagrada se unia a um rei. A 
ideia abalou-a e sufocou a sua confusão com uma imagem rápida de Raven 
como Rainha Suprema. Pelo menos teria a virtude cristã do silêncio… 
Morgaine baixou a cabeça e mordeu o lábio, com receio de desatar a rir alto.

Acabou a missa. As pessoas começaram a sair em direção à porta. Arthur 
e os companheiros fi caram onde estavam, e, a um gesto de Cai, Lot e Mor-
gause aproximaram-se, com Morgaine atrás. Viu que Igraine, o Merlim e o 
harpista, silencioso, também fi cavam. Levantou os olhos e encontrou os da 
mãe; percebeu, de forma tão clara como se fosse a Visão, que se não fosse a 
presença do bispo seria agora mesmo apertada pelos braços da mãe. Corou 
levemente, desviando o olhar dos olhos ansiosos de Igraine.

Pensara o menos que pudera em Igraine, consciente de que na sua 
presença deveria guardar a única coisa que Igraine jamais poderia saber: 
quem era o pai do seu fi lho… Uma vez, durante aquela longa e desesperada 
luta que mal conseguia recordar, julgara ter gritado como uma criança pela 
mãe, mas nunca tivera a certeza. Mesmo agora, receava qualquer contacto 
com a mãe que outrora possuíra a Visão e conhecia os hábitos de Avalon; 
Morgaine até podia deixar de lado o seu treino de infância e a culpa, mas 
iria Igraine censurá-la por aquilo que, afi nal de contas, não tinha sido pro-
priamente da sua vontade?

Lot aproximou-se e dobrou o joelho perante o Rei Supremo, e Arthur, 
com uma expressão séria e bondosa no rosto jovem, levantou Lot e bei-
jou-o nas duas faces.

— Estou satisfeito por ter podido vir ao meu casamento, tio. Sinto-me 
feliz por ter um amigo e parente tão fi el a guardar o litoral norte, e o seu 
fi lho Gawaine é um amigo e o mais íntimo dos companheiros. E a si, tia, 
devo-lhe um agradecimento por me ter dado o seu fi lho para meu leal 
companheiro.

Morgause sorriu, ainda era bela, pensou Morgaine — muito mais do 
que Igraine.

— Bem, majestade, em breve terá motivos para voltar a agradecer-me, 
pois tenho fi lhos mais novos que não falam noutra coisa a não ser do mo-
mento em que poderão vir a servir o Rei Supremo.
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— Serão tão bem-vindos como o irmão mais velho — disse Arthur de-
licadamente e olhando para trás de Morgause, para onde Morgaine estava 
ajoelhada.

— Bem-vinda, irmã. Aquando da minha coroação, fi z-te uma promes-
sa que vou agora cumprir. Vem.

Estendeu-lhe a mão. Morgaine levantou-se sentindo o aperto da mão 
dele e a tensão nele contida. Não a olhou, mas levou-a por entre as pesso-
as, até onde a jovem vestida de branco estava ajoelhada envolta na nuvem 
dourada dos seus cabelos.

— Minha senhora — disse suavemente, e por um instante Morgaine 
não teve a certeza para qual delas é que ele estava a falar; olhava de uma 
para a outra e, quando Gwenhwyfar se levantou e ergueu os olhos, o seu 
olhar cruzou-se com o de Morgaine num choque de reconhecimento ime-
diato.

— Gwenhwyfar, esta é a minha irmã Morgaine, duquesa da Cornua-
lha. É meu desejo que seja a primeira entre as suas damas, pois é quem tem 
a mais alta posição entre elas.

Morgaine viu Gwenhwyfar humedecer os lábios com a ponta da língua 
rosada, como a de uma gatinha.

— Meu senhor e rei, eu e a senhora Morgaine já nos encontrámos. 
— O quê? Onde? — perguntou Arthur sorrindo. Morgaine respondeu, 

também pouco à vontade: 
— Quando ela andava na escola num convento em Glastonbury, meu 

senhor. Perdeu-se nas brumas e acabou por ir ter às margens de Avalon.
Tal como naquele dia tão distante, de súbito pareceu que qualquer 

coisa cinzenta e triste, como cinzas, tinha coberto e sufocado o lindo dia. 
Morgaine sentiu-se, apesar do seu lindo vestido e do véu maravilhosamente 
tecido, como se fosse uma criatura grosseira, anã, terrena, perante a bran-
cura etérea e o dourado precioso de Gwenhwyfar. Aquilo durou apenas um 
instante e Gwenhwyfar deu um passo em frente e abraçou-a, beijando-a 
na face como era devido a uma parente. Morgaine, retribuindo o abraço, 
sentiu que Gwenhwyfar era frágil como um vidro delicado, ao contrário 
da sua solidez de madeira; sentiu que recuava, tímida e constrangida, para 
não sentir Gwenhwyfar encolher-se na sua frente. Os lábios pareceram-lhe 
ásperos perante a suavidade da face da outra rapariga.

Gwenhwyfar disse baixinho:
— Receberei com alegria a irmã do meu senhor e esposo, minha se-

nhora da Cornualha — posso tratá-la por Morgaine, irmã?
Morgaine soltou um profundo suspiro e murmurou:
— Como quiser, minha senhora.
Mal acabou de proferir estas palavras, sentiu que não tinha sido muito 
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elegante, mas não sabia o que poderia ter respondido. De pé, ao lado de 
Arthur, ergueu os olhos e viu que Gawaine a olhava com um leve franzir de 
sobrolho. Lot era cristão apenas porque lhe era conveniente, mas Gawaine 
era genuinamente devoto na sua maneira de ser. O seu olhar desaprovador 
fez com que Morgaine fi casse tensa; tinha tanto direito de estar ali como o 
próprio Gawaine. Seria divertido ver alguns daqueles empertigados com-
panheiros de Arthur perderem as boas maneiras à volta de uma fogueira 
de Beltane! Bem, Arthur jurara honrar o povo de Avalon, assim como os 
cristãos que pudessem vir ainda a aparecer na corte. Talvez fosse por essa 
razão que ela própria lá estava.

— Espero que sejamos amigas, senhora — adiantou Gwenhwyfar. — 
Lembro-me de que a senhora e o senhor Lancelet me indicaram o caminho 
quando me perdi naquelas brumas pavorosas — ainda estremeço com a 
recordação daquele lugar horrível —, continuou ela erguendo os olhos para 
Lancelet, que estava de pé atrás de Arthur.

Morgaine, em consonância com o estado de espírito geral, seguiu o 
olhar dela e interrogou-se porque é que Gwenhwyfar lhe dirigia a pala-
vra naquele momento; depois percebeu que ela não conseguia evitá-lo, 
pois estava presa, como por um fi o, aos olhos de Lancelet… e Lancelet 
olhava para ela como um cão esfaimado olha para um osso suculento. Se 
Morgaine tinha de voltar a encontrar-se com aquela criatura rosada e 
branca na presença de Lancelet, fora bom para ambas que tivesse sido 
quando Gwenhwyfar estava prestes a casar com outra pessoa. Sentia a 
mão de Arthur ainda na dela e isso perturbava-a; também esse laço seria 
quebrado quando levasse Gwenhwyfar para a cama. Gwenhwyfar tor-
nar-se-ia na Deusa para Arthur, que não voltaria a olhar para Morgaine 
daquela maneira que tanto a incomodava. Era irmã de Arthur e não 
amante; era mãe não do fi lho dele, mas sim do fi lho de O-dos-Chifres, e 
era assim que tinha de ser.

Mas eu também não quebrei esse laço. A verdade é que estive doente de-
pois de o meu fi lho ter nascido, e não tinha vontade de cair como uma maçã 
madura na cama de Lot, por isso fi z-me passar pela Senhora Castidade em 
pessoa sempre que Lot podia encontrar-me. Mas olhou para Lancelet na es-
perança de intercetar uma troca de olhares entre ele e Gwenhwyfar.

Lancelet sorriu, mas não a enfrentou. Gwenhwyfar agarrou com uma 
das mãos na de Morgaine e com a outra pegou na de Igraine.

— Em breve sereis minha irmã e minha mãe — disse — pois não tenho 
nem mãe nem irmã vivas. Ficai a meu lado, enquanto nos casamos, mãe e 
irmã.

Por muito que tivesse fechado o coração ao encanto de Gwenhwyfar, 
Morgaine sentiu-se tocada por aquelas palavras espontâneas e retribuiu a 
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pressão dos dedos quentes da jovem. Igraine estendeu o braço pela frente 
de Gwenhwyfar para tocar na mão de Morgaine e esta disse-lhe:

— Ainda não tive tempo para a cumprimentar devidamente, minha 
mãe — e largou por um instante a mão de Gwenhwyfar para beijar Igraine.

E nos breves instantes em que as três estiveram unidas num abra-
ço, Morgaine pensou: Na verdade, todas as mulheres são irmãs perante a 
Deusa.

— Bem, vinde então — disse o Merlim prazenteiramente. — Vamos 
assinar e testemunhar o casamento, para passarmos depois ao banquete e 
à festa.

Morgaine achou que o bispo parecia austero, mas ele disse com ar 
amistoso:

— Agora que os nossos espíritos estão verdadeiramente enlevados e 
em caridade, descansemos como convém a cristãos num dia de tão bons 
augúrios.

De pé, ao lado de Gwenhwyfar durante a cerimónia, Morgaine sentiu 
que a rapariga tremia. Voltou a recordar o dia da caça ao veado. Ela, pelo 
menos, fora estimulada e exaltada pelo ritual, mas mesmo assim sentira-se 
assustada, agarrou-se à velha sacerdotisa. Subitamente, num impulso de 
bondade, desejou poder dar a Gwenhwyfar, que fora educada num con-
vento e não possuía nada da velha sabedoria, alguns dos conselhos dados às 
jovens sacerdotisas. Assim, saberia como deixar as correntes vitais do Sol, 
do verão, da Terra e da Vida fl uírem através dela. Tornar-se-ia verdadei-
ramente a Deusa para Arthur e ele o Deus para ela, para que o casamento 
não fosse um vazio, mas uma autêntica união interior a todos os níveis da 
vida… Deu por si a procurar as palavras para lhe dizer, mas nessa altura 
lembrou-se de que Gwenhwyfar era cristã e não lhe agradeceria tais ensina-
mentos. Suspirou, frustrada, sabendo que não falaria.

Ergueu os olhos e encontrou os de Lancelet, e por um momento ele fi -
xou-lhe o olhar. Deu por si a recordar aquele momento inundado de sol no 
Tor, quando deviam ter-se unido como homem e mulher, Deusa e Deus… 
sabia que também ele estava a lembrar-se. Mas ele desviou os olhos e fez o 
sinal da cruz, como o padre.

A cerimónia, simples, terminara. Morgaine assinou o nome como 
testemunha do contrato de casamento, notando como a sua letra era bem 
feita e fl uente ao lado da assinatura de Arthur, muito rabiscada, e da letra 
desajeitada e infantil de Gwenhwyfar — as freiras de Glastonbury seriam 
assim tão pouco letradas? Lancelet assinou também, assim como Gawaine 
e o rei Bors da Bretanha, que viera como testemunha, e Lot, e Ectorius e o 
rei Pellinore, cuja irmã fora a mãe de Gwenhwyfar. Pellinore trouxera uma 
fi lha, a quem fez um gesto para se aproximar.



69  

— A minha fi lha, Elaine — vossa prima, minha senhora e rainha. Pe-
ço-vos que aceiteis os seus serviços.

— Ficarei feliz por ter a sua companhia entre as minhas aias — disse 
Gwenhwyfar sorrindo.

Morgaine achou que a fi lha de Pellinore era muito parecida com 
Gwenhwyfar, rosada e dourada, apesar de menos radiosa do que 
Gwenhwyfar, e trazia um vestido simples, tingido com açafrão, que lhe 
escurecia o dourado acobreado do cabelo.

— Como se chama, prima? Que idade tem? — perguntou Gwenhwyfar.
— Chamo-me Elaine, minha senhora, e tenho treze anos.
Fez uma vénia tão profunda que tropeçou, foi Lancelet quem a agarrou 

e a impediu de cair. A jovem corou e escondeu a cara no véu. Lancelet sor-
riu indulgentemente e Morgaine sentiu uma dor aguda de ciúmes. Nunca 
olharia para ela, olharia apenas para aqueles pálidos anjos dourados; sem 
dúvida que também ele a achava pequena e feia. Naquele momento, toda a 
simpatia que sentira por Gwenhwyfar se transformou em ressentimento e 
teve de voltar a cara.

Gwenhwyfar passou as horas seguintes a receber, ao que parecia, os 
reis de toda a Bretanha, e a ser apresentada às esposas, irmãs e fi lhas. 
Quando chegou a altura de se sentar para o banquete, além de Morgaine, 
Igraine, Elaine e Morgause, teve de mostrar cortesia e delicadeza para 
com Flavilla, mãe adotiva de Arthur e mãe de Cai; para com a rainha de 
Gales do Norte, que tinha o nome dela, Gwenhwyfar, mas era morena e 
de traços romanos; e para com meia dúzia de outras mulheres. Murmu-
rou para Morgaine:

— Não sei como vou conseguir lembrar-me dos nomes de todas elas! 
Poderei chamar-lhes simplesmente «minha senhora» e esperar que elas não 
percebam porquê?

Morgaine respondeu-lhe também num murmúrio, partilhando mo-
mentaneamente o tom divertido da voz dela:

— Isso é uma das vantagens de se ser Rainha Suprema, senhora, nin-
guém se atreverá a perguntar-lhe porquê! Faça o que fi zer, acharão que está 
bem feito! Ou, se não concordarem, não se atreverão a dizer-lho!

Gwenhwyfar soltou uma pequena gargalhada.
— Mas tem de me tratar pelo nome, Morgaine — não apenas «senho-

ra». Quando diz «senhora», olho sempre em volta à procura de uma senho-
ra velha empertigada como a dama Flavilla, ou a rainha do rei Pellinore!

Por fi m, o banquete começou. Morgaine tinha mais fome agora do 
que por ocasião da coroação de Arthur. Estava sentada entre Gwenhwyfar 
e Igraine e comeu com apetite. Os hábitos abstémios de Avalon pareciam 
muito distantes: até comeu um bocado de carne, apesar de não gostar, 
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e, como não havia água na mesa e a cerveja era principalmente para os 
criados, bebeu vinho, o que realmente não apreciava. Deixou-lhe a cabeça 
um pouco tonta, apesar de não ser tão forte como as bebidas alcoólicas 
de cevada, comuns na corte de Orkney, que detestava e nas quais nunca 
tocava.

Passado algum tempo, Kevin apresentou-se para tocar e a conversa 
acabou. Morgaine, que nunca mais ouvira um bom harpista desde que 
partira de Avalon, escutava, deixando o passado correr. Subitamente sentiu 
saudades de Viviane. E quando ergueu os olhos e viu Lancelet — que, como 
companheiro mais chegado de Arthur, estava sentado mais perto dele do 
que os outros, mesmo do que Gawaine, seu herdeiro, e partilhava o seu 
prato — pensou nele apenas como o companheiro desses anos do Lago.

É Viviane e não Igraine que é a minha verdadeira mãe e foi por ela que 
gritei… Baixou a cabeça, retendo as lágrimas que não sabia derramar.

A música acabou e ela ouviu a voz de Kevin:
— Temos aqui outro músico — disse ele. — Quererá a senhora 

Morgaine cantar para os presentes?
Como é que ele soube que eu estava ansiosa por tocar a minha harpa? 

interrogou-se Morgaine.
— Será um prazer tocar na sua harpa, senhor. Mas não ponho as mãos 

numa bela harpa há anos, só numa imitação na corte de Lot. Arthur, mos-
trando-se descontente, disse:

— O quê, a minha irmã cantar como um músico contratado para toda 
esta gente?

Kevin pareceu ofendido, como devia realmente estar, pensou Morgaine. 
Com uma súbita fúria levantou-se do seu lugar dizendo:

— Aquilo que o mestre harpista de Avalon condescende em fazer, terei 
muita honra em fazer! Com a música, só os deuses são servidos!

Tirou-lhe a harpa da mão e sentou-se num banco. Esta harpa era maior 
do que a dela e durante alguns instantes as mãos tatearam as cordas; depois 
descobriu as posições e as mãos movimentaram-se com mais segurança, 
tocando uma canção do Norte que aprendera na corte de Lot. Sentiu-se 
repentinamente agradecida por o vinho lhe ter afi nado a garganta; ouviu a 
sua voz rica e doce — tinha voltado tão forte como sempre fora, apesar de 
só ter dado por isso naquela altura. Tinha uma voz de contralto, profunda 
e forte, treinada pelos bardos de Avalon, e sentiu-se outra vez orgulhosa. 
Gwenhwyfar pode ser bela, mas eu tenho a voz de um bardo.

E Gwenhwyfar juntou-se aos muitos que a cercaram quando terminou 
para dizer:

— A sua voz é linda, irmã. Aprendeu a cantar assim tão bem em Ava-
lon?
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— Claro, minha senhora, a música é sagrada — não aprendeu a tocar 
harpa no convento?

Gwenhwyfar encolheu-se.
— Não, é impróprio que uma mulher levante a voz perante o Senhor…
Morgaine soltou uma risadinha.
— Vós, os cristãos, gostais demasiado dessa palavra «impróprio», es-

pecialmente em relação às mulheres — retorquiu ela. — Se a música é má, 
então também o é para os homens; e se é boa, não deveriam as mulheres 
fazer todas as coisas boas que eles sabem fazer, para compensar o suposto 
pecado cometido no princípio do mundo?

— Mesmo assim não mo teriam permitido, uma vez bateram-me por 
ter tocado numa harpa — disse Gwenhwyfar tristemente. – Mas a senhora 
enfeitiçou-nos a todos e não posso deixar de considerar essa magia como 
um bem.

— Todos os homens e mulheres de Avalon aprendem alguma coisa de 
música — disse Kevin —, mas poucos têm tantos dotes como a senhora 
Morgaine. Uma boa voz nasce feita, não é treinada. E se é uma dádiva de 
Deus, então parece-me que é arrogância desprezá-la e menosprezá-la, seja 
ela dada ao homem ou à mulher. Não podemos acreditar que Deus tenha 
cometido um erro ao fazer uma tal dádiva a uma mulher, uma vez que ele 
não comete erros; por isso, devemos aceitá-la onde quer que a encontre-
mos.

— Não posso discutir teologia com um druida — disse Ectorius —, 
mas se tivesse uma fi lha que tivesse nascido com um tal dom, consideraria 
que isso era uma tentação, uma tentação para que ela se sentisse levada a 
ultrapassar o lugar destinado à mulher. Nunca se disse que Maria, a Mãe de 
Nosso Senhor, dançasse ou cantasse…

O Merlim disse com suavidade:
— Mas dizem que quando o Espírito Santo desceu sobre ela ergueu a 

voz e cantou: A minha alma engrandece o Senhor…
Mas disse-o em grego: Megalynei hé psyche mou tòn Kfrion… E só 

Ectorius, Lancelet e o bispo reconheceram as palavras gregas, apesar de 
Morgaine também as ter ouvido mais do que uma vez. O bispo disse com 
fi rmeza:

— Mas cantou apenas na presença de Deus. Só Maria Madalena é que 
se diz ter cantado e dançado perante homens, e apenas, antes do nosso Re-
dentor ter salvo a sua alma para Deus, pois isso fazia parte dos seus costu-
mes perversos.

Igraine disse com um toque de malícia:
— O rei David era cantor e tocava harpa, segundo consta. Julga que ele 

batia em alguma das esposas ou das fi lhas por tocarem harpa?
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Morgaine interrompeu exaltada:
— Se Maria de Madalena — lembro-me da história — tocava harpa 

e dançava, mesmo assim acabou por ser salva, e não nos dizem em sítio 
nenhum que Jesus lhe disse para se sentar humildemente e fi car calada! Se 
derramou o bálsamo precioso na cabeça de Jesus e ele não deixou que os 
seus companheiros a repreendessem, pode muito bem ter apreciado os seus 
outros dons! Os Deuses dão aos homens o seu melhor e não o seu pior!

Patricius ripostou severamente:
— Se é esta forma de religião que é reconhecida aqui na Bretanha, es-

tamos todos a precisar de concílios como os que a nossa igreja tem convo-
cado!

Franziu o sobrolho, e Morgaine, já arrependida das suas palavras 
apressadas, baixou a cabeça — não era de facto a ocasião apropriada para 
provocar uma discussão entre a igreja e Avalon, ali durante o casamento de 
Arthur. Mas porque é que Arthur não se tinha manifestado?

Toda a gente começou a falar ao mesmo tempo e Kevin, pegando ou-
tra vez na harpa, começou a tocar uma música animada, ao som da qual 
os criados foram servindo, por entre as pessoas, iguarias delicadas que já 
ninguém apreciava.

Alguns momentos depois, Kevin pousou a harpa e Morgaine, como 
teria feito em Avalon, serviu-lhe vinho e ajoelhou-se para lho oferecer. Ele 
sorriu, aceitando, e fez-lhe um gesto para que se levantasse e sentasse a seu 
lado.

— Os meus agradecimentos, senhora Morgaine.
— É meu dever e prazer servir um bardo como o senhor, mestre har-

pista. Esteve recentemente em Avalon? A minha parente Viviane encon-
tra-se bem?

— Sim, mas muito envelhecida — disse ele muito calmamente. — E, ao 
que julgo, afl igindo-se por si… a senhora devia regressar.

Morgaine sentiu de novo o desespero a apoderar-se dela e desviou os 
olhos dele.

— Não posso. Mas dê-me notícias da minha casa.
— Se deseja mais notícias de Avalon, terá de lá ir. Não vou lá há um 

ano, visto que me foi exigido que desse notícias de todo o reino à senhora 
— Taliesen já está muito velho para ser Mensageiro dos Deuses.

— Bem — disse Morgaine —, vai ter muito para lhe contar sobre este 
casamento.

— Dir-lhe-ei que a senhora está viva e de saúde — disse Kevin —, visto 
que tem chorado por si. Agora já não tem a Visão para poder ver por si 
própria. E falar-lhe-ei também do fi lho mais novo, que é o companheiro 
principal de Arthur. De facto — acrescentou, com os lábios encurvando-se 



73  

num sorriso sarcástico —, ao vê-lo com Arthur, acho-o parecido com aque-
le discípulo mais novo que reclinou a cabeça no peito de Cristo durante a 
ceia…

Morgaine não conseguiu reprimir uma pequena gargalhada.
— Aquele bispo ali mandá-lo-ia açoitar por blasfémia, se o ouvisse di-

zer isso.
— Bem, lá está Arthur sentado tal como Jesus e os seus apóstolos, de-

fendendo a cristandade em todo o país — disse Kevin. — Quanto ao bispo, 
não passa de um homem ignorante.

— Ora, só por não ter ouvido para a música?
Morgaine nem se tinha apercebido de como estava a precisar de brin-

cadeiras como esta, entre pessoas do seu nível; Morgause e as tagarelices das 
suas damas eram pequenas e muito presas a coisas insignifi cantes!

— Diria que um homem sem ouvido para a música é um burro igno-
rante, visto que sem ele não fala, zurra — retorquiu Kevin. — Mas é mais do 
que isso. Será esta a altura certa para um casamento?

Morgaine estava há tanto tempo longe de Avalon que não percebeu a 
que se referia. Mas Kevin apontou para o céu.

— A Lua está na sua fase minguante, o que é mau augúrio para um 
casamento, e o senhor Taliesin disse-lhes isso. Mas o bispo queria o casa-
mento logo a seguir à lua cheia, para que toda esta gente tivesse luz para 
voltar para casa e porque é o dia de um dos santos deles — não sei qual! O 
Merlim também disse ao Arthur que este casamento não lhe traria alegria 
— porquê, não sei. Mas não havia nenhuma maneira honrosa de o impedir, 
ao que parece, pois já tudo tinha ido demasiado longe.

Instintivamente, Morgaine soube a que se referia o velho Druida; tam-
bém ela tinha visto a maneira como Gwenhwyfar olhava para Lancelet. Se-
ria um lampejo da Visão que a tinha feito fugir de Gwenhwyfar, naquele 
dia em Avalon?

Ela tirou-me Lancelet para sempre naquele dia, pensou Morgaine, e de-
pois, recordando-se de que tinha estado sob a promessa de conservar a sua 
virgindade para a Deusa, olhou para dentro de si, num espanto doloroso. 
Teria sido perjura por ele? Baixou a cabeça envergonhada, quase temendo 
que por um instante Kevin lhe pudesse ler os pensamentos.

Viviane tinha-lhe dito que uma sacerdotisa devia avaliar sempre tudo 
pelo seu próprio critério. Tinha sido um instinto certo, com ou sem pro-
messas, que a levara a desejar Lancelet… Teria feito melhor, mesmo por Ava-
lon, em ter tomado Lancelet naquela altura. Assim, a rainha de Arthur teria 
vindo ter com ele com o coração intacto, pois Lancelet teria formado esse laço 
místico comigo, e a criança que dei à luz teria nascido da antiga linhagem real 
de Avalon…
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Mas tinham-lhe atribuído outros desígnios e, no naufrágio daí resul-
tante, deixara para sempre Avalon; dera à luz uma criança que destruíra 
qualquer esperança de poder dar uma fi lha à Deusa para o seu santuário 
e, depois de Gwydion, não podia ter mais fi lhos. Se tivesse confi ado no seu 
próprio instinto e raciocínio, Viviane teria fi cado muito zangada, mas te-
riam encontrado alguém que fosse adequado para Arthur…

Fazendo o que estava certo, fi z o que estava errado; obedecendo às ordens 
de Viviane, ajudei à ruína e ao desastre deste casamento, pois sei que será um 
naufrágio…

— Senhora Morgaine — disse suavemente Kevin —, está perturbada. 
Posso ajudá-la?

Morgaine abanou a cabeça, engolindo de novo as lágrimas. Perguntou 
a si mesma se ele saberia que tinha sido dada a Arthur na sua consagração 
como rei. Não podia aceitar a piedade de Kevin.

— Não, senhor Druida. Talvez partilhe os seus receios por este casa-
mento ser realizado no quarto minguante. Estou preocupada com o meu 
irmão, nada mais. E tenho muita pena da mulher com quem ele se casou.

E ao dizer estas palavras, percebeu que eram verdadeiras. Pois todo o 
receio que tinha de Gwenhwyfar, que não deixava de ser uma mistura de 
ódio, sabia que tinha pena dela — casar com um homem que não a amava, 
amando um homem que não podia desposar.

Se eu tirar Lancelet a Gwenhwyfar, faço um favor ao meu irmão e tam-
bém à mulher, pois se lho tirar, esquecê-lo-á. Em Avalon tinham-na treinado 
no exame dos seus próprios motivos, e agora estremecia interiormente: não 
estava a ser honesta consigo mesma. Se tirasse Lancelet a Gwenhwyfar não 
seria para bem do irmão, nem para bem do reino, mas pura e simplesmente 
porque desejava Lancelet para si própria.

Para ti própria não. Para o bem de outrem podias usar a tua magia; mas 
não deves enganar-te a ti mesma. Conhecia bastantes feitiços de amor. Seria 
para bem de Arthur! E também resultaria em vantagem para o reino, disse 
para si própria, repetidamente, se tirasse Lancelet à mulher do irmão; mas a 
consciência impiedosa de sacerdotisa continuava a insistir: Não podes fazer 
isso. É proibido usar magia para obrigar o universo a fazer a tua vontade.

Mesmo assim iria tentar; mas tinha de o fazer sem ajuda, sem nada 
a não ser os seus poderes femininos. Disse para si mesma com convicção 
que Lancelet a tinha desejado uma vez, sem auxílio de magia; decerto seria 
capaz de fazer com que a desejasse outra vez!

Gwenhwyfar estava cansada dos festejos. Tinha comido mais do que queria 
e, apesar de ter bebido apenas um copo de vinho, sentia-se cheia de calor e, 
afastando o véu, começou a abanar-se. Arthur, que tinha estado a conversar 
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com muitos dos seus hóspedes, aproximava-se lentamente da mesa onde 
estava sentada com as suas damas e fi nalmente alcançou-a. Com ele vi-
nham Lancelet e Gawaine. As mulheres afastaram-se deixando espaço nos 
bancos e Arthur sentou-se ao lado dela.

— É ó primeiro momento que realmente tenho para falar contigo, mi-
nha esposa.

Ela estendeu-lhe a pequena mão.
— Eu compreendo. Isto assemelha-se mais a um conselho do que com 

uma festa de casamento, meu marido e meu senhor.
Arthur soltou uma gargalhada, com um ar um pouco pesaroso.
— Todos os acontecimentos da minha vida vão agora transformar-se 

sempre nisso. Um rei não faz nada em privado. Bem — emendou, sorrindo, 
ao ver o rubor que se espalhava pelo seu rosto —, quase nada… julgo que 
haverá algumas exceções, minha esposa. A lei exige que nos vejam ir juntos 
para a cama, mas o que acontece depois não diz respeito a mais ninguém a 
não ser a nós, creio.

Ela baixou os olhos, sabendo que ele a tinha visto corar. Mais uma vez, 
ruborizada, percebeu que se esquecera novamente de que tinha estado a 
observar Lancelet, pensando, com a doçura sonolenta de um sonho, como 
desejava que tivesse sido com ele que tivesse casado naquele dia — que 
destino abominável fi zera dela a Rainha Suprema? Os olhos dele pousa-
vam nela com aquela expressão de desejo, mas Gwenhwyfar não se atre-
via a olhar para ele. Viu que Lancelet desviava o olhar ainda antes de uma 
sombra cair sobre eles e a senhora Morgaine aparecer. Arthur arranjou-lhe 
lugar ao seu lado.

— Senta-te connosco, minha irmã, há sempre lugar para ti — disse 
numa voz tão lânguida que Gwenhwyfar se interrogou, por um instante, 
sobre o que teria bebido. — Quando o banquete começar a esmorecer um 
pouco, teremos outra coisa para nos divertir, uma coisa talvez mais exci-
tante do que a música do bardo, por muito bela que ela seja. Não sabia que 
cantavas, minha irmã. Sabia que eras uma feiticeira, mas desconhecia que 
eras também artista. Encantaste-nos a todos.

— Espero que não — disse Morgaine rindo —, pois não me atreveria 
a cantar novamente, se assim fosse… como é aquela velha saga do bardo 
que pelo canto transformou os gigantes maus num círculo de pedras e ali 
fi caram, até hoje?

— Essa nunca ouvi — disse Gwenhwyfar —, apesar de no meu con-
vento se contar uma história de que houve umas pessoas más que troçaram 
de Cristo quando ele ia a caminho da sua cruz, e um santo levantou a mão 
e transformou-os em corvos, que voam pelo mundo gritando zombarias, 
para todo o sempre, e uma outra história de um santo que transformou 
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um círculo de feiticeiras, quando estavam nos seus rituais malignos, num 
círculo de pedras.

Lancelet disse preguiçosamente:
— Se tivesse tempo para estudar fi losofi a em vez de ser guerreiro, con-

selheiro ou cavaleiro, tentaria descobrir quem fez o círculo de pedras e por-
quê.

Morgaine riu-se.
— Em Avalon, isso é sabido. Viviane podia dizer-to se quisesse.
— Mas — disse Lancelet — o que as sacerdotisas e os Druidas dizem 

pode não ser mais verdadeiro do que as fábulas das suas piedosas freiras, 
Gwenhwyfar — perdoai-me, devia ter dito, minha senhora e rainha. Ar-
thur, perdoa-me, não pretendi faltar ao respeito à tua senhora, mas tratei-a 
pelo nome quando era mais jovem e ainda não era rainha…

Mas Morgaine sabia que ele estava apenas a arranjar uma desculpa 
para dizer o nome dela em voz alta.

Arthur bocejou.
— Meu querido amigo, não me importo se a minha senhora não se 

importar. Deus me livre de ser o tipo de marido que quer a mulher fechada 
numa jaula, longe de todos os outros seres humanos. Um marido que não é 
capaz de conservar o carinho e o respeito da esposa, provavelmente não os 
merece — inclinou-se e pegou na mão de Gwenhwyfar. — Acho que este 
banquete já está demasiado longo. Lancelet, quanto tempo falta ainda para 
os cavaleiros estarem prontos?

— Acho que já não demorarão muito — replicou Lancelet desviando 
deliberadamente o olhar de Gwenhwyfar. — O meu senhor e rei deseja que 
eu vá verifi car?

Está a torturar-se a si próprio, pensou Morgaine. Não suporta ver 
Genhwyfar com Arthur, não suporta deixá-la sozinha com ele. E disse em 
voz alta, fazendo deliberadamente uma brincadeira com a verdade:

— Lancelet, julgo que os nossos noivos querem ter uns momentos a 
sós para conversar. Porque é que não os deixamos aqui e vamos lá abaixo 
ver se os cavaleiros estão prontos?

— Meu senhor… — disse Lancelet e, quando Gwenhwyfar abriu a 
boca para protestar, continuou rudemente: 

— Dai-me licença que me retire.
Arthur fez um gesto de assentimento e Morgaine pegou na mão de 

Lancelet. Deixou que o puxasse, mas viu que a meio do caminho virava a 
cabeça para trás, como se não pudesse despegar os olhos de Gwenhwyfar. 
Ouviu Arthur dizer atrás dela:

— Até ontem à tarde, não tinha ideia nenhuma de que o destino, ao 
enviar-me uma noiva, me tinha mandado uma tão bela.
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E ouviu a resposta de Gwenhwyfar:
— Não foi o destino, meu senhor, foi o meu pai.
Antes que pudesse ouvir a resposta de Arthur, já estavam longe.
— Lembro-me — disse Morgaine — de que uma vez, há muitos anos, 

em Avalon, disseste que a cavalaria era a chave da vitória sobre os Saxões… 
isso e um exército disciplinado, como o dos Romanos. Calculo que é isso 
que estás a planear para estes cavaleiros.

— É verdade que tenho andado a treiná-los. Nunca pensei que uma 
mulher iria lembrar-se de um pormenor de estratégia militar, prima. 
Morgaine riu-se.

— Vivo sob o medo dos Saxões, como todas as mulheres nestas ilhas. 
Uma vez atravessei uma aldeia por onde um bando deles tinha passado e 
todas as mulheres, desde as meninas de cinco anos até às velhas avós de 
noventa anos, desdentadas e sem cabelo, tinham sido violadas. Qualquer 
coisa que nos dê a esperança de nos livrarmos deles de uma vez por todas é 
importante para mim; se calhar ainda mais do que para os homens e solda-
dos, que só têm a recear a morte.

— Nunca tinha pensado nisso — respondeu Lancelet sobriamente. 
— As tropas de Uther Pendragon não hesitavam em vasculhar os cam-
pos à procura de mulheres predispostas a entregarem-se — nem as de 
Arthur —, mas em geral não há violações. E esquecera-me, Morgaine, 
de que tu foste treinada em Avalon e pensas muitas vezes em coisas que 
pouco ou nenhum signifi cado têm para as outras mulheres — ergueu os 
olhos e apertou-lhe a mão. — Tinha-me esquecido das harpas de Avalon. 
Pensava que odiava aquele lugar, que nunca mais queria lá voltar. E no 
entanto, às vezes, qualquer coisa pequenina me leva de novo para lá. O 
som de uma harpa. Os raios do Sol sobre um anel de pedras. O perfume 
das maçãs e o som das abelhas. Peixes a saltar no lago e os gritos das aves 
aquáticas ao pôr-do-sol…

— Lembras-te — perguntou ela muito suavemente — do dia em que 
subimos o Tor?

— Lembro-me — com uma amargura repentina, acrescentou — Como 
desejei naquele dia que não estivesses prometida à Deusa. 

Ela disse muito baixinho:
— Sempre desejei isso desde que me lembro.
A voz tremeu-lhe subitamente e Lancelet olhou com apreensão para 

os olhos dela.
— Morgaine, Morgaine…, nunca te vi chorar.
— És como a maioria dos homens que tem medo das lágrimas de uma 

mulher?
Abanou a cabeça e passou-lhe o braço em volta dos ombros.
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— Não — confessou em voz baixa —, fazem-nas parecer muito mais 
reais, muito mais vulneráveis… as mulheres que nunca choram assus-
tam-me porque sei que são mais fortes do que eu, e tenho sempre um certo 
receio do que elas poderão fazer. Tive sempre medo de… Viviane.

Ela sentiu que ele estivera quase a dizer «minha mãe», mas retraiu-se.
Iam a passar sob o baixo dintel dos estábulos; a comprida fi la de cavalos 

que lá estavam amarrados escurecia a luz do dia. Havia um cheiro agradá-
vel a palha e a feno. Lá fora, Morgaine via homens a andar de um lado para 
o outro, fazendo medas de feno, a erguer bonecos de couro empalhados, e 
outros que entravam e saíam selando os cavalos.

Alguém viu Lancelet e gritou:
— O Rei Supremo e as outras senhorias ainda demorarão muito para 

nos ver? Não queremos trazer os cavalos cá para fora e mantê-los parados 
porque fi cam inquietos.

— Já falta pouco — gritou-lhe Lancelet.
O soldado atrás do cavalo era Gawaine.
— Ah, prima — disse ele a Morgaine. — Lancelet, não a tragas para 

aqui, não é sítio para uma senhora; algumas destas malditas feras ainda não 
estão domadas. Ainda estás disposto a levar o garanhão branco?

— Estou resolvido a tê-lo pronto para que Arthur o possa montar na 
próxima batalha, nem que parta o pescoço ao fazê-lo!

— Não brinques com coisas dessas — disse Gawaine.
— Quem disse que estou a brincar? Se Arthur não conseguir montá-lo, 

serei eu a fazê-lo na batalha, e vou exibi-lo hoje em honra da rainha!
— Lancelet — disse Morgaine —, não arrisques o pescoço por isso. 

Gwenhwyfar não distingue um cavalo de outro e fi cará tão impressionada 
se montares um cavalo de madeira e deres uma volta ao pátio como se esti-
vesse a ver as façanhas do próprio centauro!

Ele lançou-lhe um olhar quase de desprezo, mas Morgaine conseguiu 
ler-lhe o pensamento: Como é que ela podia compreender a necessidade que 
ele tinha de não se mostrar afetado por este dia?

— Monta, Gawaine, e passa a palavra pelo campo, estaremos prontos 
dentro de meia-hora — disse Lancelet — e pergunta a Cai se quer começar.

— Não me diga que Cai vai montar com aquela perna aleijada? — per-
guntou um dos homens que falava com um estranho sotaque.

Gawaine voltou-se para o estranho e ripostou:
— Então íamos lá negar-lhe isso? No único exercício militar em que a 

perna não tem importância e não fi ca amarrado às cozinhas e aos caraman-
chões das senhoras!

— Bem, estou a perceber o que quer dizer — disse o soldado desco-
nhecido, que se voltou para selar o cavalo.
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Morgaine tocou na mão de Lancelet, que se voltou para ela, de novo, 
com um olhar malicioso. Aqui, pensou ela, organizando qualquer coisa, ar-
riscando o pescoço, fazendo qualquer coisa para Arthur, esqueceu o amor, 
está de novo feliz. Se ao menos conseguisse manter-se ocupado aqui, não pre-
cisaria de sonhar com Gwenhwyfar ou com qualquer outra mulher.

— Mostra-me esse cavalo perigoso que vais montar — pediu.
Ele fê-la percorrer as fi leiras dos corcéis amarrados. Morgaine viu as 

narinas pálidas e prateadas, a crina comprida, como fi os sedosos de linho! 
— um cavalo enorme, tão alto como o próprio Lancelet. O animal sacudiu 
a cabeça e o seu resfolegar assemelhou-se a uma visão de dragões que ex-
pirassem fogo.

— Oh, minha beleza — disse Lancelet, passando a mão pelo focinho 
do cavalo. — Este treinei-o eu com as minhas próprias mãos, desde o freio 
até aos estribos. É o meu presente de casamento para Arthur, que não tem 
tempo para domar um cavalo. Jurei que estaria pronto no dia do casamento 
para ele o montar, e tão dócil como um animal de estimação.

— Um presente bem escolhido — disse Morgaine.
— Não, é apenas a única coisa que podia dar — disse Lancelet. — Não 

sou rico. E, de qualquer modo, ele não precisa de joias ou de ouro, está co-
berto dessas coisas. Isto era um presente que só eu lhe podia dar.

— Um presente de ti mesmo — disse Morgaine, e pensou: Como ele 
ama Arthur. É por isso que está tão atormentado. Não é o facto de desejar 
Gwenhwyfar que o tortura. É porque não ama menos Arthur. Se fosse um 
femeeiro como Gawaine, não teria pena dele; Gwenhwyfar é virtuosa e eu 
teria prazer em vê-lo rejeitado por ela.

— Gostaria de o montar — disse ela. — Não há cavalo que me meta 
medo.

Ele deu uma gargalhada.
— Morgaine, tu não tens medo de nada, pois não?
— Oh, não, meu parente — disse, subitamente séria. — Tenho medo 

de muitas coisas.
— Bem, não sou assim tão destemido como tu, tenho medo das bata-

lhas, tenho medo dos Saxões e tenho medo de morrer antes de ter provado 
de tudo na vida — disse. — E por isso nunca me atrevo a recuar perante 
um desafi o… E tenho medo de que tanto Avalon como os cristãos estejam 
errados e que não haja deuses, nem paraíso nem outra vida depois da mor-
te, e quando morrer pereça para sempre. Por isso, temo morrer antes de ter 
saboreado o meu quinhão da vida.

— Não me parece que ainda te falte provar muita coisa — disse 
Morgaine.

— Ah, mas falta, Morgaine, há tantas coisas por que anseio. E cada 
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vez que deixo passar uma arrependo-me tão amargamente que pergunto a 
mim mesmo que fraqueza ou que loucura me impede de fazer aquilo que 
desejo…

E de repente deu meia-volta na pista dos cavalos e envolveu-a nos bra-
ços apertando-a contra ele.

Desespero, pensou com amargura, não é a mim que ele quer, é um mo-
mento para se esquecer de Arthur e Gwenhwyfar nos braços um do outro esta 
noite.

As mãos dele moveram-se com uma habilidade cheia de prática e des-
prendimento sobre os seus seios; comprimiu os lábios contra os dela e ela 
sentiu toda a dureza do corpo dele apertando-se contra o seu. Deixou-se 
fi car nos braços dele, imóvel, sentindo um torpor e um desejo crescente que 
era quase como uma dor; mal tinha consciência dos pequenos movimentos 
que fazia para ajustar o seu corpo ao dele. A boca abriu-se-lhe sob os lábios 
dele, as mãos dele percorreram-lhe o corpo. Mas quando ele a puxou na 
direção de uma das medas de feno, resistiu debilmente:

— Meu querido, estás louco, há meia centena de soldados e cavaleiros 
de Arthur que enchem este estábulo…

— Importas-te? — sussurrou-lhe, e ela murmurou, tremendo de exci-
tação:

— Não. Não.
Deixou que ele a deitasse. No fundo do seu espírito, amargamente, sur-

gia o pensamento: Uma princesa, duquesa da Cornualha, uma sacerdotisa 
de Avalon, derrubada nos estábulos como qualquer leiteira, sem ter sequer a 
desculpa das fogueiras de Beltane. Mas afastou o pensamento e deixou que 
as mãos dele lhe percorressem o corpo a seu bel-prazer, sem resistir. É me-
lhor isto do que partir o coração de Arthur. Não sabia se era o seu próprio 
pensamento ou o do homem cujo corpo estava por qualquer razão sobre o 
dela, cujas mãos furiosas e violentas a magoavam; os beijos dele eram quase 
selvagens, penetrando-lhe a boca com raiva. Sentiu-o puxar-lhe o vestido e 
moveu-se para o soltar.

E então ouviram-se vozes clamando, gritando, um ruído como o de 
um martelar, um grito assustado, e de súbito uma dúzia de vozes gritavam 
todas ao mesmo tempo.

— Capitão! Senhor Lancelet! Onde é que ele está? Capitão? 
— Aqui em baixo, acho eu… — um dos soldados mais novos correu 

por entre as fi leiras dos cavalos. Praguejando selvaticamente entredentes, 
Lancelet colocou o corpo entre Morgaine e o jovem soldado, enquanto ela 
escondia a cara no véu e se enfi ava, já meio nua, na palha para não ser vista.

— Maldição! Não posso afastar-me por uns instantes…
— Oh, senhor, venha depressa, um dos cavalos estranhou; havia uma 
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égua que estava no cio e dois dos garanhões começaram a lutar e acho que 
um deles partiu uma perna…

— Raios e coriscos! — Lancelet compunha, entretanto, a roupa rapida-
mente, levantando-se e dominando com a sua altura o rapaz que os tinha 
interrompido. — Já lá vou…

O rapaz tinha visto Morgaine e ela esperou horrorizada que não a ti-
vesse reconhecido — seria um delicioso e picante prato para a coscuvilhice 
da corte. Não tão mau como aquilo que não sabem… que dei à luz um fi lho 
do meu irmão.

— Interrompi alguma coisa, senhor? — perguntou o jovem, tentando 
espreitar para trás de Lancelet, quase a soltar uma risadinha.

Morgaine pensou, desconsolada: O que trará isto à reputação dele? Ou 
será bom para um homem ser apanhado no feno? Lancelet nem sequer res-
pondeu; empurrou o rapaz à sua frente com tal força que este quase caiu.

— Vai procurar Cai e o ferrador, vá, põe-te a andar.
Voltou rapidamente para trás, como um remoinho de vento, beijou 

Morgaine, que tinha conseguido pôr-se de pé.
— Deuses! De todos estes malditos…
Apertou-a com força contra ele e beijou-a com tanta força que ela sen-

tiu os seus lábios a queimarem-lhe o rosto como um ferro em brasa.
— Deuses! Esta noite… Maldição! Maldição!
Morgaine não conseguia falar. Apenas pôde acenar afi rmativamente 

com a cabeça, entontecida, muda, com todo o corpo a gritar pelo prazer 
interrompido, enquanto o via desaparecer a correr. Um ou dois minutos 
mais tarde, um jovem aproximou-se dela respeitosamente e fez uma reve-
rência, enquanto os soldados começavam a correr de um lado para o outro 
e algures ouvia-se o horrível grito, quase humano, de um animal a morrer.

— Senhora Morgaine? Sou Grifl et. O senhor Lancelet mandou-me 
acompanhar-vos até aos pavilhões. Disse-me que vos tinha trazido até aqui 
para verdes o cavalo que está a treinar para o meu senhor, o rei, mas que 
tínheis escorregado e caído no feno, e que estava a tentar ver se vos tínheis 
magoado quando começaram a gritar por ele — quando irrompeu a luta 
com o cavalo do rei Pellinore. E pede-vos que o desculpeis e que regresseis 
ao castelo…

Bem, pensou, pelos menos aquilo explicava a saia amarrotada e suja de 
feno, o cabelo e o véu cheios de sementes. Não precisava de se apresentar 
perante Gwenhwyfar e a mãe como a mulher das Escrituras, a que fora apa-
nhada em adultério; o jovem Grifl et estendeu-lhe o braço e ela apoiou-se 
pesadamente nele.

— Acho que torci o tornozelo — disse, e coxeou todo o caminho até 
ao castelo. Se tivesse dado uma grande queda, e se se tivesse magoado, isso 
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explicaria o feno. Uma parte dela alegrava-se pela rapidez de pensamento 
de Lancelet; a outra, desolada, gritava por ele para que a reconhecesse e 
protegesse.

Arthur tinha ido com Cai para os estábulos, aborrecido com o aciden-
te dos cavalos. Morgaine deixou que Gwenhwyfar se afadigasse a cuidar 
dela, que Igraine mandasse vir água fria e ligaduras de linho para lhe ligar 
o tornozelo. Depois aceitou um lugar ao lado de Igraine, à sombra, quando 
os homens e os cavalos começaram a exibir os seus exercícios. Arthur fez 
um pequeno discurso sobre a nova legião de Caerleon, que iria reviver as 
glórias dos tempos de Roma e salvar o país. Ectorius, o pai adotivo, res-
plandecia. A seguir, uma dúzia de cavaleiros demonstrou as novas técnicas 
que permitiam que os cavalos parassem a meio-galope, cerrassem fi leiras, 
andassem em círculo e se movimentassem em conjunto.

— Depois disto — declarou Arthur solenemente —, ninguém vol-
tará a dizer que os cavalos só servem para puxar carroças! — sorriu para 
Gwenhwyfar. — O que é que acha dos meus cavaleiros, minha senhora? 
Dei-lhes o nome de equites a partir do romano antigo — nobres que po-
diam ser donos e equipar os seus cavalos.

— Cai monta tão bem como um centauro — disse Igraine a Ectorius e 
o velho sorriu de prazer. — Arthur, o teu gesto mais bondoso foi teres dado 
a Cai um dos melhores cavalos.

— Cai é um soldado e um amigo demasiado bom para fi car metido em 
casa — disse Arthur com um tom decidido.

— Não é seu irmão adotivo? — perguntou Gwenhwyfar.
— É verdade. Foi ferido na sua primeira batalha. Julgou que teria de 

fi car para sempre em casa com as mulheres — disse Arthur. — Um destino 
pavoroso para um soldado. Mas a cavalo combate tão bem como qualquer 
outro.

— Olhem — exclamou Igraine —, a legião esmagou toda aquela série 
de alvos — nunca vi montar assim!

— Na minha opinião, nada poderia resistir a um tal ataque — disse 
o rei Pellinore. — Que pena Uther Pendragon não estar vivo para ver isto, 
meu rapaz — perdoai-me — meu senhor e rei…

Arthur disse calorosamente:
— O amigo do meu pai pode chamar-me como quiser, caro Pellinore! 

Mas o crédito de tudo isto deve ir para o meu amigo e meu capitão, Lancelet.
Gaheris, o fi lho de Morgause, dobrou-se numa reverência a Arthur. 

— Meu senhor, posso ir aos estábulos para ver como lhes tiram os arreios?
Era um rapaz vivo, de ar bem-disposto, com cerca de catorze anos.
— Podes — disse Arthur. — Quando é que virá juntar-se a Gawaine e 

Agravaine, tia?
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— Talvez este ano, se os irmãos puderem ensinar-lhe as artes de solda-
do e o mantiverem perto dele — disse Morgause, levantando a voz. — Não! 
Tu não, Gareth! — e tentou agarrar o pequeno gorducho de seis anos. — 
Gaheris! Trá-lo para aqui!

Arthur abriu as mãos soltando uma gargalhada.
— Não se preocupe — os rapazes correm para os estábulos como as 

pulgas para os cães. Contaram-me que montei o garanhão do meu pai 
quando tinha apenas seis anos! Não me lembro; foi pouco antes de ir viver 
com Ectorius.

Ao ouvir aquilo, Morgaine estremeceu, lembrando-se repentinamente 
de uma criança loura deitada como morta e de qualquer coisa que parecia 
uma sombra numa bacia com água — não, desaparecera.

— O tornozelo está a doer-te muito, irmã? — perguntou solicitamente 
Gwenhwyfar. — Apoia-te em mim…

— Gawaine tomará conta dele — disse Arthur distraído. — Acho que é 
o melhor homem que temos a treinar os jovens cavaleiros.

— Melhor do que o senhor Lancelet? — perguntou Gwenhwyfar.
Ela quer apenas dizer o nome dele, pensou Morgaine. Mas foi a mim que 

ele quis, não há muito tempo, e esta noite será tarde demais… é melhor isso 
do que despedaçar o coração de Arthur. Direi isso mesmo a Gwenhwyfar, se 
for necessário.

— Lancelet? — disse Arthur. — É o nosso melhor cavaleiro, demasiado 
temerário para o meu gosto. Os rapazes adoram-no, é claro… olhe, tia, lá 
está o seu pequeno Gareth a segui-lo como um cachorrinho… fazem tudo 
por uma palavra simpática dele. Mas não é tão bom a ensinar aos rapazes 
as suas tarefas como Gawaine. É demasiado fl amejante e gosta de se exibir. 
Gawaine agarra-os com calma e sem pressas, fá-los aprender o ofício pas-
so a passo e nunca se magoam por serem descuidados. Gawaine é o meu 
melhor mestre de armas. Olhem, lá está Lancelet naquele cavalo que tem 
estado a treinar para mim…

Soltou uma gargalhada e Igraine disse:
— Que diabinho!
Gareth tinha-se pendurado como um macaco nas correias da sela e 

Lancelet, rindo, agarrou-o e sentou-o na sela à sua frente, lançando-se em 
seguida num galope veloz pela colina acima em direção ao local abrigado, 
onde a realeza estava sentada a assistir. Galoparam a uma velocidade tão 
vertiginosa em direção a eles que até Arthur se sobressaltou e Igraine re-
cuou, lívida de susto. Lancelet fez parar o cavalo tão repentinamente que ele 
se empinou e rodopiou no ar.

— O vosso cavalo, senhor Arthur — disse ele com uma mesura, segu-
rando as rédeas só com uma mão —, e o vosso primo. Tia Morgause, agarre 
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neste pequeno traquinas e dê-lhe umas palmadas no rabo! — acrescentou, 
fazendo Gareth quase escorregar para o colo de Morgause. — Podia ter 
morrido debaixo das patas do cavalo!

Gareth não ouviu uma única palavra dos ralhos da mãe, a olhar para 
Lancelet com os olhos azuis cheios de devoção.

— Quando fores mais velho — disse Arthur, rindo e fi ngindo dar uma 
bofetada a brincar na criança —, faço-te cavaleiro e poderás sair, montado 
no teu cavalo, para combateres gigantes e invasores malvados e salvares lin-
das donzelas.

— Oh, não, meu senhor Arthur — disse a criança, com os olhos ainda 
pregados no cavalo branco que Lancelet fazia andar de um lado para o ou-
tro. — O senhor Lancelet é que me fará cavaleiro e iremos os dois em busca 
de aventuras.

Ectorius riu-se e disse:
— O jovem Aquiles encontrou o seu Pátroclo, ao que parece.
— Fui completamente trocado — disse Arthur bem-humorado. — Até 

a minha muito recente esposa não consegue tirar os olhos de Lancelet e pe-
de-lhe que a trate pelo nome de batismo! E agora o pequeno Gareth prefere 
ser armado cavaleiro por ele! Se Lancelet não fosse o meu melhor amigo, 
fi caria louco de ciúmes.

Pellinore, que observava o cavaleiro que andava a meio-galope de um 
lado para o outro lado, disse:

— Aquele maldito dragão continua escondido num lago, nas minhas 
terras, e sai para matar os meus rendeiros ou as vacas deles. Se tivesse um 
cavalo como aquele, que não foge e luta… Acho que vou treinar um cavalo 
de batalha e voltar a persegui-lo. Da última vez, quase morri.

— Um dragão, senhor? — perguntou o pequeno Gareth. — E lançava 
chamas?

— Não, rapaz, mas tinha um cheiro horrível e fazia um barulho enor-
me como se tivesse sessenta matilhas de cães a uivar dentro da barriga — 
disse Pellinore.

— Os dragões não deitam fogo, meu rapaz — disse Ectorius. — Isso 
vem do velho costume de chamar dragão às estrelas cadentes, porque têm 
uma longa cauda de fogo… Pode ser que antigamente tenha havido dra-
gões que deitavam fumo pela boca, mas não há nada disso na memória de 
nenhum homem vivo.

Morgaine não estava a prestar atenção, apesar de se interrogar sobre 
quanto de verdade e de exagero haveria na história de Pellinore para im-
pressionar a criança. Tinha os olhos presos em Lancelet, que continuava a 
exibir o cavalo.

— Nunca conseguiria treinar assim um cavalo — disse Arthur para 
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Gwenhwyfar —, Lancelet está a treiná-lo para combater. Há dois meses era 
tão selvagem como o dragão de Pellinore, e olha para ele agora!

— Continua a parecer-me muito selvagem — disse Gwenhwyfar —, 
mas eu tenho medo até do mais dócil dos cavalos.

— Um cavalo para ser montado numa batalha não pode ser manso 
como o palafrém de uma senhora — disse Arthur. — Deve ter espírito… 
Deus do céu! — gritou, levantando-se repentinamente.

Apareceu uma mancha branca vinda de algures; uma ave qualquer, tal-
vez um ganso, levantara subitamente voo, batendo as asas, mesmo por bai-
xo das patas do cavalo. Lancelet, que montava à vontade e estava distraído, 
sobressaltou-se quando o cavalo se empinou com um relincho assustado, 
tentou equilibrar-se, mas caiu quase para baixo dos cascos. Meio desmaia-
do, conseguiu rolar para longe.

Gwenhwyfar gritou, Morgause e as outras senhoras fi zeram um eco, 
enquanto Morgaine, completamente esquecida de que tinha o tornozelo 
supostamente torcido, dava um salto e corria para Lancelet, arrastando-o 
para longe das patas do cavalo. Também Arthur se precipitou para as rédeas 
do cavalo, agarrando-o e afastando-o, com toda a sua força, do sítio onde 
Lancelet jazia inconsciente. Morgaine ajoelhou-se ao lado dele, pondo-lhe 
rapidamente a mão na fronte, que começava a fi car roxa e donde escorria 
um fi o de sangue misturado com poeira.

— Está morto? — gritou Gwenhwyfar. — Está morto?
— Não — disse asperamente Morgaine. — Tragam água fria e devem 

ter sobrado ainda algumas dessas ligaduras de linho. Parece-me que partiu 
o pulso. Amorteceu a queda com ele para não partir o pescoço! E a pancada 
na cabeça…

Baixou-se, encostando o ouvido no peito dele, sentindo-o quente, a 
subir e a baixar. Agarrou na bacia de água fria que a fi lha de Pellinore lhe 
trouxe e limpou-lhe a testa com um bocado de linho.

— Agarrem esse ganso e partam-lhe o pescoço… e deem ao guardador 
de gansos uma boa sova. O senhor Lancelet podia ter partido o pescoço, ou 
magoado o cavalo do Rei Supremo.

Gawaine apareceu e levou o cavalo para os estábulos.
A tragédia que por pouco não se dera enfraquecera as festividades 

e, um a um, os convidados começaram a dispersar para os seus pavi-
lhões e alojamentos. Morgaine ligou a cabeça de Lancelet e o pulso 
partido, completando misericordiosamente o trabalho de lhe colocar 
as talas antes que começasse a agitar-se, a gemer e a agarrar-se a ela, 
numa agonia de dor. A seguir, depois de conferenciar com a governan-
ta, mandou Cai buscar algumas plantas que fariam com que dormisse 
e mandou que o levassem para o leito. Ficou com ele, apesar de ele não 
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a reconhecer e se limitar a gemer e a olhar em volta com os olhos que 
recusavam fi xar-se.

Uma vez olhou para ela e murmurou: 
— Mãe — e o coração de Morgaine quase parou.
Passado um bocado, Lancelet mergulhou num sono pesado e agitado. 

Quando acordou, reconheceu-a.
— Morgaine? Prima? O que é que aconteceu? 
— Caíste do cavalo.
— Do cavalo? Qual cavalo? — perguntou confuso e, quando ela lhe 

respondeu, disse com ar muito seguro: 
— Isso é ridículo. Eu não caio de cavalos — e voltou a adormecer.
Morgaine fi cou sentada ao lado dele, deixando que lhe agarrasse na 

mão e sentindo que o seu coração se partiria de dor. Ainda tinha a marca 
dos beijos dele na boca e nos seios doridos. Mas o encanto tinha passado e 
ela sabia-o. Mesmo que se lembrasse, não iria querê-la; nunca a quisera, a 
não ser para diminuir a agonia de pensar em Gwenhwyfar e no seu amor 
pelo rei e primo.

Estava a escurecer; ao longe, no castelo, ouvia-se outra vez o som de 
música — Kevin tocava a sua harpa. Havia risos, cantos, festa. De repente, a 
porta abriu-se e Arthur entrou com uma tocha na mão.

— Irmã, como está Lancelet?
— Viverá; tem a cabeça demasiado dura para que a possa partir — dis-

se com grande irreverência.
— Queríamos que estivesses entre as testemunhas quando a noiva fos-

se levada para a cama, pois também foste testemunha do contrato de casa-
mento — disse Arthur. — Mas acho que ele não deve fi car sozinho e não 
gostaria de o deixar entregue a um camareiro, nem mesmo a Cai. Tem sorte 
por te ter aqui. És sua irmã de criação, não és?

— Não — disse Morgaine com uma raiva súbita.
Arthur aproximou-se da cama e agarrou na mão aleijada de Lancelet. 

O ferido gemeu, estremeceu e olhou para cima, pestanejando: 
— Arthur?
— Estou aqui, meu amigo — disse Arthur, e Morgaine pensou que 

nunca ouvira uma voz de homem assim tão terna.
— O teu cavalo está bem?
— O cavalo está ótimo. Diabos levem o cavalo. Se tivesses morrido, de 

que me serviria um cavalo? — disse Arthur quase a chorar. 
— Como é que… aconteceu?
— Um ganso amaldiçoado levantou voo. O pastor está escondido. 

Deve saber que será espancado quase até à morte!
— Não faças isso — disse Lancelet. — Não passa de uma pobre criatura 
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estúpida que não tem o juízo todo. Não tem culpa de que os gansos sejam 
mais espertos do que ele e que um se tenha escapado. Promete, Gwydion.

Ficou atónita ao ouvi-lo usar o nome antigo. Arthur apertou-lhe a mão 
e inclinou-se para o beijar no rosto, evitando cuidadosamente o lado ferido.

— Prometo, Galahad. Agora dorme. 
Lancelet apertou-lhe a mão com força.
— Estive quase a estragar-te a noite de casamento, não estive? — per-

guntou com um tom de voz que Morgaine reconheceu como algo de muito 
parecido com a ironia que a caracterizava a ela.

— Acredito que sim — a minha noiva chorou tanto por tua causa que 
pergunto a mim mesmo o que é que ela faria se eu tivesse partido a cabeça 
— disse Arthur rindo.

Morgaine disse fi rmemente:
— Arthur, ainda que sejas o Rei, Lancelet precisa de estar sossegado! 
— Certamente — disse Arthur, endireitando-se. — Amanhã mando cá 

o Merlim para o ver; mas esta noite não devia fi car sozinho… 
— Eu fi co com ele — disse ela zangada.
— Bem, se tens a certeza…
— Volta mas é para Gwenhwyfar! A tua noiva está à tua espera! 
Arthur soltou um suspiro, vencido. Passado um instante, disse: 
— Não sei o que lhe hei de dizer. Ou o que hei de fazer.
Isto é ridículo, estará à espera que o vá ensinar ou à noiva? Mas ante a 

expressão dos olhos dele Morgaine baixou os seus.
— Arthur — disse, muito gentilmente —, é simples. Faz o que a Deusa 

te mandar.
Arthur parecia uma criança assustada. Por fi m, disse numa voz rouca, 

lutando com as palavras:
— Ela… ela não é a Deusa. É apenas uma menina e… e está assustada 

— passado um instante, explodiu — Morgaine, tu não sabes que eu ainda…
Ela não conseguia suportar o que ele estava quase a dizer.
— Não! — interrompeu violentamente, erguendo a mão e impondo 

silêncio. — Arthur, lembra-te pelo menos de uma coisa. Para ela serás sem-
pre o Deus. Aproxima-te dela como O-dos-Chifres… 

Arthur benzeu-se e estremeceu. Por fi m, murmurou: 
— Deus me perdoe; isto é o castigo… — e calou-se.
Ficaram os dois parados a olhar um para o outro, sem conseguirem 

falar. Finalmente, ele disse:
— Morgaine, não tenho o direito… dás-me um beijo?
— Meu irmão… — soltou um suspiro, pôs-se em bicos de pés e deu-lhe 

um beijo na testa. Depois traçou-lhe na cabeça com a mão o sinal da Deusa. 
— Que Ela te abençoe — murmurou —, Arthur, vai ter com ela, vai ter com 
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a tua noiva. Prometo-te, prometo-te em nome da Deusa que tudo correrá 
bem, juro-te.

Ele engoliu em seco e ela viu-lhe os músculos da garganta moverem-se. 
Depois afastou os olhos dela e murmurou:

— Deus te abençoe, irmã.
A porta fechou-se atrás dele.
Morgaine deixou-se cair numa cadeira e ali fi cou sentada a ver Lancelet 

dormir, atormentada pelas imagens que lhe acorriam ao espírito. O rosto de 
Lancelet, sorrindo-lhe à luz do Sol, no Tor. Gwenhwyfar, encharcada, com 
as saias ensopadas, agarrando-se à mão de Lancelet. O-dos-Chifres, o rosto 
besuntado de sangue de veado, afastando a cortina da entrada da caverna. 
A boca ávida de Lancelet nos seus seios — teria sido apenas algumas horas 
antes?

— Pelo menos — disse em voz alta e enérgica — não passará a noite de 
núpcias de Arthur a sonhar com Gwenhwyfar.

Deitou-se na borda da cama encostando cuidadosamente o corpo ao 
do ferido. Ficou ali deitada, em silêncio, sem chorar, mergulhada numa 
infelicidade demasiado profunda para lágrimas. Mas não fechou os olhos 
durante toda a noite, combatendo a Visão, combatendo os sonhos, lutando 
pelo silêncio e pelo torpor que afugentasse os pensamentos como lhe ti-
nham ensinado em Avalon.

E longe, na ala mais afastada do castelo, Gwenhwyfar, acordada, olhava 
com ternura culpada para o cabelo de Arthur, que brilhava ao luar. Para 
o peito que se erguia e baixava com a sua respiração calma. As lágrimas 
corriam-lhe lentamente pelas faces.

Quero tanto amá-lo, pensou, e depois rezou:
— Oh Deus, Santa Virgem Maria, ajudai-me a amá-lo como é meu 

dever, é meu rei e senhor, e é tão bom, que merece alguém que o ame mais 
do que eu o posso fazer.

Parecia que à sua volta a noite respirava tristeza e desespero.
Mas porquê? perguntou-se. Arthur é feliz. Não tem nada que possa cen-

surar. Por isso, de onde virá esta tristeza que paira no próprio ar?


