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Tradução de Gabriela Alves Neves

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

Em Lothian, nessa altura do ano, parecia que o Sol quase não descan-
sava; a rainha Morgause acordou quando a luz começou a infi ltrar-se 
por entre os cortinados. Contudo, era ainda tão cedo que as gaivotas 

mal se moviam, embora já houvesse claridade sufi ciente para ela poder ver 
o corpo peludo e bem musculado do jovem que dormia a seu lado… privi-
légio esse de que gozara durante todo o inverno. O seu Companheiro fora 
um dos escudeiros de Lot e, ainda Lot era vivo, já lançava olhares de desejo 
para a rainha. E na escuridão mortal desse inverno que passara, teria sido 
pedir demasiado que ela dormisse sozinha nos frios aposentos do rei.

Não que Lot tivesse sido um rei tão bom como isso, pensava ela se-
micerrando os olhos à luz que aumentava. Mas o seu reinado fora longo. 
Reinara desde antes de Uther Pendragon ter tomado o trono, e o seu povo 
estava habituado a ele; havia pessoas já de meia-idade que nunca tinham 
conhecido outro rei. Já ocupava o trono, pensou ela, quando o jovem Lo-
chlann nascera… e ela também, aliás. Mas este último pensamento era me-
nos reconfortante e, assim sendo, pô-lo de lado.

Gawaine devia ter sucedido a seu pai, mas mal tinha visitado a sua ter-
ra natal desde a coroação de Arthur e o povo não o conhecia. Aqui, em 
Lothian, em tempo de paz, as tribos estavam bastante satisfeitas por serem 
governadas pela rainha, com o seu fi lho Agravaine por perto para o caso 
de necessitarem de um chefe para a guerra. Desde tempos imemoriais que 
uma rainha governava o povo, como uma Deusa tinha governado os Deu-
ses, e eles gostavam que assim fosse.
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Mas Gawaine não deixara de estar do lado de Arthur… nem mesmo 
quando Lancelet viera do Norte antes de Beltane, para ver, dissera ele, se os 
faróis da costa estavam em ordem, de forma a evitar que os navios se lan-
çassem contra as rochas. Mas Morgause supunha que ele viera antes para 
que Arthur pudesse ver com os seus olhos o que se estava a passar em Lo-
thian, para ver se lá havia algo em desacordo com as regras do Rei Supremo.

Soubera então da morte de Igraine, porque antes disso a notícia não 
chegara a Lothian, vinda do Norte. Quando era mais nova, não tinha sido 
amiga de Igraine; sempre invejara a irmã mais velha por causa da sua beleza 
e nunca lhe perdoara que Viviane a tivesse escolhido a ela para Uther Pen-
dragon; ela teria sido melhor Rainha Suprema do que aquela simplória, tão 
pouco enérgica, tão piedosa e amorável. E, quando tudo já estava dito e fei-
to, quando a lâmpada se apagava, aquele homem não era assim tão diferen-
te dos outros e todos eles eram ridiculamente fáceis de manejar, totalmente 
dependentes do que uma mulher lhes pode oferecer. Ela governara bem, 
por detrás do trono de Lot; teria feito ainda melhor com Uther, porque não 
se teria envolvido tão estupidamente com os sacerdotes.

No entanto, quando soube da morte de Igraine, chorou-a sinceramente 
e desejou ter arranjado tempo para ir a Tintagel antes de ela ter morrido. 
Tinha agora tão poucas mulheres a quem pudesse chamar amigas…

A maioria das suas açafatas havia sido escolhida por Lot pela sua be-
leza ou pela sua disponibilidade para com o rei, e ele gostava tanto mais 
delas quanto menos fossem capazes de pensar ou falar com inteligência; 
dissera mesmo uma vez que, quanto a isso, ela lhe chegava perfeitamente 
nesse aspeto. Pedia o conselho dela para todos os assuntos e respeitava-lhe 
a capacidade mental, mas, depois de ela lhe ter dado quatro fi lhos, voltara 
ao que naturalmente preferia ter na sua cama: mulheres bonitas com pouca 
inteligência. Morgause nunca lhe levara a mal os seus prazeres e até se senti-
ra bastante satisfeita por não ter de dar à luz mais crianças. E, se lhe apetecia 
brincar com bebés, tinha o seu fi lho adotivo Gwydion e os fi lhos que as 
mulheres de Lot davam à luz — Gwydion tinha sufi cientes amiguinhos de 
sangue real!

Lochlann mexeu-se a seu lado, murmurou qualquer coisa e, meio a 
dormir, tomou-a nos braços. Ela desistiu de pensar, por um momento. Ti-
vera saudades dele. Enquanto Lancelet estivera na sua corte, tinha man-
dado Lochlann dormir juntamente com os outros homens, embora, por 
ele, ela bem pudesse continuar a manter Lochlann na sua cama, ou até a 
dormir com o cão da casa! Pois bem, aqui estava ele de novo; Lot nunca lhe 
levara a mal que se divertisse, assim como ela não lhe levava a mal as outras 
mulheres.

No entanto, depois de a excitação passar e de Lochlann ter descido as 
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escadas para a privada, no exterior, Morgause pensou subitamente que sen-
tia a falta de Lot. Não que ele tivesse sido particularmente bom naquele 
género de coisas… Já era velho quando casara com ela. Mas depois de faze-
rem aquilo, ele era capaz de conversar com ela inteligentemente e ela sentiu 
saudade dos anos em que acordavam os dois juntos e se deixavam fi car na 
cama a falar de tudo aquilo que precisava de ser feito, ou do que tinha acon-
tecido quer no reino, quer na Bretanha em geral.

Quando Lochlann regressou, o Sol já estava mais forte e o ar cheio de 
vida, com os gritos das gaivotas. Já ouvia pequenos sons vindos do andar 
de baixo e de algures chegava-lhe o aroma do pão de cevada e centeio que 
cozia no forno. Puxou-o para si, para um beijo rápido, e disse-lhe:

— Tendes de vos ir embora, meu querido. Quero-vos fora daqui antes 
de Gwydion chegar. Já é um rapaz crescido, e começa a reparar nas coisas.

Lochlann soltou uma risadinha.
— Oh, esse! Tem vindo a reparar em tudo desde que saiu dos braços da 

ama. Enquanto Lancelet cá esteve, reparou em todos os movimentos que 
ele fazia, até mesmo em Beltane. Mas acho que não precisais de vos preocu-
par. Não tem ainda idade sufi ciente para pensar nisso.

— Não estou assim tão certa — disse Morgause, dando-lhe uma pal-
madinha na face.

A maneira de proceder de Gwydion era não fazer nada até ter a cer-
teza de que não se ririam dele por ser demasiado novo. Senhor de si como 
era, não suportava que alguém lhe dissesse que era ainda jovem de mais 
fosse para o que fosse. Quando tinha apenas quatro anos, tivera uma fú-
ria louca quando lhe disseram que ainda não podia ir à caça de ninhos 
nos rochedos e dera uma queda que por pouco lhe ia custando a vida, ao 
querer fazer o mesmo que os mais velhos. Ela recordava-se dessa ocasião 
e de outras semelhantes, em que lhe dizia que nunca mais voltasse a fazer 
isto ou aquilo e em que ele afi velava a sua pequenina máscara de rebelião, 
dizendo-lhe:

— Pois, mas eu hei de fazer assim, e vós não haveis de ser capaz de me 
impedir.

A única resposta dela tivera de ser:
— Não hás de fazer, não senhor, senão eu própria te castigo.
Não adiantava muito bater-lhe. Apenas o tornava ainda mais desafi a-

dor, a menos que estivesse preparada para lhe bater até o deixar insensível. 
Uma vez, perdera a cabeça e ela própria se assustara com a força com que 
batera na pobre criança. Nenhum dos seus fi lhos, nem mesmo o volunta-
rioso Gareth, fora alguma vez tão rebelde. Gwydion seguia o seu próprio 
caminho e só fazia aquilo que queria. Assim, quando ele cresceu um pouco 
mais, ela optara por seguir métodos mais subtis:
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— Não faças isso, ou eu digo à tua ama que te puxe as calças para baixo 
e te bata com uma chibata de couro diante de todo o pessoal da casa, como 
se fosses um bebé de quatro ou cinco anos!

Aquilo surtira efeito durante algum tempo, pois o jovem Gwydion era 
muito consciente da sua dignidade. Mas agora só fazia o que queria e nada 
o conseguia deter. Teria sido necessário um homem vigoroso para lhe bater 
com tanta força quanta fosse necessária e ele arranjava maneira de fazer 
com que aqueles que o ofendiam se arrependessem disso, mais cedo ou 
mais tarde.

Ela estava convencida de que ele se tornaria mais vulnerável quando 
começasse a preocupar-se com o que as raparigas pensassem acerca dele. 
O rapaz era de pele branca e cabelo escuro, como Morgaine, mas bastan-
te bonito, tão bonito como Lancelet. E podia ser que a sua aparente indi-
ferença em relação às donzelas viesse a ser a mesma de Lancelet. Pensou 
nisso durante um momento, sentindo a dor da humilhação. Lancelet… O 
homem mais belo que ela vira em muitos e longos anos; e dera-lhe clara-
mente a entender que até mesmo a rainha não estava fora do seu alcance… 
Mas Lancelet fi ngira que nada tinha percebido e tivera o maior cuidado em 
chamar-lhe sempre «tia». Podia pensar-se, pelas suas atitudes, que ela era 
muito mais velha, a gémea de Viviane, e não sufi cientemente nova para ser 
a fi lha de Viviane!

Começara a tomar o pequeno-almoço na cama, enquanto falava com 
as serviçais, dizendo-lhes o que devia ser feito nesse dia. Enquanto se dei-
xava fi car, reclinada em diversas almofadas, ia saboreando o pão fresco que 
lhe haviam trazido, com manteiga vinda nessa altura da vacaria; Gwydion 
entrou no quarto.

— Bom-dia, mãe1 — disse ele. — Andei aí por fora e trouxe-vos amo-
ras. E há natas na despensa. Se quiserdes, vou lá abaixo e trago-as.

Ela olhou para as amoras, húmidas de orvalho, numa tigela de madei-
ra.

— Foi muito amável da tua parte, fi lho2 — disse ela. E sentou-se mais 
para cima na cama para o abraçar ternamente. Quando era apenas um 
pouco mais novo, subia logo para cima da cama, metia-se debaixo das co-
bertas e ela dava-lhe pão fresco com mel. No inverno, metia-se debaixo das 
peles como qualquer garoto mimado. Tinha saudades de lhe sentir o cor-
pito quente aninhado de encontro ao seu, mas pensava que, na realidade, 
agora já era demasiado crescido para isso.

Ele endireitou-se, arranjando o cabelo com as mãos — detestava pa-

1 No original, foster-mother, ou seja, mãe adotiva. (N. da T.)
2 No original, foster-son, ou seja, fi lho adotivo. (N. da T.)
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recer desleixado. Tal como Morgaine, que sempre fora uma coisinha fofa e 
bem arranjadinha.

— Saíste cedo, meu amor — disse ela —, e fi zeste tudo isso só pela tua 
velha mãe? Não, não quero natas. Não queres que eu fi que gorda como a 
porca velha, pois não?

Ele inclinou a cabeça para o lado, como um pássaro atento, e olhou 
especulativamente para Morgause.

— Não tinha importância — disse —, continuáveis a ser bela, mesmo 
que fôsseis gorda. Aqui no castelo, Mara, por exemplo, não é mais volu-
mosa do que vós, mas todas as outras mulheres, e os homens, lhe chamam 
a Mara Gorda. Seja como for, não pareceis tão grande como sois porque, 
quando alguém olha para vós, a única coisa que se vê é que sois bela. Por-
tanto, se vos apetece, comei as natas.

Que resposta objetiva, na boca de uma criança! Mas, ao fi m e ao cabo, 
ele estava a começar a tornar-se um homem. Embora devesse vir a ser como 
Agravaine, que nunca fora muito alto, seria como um dos do povo antigo 
e constituiria um exemplo de reversão a um tipo ancestral. E, é claro, ao pé 
do enorme Gareth, havia de parecer sempre uma criança, mesmo quando 
tivesse vinte anos! Ele lavara a cara e escovara o cabelo com todo o cuidado 
(e também o aparara havia pouco).

— Como estás bonito, meu amor! — disse ela, enquanto ele tirava ra-
pidamente e com a precisão dos seus pequenos dedos uma amora da tigela. 
— Foste tu que cortaste o teu cabelo?

— Não — disse ele —, pedi ao criado que o fi zesse. Disse-lhe que estava 
farto de parecer o cão da casa. Lot estava sempre bem barbeado e com o ca-
belo bem aparado, e Lancelet também, durante todo o tempo que cá esteve. 
Gosto de parecer um cavalheiro.

— E é o que pareces sempre, meu querido — disse ela, olhando para 
a mãozinha morena que segurava a amora. Estava arranhada pelos espi-
nheiros e com os nós dos dedos escuros e sujos, como a mão de qualquer 
rapazinho irrequieto, mas reparou também que ele as tinha esfregado longa 
e vigorosamente e que as unhas não estavam sujas nem partidas, mas sim 
cortadas curtas, com todo o cuidado. — Mas porque é que vestiste hoje a 
tua túnica dos feriados?

— Vesti a minha túnica dos feriados? — perguntou ele com um arzi-
nho inocente na face morena. — Sim, creio que vesti. Bem… — Fez uma 
pausa e ela teve a certeza que, fosse qual fosse a razão que ele tivera para isso, 
e certamente devia ser boa, nunca a saberia. Por fi m, ele disse calmamente:

— Molhei a outra com o orvalho, ao apanhar amoras para vós. — De-
pois, subitamente, disse:

— Pensei que fi caria a odiar Sir Lancelet, mãe.
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Gareth falava constantemente dele como se fosse um Deus e Morgau-
se lembrou-se de que, embora não tivesse chorado à sua frente, Gwydion 
tivera um enorme desgosto quando Gareth fora para o Sul, para a corte do 
rei Arthur. Morgause também tivera saudades dele, pois Gareth era a única 
pessoa viva que realmente exercia infl uência em Gwydion e que era capaz 
de o fazer comportar-se como devia, apenas com uma simples palavra dita 
com suavidade. Desde que Gareth partira, não havia vivalma cujos conse-
lhos Gwydion acatasse.

— Pensei que ele devia ser um tolo, cheio de si e convencido da sua im-
portância — disse Gwydion —, mas afi nal não é nada disso. Disse-me mais 
coisas acerca de faróis do que até Lot sabia, creio eu. E disse que quando 
for mais velho, devo ir até à corte do rei Arthur para ser armado cavaleiro, 
se até lá provar ser bom e honrado. — Os seus olhos escuros e profundos 
pareceram considerar a questão. — Todas as mulheres disseram que eu era 
parecido com ele, e faziam perguntas, e eu fi cava zangado por não saber o 
que lhes responder. Mãe… — Inclinou-se para a frente, com o cabelo escu-
ro e macio a cair-lhe solto sobre a testa, dando assim, ao rostozinho seguro 
de si, uma vulnerabilidade pouco usual. — Dizei-me a verdade: Lancelet 
é meu pai? Pensei que podia ser por isso que Gareth gostava tanto dele…

E tu não és o primeiro a fazer essa pergunta, meu amor, pensou ela, 
afagando o cabelo macio do rapazinho. O facto de ele parecer mais criança 
do que o habitual, ao fazer a pergunta, fez com que a voz dela fosse também 
mais meiga do que o costume.

— Não, meu pequenino. Entre todos os homens do reino, Lancelet não 
podia ser o teu pai. Eu própria me encarreguei de o indagar. Durante todo 
o ano em que foste gerado, Lancelet estava na Bretanha Menor, a combater 
ao lado do pai, o rei Ban. Eu também pensei o mesmo; mas és parecido com 
ele porque Lancelet é sobrinho da tua mãe, tal como é meu sobrinho.

Gwydion olhou para ela com ceticismo e Morgause quase podia ler-lhe 
os pensamentos: ela dissera-lhe exatamente o que lhe teria dito se soubesse 
que Lancelet era seu pai. Finalmente, disse:

— Talvez um dia eu vá até Avalon, em vez de ir à corte de Arthur. A 
minha mãe vive agora em Avalon, não é verdade?

— Não sei — disse Morgause, franzindo as sobrancelhas… Mais uma 
vez, aquele estranhamente adulto enteado a levara a falar com ele como se 
fosse um homem feito. Fazia-o imensas vezes. Veio-lhe à ideia que, agora 
que Lot partira, Gwydion era a única pessoa com quem, de vez em quando, 
falava como de um adulto para outro adulto! Oh, sim, Lochlann era bastan-
te homem à noite, na cama, mas nunca tinha muito mais para dizer do que 
teria um dos pastores, ou até uma das criadas!

— Sai agora, Gwydion, meu amor; vou vestir-me…
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— Porque é que hei de sair? — perguntou ele. — Sei muito bem como 
sois; sei-o desde os meus cinco anos.

— Mas agora já és mais velho — disse ela, com a velha sensação de 
impotência. — Não é próprio que fi ques aqui enquanto me visto.

— Importa-vos assim tanto o que é próprio, mãe? — perguntou ele 
ingenuamente, deixando os olhos pousarem na depressão deixada na al-
mofada pela cabeça de Lochlann e Morgause.

Ela experimentou então uma súbita sensação de frustração e de cóle-
ra. Gwydion era capaz de a atrapalhar com argumentações como aquela, 
como se fosse um homem crescido ou um druida! Respondeu secamente:

— Não tenho de te dar satisfações sobre os meus atos, Gwydion!
— Mas eu disse que tínheis? — Os olhos dele eram tudo inocência 

ofendida. — Se já sou mais velho, preciso de saber mais acerca das mulhe-
res do que quando era um bebé, não é verdade? Quero fi car e conversar.

— Oh, então fi ca, fi ca se queres — disse ela —, mas vira-te de costas. 
Não quero que fi ques aí especado a olhar para mim, Sir Sem-Vergonha!

Obedientemente, ele voltou-se de costas, mas, quando ela se levantou e 
fez sinal à criada para lhe trazer o vestido, ele disse:

— Não. Ponde antes o vestido azul, mãe, aquele novo, que saiu há pou-
co dos teares, e a capa açafrão.

— E agora és tu que me dás conselhos sobre aquilo que devo vestir? O 
que é isto? Mas o que é isto?

— Gosto de vos ver vestida como uma senhora fi na, como uma rai-
nha — disse ele num tom persuasivo. — E dizei-lhes que vos penteiem o 
cabelo para cima, preso com a vossa mola de ouro. Fazeis isso, mãe? Para 
me serdes agradável?

— Mas queres que eu me arranje, toda bonita, como se fosse para a 
festa do solstício de verão, para fi car sentada a cardar lã, com o meu melhor 
vestido? As minhas aias iam rir-se de mim, criança!

— Pois deixai-as rir — disse ele, aliciante. — Não sois capaz de vos pôr 
toda bonita para me agradar? E quem sabe o que pode acontecer antes do 
fi m do dia? Ainda podeis fi car contente com isso.

Morgause, a rir, desistiu.
— Oh! Pois seja como tu queres. Se queres que me vista como se fosse 

para uma festa, pois que assim se faça… Vamos ter a nossa própria festa 
aqui, então! E agora, suponho eu, tem de se fazer bolos de mel para essa 
festa imaginária…

No fi m de contas, é uma criança, pensou ela, arranjou este artifício para 
conseguir doces. Mas, vendo bem, trouxe-me amoras. Sendo assim, porque não?

— Então, Gwydion, achas que lhes diga para fazerem um bolo de mel 
para o jantar?
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Ele voltou-se. O vestido dela ainda estava desapertado e ela viu que os 
olhos do garoto se demoravam um momento nos seus seios brancos. Então, 
já não é assim tão criança como isso. Mas ele respondeu:

— Fico sempre feliz por ter bolo de mel, mas talvez devesses mandar 
cozinhar também um peixe para o jantar.

— Se vamos ter peixe — disse ela —, então vais ter de mudar de rou-
pa outra vez e ires pescá-lo tu mesmo. Os homens estão ocupados com as 
sementeiras.

Ele respondeu rapidamente:
— Vou pedir a Lochlann que vá; para ele vai ser como uma folga. E ele 

merece, não merece, mãe? Está contente com ele, não está?
Idiota, pensou Morgause. Não vou corar diante de um miúdo desta ida-

de!
— Se te apetece mandar Lochlann à pesca, amor, então manda. Ele 

pode ser dispensado por hoje, creio eu.
E pensou que bem gostaria de saber o que iria, de facto, na cabeça de 

Gwydion, com a sua túnica dos feriados e a sua insistência em fazê-la vestir 
o seu melhor traje e arranjar um bom jantar. Chamou a governanta e disse:

— Master Gwydion quer um bolo de mel. Trata disso.
— Ele terá o seu bolo — disse a governanta, com um olhar indulgente 

para o rapazinho. — Olhem só para aquela carinha bonita! É como um 
daqueles anjos do Céu!

Anjo! Era a última coisa que eu lhe chamaria, pensou Morgause; mas 
deu instruções à aia para que lhe penteasse o cabelo para cima, com a mola 
de ouro. Provavelmente, nunca viria a saber o que Gwydion tinha em mente.

O dia foi correndo lentamente, como era habitual. Morgause tinha per-
guntado a si própria, por vezes, se Gwydion teria a Visão, mas ele nunca 
demonstrara qualquer sinal de a ter e, quando ela uma vez lhe perguntara 
diretamente, agira como se não soubesse de que é que ela estava a falar. E 
se a tivesse, pensou ela, tê-lo-ia apanhado pelo menos uma vez a gabar-se 
disso.

Ah, pois bem! Por qualquer obscura razão infantil, Gwydion quisera 
ter uma festa e conseguira convencê-la a fazê-la. Não havia dúvida de que, 
com Gareth ausente, ele estava sempre sozinho, pois pouco tinha em co-
mum com os outros fi lhos de Lot. Tão-pouco tinha, como Gareth, a paixão 
pelas armas e pelos outros aspetos da cavalaria e, pelo menos tanto quanto 
ela soubesse, também não tinha o dom de Morgaine para a música, embora 
tivesse uma voz límpida e por vezes andasse com um pequeno conjunto de 
tubinhos, como aqueles com que os pastores tocavam, e tirasse dele estra-
nhas e tristes melodias. Mas não era uma paixão como fora a de Morgaine, 
que fi caria feliz tocando a sua harpa todo o dia, se a deixassem.
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Contudo, tinha um espírito rápido que retinha tudo. Lot mandara bus-
car um conceituado padre de Iona, para viver lá em casa durante três anos 
e ensinar o pequeno a ler; dissera ao padre para ensinar também Gareth, 
enquanto ele lá estivesse, mas Gareth não tinha queda para os livros. Lutava 
obedientemente com as letras e com o latim, mas nem ele nem Gawaine 
(nem Morgause tão-pouco, diga-se a verdade) conseguiam fi xar a atenção 
nos símbolos escritos ou na misteriosa língua dos velhos romanos. Agra-
vaine era bastante rápido, mantinha todo o movimento e contas da proprie-
dade, tinha um dom inato para os números; mas Gwydion parecia absor-
ver instantaneamente a mais pequena parcela de ensinamento assim que 
lhe era ministrado. No espaço de um ano, fi cou a ler tão bem como o pró-
prio padre e falava latim como se fosse um dos antigos Césares que tivesse 
voltado a nascer, de tal forma que, pela primeira vez, Morgause perguntara 
a si própria se não haveria, afi nal de contas, qualquer coisa de verdade na-
quilo que os druidas diziam: que as pessoas voltavam a nascer várias vezes, 
aprendendo cada vez mais em cada nova vida.

É um fi lho que faria o orgulho do seu pai, pensou Morgause. E Arthur 
não tem qualquer fi lho da sua rainha. Um dia, sim, um dia, terei um segredo 
para contar a Arthur, e então fi carei com a consciência do rei na minha mão. 
Este pensamento divertiu-a bastante. Admirava-se de que Morgaine nun-
ca se tivesse aproveitado dessa vantagem que tinha sobre Arthur: poderia 
tê-lo forçado a negociar um casamento para si própria com um dos mais 
ricos reis, seus súbditos, podia ter tido joias, e… Mas Morgaine pouco liga-
va a essas coisas, só se importava com a sua harpa e com as tolices que os 
druidas diziam. Ao menos ela, Morgause, havia de fazer melhor uso desse 
inesperado poder que lhe fora parar às mãos.

Deixou-se fi car sentada no salão, com os seus delicados trajes, car-
dando a lã da tosquia da primavera e tomando, mentalmente, decisões. 
Gwydion estava a precisar de uma capa nova; crescera tão depressa que 
a velha quase lhe dava pelos joelhos e já não servia para o agasalhar con-
tra o frio do inverno. Não havia dúvida de que este ano ainda cresceria 
mais depressa. Talvez fosse melhor dar-lhe a ele a capa de Agravaine… 
Gwydion entrou com a sua túnica açafrão dos dias de festa e fungou apre-
ciativamente, pois o odor do bolo de mel, enriquecido com especiarias 
várias, começava já a espalhar-se pela sala. Mas não se deixou fi car ali a 
importunar as pessoas, dizendo que o bolo devia ser cortado e lhe deviam 
dar uma fatia mais cedo, como meses atrás ainda teria feito. Por volta do 
meio-dia, disse:

— Mãe, gostava que me dessem um pedaço de pão com queijo, pois 
quero sair e visitar as nossas fronteiras. Agravaine disse que eu devia ir ver 
se todas as vedações estão em bom estado.
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— Não vás com os teus melhores sapatos, os dos dias de festa — disse 
Morgause.

— Claro que não. Vou descalço — disse Gwydion, desapertando as 
sandálias e deixando-as perto dela, ao lado da lareira; arregaçou a túnica, 
prendendo-a com o cinto, de forma a fi car bem acima dos joelhos, pegou 
num pau bastante resistente e saiu rapidamente, deixando Morgause de 
sobrolho levantado, a olhar para o sítio por onde ele desaparecera. Não 
era tarefa que Gwydion tomasse a seu cargo, fosse qual fosse a vontade de 
Agravaine! Que se passava naquele dia com o pequeno?

Lochlann regressou depois do meio-dia, trazendo um belo e grande 
peixe, tão pesado que Morgause nem podia levantá-lo; olhou-o satisfeita; 
daria para alimentar todos os que comiam à mesa alta e ainda ia sobrar pei-
xe assado, frio, para três dias. Limpo, amanhado e perfumado com ervas, 
estava pronto para o forno quando Gwydion entrou, com os pés e as mãos 
impecavelmente lavados e o cabelo penteado, e voltou a calçar as sandálias. 
Olhou para o peixe e sorriu.

— Sim, realmente vai ser como uma festa — disse, com satisfação.
— Verifi caste todas as vedações, irmão3? — perguntou Agravaine, que 

entrava, vindo de uma das cavalariças onde tinha estado a tratar de um 
cavalo doente.

— Sim, e estão quase todas em bom estado — disse Gwydion —, mas 
mesmo no topo das escarpas, a norte, onde tivemos as ovelhas no outono 
passado, há um grande buraco na vedação, onde as pedras ruíram. Tens de 
mandar lá alguns homens para arranjarem aquilo, antes de mandares as 
ovelhas pastar ali. Quanto às cabras, fugiam todas pelo buraco antes que as 
pudesses sequer chamar!

— Foste até lá acima sozinho? — perguntou Morgause de sobrolho 
levantado, assustada. — Não és uma cabra. Podias ter caído e partido uma 
perna na ravina e ninguém ia saber onde tu estavas durante dias! Já te disse 
várias vezes que se fores até lá acima, à falésia, deves levar um dos pastores 
contigo!

— Tinha cá as minhas razões para querer ir sozinho — replicou 
Gwydion, com o seu trejeito de teimosia habitual — e vi aquilo que queria 
ver.

— E que foi que tu viste que valesse a pena o risco de te magoares e 
fi cares ali estendido durante dias? — perguntou Agravaine, zangado.

— Ainda nunca caí — disse Gwydion — e, se cair, quem sofre com isso 
sou eu. Que te interessa a ti se eu me arrisco?

— Sou o teu irmão mais velho e quem manda nesta casa — disse Agra-

3 No original, foster-brother, ou seja, irmão adotivo. (N. da T.)
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vaine —, e tu fazes o favor de me ter algum respeito, ou então terei de to 
meter na cabeça à força!

— Talvez se pudesses abrir à força a tua própria cabeça, pudesses meter 
algum juízo dentro dela — disse Gwydion, com um ar descarado —, de 
certeza que só por si não te cresce lá dentro…

— Seu miseravelzinho…
— Vá, diz — gritou-lhe Gwydion —, insulta-me com o meu nascimen-

to, tu também! Não conheço o nome do meu pai, mas sei quem é o teu, e 
entre as duas, prefi ro a minha situação à tua!

Agravaine avançou um passo, ameaçador, na direção do pequeno, mas 
Morgause levantou-se rapidamente e pôs Gwydion atrás de si, dizendo:

— Agravaine, não arrelies o pequeno!
— Se o escondeis sempre atrás das vossas saias, mãe, não admira que 

eu não consiga ensiná-lo a obedecer, não achais? — perguntou Agravaine.
— Seria preciso um homem melhor do que tu para me ensinar isso — 

disse Gwydion, e Morgause sobressaltou-se com a nota de amargura que 
sentiu na voz dele.

— Xiu, xiu, criança! Não se fala assim com o teu irmão! — ralhou. E 
Gwydion disse:

— Desculpa, Agravaine. Não devia ter sido malcriado contigo.
Olhou para cima e sorriu; com os seus olhos grandes e adoráveis sob 

as pestanas escuras, era o retrato de uma criança arrependida. Agravaine 
resmungou:

— Estou só a pensar no teu bem, patifezinho. Pensas que te quero ver 
partir todos os ossos que tens no corpo? E porque é que se te meteu na ca-
beça que havias de subir aos penhascos sozinho?

— Bem — respondeu Gwydion —, de outro modo não terias sabido 
da existência do buraco na vedação e eras capaz de mandar para lá pastar 
ovelhas, ou até mesmo cabras, e perdia-las todas. E eu nunca rasgo o fato, 
pois não, mãe?

Morgause soltou uma gargalhada porque, de facto, era verdade: 
Gwydion não estragava os fatos. Havia rapazes que eram assim. A Gareth 
bastava-lhe acabar de vestir uma túnica e ela fi cava logo toda amachucada, 
suja, e com nódoas ainda não passada uma hora, enquanto Gwydion subira 
aos penhascos com a sua túnica açafrão dos dias de festa e parecia que tinha 
acabado de a receber das mãos da lavadeira. Gwydion olhou para Agravai-
ne, que tinha vestido o seu guarda-pó comprido de trabalho, e disse:

— Não está certo que estejas sentado à mesa com a mãe com essa rou-
pa, quando ela está com um vestido tão bonito! Vá, vai vestir a tua túnica 
boa, irmão. Queres sentar-te a jantar com a tua roupa toda suja, como um 
camponês?
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— Não estou para receber ordens de um malandreco como tu — res-
mungou Agravaine. Mas, mesmo assim, foi-se levantando e dirigiu-se para 
o quarto. Gwydion sorriu, com dissimulada satisfação. E disse:

— Agravaine devia ter uma esposa, mãe. Anda maldisposto como um 
toiro na primavera e, além disso, a mãe já não tinha de fi ar os fatos dele e 
de os arranjar.

— Não há dúvida de que tens razão — disse Morgause, divertida. — 
Mas eu não quero outra rainha debaixo deste teto. Não há nenhuma casa 
sufi cientemente grande para poder ser governada por duas mulheres.

— Nesse caso, tereis de lhe arranjar uma mulher que não seja dema-
siado bem-nascida e que seja bastante estúpida — disse Gwydion —, de 
forma a que se sinta feliz por lhe dizeres o que deve fazer, pois teria medo 
de cometer algum deslize no meio de gente da nobreza. A fi lha de Niall era 
capaz de servir. É muito bonita e a família de Niall é rica, embora não mui-
to, porque lhes morreram imensas ovelhas e muito gado no inverno mau 
que houve há seis anos. Ela há de ter um belo dote, pois Niall tem medo de 
que a fi lha possa fi car sem casar. A rapariga teve sarampo quando tinha seis 
anos, não vê muito bem e também não é lá muito esperta. Mas é capaz de 
fi ar e tecer bastante bem, embora não tenha vista sufi ciente nem esperteza 
para muito mais. Assim, não se há de importar se Agravaine a mantiver 
constantemente a ter fi lhos.

— Bem, bem, bem, mas que rico homem de Estado já és! — disse Mor-
gause, mordazmente. — Agravaine devia nomear-te um dos seus conse-
lheiros, já que és tão sábio. — Mas para si própria pensou: Ai, ele tem razão, 
amanhã hei de falar nisso a Agravaine.

— Ele podia escolher pior — disse Gwydion, muito sério —, mas não 
estarei aqui para isso, mãe. Queria dizer-vos: quando fui lá acima até aos 
penhascos, vi… não, mas aqui está Donil, o caçador, ele próprio pode di-
zer-to. — E, na verdade, o enorme caçador entrava nesse momento no salão 
e curvava-se numa profunda vénia perante Morgause.

— Minha senhora — disse ele —, vêm cavaleiros pela estrada e aproxi-
mam-se da casa grande. Há uma cadeirinha com cortinas como as da barca 
de Avalon, e com eles vem um corcunda com uma harpa e criados com os 
trajes de Avalon. Estarão aqui dentro de meia hora.

Avalon! Foi então que Morgause viu o sorriso secreto de Gwydion e 
percebeu que ele já estava preparado para aquilo. Mas ele nunca tinha dito 
que tivera a Visão! Que criança não se gabaria disso, se a tivesse? Subita-
mente, o pensamento de que ele podia esconder o facto, apreciando-o ain-
da mais por ser um conhecimento secreto, pareceu-lhe inquietante, de tal 
forma que teve um movimento de recuo, quase receosa do seu fi lho adoti-
vo. E soube que ele dera por isso e não se sentira insatisfeito.
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Tudo o que ele disse foi:
— Então, não é mesmo uma sorte que tenhamos um bolo de mel e um 

peixe assado, e que estejamos todos com o melhor traje, para que possamos 
honrar Avalon, mãe?

— Sim — disse Morgause, olhando para Gwydion com os olhos muito 
abertos —, é uma grande sorte, na verdade.

De pé no relvado, diante da casa, pronta a acolher os viajantes, deu consigo a 
recordar-se de um dia em que Viviane e Taliesin tinham chegado ao longín-
quo castelo de Tintagel. Taliesin, supunha ela, há muito que devia ter-se dei-
xado de tais viagens, se é que ainda era vivo. Se tivesse morrido, ter-lhe-ia cer-
tamente chegado a notícia aos ouvidos. E Viviane já não cavalgava de botas 
e calções, como um homem, correndo à desfi lada, ditando a sua própria lei.

Gwydion mantinha-se a seu lado, muito quieto. Com a túnica açafrão, 
o cabelo escuro muito bem penteado para trás, parecia-se imenso com 
Lancelet.

— Quem são estes visitantes, mãe?
— Suponho que devem ser a Senhora do Lago — disse Morgause — e 

Merlim da Bretanha, o mensageiro dos Deuses.
— Dissestes-me que a minha verdadeira mãe era uma sacerdotisa de 

Avalon — disse Gwydion. — Será que a vinda deles tem alguma coisa a ver 
comigo?

— Bem, bem, não me digas que há qualquer coisa que tu não saibas! 
— replicou Morgause, secamente. Depois abrandou. — Não sei por que 
motivo vieram, meu querido. Não possuo a Visão. Mas pode bem ser que 
sim. Quero que sejas tu a servir o vinho, que ouças e que aprendas, mas que 
não fales, a menos que falem contigo.

Aquilo, pensou ela, ia ser duro para os seus próprios fi lhos; Gawaine, 
Gaheris e Gareth eram barulhentos e curiosos e fora difícil ensinar-lhes 
maneiras de bom comportamento. Eram, pensou ela, como grandes cães 
meigos, enquanto Gwydion era como um gato: silencioso, suave, exigen-
te e observador. Morgaine, quando criança, fora também assim… Viviane 
não tinha procedido bem quando expulsara Morgaine, mesmo que estivesse 
zangada por ela ter tido um fi lho… E porque é que isso lhe havia de fazer di-
ferença a ela? Ela própria tivera fi lhos, incluindo aquele maldito Lancelet, que 
fazia tal devastação no reino de Arthur que até mesmo aqui já se ouvira falar 
dos favores que a rainha lhe dispensava.

E então perguntou a si própria: porque é que tinha partido do princí-
pio de que Viviane não tinha querido que Morgaine tivesse aquele fi lho? 
Morgaine tinha-se zangado com Avalon, mas talvez tivesse sido um ato de 
Morgaine e não um ato da «Senhora».
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Estava profundamente imersa nos seus pensamentos. Gwydion to-
cou-lhe de leve no braço e disse baixinho:

— Os vossos hóspedes, mãe.
Morgause curvou-se numa profunda vénia perante Viviane, que pa-

recia ter encolhido: sempre fora uma mulher sem idade, mas agora pare-
cia mais branca, a face com rugas, os olhos encovados. Tinha ainda, no 
entanto, o mesmo sorriso adorável e a voz era baixa e doce como sempre 
fora.

— Ah! É bom voltar a ver-vos, irmãzinha — disse ela, apertando Mor-
gause nos braços. — Há quanto tempo já? Não gosto de pensar nos anos! 
Como pareceis jovem, Morgause! Que dentes lindos! E o teu cabelo, tão 
brilhante como sempre foi! Conhecestes Kevin, o harpista, no casamento 
de Arthur, antes de ele ser o Merlim da Bretanha… 

Parecia que também Kevin envelhecera, curvado para a frente e nodo-
so como um roble antigo; bem, devia ser assim mesmo, pensou ela, para 
quem se consorcia com robles; e sentiu que na boca se esboçava um rápido 
sorriso de secreto divertimento.

— Sede bem-vindo, mestre harpista; Lord Merlim, devo antes dizer. 
Como está o nobre Taliesin? Ainda continua na terra dos vivos?

— Ainda é vivo — disse Viviane, enquanto outra mulher descia da ca-
deirinha — mas já está velho e frágil. Já não consegue fazer viagens como 
esta. — Depois acrescentou: — Esta é fi lha de Taliesin, fi lha dos bosques de 
robles, Niniane. Portanto, é tua meia-irmã, Morgause.

Morgause fi cou um pouco consternada, enquanto a jovem avançava 
um passo e lhe dava um beijo, dizendo numa voz doce:

— Sinto-me feliz por conhecer a minha irmã.
Niniane parecia tão nova! Tinha cabelos claros, de um loiro-arruivado 

e olhos azuis orlados de compridas e sedosas pestanas. Viviane disse:
— A Niniane viaja comigo, agora que estou velha. Com exceção de 

mim própria, é a única que vive em Avalon e é do velho sangue real. — 
Niniane estava vestida como uma sacerdotisa; uma trança de cabelo claro 
atravessava-lhe a testa, mas a marca, em forma de crescente, das sacerdo-
tisas, recentemente impressa com tinta azul, podia ver-se perfeitamente. 
Falava com o tom de voz treinado de uma sacerdotisa, cheio de poder. Mas 
ela, em si, parecia jovem e indefesa, ao lado de Viviane.

Morgause fez o possível por se recordar de que era ela a dona da casa e 
eles os seus hóspedes. Sentia-se como a rapariguinha da cozinha diante das 
duas sacerdotisas e do druida. Depois, procurou lembrar a si mesma que 
aquelas duas mulheres eram suas meias-irmãs e que, quanto a Merlim, era 
apenas um velho corcunda!

— Sede bem-vindos a Lothian e a minha casa. Este é o meu fi lho Agra-
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vaine, que manda aqui enquanto Gawaine está fora, na corte de Arthur. E 
este é o meu fi lho adotivo, Gwydion.

O pequeno curvou-se, numa graciosa reverência, diante dos hóspedes 
distintos, mas apenas emitiu um leve murmúrio de boas-vindas.

— É um bonito rapaz e está bem crescido — disse Kevin. — É este, 
então, o fi lho de Morgaine?

Morgause levantou as sobrancelhas. 
— Servia de alguma coisa tentar negá-lo, perante alguém que possui a 

Visão, Sir?
— A própria Morgaine mo disse, quando soube que eu ia viajar para o 

Norte, até Lothian — disse Kevin, e uma sombra escureceu-lhe a face.
— Então Morgaine está outra vez a viver em Avalon? — perguntou 

Morgause, e Kevin abanou a cabeça. Morgause reparou que também Vivia-
ne parecia amargurada.

— Morgaine está na corte de Arthur — disse Kevin. E Viviane acres-
centou, apertando os lábios:

— Ela tem trabalho a fazer no mundo exterior. Mas regressará a Ava-
lon na altura certa. Há um lugar que espera por ela e que ela tem de assumir.

Gwydion perguntou suavemente:
— É da minha mãe que estais a falar, Senhora?
Viviane olhou a direito para Gwydion e, subitamente, esta pareceu-lhe 

alta e imponente. O velho truque da sacerdotisa, pensou Morgause, mas 
Gwydion nunca o vira antes. E a Senhora disse, com uma voz que encheu 
subitamente todo o pátio:

— Porque mo perguntas, criança, quando já sabes perfeitamente a res-
posta? Estarás a fazer troça da Visão, Gwydion? Toma cuidado. Conheço-te 
melhor do que pensas e há ainda umas quantas coisas neste mundo que tu 
desconheces!

Gwydion recuou, de boca aberta, voltando de novo, e subitamente, a 
ser apenas uma criança precoce. Morgause ergueu as sobrancelhas. Com 
que então, ainda havia alguém e alguma coisa capazes de o assustarem! Por 
uma vez, o rapaz não tentou desculpar-se ou dar explicações, com a volubi-
lidade que lhe era habitual.

Morgause tomou de novo a iniciativa, dizendo:
— Entrai. Tudo está preparado para vos receber, minhas irmãs, Lord 

Merlim. — E enquanto olhava para a toalha vermelha que pusera a cobrir 
a alta mesa, para os copos grandes e a louça fi na, pensou: Até mesmo aqui, 
no fi m do mundo, a nossa corte não é de desprezar! Conduziu Viviane para o 
seu próprio lugar e sentou Kevin, o harpista, ao seu lado. Quando Niniane 
ia a subir para o estrado, tropeçou e logo Gwydion apareceu rapidamente 
junto dela com uma mão pronta a ajudá-la e uma palavra bem-educada.
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Bem, bem, fi nalmente o nosso pequeno Gwydion começa a reparar numa 
rapariga bonita. Serão apenas boas maneiras, ou o desejo de se redimir por 
Viviane o ter repreendido? Estava perfeitamente consciente de que nunca 
saberia a resposta.

O peixe estava assado na perfeição, com a polpa vermelha a soltar-se 
com facilidade das espinhas e havia sufi ciente quantidade de bolo de mel 
para que a maioria do pessoal da casa comesse algum. Ela mandara tam-
bém buscar mais cerveja de cevada, para que toda a gente do salão inferior 
pudesse ter também qualquer coisa extra para a sua refeição. Havia fartura 
de pão acabado de cozer e abundância de leite e manteiga e ainda queijo 
feito com leite de ovelha. Viviane comeu tão frugalmente como sempre, 
mas não se furtou a elogiar a comida.

— Não há dúvida de que apresentastes uma mesa digna de uma rainha. 
Em Camelot não teria sido mais bem recebida. Não o esperava, uma vez 
que apareci assim de repente sem avisar nem nada — disse.

— Estivestes em Camelot? Vistes os meus fi lhos? — perguntou Mor-
gause; mas Viviane abanou negativamente a cabeça e a testa sulcou-se-lhe 
de preocupação.

— Não, ainda não. Embora deva lá ir na altura a que Arthur chama 
agora Pentecostes, tal como os padres da Igreja — disse ela e, sem saber 
porquê, Morgause sentiu um frio gelado percorrer-lhe a espinha. Mas, 
ocupada como estava com os hóspedes, não teve tempo para pensar no 
assunto.

— Vi os vossos fi lhos na corte, Senhora — disse Kevin. — Gawaine 
sofreu um ligeiro ferimento em Mount Badon, mas está a sarar bem e fi ca 
escondido pela barba… Ele agora usa uma pequena barbicha, à moda dos 
Saxões, não porque queira parecer-se com eles, mas porque não pode bar-
bear-se todos os dias sem arrancar a crosta da cicatriz. Talvez ele dê início 
a uma nova moda na corte! Não vi Gaheris; está fora, para o Sul, tratando 
de fortifi car a costa. Gareth vai ser feito Companheiro na grande festa de 
Arthur, no dia de Pentecostes. É um dos melhores homens da corte, e dos 
de maior confi ança, embora Sir Cai ainda o arrelie e lhe chame «o Belo», 
por causa das suas bonitas feições. 

— Já deveria ter sido nomeado um dos Companheiros de Arthur! — 
disse Gwydion, ciumento, e Kevin olhou mais calmamente para o rapaz.

— Com que então, és cioso das honrarias feitas ao teu parente, meu 
pequeno? Não há dúvida de que bem merece ser feito Companheiro, e é 
tratado como tal, agora que a sua estirpe é conhecida. Mas Arthur quer ou-
torgar-lhe a honraria na sua primeira grande festa em Camelot; portanto, 
será armado Companheiro com o máximo cerimonial por parte do rei. Po-
des fi car contente, Gwydion: Arthur reconhece bem o valor dele, embora 
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também reconheça o de Gawaine. E é um dos mais jovens Companheiros 
de Arthur.

Então, ainda mais timidamente, Gwydion perguntou:
— Conheceis a minha mãe, mestre harpista? A senhora Morgaine?
— Sim, meu pequeno, conheço-a muito bem — disse Kevin suave-

mente, e Morgause pensou que aquele homenzinho feio tinha pelo menos 
uma voz rica e bela. — É uma das damas mais belas da corte de Arthur e 
uma das mais graciosas. E toca harpa tão bem como um bardo.

— Vamos, vamos — disse Morgause, com os lábios movidos por um 
sorriso, divertida com a evidente devoção que transparecia na voz do har-
pista —, está certo que se conte uma história para divertir uma criança, mas 
a verdade também tem de ser respeitada. Morgaine, bela? É bonita como 
um corvo! Igraine, sim, era bonita quando era nova (todos os homens o 
sabiam), mas Morgaine não se parece nada com ela!

A voz de Kevin era respeitosa, mas também divertida:
— Há um velho ditado que vem da sabedoria dos druidas: «A beleza 

não está toda numa cara bonita, mas sim no interior da pessoa.» Morgaine 
é, na realidade, muito bela, rainha Morgause, embora a beleza dela não se 
pareça com a vossa mais do que um salgueiro se parece com um narciso. 
E ela é a única pessoa na corte a cujas mãos eu confi aria a minha Dar-
na. — Com um gesto, apontou para a harpa, que desembrulhara e tinha 
a seu lado. Aproveitando a ocasião, Morgause perguntou se não quereria 
honrá-los com uma canção.

Ele pegou na harpa e começou a cantar. O salão fi cou em completo 
silêncio, à exceção das notas da harpa e da voz do bardo. E, enquanto ele 
cantava, as pessoas que se encontravam no salão inferior aproximaram-se 
o mais que podiam, para ouvirem a música. Quando ele acabou, Morgause 
mandou embora o pessoal, embora tivesse permitido a Lochlann que fi cas-
se sentado e quieto junto do fogo, e disse:

— Também eu gosto muito de música, mestre harpista, e vós propor-
cionaste-nos um prazer que hei de recordar durante muito tempo. Mas de-
certo não fi zestes esta longa viagem, desde Avalon às Terras do Norte, só 
para que eu pudesse dar uma festa e ouvir a vossa harpa. Peço-vos: dizei-me 
porque viestes até aqui, tão inesperadamente.

— Tão inesperadamente, não — disse Viviane com um ligeiro sorriso 
—, pois venho encontrar-vos vestida com o vosso melhor traje e pronta 
para nos receberdes com vinho, peixe assado e bolos de mel. Fostes avisada 
da minha chegada e, visto que nunca tivestes senão um pequeno vislumbre 
da Visão, só posso deduzir que foi alguém, não muito longe daqui, que vos 
avisou. — Lançou um olhar repleto de ironia a Gwydion e Morgause fez 
que sim com a cabeça.
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— Mas não me disse porquê; apenas me pediu para preparar tudo 
como se fosse para uma festa e eu pensei que se tratava de um capricho de 
criança, nada mais.

Gwydion estava debruçado por cima da cadeira de Kevin quando este 
começou a embrulhar a harpa e perguntou, estendendo a mão, hesitante:

— Posso tocar nas cordas?
— Podes — disse Kevin, suavemente. E Gwydion tocou numa corda 

ou duas, dizendo:
— Nunca tinha visto uma harpa tão bela.
— Nem nunca hás de ver. Acho que não há nenhuma tão boa por 

aqui, nem sequer em Gales, onde existe um colégio para bardos — disse 
Kevin. — A «Minha Dama» foi-me presenteada por um rei, e nunca sai 
do meu lado. E, tal como acontece com algumas mulheres — acrescentou, 
com uma pequena vénia galante dirigida a Viviane —, os anos que passam 
apenas fazem com que fi que mais bela ainda.

— Oxalá a minha voz se tivesse tornado mais doce com a idade — 
disse Viviane, bem-humorada — mas a Mãe Negra assim não quis. Só os 
seus fi lhos imortais cantam cada vez mais melodiosamente, à medida que 
os anos vão passando. Possa a tua «Dama» não cantar nunca com menos 
beleza do que neste momento.

— Gostas de música, Master Gwydion? Aprendeste alguma coisa de 
harpa?

— Não tenho harpa para tocar — disse Gwydion. — Coll, que é o úni-
co harpista da corte, tem agora os dedos tão rígidos que raramente toca nas 
cordas. Já há dois anos que não temos música. Toco um bocadinho a fl auta 
pequena, no entanto; e Aran, que foi o tocador de fl auta de Lot na guerra, 
ensinou-me a tocar um pouco da fl auta de chifre de alce… Está ali pendu-
rada. Ele foi com o rei Lot para Mount Badon e, tal como Lot, não voltou.

— Traz-me a fl auta — disse Kevin, e quando Gwydion lha trouxe, reti-
rando-a do sítio onde estava pendurada, na parede, limpou-a com um tra-
po, soprou a poeira que tinha dentro e depois levou-a aos lábios, colocando 
os dedos tortos sobre a fi leira de buraquinhos que perfuravam o chifre. To-
cou uma ária de dança e depois pô-la de lado, dizendo:

— Tenho pouca habilidade para isto; os meus dedos não são sufi cien-
temente rápidos. Bem, Gwydion, se gostas de música, eles ensinam-ta em 
Avalon. Deixa-me ouvir-te tocar um bocadinho nesta fl auta.

Gwydion tinha a boca seca. Morgause viu-o humedecer os lábios com 
a língua. Mas pegou na fl auta de chifre de madeira e soprou com todo o 
cuidado. Depois, começou a tocar uma melodia lenta e Kevin, após alguns 
momentos, fez que sim com a cabeça.

— Já chega — disse ele. — Ao fi m e ao cabo, és o fi lho de Morgaine. Se-
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ria bem estranho que não fosses dotado para a música. Podemos ensinar-te 
muito. Podes ter os predicados de um bardo mas, mais provavelmente, vi-
rás a ter os de um sacerdote e druida.

Gwydion pestanejou e quase deixou cair a fl auta das mãos. Apanhou-a 
no saio da túnica.

— De um bardo… que quereis dizer? Dizei-me com clareza! 
Viviane olhou para ele, bem nos olhos.
— Chegou o momento, Gwydion. Nasceste druida e de duas linha-

gens reais. Terás de receber os antigos ensinamentos e a sabedoria secreta 
de Avalon, para que um dia possas usar o dragão.

O rapazinho engoliu em seco. Morgause podia vê-lo a absorver o sig-
nifi cado das palavras. Podia bem imaginar como o pensamento de obter 
sabedoria secreta era capaz de atrair Gwydion mais do que qualquer outra 
coisa que lhe pudessem ter oferecido. Gwydion gaguejou:

— Dissestes… duas linhagens reais…
Viviane abanou levemente a cabeça quando Niniane ia responder e, 

assim, esta disse apenas:
— Tudo te será esclarecido quando chegar o momento oportuno, 

Gwydion. Se vais ser um druida, a primeira coisa que tens de aprender é 
quando deves fi car calado e não fazer perguntas.

Ele olhou para ela, em silêncio, e Morgause pensou: Valeu a pena toda 
a canseira deste dia, só para ver Gwydion, pelo menos desta vez, tão impres-
sionado que até fi cou sem resposta! Bem, não estava surpreendida; Ninia-
ne era bela, muito parecida com Igraine quando era jovem, ou até consigo 
própria, com a diferença de que o cabelo dela era loiro e não ruivo. Viviane 
disse calmamente:

— Isto posso dizer-te: a mãe da mãe da tua mãe era a Senhora do Lago 
e descendia de uma longa linhagem de sacerdotisas. Igraine e Morgause 
têm também o sangue do nobre Taliesin, e tu também tens. Muitas das li-
nhagens reais destas ilhas, entre os druidas, estão preservadas em ti e, se 
fores digno disso, um grande destino espera por ti. Mas deves ser digno 
dele. O sangue real, por si só, não chega para fazer um rei. É preciso tam-
bém coragem, sabedoria e vistas largas. Digo-te eu, Gwydion, que aquele 
que usa o dragão pode ser mais rei do que aquele que se senta no trono, 
porque um trono pode ser ganho por se ter nascido na cama certa e se ter 
sido adotado pelo rei certo. Mas o Grande Dragão só pode ser usado à custa 
do próprio esforço e não apenas nesta vida, também naquelas que já foram 
vividas antes. O que te digo é um mistério.

— Não… não compreendo! — disse Gwydion.
— Claro que não — replicou Viviane, secamente. — Tal como eu disse, 

é um mistério. E houve sábios druidas que estudaram, por vezes durante 
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muitas vidas, para compreender menos do que isto. Não quis dizer que de-
vias compreender, mas sim que devias ouvir, prestar atenção e aprender a 
obedecer.

Gwydion engoliu em seco e baixou a cabeça. Morgause viu Niniane 
sorrir-lhe e ele inspirou profundamente, como que retomando fi rmeza, e 
sentou-se aos pés dela, escutando em silêncio, não tentando, por uma vez, 
dar nenhuma resposta atrevida ou explicação. Morgause pensou: Talvez o 
treino dos druidas seja o que ele precisa!

— Então — disse ela —, viestes para me dizer que já amimei o fi lho 
de Morgaine durante tempo sufi ciente e que chegou o momento de ele ser 
levado para Avalon para aprender os ensinamentos dos druidas. Mas não 
vos destes ao trabalho de fazer pessoalmente esta longa viagem só para me 
dizerdes isso. Poderíeis ter mandado um druida menor para levar o peque-
no à sua guarda. Há anos que já sei que não seria próprio para o fi lho de 
Morgaine acabar os seus dias no meio de pastores e pescadores. E onde, a 
não ser em Avalon, deveria o seu destino ser defi nido? Peço-vos, dizei-me 
o resto. Oh, sim, sei que há mais a dizer; vejo-o nos vossos rostos.

Kevin abriu a boca para falar, mas Viviane interrompeu-o, dizendo 
com voz seca:

— Porque haveria de vos revelar todos os meus pensamentos, Mor-
gause, quando tentais sempre conseguir todas as coisas em vosso proveito e 
dos vossos fi lhos? Até mesmo agora, Gawaine está mais próximo do trono 
do Rei Supremo, não só por questões de sangue, como também por cau-
sa do amor que Arthur lhe tem. E eu previ, quando Arthur se casou com 
Gwenhwyfar, que ela não teria fi lhos. Pensei que era bastante provável que 
morresse de parto e, portanto, não quis interferir na felicidade que Arthur 
ia ter com ela. Mais tarde, se isso acontecesse, poderíamos escolher para ele 
uma esposa mais apropriada. Mas deixei as coisas correrem por si durante 
demasiado tempo e agora ele não há de querer afastá-la, muito embora ela 
seja estéril. E vós não vedes nisso senão uma oportunidade para o avanço 
do vosso próprio fi lho.

— Não deveis partir do princípio de que ela é estéril, Viviane. — A face 
de Kevin estava marcada com rugas de amargura. — Antes de Mount Ba-
don, ela fi cou grávida e aguentou a gravidez durante cinco meses inteiros. 
Podia muito bem ter chegado a dar à luz. Penso que deve ter abortado por 
causa do calor e do pouco espaço que tinha dentro do castelo e também 
pelo medo que ela tem dos Saxões… E não só foi uma pena para ela, penso 
eu, como também para Arthur, que foi levado a trair Avalon e a pôr de lado 
o estandarte do dragão.

— Portanto — disse Niniane —, não foi só o facto de não ter fi lhos, 
rainha Morgause, que fez com que Gwenhwyfar fi zesse tanto mal a Arthur. 
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Ela é uma «criatura dos padres» e já o infl uenciou mais do que devia. Se um 
dia destes fi casse grávida de uma criança que pudesse viver e crescer… isso 
seria o pior de tudo.

Morgause sentiu-se como que prestes a sufocar.
— Gawaine…
Viviane disse secamente:
— Gawaine é tão cristão como Arthur. O único desejo dele é agradar 

a Arthur, em tudo!
— Não sei — disse Kevin — se Arthur tem algum compromisso pro-

fundo com o Deus dos Cristãos, ou se é tudo obra de Gwenhwyfar, e se ele 
age para lhe agradar e provar que tem pena dela…

Morgause disse então, desdenhosamente:
— Será realmente talhado para governar, um homem capaz de renegar 

o seu juramento por causa de uma mulher? Será então Arthur perjuro?
— Ouvi-o dizer — disse Kevin — que, uma vez que Cristo e a Virgem 

Maria lhe haviam dado a vitória em Mount Badon, ele não os iria pôr de 
parte agora. E ouvi-o dizer ainda mais, quando falou com Taliesin: que a 
Virgem Maria era precisamente como a Grande Deusa e que fora ela quem 
lhe dera a vitória para salvar esta terra… E que o estandarte de Pendragon 
era o de seu pai, Uther, e não o seu próprio…

— Mesmo assim — disse Niniane —, ele não tinha o direito de pôr 
tudo de lado. Fomos nós, em Avalon, que pusemos Arthur no trono e ele 
deve-nos isso…

Morgause disse com impaciência:
— Que interessa qual o estandarte que fl utua por cima das tropas de 

um rei? Os soldados precisam de qualquer coisa que lhes inspire a imagi-
nação…

— Como de costume, ignorais o principal — disse Viviane. — O que 
vive nos sonhos deles e nas suas imaginações é que nós precisamos de con-
trolar a situação de Avalon, ou esta batalha com o Cristo será perdida e 
as almas deles cairão na escravidão de uma falsa fé! O símbolo do dragão 
tem de estar sempre diante dos olhos deles, como aquilo que a humanidade 
procura atingir para passar a vida a não pensar no pecado e na penitência!

— Não sei… — disse Kevin lentamente. — Talvez fosse melhor manter 
aqueles mistérios menores para os tolos, e então poderíamos ensinar aos 
inteligentes os ensinamentos secretos. Talvez tenhamos tornado muito fácil 
à humanidade chegar a Avalon, e assim ela não lhe dá o devido valor.

Viviane retorquiu:
— Achais então que eu devia fi car sentada e quieta a ver Avalon afas-

tar-se cada vez mais para dentro das brumas, como o país das fadas?
— O que eu digo, Senhora — disse Kevin, respeitosamente, mas com 
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fi rmeza —, é que agora até pode já ser tarde de mais para o evitar. Avalon 
estará sempre onde está, e pode ser encontrada por todos os homens, se 
souberem procurar o caminho para o lado de lá, em todas as idades e todos 
os tempos. Se eles não conseguem encontrar o caminho para Avalon, isso é 
talvez um sinal de que não estão aptos para isso.

— Mesmo assim — disse Viviane, num tom duro de voz —, eu mante-
rei Avalon dentro deste mundo, ou morrerei tentando consegui-lo!

Fez-se silêncio no salão e Morgause deu-se conta de que estava gelada. 
Disse:

— Aviva o fogo, Gwydion. — Depois, passando o vinho: — Não que-
reis beber um pouco, irmã? E vós, mestre harpista?

Niniane serviu o vinho, mas Gwydion manteve-se imóvel, como se es-
tivesse a sonhar ou em transe. Morgause insistiu:

— Gwydion, faz o que te disse. — Mas Kevin estendeu uma das mãos, 
pedindo-lhe que se calasse. Depois disse, num murmúrio:

— O pequeno está em transe. Fala, Gwydion…
— Está tudo cheio de sangue… — murmurou ele. — Sangue derra-

mado como o do sacrifício nos antigos altares, sangue derramado sobre o 
trono…

Niniane atrapalhou-se e tropeçou, e o resto do vinho, tinto, da cor do 
sangue, entornou-se em cascata por cima de Gwydion, que estava sentado, 
e por cima do regaço de Viviane. Esta levantou-se, sobressaltada, e Gwydion 
piscou os olhos e sacudiu-se como um cachorrinho. Disse, confuso:

 — O que… desculpai-me… deixai-me ajudar-vos. — E tirou o odre do 
vinho das mãos de Niniane. — Brr, parece sangue entornado, deixai-me ir 
buscar um pano à cozinha. — E afastou-se vivamente, como um rapazinho 
diligente.

— Pois bem, aqui está o vosso sangue — disse Morgause com enfa-
do. — Será que o meu Gwydion também se vai perder em sonhos e visões 
doentias?

Limpando o vinho espesso da saia, Viviane disse:
— Não queirais depreciar o dom de outra pessoa, Morgause, lá porque 

vós não tendes acesso à Visão!
Gwydion regressou com o pano, mas, ao curvar-se para limpar o que 

estava molhado, vacilou, e Morgause tirou-lhe o pano das mãos e chamou 
uma das criadas para vir enxugar a mesa e o chão. O pequeno parecia doen-
te, mas, enquanto normalmente teria tentado empolar a coisa para que ela 
lhe desse mais atenção, desta vez virou-se rapidamente, afastando-se como 
se estivesse envergonhado. Ela sentiu uma vontade enorme de o tomar nos 
braços e de o embalar, essa criança que fora o seu último bebé quando os 
outros já tinham crescido e se tinham ido embora; mas sabia que ele não 
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lhe fi caria grato por isso e, portanto, deixou-se fi car quieta, baixando os 
olhos na direção das mãos entrelaçadas. Niniane estendeu uma mão para 
ele também, mas foi Viviane quem o chamou, com os olhos sombrios e sem 
pestanejar.

— Diz-me a verdade: há quanto tempo tens a Visão?
— Não sei — respondeu ele, baixando os olhos —, não sabia o que é 

que havia de lhe chamar. — Agitou-se, recusando-se a encará-la.
Então, ela disse, muito calma:
— E escondeste-o por orgulho e amor ao poder, não foi? Agora ela do-

minou-te, e tu tens de a dominar a ela. Não viemos até aqui muito cedo… 
Espero mesmo que não seja demasiado tarde. Não te aguentas em pé? Sen-
ta-te aqui, e fi ca quieto.

Para grande espanto de Morgause, Gwydion sentou-se, muito sosse-
gado, aos pés das duas sacerdotisas. Passado um momento, Niniane pou-
sou-lhe uma mão em cima da cabeça e ele encostou-se a ela.

Viviane voltou-se novamente para Morgause e disse:
— Como já vo-lo disse antes, Gwenhwyfar não dará nenhum fi lho a 

Arthur, mas ele não a porá de lado. Principalmente, porque ela é cristã, e a 
religião deles proíbe um homem de pôr a mulher de lado…

Morgause encolheu os ombros e disse:
— E daí? Ela já abortou uma vez, ou talvez mesmo mais do que uma 

vez. E não é assim tão nova, pelo menos agora. A vida é fugaz para as mu-
lheres.

— Pois, Morgause — disse Viviane —, já uma vez, em tempos, ten-
tastes negociar com essa incerteza da vida, para que o vosso fi lho pudesse 
fi car perto do trono… não foi? Estou a avisar-vos, minha irmã: não tenteis 
interferir com o que os Deuses decidiram!

— Pensava, Viviane — respondeu Morgause sorrindo —, que me tí-
nheis dito muitas vezes (ou teria sido Taliesin?) que nada acontece a não ser 
pela vontade dos Deuses. Se Arthur tivesse morrido antes de subir ao trono 
de Uther, bem, não duvido de que os Deuses tivessem encontrado outro 
para os servir em vez dele.

— Não vim aqui para discutir teologia miserável — disse Viviane zan-
gada. — Pensais que, se pudesse fazer a minha vontade, vos teria dado a vós 
o poder de vida ou de morte sobre a linhagem real de Avalon?

Morgause respondeu com voz suave, mas cheia de cólera:
— Mas a Deusa não quis que pudésseis realizar a vossa própria vontade, 

parece-me, Viviane. Estou cansada desta conversa de antigas profecias… Se 
é que existem realmente quaisquer Deuses, coisa de que nem sequer tenho 
a certeza, não posso acreditar que se dessem ao incómodo de se meter nos 
assuntos dos homens. Nem tão-pouco estou disposta a esperar pelos deu-
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ses para fazer aquilo que vejo claramente dever ser feito. Quem sois vós 
para dizer que a Deusa não pode agir pela minha mão, tão bem como por 
qualquer outra? — Viu que Niniane estava chocada. Ai, ali estava outra, tão 
pateta como Igraine, que acreditava em toda aquela conversa de Deuses! — 
Quanto à linhagem real de Avalon, como podem ver, criei-o bem.

— Ele parece forte e saudável, um belo rapaz — disse Viviane —, mas 
podereis jurar que não lhe incutistes nenhuma imperfeição no seu íntimo, 
Morgause?

Gwydion levantou a cabeça e disse com rispidez: 
— A minha mãe adotiva tem sido muito boa para mim. A senhora 

Morgaine não se preocupou muito com a educação do seu fi lho. Nem uma 
única vez veio até aqui para perguntar se eu estava vivo ou morto!

— Já foste avisado de que só deves falar quando falarem contigo, 
Gwydion — disse Kevin, severamente. — E não sabes nada acerca dos mo-
tivos de Morgaine, ou dos seus intentos.

Morgause lançou um olhar penetrante ao pequeno bardo aleijado. Será 
que Morgaine se confi ou a este aborto retorcido, enquanto eu tive de lhe ar-
rancar o seu segredo por meio de magia e da Visão? Sentiu chegar-lhe um 
assomo de cólera, mas Viviane disse:

— Basta. Cuidastes bem dele, enquanto isso serviu os vossos propósi-
tos, Morgause, mas noto que não vos esquecestes de que ele está um passo 
mais perto do trono do que Arthur estava quando tinha a idade dele, e dois 
passos mais perto do que o vosso próprio fi lho, Gawaine! Quanto a Gwe-
nhwyfar, vejo que lhe está reservado desempenhar um determinado papel 
no destino de Avalon. Ela não pode ser inteiramente desprovida de Visão, 
visto que já uma vez conseguiu atravessar as brumas e foi ter às praias de 
Avalon. Talvez, se lhe fosse concedido um fi lho, fi casse bem claro que era 
graças às artes e vontade de Avalon… — Lançou um olhar a Niniane. — Ela 
é capaz de conceber… com uma forte feiticeira a seu lado para a impedir 
de perder a criança.

— É tarde de mais para isso — disse Kevin. — O facto de Arthur ter 
traído Avalon e ter posto de lado o estandarte do dragão foi obra dela. A 
verdade, suponho eu, é que as capacidades dela não estão no seu devido 
lugar.

— A verdade — disse Niniane — é que tendes má vontade para com 
ela. Porquê?

O harpista baixou os olhos e fi tou as suas mãos retorcidas e cheias de 
cicatrizes. Finalmente, disse:

— É verdade. Não consigo, nem mesmo em pensamento, ser simpáti-
co para com Gwenhwyfar. Sou apenas humano. Mas, mesmo que gostasse 
dela, diria que ela não é rainha para um rei que deve governar a partir de 
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Avalon. Não a lamentaria se ela sofresse qualquer acidente ou desventura. 
Porque, se ela desse um fi lho a Arthur, havia de pensar que isso se devia 
apenas à bondade de Cristo, nem que a própria Senhora do Lago se manti-
vesse ao lado da cama dela. Não consigo deixar de rezar para que não venha 
a ter essa sorte.

Morgause sorriu, com o seu sorriso de gato.
— Gwenhwyfar pode pretender ser mais cristã do que o próprio Cristo 

— disse ela — mas eu sei alguma coisa sobre as Escrituras deles. Lot teve 
aqui um padre, de Iona, para ensinar os rapazes. A Sagrada Escritura diz 
que todo o homem será condenado se repudiar a sua mulher, a não ser por 
adultério. E até mesmo aqui, em Lothian, se ouviu dizer… que a rainha não 
é tão casta como se pensa. Arthur está frequentemente ausente em comba-
te, e toda a gente sabe como ela olha com agrado para o vosso fi lho, Viviane.

— Não conheceis Gwenhwyfar — disse Kevin. — É pia, para além do 
que seria aceitável, e Lancelet é tão amigo de Arthur que estou convencido 
de que o rei não moveria um dedo contra eles, a não ser que os apanhasse 
juntos na cama, diante de toda a corte.

— Até mesmo isso se poderia arranjar — disse Morgause. — Gwe-
nhwyfar é demasiado bela para pensar que as outras mulheres gostam 
muito dela. Certamente que alguém que lhe seja íntimo poderia armar um 
escândalo, para forçar a mão de Arthur…

Viviane fez uma careta de nojo.
— Qual a mulher capaz de trair uma outra mulher dessa maneira? 
— Eu — disse Morgause — se estivesse convencida de que era para o 

bem do reino.
— Eu não faria isso — disse Niniane. — Lancelet é um homem hon-

rado e o maior amigo de Arthur. Duvido que fosse capaz de trair Arthur 
com Gwenhwyfar. Se desejamos que Gwenhwyfar seja afastada, temos de 
procurar outra solução.

— Há ainda o facto — disse Viviane, com voz cansada — de Gwe-
nhwyfar não ter feito nada de mal, tanto quanto sabemos. Não podemos 
tirá-la do lado de Arthur, enquanto ela cumprir a sua parte no contrato, ou 
seja, o compromisso de ser uma esposa dedicada para Arthur. Se houver 
um escândalo, terá de haver verdade nas suas causas. Avalon jurou apoiar 
a verdade.

— E se houvesse um escândalo verdadeiro? — perguntou Kevin.
— Nesse caso, ela arriscar-se-ia — disse Viviane —, mas eu não toma-

rei parte em nenhuma acusação falsa.
— E, contudo, ela tem pelo menos um outro inimigo — disse Kevin, 

pensativo. — Leodegranz, do País do Sol, acaba de morrer, e a sua jovem 
mulher e o fi lho também. Gwenhwyfar é, portanto, rainha do país. Mas 
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Leodegranz tinha um parente, que se diz fi lho dele (embora eu não acredite 
nisso), e penso que ele gostaria muito de se autoproclamar rei, à velha ma-
neira das Tribos, ou seja, indo para a cama com a rainha.

Gwydion disse então:
— Ainda bem que não têm esse costume na corte tão cristã de Lot, 

não é? — Mas falou com voz velada, de modo que podiam fi ngir não o ter 
ouvido. Morgause pensou: Está zangado, porque pensa que está a ser igno-
rado, e é tudo. Vou eu fi car zangada por ser mordida pelos dentinhos de um 
cachorrinho?

— De acordo com o antigo costume — disse Niniane, com a bonita 
testa sulcada por fi nas rugas —, Gwenhwyfar não está casada com nin-
guém, a menos que lhe dê um fi lho, e se um outro homem a puder tirar 
a Arthur…

— Pois, aí é que está a questão — disse Viviane, a rir. — Arthur pode 
conservar a mulher pela força das armas. E fá-lo-ia, não tenho a menor 
dúvida. — Depois prosseguiu, de novo séria: — A única coisa de que po-
demos ter a certeza é que Gwenhwyfar permanecerá estéril. Mesmo que 
volte a conceber, existem fórmulas capazes de assegurar que ela não consiga 
gerar a criança até ao fi m, ou nem sequer para além de poucas semanas. 
Quanto ao herdeiro de Arthur… — Fez uma pausa e olhou para Gwydion, 
que continuava sentado, como uma criança com sono, com a cabeça pou-
sada no regaço de Niniane. — Ali está sentado o fi lho da linhagem real de 
Avalon, e fi lho do Grande Dragão.

Morgause fi cou sufocada. Nem uma única vez, durante todos aqueles 
anos, lhe ocorrera que o maior dos azares de Morgaine era ter fi cado grá-
vida do seu meio-irmão. Agora, via a complexidade do plano de Viviane, e 
sentia-se siderada de horror perante a audácia desse plano… Colocar um 
fi lho de Avalon e de Arthur no trono, depois do seu pai.

O que acontece ao Rei Veado, quando o jovem veado já está crescido? Por 
momentos, Morgause não soube se o pensamento fora dela, ou se tinha en-
trado na sua cabeça como um eco, vindo de uma das duas sacerdotisas de 
Avalon que estavam diante de si. Sempre tivera aqueles perturbadores mo-
mentos de Visão incompleta, que nunca conseguira controlar. Apareciam e 
desapareciam, independentemente da sua vontade e, para dizer a verdade, 
também nunca se dera ao trabalho de tentar controlá-los.

Gwydion tinha os olhos muito abertos. Inclinou-se para a frente de 
boca aberta.

— Senhora — disse ele, com a respiração entrecortada —, é verdade 
que… que eu sou o fi lho do… do Rei Supremo?

— Sim — disse Viviane, de lábios apertados —, embora os padres nun-
ca o reconheçam. Para eles, seria o pecado maior de todos os pecados que 
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um fi lho gere um fi lho na fi lha de sua mãe. Eles pensam que são mais sagra-
dos do que a própria Deusa, que é a Mãe de todos nós. Mas é assim.

Kevin virou-se vagarosamente, com difi culdade, por causa do corpo 
aleijado, e ajoelhou-se diante de Gwydion.

— Meu Príncipe e meu Senhor — disse —, fi lho da linhagem real de 
Avalon e fi lho do fi lho do Grande Dragão, viemos para te levar para Ava-
lon, onde poderás ser preparado para o teu destino. Quando a manhã che-
gar, deverás estar pronto para partir.
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2

«Quando a manhã chegar, deverás estar pronto para partir…» 
É como a sensação de terror, que se experimenta num sonho, 
ouvi-los falar assim, abertamente, daquilo que durante todos es-

tes anos mantive em segredo, mesmo durante aquele tempo em que ninguém 
acreditava que pudesse sobreviver ao parto dele… Podia ter morrido sem que 
ninguém soubesse que tinha dado à luz um fi lho do meu próprio irmão. Mas 
Morgause conseguiu arrancar-me o segredo, e Viviane sabia… Há um velho 
ditado que diz que três são capazes de guardar um segredo, desde que dois es-
tejam na sepultura… Viviane planeou isto tudo. Ela usou-me, tal como usou 
Igraine!

Mas o sonho começava agora a decompor-se, agitava-se e ondulava, 
como se tudo se passasse debaixo de água. Lutei por conservá-lo, por ouvir, 
mas parecia que Arthur estava ali, que brandia uma espada e avançava para 
Gwydion, e que a criança sacava a Excalibur da bainha…

Morgaine deu um salto e fi cou sentada, muito direita, no seu quar-
to em Camelot, segurando o lençol. Não, disse para si própria, não. Foi 
um sonho, apenas um sonho. Nem sequer sei quem é que se senta junto de 
Viviane, em Avalon. Com certeza que deve ser Raven, não aquela mulher 
de cabelos claros, tão parecida com a minha mãe e que eu vejo uma vez, e 
outra, e outra, nos meus sonhos. E, quem é que sabe, se essa mulher pisa a 
face desta terra, se a de Avalon, ou se ela é apenas um sonho confuso. Não 
me lembro de ninguém, nem um pouco parecido com a minha mãe, na Casa 
das Donzelas…
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Eu devia estar lá. Era eu quem devia estar ao lado de Viviane, e fui eu 
que me afastei, por minha livre vontade…

— Olhai — disse Elaine, da janela —, já se veem cavaleiros a chegar, e 
ainda faltam três dias para a grande festa de Arthur!

As outras mulheres que se encontravam no quarto amontoaram-se à vol-
ta de Elaine, olhando para baixo, para os campos que se estendiam diante de 
Camelot, onde já se viam algumas tendas armadas e pavilhões. Elaine disse:

— Estou a ver o estandarte do meu pai. Lá vem ele a cavalo, com o meu 
irmão Lamorak a seu lado. Agora, já tem idade para ser um dos Compa-
nheiros de Arthur. Pergunto-me se Arthur o irá escolher.

— Ainda não tinha idade sufi ciente para combater em Mount Badon, 
pois não? — perguntou Morgaine.

— Ainda não tinha idade sufi ciente, mas mesmo assim combateu, tal 
como todos os homens com idade sufi ciente para segurar numa espada, e 
todos os rapazinhos também — respondeu Elaine, com orgulho.

— Então, não duvido que Arthur faça dele um dos seus Companhei-
ros, quanto mais não seja para agradar a Pellinore — disse Morgaine.

A grande batalha de Mount Badon tinha sido travada um ano atrás, 
no dia de Pentecostes, e Arthur jurara que todos os anos, nesse dia, havia 
de fazer uma festa e cumprimentar todos os seus velhos Companheiros. 
Também, no dia de Pentecostes, receberia quaisquer peticionários e faria 
justiça. E todos os reis, súbditos dos reinos longínquos, viriam perante o Rei 
Supremo, para de novo lhe prestarem vassalagem.

— Deveis ir ter com a rainha e ajudá-la a vestir-se — disse Morgaine 
para Elaine —, e eu também tenho de me despachar. Tenho muita coisa a 
fazer com uma grande festa já daqui a três dias!

— Sir Cai tratará de tudo — protestou Elaine.
— Pois, há de tratar de alimentar e alojar as multidões — disse Morgai-

ne, alegremente —, mas sou eu quem tem de arranjar fl ores para o salão, de 
fazer com que as taças de prata estejam areadas, e estou mesmo a ver que 
também sou eu que tenho de providenciar os bolos de amêndoa e os doces. 
Gwenhwyfar terá outras coisas na cabeça.

Na verdade, Morgaine estava contente por ter tantas coisas a fazer para 
aqueles três dias de festa. Isso afastar-lhe-ia o espírito da ameaça e do terror 
do sonho que tivera. Naqueles dias, sempre que Avalon lhe vinha ao espí-
rito, fechava-se desesperadamente em si mesma, deixando as imagens de 
fora… Assim, não sabia que Kevin fora para o Norte, até Lothian. Não sei, 
disse para consigo, e continuo a não o saber ainda; foi apenas um sonho. Mas 
a certa altura, nesse dia, cruzou-se com o idoso Taliesin no pátio. Baixou a 
cabeça, cumprimentando-o e, quando ele estendeu a mão para a abençoar, 
disse timidamente:
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— Pai…
— Sim, querida fi lha?
Dez anos atrás, pensou Morgaine, teria fi cado zangada, por Taliesin fa-

lar sempre comigo como se eu fosse ainda uma criança de sete anos que podia 
subir-lhe para o colo e puxar-lhe a barba. Agora, de uma maneira obscura, 
aquilo confortou-a.

— Será que Kevin, o Merlim, virá cá no Pentecostes? — perguntou ela.
— Não sei, criança — disse Taliesin, com um sorriso meigo. — Ele via-

jou para o Norte, até Lothian. Mas sei que ele gosta muito de ti, e que voltará 
para junto de ti assim que puder. Creio que não há nada que o consiga man-
ter afastado desta corte enquanto tu aqui estiveres, pequenina Morgaine.

Será que toda a gente nesta corte sabe que fomos amantes? Com certeza 
que fui sufi cientemente discreta para que assim não seja. Morgaine respon-
deu, um pouco irritada:

— É mexerico comum nesta corte que Kevin, o harpista, vai e vem 
conforme lhe mando, mas isso não é verdade.

Taliesin sorriu de novo, e disse:
— Querida criança, nunca te envergonhes de amar. E, para Kevin, sig-

nifi cou imenso que uma pessoa tão amorosa, graciosa e linda, como tu…
— Estais a fazer troça de mim, Grande Senhor?
— E porque haveria de estar, pequenina? És a fi lha da minha fi lha que-

rida, eu amo-te muito, e sabes bem que acho que és a mais bela e a mais 
dotada de todas as mulheres. E Kevin, não tenho a menor dúvida, pensa 
da mesma maneira, porque, além disso, tu és a única pessoa nesta corte, à 
exceção de mim próprio, e a única mulher de sempre capaz de falar com 
ele sobre música na sua própria língua. Se tu não sabes que, para Kevin, o 
Sol nasce e se põe conforme tu entras ou sais, então és a única pessoa nesta 
corte que o não sabe. Mereces bem que ele se vire para ti, como se fosses a 
luz das estrelas dos seus dias e das suas noites. Nem sequer para o Merlim 
da Bretanha é proibido casar-se, se assim o desejar. Não é de sangue real, 
mas tem nobreza no coração, e um dia será o Druida Supremo, se a cora-
gem não lhe faltar. E, no dia em que pedisse a tua mão, não creio que quer 
Arthur, quer eu próprio, lhe disséssemos que não.

Morgaine baixou a cabeça, e olhou para o chão. Ah, pensou ela, como 
seria conveniente se eu pudesse gostar de Kevin como ele gosta de mim! Ad-
miro-o, gosto dele, chego mesmo a ter prazer em compartilhar com ele o leito; 
mas casamento? Não, pensou ela, não e não, apesar de toda a devoção dele.

— Não faço tenções de me casar, Grande Senhor — disse.
— Bem, deves fazer aquilo que tu própria quiseres, criança — dis-

se Taliesin meigamente. — És Lady e sacerdotisa. Mas também já não és 
assim tão nova e, uma vez que renunciaste a Avalon… não, não estou a 
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censurar-te, mas pensei que podias querer casar-te e ter o teu próprio lar… 
Não estou a ver-te a passar todos os teus dias como açafata de Gwenhwyfar. 
Quanto a Kevin, o harpista, não duvido de que estaria aqui, se pudesse, mas 
ele não pode cavalgar tão depressa como os outros homens. É bom que não 
o desprezes por causa da enfermidade do seu corpo, querida criança.

Depois de Taliesin se ter ido embora, Morgaine dirigiu-se para a casa 
onde se fazia a cerveja, profundamente imersa nos seus pensamentos. Bem 
gostaria, na verdade, de poder amar Kevin como Taliesin pensava que ela 
amava.

Porque estarei eu amaldiçoada por aquilo que sinto por Lancelet? Du-
rante todo o tempo em que preparava água perfumada com pétalas de rosa, 
para os hóspedes se lavarem, e em que ia temperando as diversas iguarias, 
ia pensando no assunto. Bem, quando Kevin ali estava, pelo menos, ela não 
tinha qualquer razão para desejar Lancelet… Não que lhe servisse de algu-
ma coisa desejá-lo, pensou amargamente. O desejo tem de ser nos dois sen-
tidos, de outra forma, não tem qualquer valor. Resolveu que, quando Kevin 
regressasse de novo à corte, lhe faria um acolhimento tão bom quanto ele 
pudesse desejar.

Não há dúvida de que podia fazer pior do que casar com ele… Avalon 
está perdida para mim… Hei de pensar nisso. E, na realidade, até aqui o meu 
sonho mostrou-se verdadeiro: ele foi a Lothian… E eu que pensava que tinha 
perdido a Visão…

Kevin regressou a Camelot na véspera do dia de Pentecostes. Durante todo 
o dia, o povo tinha acorrido a Camelot e às terras circunvizinhas como a 
água de um rio, duas vezes mais do que na feira das colheitas, ou na feira da 
primavera. Ia ser a maior festa jamais realizada na região.

Morgaine acolheu Kevin com um beijo e um abraço, que fi zeram 
brilhar os olhos do harpista, e conduziu-o para um quarto de hóspedes, 
onde ele pôde tirar a capa e os sapatos de viagem, entregando-os a um 
rapazinho para serem limpos. Trouxe-lhe também fi tas com que enfeitar 
a sua harpa.

— A «Minha Dama» vai fi car tão bela como a rainha! — disse Kevin a 
rir. — Não tendes inveja da vossa única rival, Morgaine, meu amor?

Ele nunca a tinha chamado assim, e ela aproximou-se, passando-lhe 
um braço em torno da cintura. Ele disse baixinho:

— Tive saudades vossas — e por um momento encostou a face aos 
seios dela.

— E eu vossas, meu querido — disse ela —, e esta noite, quando tudo 
estiver acabado e todos tiverem ido descansar, hei de provar-vos… Porque 
é que pensais que arranjei maneira de terdes um quarto de hóspedes só 
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para vós, quando até os mais queridos Companheiros de Arthur terão de 
fi car a quatro e quatro e, por vezes, dois em cada cama?

— Pensei — disse ele — que era para mais ninguém ter de partilhar o 
quarto comigo.

— E assim será, pela dignidade de Avalon — disse Morgaine —, embo-
ra até mesmo Taliesin tenha de partilhar o seu quarto com o bispo…

— Não lhe gabo o gosto — disse Kevin. — Mais depressa preferia fi car 
no estábulo, com os jumentos!

— Fiz ponto de honra em que Merlim da Bretanha fi casse num quarto 
só para si, mesmo que não seja maior do que a baia de um desses jumentos 
— disse Morgaine. — Mas é sufi cientemente grande para vós e para a vossa 
«Dama», e… — sorriu e olhou, travessa, para a cama — … e para mim, 
atrevo-me a dizer.

— Sereis sempre bem-vinda e, se a «Minha Dama» tiver ciúmes, viro-a 
para a parede. — Beijou-a, mantendo-a bem apertada durante um momen-
to, com toda a força dos seus braços nervosos. Depois, soltando-a, disse:

— Pensei que havíeis de gostar de saber… viajei com o vosso fi lho até 
Avalon. Está um rapazinho bem desenvolvido e esperto, e tem um pouco 
do vosso dom para a música.

— Sonhei com ele a noite passada — disse ela. — No meu sonho, pen-
so que ele estava a tocar fl auta… como a de Gawaine.

— Então sonhastes bem — disse Kevin. — Gosto bastante dele, e tem 
a Visão. Será ensinado em Avalon para druida. 

— E depois?
— Depois? Ah, minha querida — disse Kevin —, as coisas serão o que 

tiverem de ser. Mas não duvido de que há de vir a ser um bardo e um ho-
mem notável e sábio… Não precisais de recear por ele em Avalon. — To-
cou-lhe suavemente no ombro. — Tem os vossos olhos.

Ela gostaria de lhe fazer mais perguntas, mas mudou de assunto.
— A festa não vai começar antes de amanhã — disse ela —, mas esta 

noite os amigos mais íntimos de Arthur e os Companheiros estão convida-
dos para jantar. Gareth vai ser armado cavaleiro amanhã, e Arthur, que ama 
Gawaine como a um irmão, decidiu honrá-lo com uma festa de família.

— Gareth é um homem bom e um bom cavaleiro — disse Kevin —, e 
terei muito prazer em honrá-lo como tal. Não gosto muito da rainha Mor-
gause, mas os fi lhos dela são bons homens e bons amigos de Arthur.

Embora se tratasse apenas de uma festa de família, havia muitos paren-
tes chegados para se sentarem à mesa de Arthur, nessa véspera de Pentecos-
tes: Gwenhwyfar e a sua parente Elaine, o pai de Elaine, o rei Pellinore e o 
irmão, Lamorak; Taliesin, Lancelet e três dos meios-irmãos de Lancelet… 
Balan, fi lho da Dama do Lago, Bors e Lionel, ambos fi lhos de Ban da Breta-
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nha Menor. Gareth lá estava e, como sempre, Gawaine mantinha-se de pé, 
por detrás de Arthur, à mesa. Arthur tinha protestado, quando chegaram 
ao vestíbulo: 

— Senta-te aqui, ao nosso lado, esta noite, Gawaine. És meu parente e 
rei de teu próprio direito, em Orkney, e eu não gosto que fi ques em pé atrás 
do meu lugar, como um lacaio!

— Sinto orgulho em fi car de pé, e em servir o meu rei e senhor — disse 
Gawaine rudemente. E Arthur curvou a cabeça.

— Fazes-me sentir como aqueles antigos Césares — queixou-se. — Será 
que preciso de ser guardado noite e dia, até mesmo no meu próprio salão?

— Pela dignidade do vosso trono, senhor, vós sois igual a esses Césares, 
e superior ainda — insistiu Gawaine. Arthur riu-se, impotente.

— Não posso negar nada àqueles de entre vós que foram os meus 
Companheiros.

— Então — disse Kevin, baixinho, para Morgaine, sentada a seu lado 
—, não é hubris4 ou arrogância: ele apenas pretende agradar aos seus Com-
panheiros…

— Penso realmente que é assim — disse Morgaine, também baixo. — 
É disto que ele mais gosta: sentar-se no seu próprio salão e olhar em volta, 
vendo a paz que nos trouxe. Sejam quais forem os seus defeitos, Arthur 
gosta verdadeiramente da ordem e da lei imperando no seu reino.

Mais tarde, Arthur fez um gesto, impondo silêncio a todos, e chamou o 
jovem Gareth para junto de si.

— Esta noite, fi carás de vigília na igreja, junto às tuas armas — disse 
ele — e de manhã, antes da missa, o cavaleiro que escolheres fará de ti um 
dos meus Companheiros. Tens-me servido bem e com honra, embora sejas 
bastante novo. Se o desejares, eu próprio te armarei cavaleiro, mas compre-
enderei se preferires que seja o teu irmão a conferir-te essa honraria.

Gareth estava vestido com uma túnica branca e os seus cabelos pare-
ciam um halo de caracóis dourados em volta do rosto. Quase parecia uma 
criança, uma criança muito alta, com um bom metro e oitenta de altura e 
ombros largos como os de um jovem touro. A face apresentava uma penu-
gem dourada, ainda demasiado fi na para ser barbeada. Respondeu, gague-
jando um pouco na sua pressa:

— Senhor, peço-vos… sem pretender ofender-vos, nem ao meu irmão, 
mas eu… se ele quiser… poderei ser armado cavaleiro por Lancelet, meu 
senhor, e meu rei?

— Claro, se Lancelet estiver de acordo — disse Arthur, sorrindo —, por 
mim não ponho qualquer objeção.

4 Em latim no original. (N. da T.)
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Morgaine recordou-se de um garotinho que chamava Lancelet a um 
cavaleiro de madeira pintada que ela própria havia esculpido para ele. 
Quantas pessoas, perguntou a si própria, veriam um sonho de criança 
transformar-se assim em realidade? Lancelet disse, gravemente:

— Terei muita honra nisso, meu primo. — A face de Gareth ilumi-
nou-se, como se lhe tivessem apontado um archote. Seguidamente, Lance-
let virou-se para Gawaine e disse, com cortesia e muita formalidade:

— Mas é a vós que compete dar-me tal autorização, meu primo… Es-
tais, perante este rapaz, no lugar do seu próprio pai, e eu não quero usurpar 
o vosso direito…

Gawaine olhou atarantado para um e para outro, e Morgaine viu Ga-
reth morder o lábio, dando-se conta, talvez apenas nesse momento, de que 
aquilo podia ser tomado pelo irmão como uma ofensa, e de que o rei lhe ti-
nha dado a honra de se oferecer, ele próprio, para o armar cavaleiro… uma 
honra que havia recusado. Mas que criança era, mau grado a sua grande 
força e altura e a sua precoce destreza com as armas!

Gawaine disse, bruscamente:
— Quem quereria ser armado cavaleiro por mim, quando Lancelet 

consente em fazê-lo?
Lancelet, exuberante, passou um braço em torno dos ombros de cada 

um:
— Honrais-me de mais, tanto um, como o outro. Bem, vai pequeno 

— disse, soltando Gareth —, vai buscar as tuas armas. Irei ter contigo, e 
acompanhar-te-ei na vigília, depois da meia-noite.

Gawaine observou o irmão a afastar-se, no seu passo largo e desajeita-
do, e depois disse:

— Devias ser um daqueles antigos Gregos, como dizia naquela saga 
que lemos quando éramos rapazinhos. Como é que ele se chamava? Aqui-
les… cujo verdadeiro amor era o jovem cavaleiro Pátroclo; e nenhum deles 
ligava a menor importância às belas damas da corte de Troia… Deus sabe 
que cada rapaz nesta corte te adora como seu herói. É uma pena que não 
tenhas queda para o amor, à maneira dos Gregos!

A face de Lancelet tornou-se vermelha-escura.
— És meu primo, Gawaine, e podes por isso dizer-me essas coisas… 

Não o admitiria da parte de mais ninguém, nem como brincadeira.
— Pois — disse Gawaine, rindo alto —, uma brincadeira para aquele 

que tem devoção apenas pela nossa muito casta rainha…
— Não te atrevas! — exclamou Lancelet, virando-se para ele, e agar-

rando-lhe no braço com força sufi ciente para lhe quebrar o pulso. Gawaine 
tentou libertar-se, mas Lancelet, embora fosse mais baixo, torceu-lhe o bra-
ço para trás, rosnando de raiva, como um lobo furioso.
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— Então! Nada de zaragatas no salão do rei! — Cai meteu-se atabalho-
adamente entre os dois e Morgaine disse com vivacidade:

— Gawaine, o que dirias então de todos aqueles padres que professam 
devoção pela Virgem Maria, acima de tudo na terra? Dirias que todos eles 
têm uma escandalosa devoção carnal ao seu Cristo? E, na realidade, sabe-se 
que o Senhor Jesus nunca casou e que, mesmo entre os seus doze escolhi-
dos, havia um que se encostou ao seu peito, durante a ceia…

Gwenhwyfar soltou um gritinho, chocada.
— Morgaine, xiu! Que brincadeira tão blasfema! — Lancelet soltou o 

braço de Gawaine, que fi cou parado, esfregando a zona magoada. Arthur 
virou-se para eles, franzindo o sobrolho.

— Vocês parecem crianças, meus primos, a armarem questiúnculas e 
confl itos! Terei de os mandar para a cozinha, para que Cai vos dê uma sova? 
Vá, voltem a ser amigos. Não ouvi a piada, mas fosse qual fosse, Lance, não 
podia ser assim tão grave!

Gawaine riu-se, grosseiramente, e disse:
— Foi uma brincadeira, Lance… Sei bem que demasiadas mulheres 

te perseguem para que o que eu disse pudesse ter alguma coisa de verda-
de. — Lancelet encolheu os ombros e sorriu, como uma ave com as penas 
amarrotadas.

— Todos os homens desta corte te invejam pela tua cara bonita, Lance 
— disse Cai com uma risadinha. — Mas isso pode não ser um dom assim 
tão grande, hein, primo?

Tudo se dissolveu num riso bem-humorado, mas, mais tarde, ao atra-
vessar o pátio, Morgaine viu Lancelet a andar para trás e para diante, in-
quieto, com as «penas» ainda eriçadas.

— O que é, meu parente? O que tendes?
— Gostaria de deixar esta corte — respondeu ele com um suspiro.
— Mas a minha senhora não vos deixa partir.
— Até mesmo convosco, Morgaine, não vou falar sobre a rainha — dis-

se ele secamente. E foi a vez de Morgaine suspirar.
— Não sou senhora da vossa consciência, Lancelet. Se Arthur não vos 

censura, quem sou eu para dizer uma palavra de admoestação?
— Vós não percebeis! — disse, ferozmente. — Ela foi dada a Arthur 

como se fosse uma coisa que se compra num mercado, parte de um negó-
cio de cavalos, porque o pai dela queria vir a ser parente do Rei Supremo! E, 
no entanto, ela é demasiado leal para murmurar sequer…

— Eu não disse nada contra ela, Lancelet — recordou-lhe Morgaine. — 
Estais a ouvir acusações feitas por vós, não pelos meus lábios.

Ela pensou: Podia fazer com que ele me desejasse, mas o conhecimento 
desse facto era como que uma boca cheia de poeira. Uma vez, fi zera esse 
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jogo e, por debaixo do desejo, ele receara-a, tal como temia a própria Vi-
viane; temera-a até às raias do ódio por causa desse desejo. Se o seu rei lho 
ordenasse, tê-la-ia, mas depressa fi caria a odiá-la.

Ele olhou-a diretamente nos olhos e disse:
— Amaldiçoastes-me e… acreditai em mim, estou amaldiçoado.
Subitamente, a velha raiva e o rancor dissiparam-se. Ele era como era. 

Apertou-lhe uma das mãos entre as suas e disse:
— Primo, não vos preocupeis com isso. Foi há muitos, muitos anos, 

e não creio que haja algum Deus ou Deusa que dê ouvidos às palavras de 
uma rapariguinha zangada que se considerava desprezada. E eu não era 
mais do que isso. 

Ele inspirou profundamente, e recomeçou a andar de um lado para o 
outro. Por fi m, disse:

— Esta noite, podia ter matado Gawaine. Estou contente por nos 
terdes feito parar, mesmo sendo por causa daquela brincadeira blasfema. 
Eu… eu tive de enfrentar o mesmo problema durante toda a minha vida: 
quando era um rapazinho, na corte de Ban, era ainda mais bonito do que 
Gareth é agora, e na corte da Bretanha Menor, assim como em muitos 
outros lugares, um rapaz assim tem de se proteger com mais cuidado do 
que qualquer donzela. Mas nenhum homem compreende ou acredita 
em tal, a não ser que lhe diga respeito diretamente; de contrário, acha 
que se trata apenas de uma brincadeira um pouco grosseira, que se diz 
acerca de outra pessoa. Houve tempo em que também pensava assim 
e, depois, outro tempo em que pensei que nunca poderia ser de outra 
maneira…

Houve um longo silêncio, enquanto ele fi tava sombriamente as lajes 
do pátio.

— E, assim, atirei-me de cabeça a experiências com mulheres, com 
qualquer mulher… Deus me ajude, até convosco, que éreis a fi lha adotiva 
da minha própria mãe, e apesar da vossa condição de donzela reservada à 
Deusa… Mas poucas eram as mulheres que conseguiam excitar-me, por 
pouco que fosse, até que… a vi, a ela. — Morgaine sentiu-se feliz por ele não 
pronunciar o nome de Gwenhwyfar. — Desde esse momento, nunca mais 
houve outra. Com ela, sei que sou completamente homem.

— Mas, ela é a mulher de Arthur! — disse Morgaine.
— Deus! Oh, Deus! — Lancelet voltou-se e deu um soco na parede. — 

Pensais que isso não me atormenta? Ele é meu amigo. Se Gwenhwyfar fosse 
casada com outro homem qualquer que vivesse neste mundo, eu levá-la-ia 
comigo, para uma casa minha… — Morgaine viu-lhe os músculos da gar-
ganta moverem-se quando ele tentou engolir. — Não faço ideia do que vai 
ser de nós, e Arthur tem de ter um herdeiro para o seu reino. O destino de 
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toda a Bretanha é mais importante do que o nosso amor. E eu amo-os a 
ambos… e estou atormentado, Morgaine, atormentado!

O olhar dele era alucinado. Por um momento, Morgaine chegou a pen-
sar ver nos seus olhos um rasgo de loucura. Depois disso, muitas vezes se 
perguntou: Será que haveria algo, fosse o que fosse, que eu pudesse ter dito ou 
feito naquela noite?

— Amanhã — prosseguiu Lancelet —, vou pedir a Arthur que me 
mande viajar, desempenhar qualquer missão difícil… Ir pôr um fi m de-
fi nitivo ao dragão de Pellinore, conquistar os selvagens do Norte, para lá 
do muro romano… Não me interessa qual seja o feito, Morgaine, qualquer 
coisa, qualquer coisa que me afaste daqui… — Por um momento, ouvindo 
na voz dele uma tristeza que ultrapassava a das lágrimas, Morgaine sentiu 
vontade de o apertar nos braços e de o embalar junto ao peito, como a um 
bebé.

— Penso que esta noite estive perto de matar Gawaine, se vós não nos 
tivésseis feito parar — disse Lancelet. — E, no entanto, ele estava apenas a 
brincar, teria morrido de horror se soubesse… — Lancelet desviou os olhos 
e, fi nalmente, disse, num murmúrio: — Não sei se o que ele disse é verdade. 
Eu devia pegar em Gwenhwyfar e desaparecer daqui, antes que se torne um 
escândalo por todas as cortes do mundo saberem que eu amo a mulher do 
meu rei, e contudo… contudo, é Arthur que não consigo deixar… Chego 
a não saber se a amo a ela, apenas porque assim ainda me aproximo mais 
dele.

Morgaine estendeu a mão para o fazer parar. Havia coisas que não su-
portava saber. Mas Lancelet nem sequer viu o seu gesto.

— Não, não, tenho de o dizer a alguém, ou morrerei… Morgaine, sa-
beis quando foi a primeira vez que fui para a cama com a rainha? Já a amava 
há muito, desde a primeira vez que a vi, em Avalon, mas pensava que havia 
de viver e morrer sem consumar a minha paixão… Arthur era meu amigo 
e eu não o ia trair — disse ele. — E ela… ela… não deveis pensar nunca que 
foi ela que me tentou! Mas… Mas, foi a vontade de Arthur — disse ele. — 
Aconteceu em Beltane… — E então ele contou-lhe, enquanto Morgaine se 
mantinha de pé, petrifi cada, pensando apenas: Então, foi assim que o feitiço 
atuou… Preferia que a Deusa me tivesse castigado com lepra, em vez de algu-
ma vez o ter dado a Gwenhwyfar!

— Mas ainda não sabeis de tudo — sussurrou ele. — Quando está-
vamos ambos deitados… nunca, nunca senti nada tão… tão… — Engo-
liu em seco, e procurou encontrar as palavras necessárias para explicar a 
Morgaine aquilo que ela não ia suportar ouvir. — Eu… eu senti Arthur. Eu 
amo-a, oh Deus, eu amo-a! Não me interpreteis mal, mas se ela não fosse a 
mulher de Arthur, se não fosse por causa… duvido mesmo que ela… — A 



45  

voz embargou-se-lhe na garganta e não conseguiu acabar a frase; Morgaine 
mantinha-se completamente imóvel, siderada a ponto de não poder falar. 
Era esta então a vingança da Deusa!… Que ela, que amava este homem sem 
esperança, se tornasse a confi dente dos dois, dele e da mulher que ele ama-
va, que fosse ela o recetáculo de todos os medos secretos que ele não podia 
confi ar a mais ninguém, das paixões incompreensíveis que lhe fervilhavam 
na alma?

— Lancelet, não devíeis dizer-me essas coisas a mim. A mim, não. Tal-
vez, a um homem… Taliesin… um padre…

— Que pode um padre saber a este respeito? — perguntou ele, deses-
perado. — Nenhum homem, penso eu, sentiu nunca uma tal… Sabe Deus 
que eu ouço bastante sobre o que os homens desejam, não falam de outra 
coisa, e, de vez em quando, há um que revela desejar qualquer coisa de es-
tranho, mas nunca, nunca, nada de tão estranho e tão perverso como isto! 
Estou amaldiçoado! — gritou ele. — Este é o meu castigo por desejar a mu-
lher do meu rei: fi car preso a esta terrível sujeição… Até mesmo Arthur, se 
soubesse, havia de me odiar e desprezar. Ele sabe que eu amo Gwenhwyfar, 
mas isto nem ele poderia perdoar! E Gwenhwyfar… Quem sabe se ela, até 
mesmo ela, não me odiaria e desprezaria… — A voz quebrou-se-lhe num 
soluço.

Morgaine apenas foi capaz de dizer as palavras que lhe haviam ensina-
do em Avalon:

— A Deusa sabe o que vai no coração dos homens, Lancelet. Ela há de 
reconfortar-vos.

— Mas isto é também desprezar a Deusa — sussurrou Lancelet, gelado 
de horror. — E que dizer do homem que vê a própria Deusa na face da mãe 
que o deu à luz? Não posso voltar-me para Ela… Quase me sinto tentado 
a afastar-me e a ir lançar-me aos pés de Cristo. Os padres dele dizem que 
é capaz de perdoar todos os pecados, por piores que sejam, que chegou 
mesmo a pronunciar palavras de perdão para aqueles que o crucifi caram…

Morgaine disse, secamente, que nunca tinha visto qualquer sinal de 
que os padres fossem assim tão compreensivos e cheios de perdão para 
com os pecadores.

— Deveis ter razão, com certeza — disse Lancelet, fi tando com o olhar 
vago as lajes do chão. — Não existe ajuda em parte alguma, até que seja aba-
tido em combate, ou saia daqui para me lançar no encalço de um dragão… 
— Com o sapato, brincou com um pequeno tufo de erva que tentava abrir 
caminho por entre as pedras do pátio. — E não há dúvida de que o pecado, 
o bem e o mal são tudo mentiras contadas pelos padres e pelos homens; a 
verdade é apenas que crescemos, morremos e nos transformamos em pó, 
tal como estas ervinhas aqui. — Deu meia-volta. — Bem, vou-me embora 
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e vou fazer a vigília com Gareth, conforme lhe prometi… Ele, ao menos, 
ama-me com toda a inocência, como a um irmão mais novo, ou a um fi lho. 
Deveria ter medo de me ajoelhar diante daquele altar, se acreditasse numa 
única palavra daquilo que dizem os padres, amaldiçoado como estou. E 
contudo… Como desejava que existisse realmente um tal Deus que me pu-
desse perdoar e fazer-me saber que estava perdoado…

Virou-se para partir, mas Morgaine segurou-o pela manga bordada do 
fato de festa que trazia vestido.

— Esperai. Que história é essa de uma vigília na igreja? Não sabia que 
os Companheiros de Arthur se tinham tornado tão piedosos!

— Arthur pensa muitas vezes na sua coroação na Ilha do Dragão — 
disse Lancelet — e, uma vez, disse que os romanos, com os seus numerosos 
Deuses e o antigo povo pagão, tinham qualquer coisa que era necessário à 
vida, que quando os homens tomam sobre si grandes obrigações, devem 
fazê-lo com a ajuda de orações e lembrar-se do seu grande signifi cado e 
consagração. E, portanto, falou com os padres, e eles criaram um ritual, 
para quando um novo Companheiro, que ainda não foi amadurecido por 
uma batalha, necessite de ser posto à prova, confrontando-se com a própria 
morte… Quando um homem que ainda não derramou sangue se junta aos 
Companheiros, faz-se então esta prova especial, que consiste em fi car a noi-
te toda acordado a rezar junto das suas armas, confessando de manhã todos 
os seus pecados; depois, é absolvido e é armado cavaleiro.

— É uma espécie de iniciação aos Mistérios, o que lhe fazem! No en-
tanto, o rei não é nenhum «fazedor» de Mistérios; não tem o direito de 
conferir os Mistérios a um outro, ou de o iniciar neles, e tudo isso truncado 
e alterado, em nome do Deus Cristo deles. Em nome da Mãe, será que che-
gam a ser iniciados nos Mistérios?

— Ele consultou Taliesin — disse Lancelet, na defensiva —, que deu a 
sua permissão para a cerimónia. — Morgaine sentiu-se sobressaltada por 
um dos mais altos druidas ter comprometido assim os Mistérios. Contu-
do, já tinha havido tempo, conforme Taliesin lhe dissera, em que cristãos e 
druidas tinham adorado a Deus em comum.

— O que importa é o que se passa na alma de cada um — disse Lance-
let — e não se é, à partida, um cristão, um pagão ou um druida. Se Gareth 
enfrentar o mistério no coração, e isso fi zer dele um homem melhor na sua 
alma, tem alguma importância se isso vem da Deusa, de Cristo, daquele 
cujo nome os druidas não dizem, ou da bondade que está dentro dele pró-
prio?

— Pareceis mesmo Taliesin a argumentar! — disse Morgaine, amarga.
— Sim, eu sei as palavras. — A boca dele torceu-se num ricto de ter-

rível amargura. — Prouvera a Deus… a qualquer Deus… que eu pudesse 
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encontrar no meu coração algo que me permitisse acreditar nelas! Que eu 
tivesse, ao menos, esse conforto!

— Oxalá assim seja, meu primo — pôde, apenas, dizer Morgaine. — 
Rezarei por vós.

— Mas a quem? — perguntou Lancelet enquanto se afastava, deixando 
Morgaine triste e perturbada.

Ainda não era meia-noite. Na igreja, onde Gareth e, agora, Lancelet 
estavam de vigília, ela podia avistar as luzes acesas. Baixou a cabeça, re-
cordando a noite em que ela própria fi cara de vigília em Avalon, levando 
automaticamente a mão ao lado, à procura da pequena faca em forma de 
crescente que havia já vários anos não estava pendurada ali.

E rejeitei-a! Quem sou eu para falar de profanação dos Mistérios?
Então, subitamente, o ar agitou-se num remoinho, fazendo como que 

um turbilhão diante dela, e pensou que ia cair redonda no chão, pois à sua 
frente, de pé, banhada pelo luar, estava Viviane.

Estava mais velha e mais magra. Os olhos pareciam grandes carvões 
ardentes sob as sobrancelhas bem desenhadas; o cabelo estava, agora, quase 
todo branco. Olhou para Morgaine com o que lhe pareceu ser pena e ter-
nura. 

— Mãe… — balbuciou Morgaine, sem saber bem se se dirigia a Vivia-
ne, se à Deusa. Então, a imagem pareceu ondular, e Morgaine compreen-
deu que Viviane não estava ali; era uma mensagem, nada mais.

— Porque viestes? O que quereis de mim? — sussurrou Morgaine, ajo-
elhando e sentindo a veste de Viviane agitar-se com o vento noturno. Por 
cima da testa, tinha uma coroa de vimes entrançados, como a coroa da 
rainha do país das fadas. A aparição estendeu uma das mãos, e Morgaine 
sentiu o crescente, agora apagado, a arder-lhe na testa.

Uma sentinela da noite apareceu, atravessando o átrio, a luz da lanterna 
iluminando à sua volta. Morgaine continuava de joelhos, sozinha, a olhar 
para o vácuo. Apressadamente, pôs-se de pé, para que o homem não a visse 
assim.

Perdera subitamente todo o desejo de ir para a cama de Kevin. Ele devia 
estar à espera dela, mas, se não aparecesse, nunca pensaria em censurá-la. 
Avançou silenciosamente pelos corredores até ao quarto que compartilha-
va com as aias solteiras de Gwenhwyfar e deitou-se na cama com a jovem 
Elaine.

Pensava que tinha perdido a Visão para sempre. E, contudo, Viviane veio 
até mim e estendeu-me a mão. Será que Avalon precisa de mim? Ou será que 
eu, tal como Lancelet, estou a fi car louca?
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3

Quando Morgaine acordou, já tudo à sua volta, no castelo, estava a 
acordar para o barulho e a confusão de um dia de festa. Pentecos-
tes. No pátio havia bandeiras desfraldadas, e as pessoas entravam 

e saíam, pelos portões, azafamadas e em grande número. Os servos prepa-
ravam listas para os jogos, e por toda a Camelot iam surgindo novos pavi-
lhões, invadindo as encostas da colina como belas e estranhas fl ores.

Não havia tempo para sonhos ou visões. Gwenhwyfar mandou cha-
má-la para lhe pentear o cabelo — nenhuma outra mulher em Camelot era 
tão hábil de mãos como Morgaine, e ela tinha-lhe prometido que, naquela 
manhã, lhe arranjaria o toucado da maneira especial: com quatro tranças, 
como ela própria usava em ocasiões de grande festa. Enquanto penteava 
e separava o cabelo belo e sedoso de Gwenhwyfar para fazer as tranças, 
Morgaine deitou uma olhadela de soslaio para o leito de onde a cunhada 
se levantara. Arthur já fora vestido pelos criados e saíra. Os pajens e cama-
reiras estavam a arranjar as cobertas, levando roupa suja para ser lavada, e 
apresentando vestes limpas para Gwenhwyfar escolher.

Morgaine pensou:
Partilham este leito os três! Lancelet, Gwenhwyfar e Arthur… Não, tal 

coisa não era completamente desconhecida; lembrava-se de qualquer coisa 
vista no país das fadas e que ela nunca percebera muito bem. Lancelet es-
tava atormentado, e ela não fazia ideia nenhuma de como Arthur encarava 
tudo aquilo. Enquanto as suas mãos pequenas e ágeis penteavam o cabelo 
de Gwenhwyfar, perguntava-se o que sentiria a cunhada. Subitamente, o 
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seu espírito foi inundado por imagens eróticas, recordações daquele dia na 
Ilha do Dragão, quando Arthur, ao acordar, a tinha puxado para os seus 
braços, e da noite em que estivera deitada na terra, nos braços de Lancelet. 
Baixou os olhos e continuou a entrançar os belos cabelos.

— Estás a apertar demasiado — queixou-se Gwenhwyfar, e Morgaine 
disse, constrangidamente:

— Perdão… — e forçou as mãos a descontraírem-se.
… Arthur era então apenas um rapaz, e ela uma donzela. Lancelet… 

Teria ele dado a Gwenhwyfar aquilo que não lhe dera a ela, ou seria que a 
rainha se contentava apenas com carícias infantis? Embora tentasse, Mor-
gaine não conseguia afastar do espírito aquelas imagens detestáveis que a 
perseguiam; no entanto, continuava a entrançar os cabelos calmamente, 
com a face plácida como uma máscara.

— Pronto, assim vai segurar-se. Passem-me o alfi nete de prata — disse, 
segurando as tranças para cima. Gwenhwyfar, deliciada, seguia a operação 
pelo espelho de cobre, que era um dos seus tesouros.

— Está lindo, querida irmã! Muito, muito obrigada! — disse ela, viran-
do-se e beijando impulsivamente Morgaine, que fi cou rígida.

— Não tendes nada a agradecer-me… É mais fácil fazê-lo na cabeça de 
outra pessoa do que na minha própria — disse Morgaine. — Esperai, este 
gancho está a cair… — E voltou a espetá-lo com mais segurança.

Gwenhwyfar estava de uma beleza esplendorosa, e Morgaine pôs-lhe 
os braços em volta, encostando por um momento a sua face à dela. Pare-
cia-lhe sufi ciente tocar naquela beleza, apenas por um momento, como 
se qualquer coisa dela pudesse penetrá-la e dar-lhe um pouco do seu 
brilho e encanto. Depois, recordou-se mais uma vez do que Lancelet lhe 
dissera e pensou: Não sou melhor do que ele. Também eu acalento toda a 
espécie de estranhos e perversos desejos, e quem sou eu para me rir seja de 
quem for?

Sentiu inveja da rainha, que ria, feliz, enquanto dava instruções a Elai-
ne para ir às suas arcas e procurar lá taças para servirem de prémio aos 
vencedores dos jogos. Gwenhwyfar era simples e aberta; não era nunca 
torturada por aqueles sombrios pensamentos; os cuidados de Gwenhwyfar 
eram simples: eram os cuidados e as preocupações de qualquer mulher — 
receio pela segurança do marido e desgosto por não ter fi lhos (pois, apesar 
de todos os encantamentos, não houvera qualquer sinal de gravidez). Se 
um homem não conseguiu que ela fi casse grávida, é muito provável que dois 
também o não consigam, pensou Morgaine, maliciosamente.

— Vamos para baixo? — perguntou Gwenhwyfar, sorrindo. — Ainda 
não cumprimentei os visitantes. O rei Uriens está aqui, vindo da Gales do 
Norte, acompanhado pelo fi lho, já homem. Gostarias de ser Rainha de Ga-
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les, Morgaine? Ouvi dizer que Uriens tenciona pedir ao rei que lhe arranje 
uma esposa entre as suas parentes…

— Pensais que eu daria uma boa rainha — respondeu Morgaine a rir 
—, porque não seria provável que desse ao meu marido um fi lho para desa-
fi ar a pretensão de Avalloch ao trono?

— É verdade que já serias velha de mais para ter o primeiro fi lho — dis-
se Gwenhwyfar. — Contudo, eu ainda tenho esperanças de poder dar um 
herdeiro ao meu rei e senhor.

Gwenhwyfar não sabia que Morgaine tinha um fi lho, nem nunca viria 
a sabê-lo. Contudo, aquilo aborrecia-a.

Arthur devia saber que tem um fi lho. Censura-se por não conseguir dar 
um fi lho a Gwenhwyfar… Devia saber, para sua própria paz de espírito. E, se 
vier a acontecer que Gwenhwyfar nunca venha a conceber, então, pelo menos, 
o rei já tem um fi lho. Ninguém precisa de saber que a mãe dele é a sua pró-
pria irmã. Gwydion possui a linhagem real de Avalon, e agora já tem idade 
sufi ciente para ser mandado para Avalon e ser feito druida. A verdade é que 
já devia ter ido ver-lhe o rosto, há muito tempo.

— Escutem — disse Elaine —, as trombetas já soam no pátio… Che-
gou alguém importante e temos de nos apressar; esta manhã será celebrada 
missa na igreja.

— E Gareth vai ser armado cavaleiro — disse Gwenhwyfar. — É uma 
pena que Lot não tenha vivido o sufi ciente para ver o seu fi lho mais novo 
ser armado cavaleiro…

— Ele não tinha grande prazer na companhia de Arthur — disse Mor-
gaine —, nem Arthur na dele. — Afi nal, pensou ela, o pequeno protégé de 
Lancelet ia ser armado cavaleiro e tornar-se um dos Companheiros. Então, 
recordou-se do que Lancelet lhe havia contado sobre a vigília ritual para a 
cerimónia, um arremedo dos Mistérios.

Será que me compete falar com Arthur sobre o seu dever para com Ava-
lon? Ele levou a imagem da Virgem para a batalha de Mount Badon; pôs de 
lado o estandarte do dragão; e agora revelou um dos maiores Mistérios aos 
padres cristãos. Tenho de pedir o conselho de Taliesin…

— Temos de descer — disse Gwenhwyfar, e atou as bolsas à cintura, 
prendendo as chaves ao cinto. Parecia bela e majestosa, com o penteado em 
tranças e o seu traje cor de açafrão. Elaine trazia um vestido verde e Morgai-
ne o seu vestido vermelho. Desceram a escadaria e pararam junto da igreja. 
Gawaine cumprimentou Morgaine:

— Parente… — disse. Depois, fez uma reverência à rainha. Por detrás 
dele, Morgaine viu um rosto familiar e franziu um pouco a testa, tentando 
lembrar-se de onde já teria visto aquela cara. Alto, espadaúdo, com barba, 
quase tão loiro como um saxão ou um normando. Depois, lembrou-se: Ba-



52  

lin, o irmão de leite de Balan. Baixou-lhe a cabeça, friamente. Era um idiota, 
estúpido e de vistas curtas; no entanto, estava ligado pelos sagrados laços 
do parentesco de leite a Viviane, que era a sua mais próxima e mais querida 
parente.

— Eu vos saúdo, Sir Balin.
Ele olhou-a, um pouco mal-humorado, mas depois recordou-se das 

boas maneiras. Vestia uma capa coçada e esfarrapada. Era evidente que ti-
nha cavalgado durante muito tempo, e ainda não tinha podido mudar de 
roupa nem descansar um pouco.

— Ides assistir à missa, Lady Morgaine? Será que já renunciastes aos 
demónios de Avalon, abandonastes aquele lugar maléfi co e aceitastes Cris-
to, nosso Senhor e Salvador?

Morgaine achou que a pergunta era ofensiva, mas não o disse. Com 
um sorriso cauteloso, respondeu:

— Vou à missa para ver o nosso parente Gareth ser armado cavaleiro. 
— Tal como esperara, a frase distraiu Balin para outro assunto.

— O irmão mais novo de Gawaine. Eu e Balan conhecíamo-lo menos 
bem do que aos outros — disse ele. — É difícil pensar nele como homem 
feito… No meu espírito continua a ser o rapazinho que assustou os cavalos 
no casamento de Arthur e quase fez com que Galahad fosse morto.

Morgaine recordou-se de que aquele era o verdadeiro nome de Lance-
let. É claro que o piedoso Balin era demasiado orgulhoso para usar outro 
qualquer. Balin fez-lhe uma reverência e entrou na igreja. Morgaine, que o 
seguiu com Gwenhwyfar, observou-o, de sobrolho franzido. Havia na cara 
dele a luz do fanatismo, e ela sentiu-se feliz por Viviane não estar ali, em-
bora ambos os fi lhos da Senhora — Lancelet e Balan — ali estivessem e 
pudessem certamente ter evitado qualquer cena séria.

A igreja fora decorada com plantas, e também o povo, com os seus gar-
ridos trajes de festa, parecia um aglomerado de fl ores. Gareth trazia vestido 
um fato de linho branco, e Lancelet, de carmesim, estava ajoelhado ao lado 
dele, belo e grave. Morgaine pensou: O claro e o escuro, o branco e o carme-
sim. Depois, ocorreu-lhe ainda outra comparação: Gareth, feliz e inocente, 
alegre com a sua iniciação, e Lancelet, amargurado e atormentado. Contudo, 
assim ajoelhado, escutando o padre a ler a narração do Pentecostes, parecia 
calmo, e de modo algum o mesmo homem torturado que nela tinha extra-
vasado a sua alma.

«… e quando o dia de Pentecostes chegou, encontravam-se todos reu-
nidos num lugar. Subitamente ressoou, vindo do céu, um som comparável 
ao de uma forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encon-
travam. Viram, então, aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se 
iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos fi caram cheios 
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de Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espíri-
to lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus 
piedosos provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvi-
rem aquele som poderoso, a multidão reuniu-se e fi cou estupefacta, pois 
cada um ouvia-os falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, 
diziam: “Mas quê! Essa gente que está a falar não é da Galileia? Que se 
passa, então, para que cada um de nós os oiça falar na sua língua materna? 
Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capa-
dócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da 
Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses 
e árabes, ouvimo-los anunciar nas nossas línguas as maravilhas de Deus!” 
Estavam todos assombrados e, sem saberem o que pensar, diziam uns aos 
outros: “Que signifi ca isto?” Outros, por sua vez, diziam, troçando: “Estão 
cheios de vinho doce”.

»De pé, com os onze, Pedro ergueu a voz e dirigiu-lhes, então, estas 
palavras: “Homens da Judeia e todos vós que residis em Jerusalém, fi cai 
sabendo isto e prestai atenção às minhas palavras. Não, estes homens não 
estão embriagados como imaginais, pois ainda vamos na terceira hora do 
dia. Mas tudo isto é a realização do que disse o profeta Joel: ‘Nos últimos 
dias, diz o Senhor, derramarei o Meu espírito sobre toda a criatura.’ Os vos-
sos fi lhos e as vossas fi lhas hão de profetizar; os vossos jovens terão visões e os 
vossos velhos terão sonhos”.

Morgaine, calmamente ajoelhada no seu lugar, pensou: Pois, foi a Vi-
são que os penetrou, e eles não o compreenderam. Nem se importaram em 
compreender; para eles, aquilo só provava que o seu Deus era maior do que os 
outros Deuses. Agora, o padre falava dos últimos dias do mundo, de como 
Deus ia distribuir os seus dons de visão e profecia, mas ela perguntava a 
si mesma se algum daqueles cristãos saberia como, ao fi m e ao cabo, tais 
dons eram coisas assaz vulgares; qualquer pessoa podia dominar tais pode-
res, depois de ter provado que podia usá-los como deve ser. Mas isso não 
implicava tentar assombrar as pessoas simples com milagrezinhos tontos! 
Os druidas usavam os seus poderes para fazer o bem em privado, não para 
reunir multidões!

Quando os fi éis se aproximaram do cancelo para compartilhar do pão 
e do vinho da comunhão, Morgaine abanou a cabeça e recuou, embora 
Gwenhwyfar tentasse puxá-la para a frente. Não era cristã e não estava dis-
posta a fi ngir que o era.

Mais tarde, já fora da igreja, fi cou a ver a cerimónia em que Lancelet er-
guia a espada e tocava Gareth com ela, dizendo, na sua voz forte e musical, 
de maneira clara e solene:

— Levanta-te, Gareth, Companheiro de Arthur, e agora irmão de nós 
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todos que aqui estamos e de todos os cavaleiros desta companhia. Não te 
esqueças nunca de defender o teu rei e de viver em paz com todos os ca-
valeiros de Arthur e com todos os povos pacífi cos. Mas lembra-te sempre 
de declarar a guerra contra o mal e de defender aqueles que precisarem de 
proteção. 

Morgaine recordou-se do momento em que Arthur recebera Excalibur 
das mãos da Senhora. Olhou-o, perguntando-se se ele também se estaria a 
lembrar, e se fora por isso que tinha insistido naquele compromisso solene 
e no cerimonial: para que os jovens que eram armados cavaleiros naquela 
companhia se pudessem recordar, mais tarde, daquele ritual. Talvez, ao fi m 
e ao cabo, aquilo não fosse um arremedo dos Mistérios sagrados, mas antes 
uma tentativa de os preservar o melhor que podia… Mas porque haveria 
de ter lugar na igreja? Será que iria chegar o dia em que ele recusasse esta 
honraria a todo aquele que não se afi rmasse cristão? Durante o serviço, Ga-
reth e o seu primo e padrinho Lancelet haviam sido os primeiros a receber a 
sagrada comunhão, até mesmo antes do rei. Não seria isto pôr a cerimónia 
de ser armado cavaleiro na igreja como um ritual cristão, um dos sacra-
mentos deles? Lancelet não tinha o direito de fazer aquilo. Ele próprio não 
era qualifi cado para conferir os Mistérios a outrem. Seria uma profanação, 
ou uma tentativa honesta de trazer os Mistérios até aos corações e às almas 
de toda a corte? Morgaine não sabia.

Depois do serviço e antes dos jogos, houve um intervalo. Morgaine fe-
licitou Gareth e deu-lhe o seu presente: um belo cinturão de couro tingido, 
ao qual podia prender a espada e a adaga. Ele curvou-se para a beijar.

— Ah, meu pequenino, como tu cresceste! Duvido que a tua mãe te 
reconhecesse!

— Acontece a todos nós, querida prima — disse Gareth sorrindo. — 
Duvido que tu reconhecesses o teu próprio fi lho! — Seguidamente, foi 
rodeado pelos outros cavaleiros, que se empurravam e apinhavam para o 
felicitar; Arthur pegou-lhe nas mãos e falou-lhe num tom que fez brilhar a 
pele clara de Gareth.

Morgaine viu que Gwenhwyfar a olhava com curiosidade.
— Morgaine! Que foi que Gareth disse? O teu fi lho?
— Se nunca vos contei — disse Morgaine secamente —, foi por respei-

to à vossa religião, cunhada. Concebi um fi lho para a Deusa, nos rituais de 
Beltane. Está a ser criado na corte de Lot. Nunca mais o vi, desde que foi 
desmamado. Estais contente, ou ides espalhar o meu segredo aos quatro 
ventos? 

— Não — respondeu Gwenhwyfar, empalidecendo. — Que desgosto 
o teu, veres-te separada do teu bebé! Lamento, Morgaine, não direi nada, 
nem mesmo a Arthur… Ele também é cristão, e fi caria chocado.
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Nem calculas como ele ia fi car chocado!, pensou Morgaine, sombria-
mente. Sentia o coração a bater com força. Será que podia confi ar em Gwe-
nhwyfar para guardar o seu segredo? Já havia demasiadas pessoas a sabê-lo!

A trombeta soou, dando o sinal do início dos jogos; Arthur concordara 
em não entrar nas liças, pois ninguém queria atacar o seu rei, mas um dos 
lados da batalha a fi ngir iria ser chefi ado por Lancelet, como campeão do 
rei, e o outro coubera, por sorteio, a Uriens da Gales do Norte, um homem 
vigoroso, já bastante para além da meia-idade, mas ainda forte e musculo-
so. A seu lado, ia o seu segundo fi lho, Accolon. Morgaine reparou, quando 
Accolon calçava as luvas, que os pulsos lhe fi cavam a descoberto; em volta 
deles viu as serpentes enroladas, tatuadas a azul. Era um iniciado da Ilha do 
Dragão!

Gwenhwyfar tinha estado a brincar, com certeza, com a hipótese de ela 
se casar com o velho Uriens. Mas Accolon… ali estava um homem apro-
priado! Talvez mesmo, à exceção de Lancelet, o mais belo homem em cam-
po. Morgaine deu consigo a admirar-lhe a destreza com as armas. Ágil e 
bem constituído, movia-se com o à-vontade de um homem que executa 
naturalmente estes exercícios e que está habituado a lidar com armas desde 
a infância. Mais cedo ou mais tarde, Arthur ia querer dá-la em casamento. 
Se a pudesse oferecer a Accolon, diria ela que não?

Após algum tempo, a sua atenção começou a divagar. A maioria das 
outras mulheres havia já muito que tinha perdido o interesse pelo espetá-
culo, e conversavam umas com as outras sobre ditos e mexericos. Algumas 
jogavam aos dados, nos seus lugares protegidos. Outras, poucas contudo, 
assistiam com animação, tendo apostado fi tas, alfi netes ou pequenas moe-
das, nos maridos, irmãos ou namorados.

— Quase não vale a pena apostar — dizia uma, descontente —, uma 
vez que todas nós sabemos que é Lancelet quem vai ganhar… É sempre ele 
quem ganha.

— Estás a querer dizer que ele o faz com desonestidade? — perguntou 
Elaine, com um pouco de irritação. A outra respondeu:

— De maneira nenhuma. Mas acho que, nestes jogos, ele se devia man-
ter de lado, uma vez que ninguém consegue fazer-lhe frente.

Morgaine riu e disse:
— Pois eu vi o jovem Gareth lá adiante, o irmão de Gawaine, atirá-lo 

de cabeça para baixo, na poeira, e ele comeu um bom bocado dela. Mas, se 
querem desporto, aposto convosco um fi o de seda carmesim, em como é 
Accolon quem vai ganhar o prémio, até mesmo a Lancelet.

— Aceito — disse a mulher. E Morgaine levantou-se do seu lugar, di-
zendo:

— Não me apetece fi car a ver homens a baterem-se uns contra os ou-
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tros por desporto… Tem havido lutas sufi cientes, e já estou cansada até de 
ouvir falar nelas. — Baixou a cabeça numa reverência a Gwenhwyfar. — 
Irmã, posso regressar ao salão, e ver se está tudo em ordem para a festa?

Gwenhwyfar fez que sim com a cabeça, e Morgaine deslizou pela parte 
de trás dos lugares e foi abrindo caminho em direção ao pátio principal. 
Os grandes portões estavam abertos, e apenas guardados por um punhado 
de homens, a quem não apetecia fi car a ver batalhas simuladas. Morgaine 
tinha começado a andar em direção ao castelo e nunca soube que intuição 
a fi zera regressar de novo aos portões; talvez porque tinha fi cado parada a 
olhar para dois cavaleiros que se aproximavam, chegando já tarde para as 
primeiras festividades. Mas, à medida que se aproximavam, sentiu que a 
pele se lhe arrepiava, como que por um mau presságio; depois, começou a 
correr. Nessa altura, já os visitantes passavam os portões. Morgaine come-
çou a chorar.

— Viviane! — gritou; e depois estacou, receosa de se lançar nos braços 
da sua parente; em vez disso, ajoelhou no chão, coberto de poeira, e curvou 
a cabeça.

A voz doce e familiar, inalterável, exatamente como a tinha ouvido em 
sonhos, disse meigamente:

— Morgaine, minha querida fi lha, és tu! Como tenho tido vontade de 
te ver, ao longo de todos estes anos! Anda, anda cá querida, não precisas de 
te ajoelhar diante de mim.

Morgaine levantou a cabeça, mas tremia demasiado para se conseguir 
levantar. Com a face envolta em véus cinzentos, Viviane curvou-se sobre 
ela, estendeu-lhe uma das mãos, e Morgaine beijou-a. Viviane puxou-a 
para si, abraçou-a e beijou-a.

— Querida, há tanto tempo… — disse ela, e Morgaine lutou, em vão, 
para não chorar.

— Tenho estado tão preocupada contigo — disse Viviane, segurando 
com força a mão de Morgaine, enquanto se encaminhavam para a entrada. 
— De tempos a tempos, via-te um pouco, no lago… Mas estou velha; só 
raramente consigo servir-me da Visão. No entanto, sabia que estavas viva, 
que não tinhas morrido ao dar à luz, que não estavas muito longe, para lá 
do mar… Ansiava por ver a tua cara, pequenina. — A voz dela era tão mei-
ga como se nunca tivesse havido qualquer desavença entre elas, e Morgaine 
sentiu-se invadida pela onda da antiga afeição.

— Todas as pessoas da corte estão nos jogos. O fi lho mais novo de 
Morgause foi armado cavaleiro e Companheiro esta manhã — disse ela. 
— Creio que devo ter sabido que vínheis aí… — Então, recordou-se do 
momento de Visão que tivera na noite anterior; sim, na verdade, soubera. 
— Porque viestes, Mãe?
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— Pensava que tinhas ouvido falar em como Arthur traiu Avalon — 
disse Viviane. — Kevin falou com ele, em meu nome, mas sem resultado. 
Portanto, decidi vir aqui, para me pôr diante do seu trono e exigir justiça. 
Em nome de Arthur, os reis menores estão a proibir o antigo culto, bosques 
sagrados foram dizimados, até mesmo na terra onde a rainha de Arthur 
governa por herança. E Arthur nada fez…

— Gwenhwyfar é ultrarreligiosa — murmurou Morgaine, e sentiu os 
lábios encresparem-se-lhe, cruéis e desdenhosos; tão religiosa e, contudo, 
levava para a cama o primo e campeão do marido, com a aprovação desse, 
também tão religioso, marido! Mas uma sacerdotisa de Avalon não badala 
os segredos de alcova que lhe são confi ados.

Parecia que Viviane lhe lera os pensamentos, porque logo lhe disse:
— Pois, Morgaine; mas pode ser que chegue a altura em que o conheci-

mento de algum segredo me forneça uma arma para forçar Arthur a cum-
prir aquilo que jurou. Uma arma, na realidade, já eu tenho, embora por tua 
causa, criança, não quisesse usá-la diante da corte. Diz-me… — Lançou 
um olhar em volta. — Não, aqui não. Leva-me para onde possamos falar 
as duas em segredo, e onde eu possa refrescar-me e pôr-me decente, para 
aparecer diante do trono de Arthur, na sua grande festa.

Morgaine levou-a para o quarto que compartilhava com as outras 
açafatas de Gwenhwyfar, as quais se encontravam todas a ver os jogos. 
As criadas tão-pouco estavam; portanto, foi ela própria buscar água para 
Viviane se lavar, e vinho para ela beber. Depois, ajudou-a a trocar o fato 
sujo de pó e amarrotado da viagem.

— Estive com o teu fi lho em Lothian — disse Viviane.
— Kevin disse-me. — A velha dor apertou-lhe o coração. Quer di-

zer que, no fi m de contas, Viviane tinha conseguido o que queria dela: 
um fi lho das duas linhagens reais, para Avalon. — Ides fazer dele um 
druida?

— Ainda é muito cedo para saber qual é o estofo dele — disse Vi-
viane. — Receio que tenha sido deixado tempo de mais em casa de Mor-
gause. Mas, quer venha a sê-lo quer não, terá de ser ensinado em Avalon, 
para que fi que leal aos Deuses antigos e para que, se Arthur faltar ao seu 
juramento, possamos recordar-lhe que existe um fi lho com o sangue de 
Pendragon para tomar o lugar dele… Não teremos um rei apóstata e 
tirano, que impinja aquele Deus de escravos, pecado e vergonha ao nos-
so povo! Pusemo-lo no trono de Uther; podemos tirá-lo de lá se a isso 
formos forçados e, mais facilmente ainda, se existir alguém da linhagem 
real de Avalon, um fi lho da Deusa, para tomar o seu lugar. Arthur é um 
bom rei, teria relutância em ter de lhe fazer tais ameaças; mas se assim 
tiver de ser, fá-lo-ei… É a Deusa quem comanda os meus atos.
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Morgaine estremeceu. Iria o seu fi lho ser instrumento da morte do pró-
prio pai? Virou resolutamente a cara à Visão.

— Não creio que Arthur venha a ser assim tão falso para com Avalon 
— disse.

— Reza à Deusa que não — disse Viviane —, mas, mesmo assim, os 
Cristãos não iriam aceitar um fi lho concebido de acordo com o nosso ritu-
al. Temos de assegurar um lugar a Gwydion junto do trono, para que possa 
vir a ser o herdeiro de seu pai e, um dia, teremos novamente um rei nascido 
de Avalon. Os Cristãos, repara bem, Morgaine, pensariam que o teu fi lho 
nasceu do pecado; mas, perante a Deusa, ele é originário da realeza mais 
pura, com mãe e pai nascidos da sua linhagem… sagrada, não perversa. E 
ele próprio tem de pensar assim, não devendo ser contaminado por padres 
que lhe meteriam na cabeça que a sua conceção e nascimento são vergo-
nhosos. — Olhou, bem no fundo, os olhos de Morgaine. — Tu ainda achas 
isso vergonhoso?

— Sempre pudestes ler no meu coração, minha parente — disse Mor-
gaine baixando a cabeça.

— A culpa é de Igraine — disse Viviane —, e minha, que te deixei sete 
anos na corte de Uther. No dia em que soube que eras uma sacerdotisa nata, 
devia ter-te tirado de lá imediatamente. És sacerdotisa de Avalon, querida 
fi lha; porque é que nunca voltaste? — Virou-se, com o pente na mão, dei-
xando cair sobre o rosto o longo cabelo já sem viço.

Morgaine murmurou, com as lágrimas forçando a passagem através da 
barreira que eram os seus olhos apertados

— Não posso. Não posso, Viviane. Tentei… não consegui encontrar o 
caminho. — E toda a vergonha e humilhação daí decorrentes se derrama-
ram sobre ela, e chorou.

Viviane pousou o pente e tomou Morgaine nos braços, apertando-a de 
encontro ao peito, embalando-a e afagando-a como se fosse uma criança.

— Querida, minha fi lhinha querida, não chores, não chores… Se tives-
se sabido, fi lha, tinha vindo ter contigo. Não chores agora… Eu própria te 
levarei comigo; vamos embora as duas, depois de eu ter entregue a minha 
mensagem a Arthur. Levo-te comigo, antes que ele decida casar-te com al-
gum asno cristão… Sim, sim, criança, vais voltar para Avalon… vamos as 
duas… — Limpou a cara húmida de Morgaine com o seu próprio véu. — 
Vá, agora ajuda-me a vestir, para comparecer perante o meu parente, o Rei 
Supremo…

Morgaine respirou fundo e disse:
— Sim, deixai-me arranjar-vos o cabelo, Mãe. — Tentou rir. — Esta 

manhã, fui eu quem penteou a rainha.
Viviane afastou-a e perguntou, furiosa: 
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— Será que Arthur te pôs a ti, sacerdotisa de Avalon e princesa de teu 
próprio direito, como aia e açafata da sua rainha?

— Não, não — disse Morgaine, rapidamente —, prestam-me aqui tan-
tas honras como à própria rainha. Foi por amizade que arranjei os cabelos 
de Gwenhwyfar, esta manhã; por vezes, é ela quem me penteia a mim, ou 
me aperta o vestido, como fazem as irmãs entre si.

Viviane suspirou, com alívio.
— Não admitia que deixassem de te prestar honras. És a mãe do fi lho 

de Arthur. Ele tem de aprender a honrar-te como tal, assim como a fi lha de 
Leodegranz…

— Não! — gritou Morgaine. — Não, peço-vos… Arthur não deve sa-
ber, não diante de toda a corte… Escutai-me, Mãe — suplicou —, todas es-
tas pessoas são cristãs. Quereis ver-me envergonhada diante de todas elas?

— Têm de aprender a não ter vergonha das coisas sagradas! — disse 
Viviane, implacável.

— Mas os Cristãos têm poder sobre toda esta terra — disse Morgaine 
— e vós não podeis mudar a maneira de pensar deles com umas quan-
tas palavras apenas… — No seu íntimo, perguntou a si própria se, com a 
sua idade avançada, Viviane não estaria a perder capacidades mentais. Não 
havia nenhuma maneira de proclamar, simplesmente, que as antigas leis 
de Avalon teriam de ser novamente postas em vigor e que duzentos anos 
de cristianismo deviam ser deitados fora. Os padres correriam com ela da 
corte, como sendo louca, e tudo continuaria como estava. Viviane devia 
conhecer o bastante sobre prática de governo para saber que era assim! E, 
na realidade, Viviane fez que sim com a cabeça e disse:

— Tens razão. Devemos avançar lentamente. Mas, pelo menos Arthur, 
tem de ser recordado da sua promessa de proteger Avalon, e eu falarei em 
segredo com ele, um dia, acerca da criança, já que podemos proclamá-lo 
em alto e bom som no meio dos ignorantes.

Então, Morgaine ajudou Viviane a arranjar o cabelo e a vestir-se com o 
imponente traje de sacerdotisa de Avalon, destinado às grandes cerimónias. 
Quase de seguida, começaram a ouvir ruídos anunciadores de que os jogos 
tinham acabado. Certamente que desta vez os prémios iriam ser atribuídos 
dentro de casa, durante a festa; Morgaine perguntou a si própria se mais 
uma vez Lancelet os teria ganho todos, em honra do seu rei. Ou, pensou 
sombriamente, da sua rainha? E poder-se-ia chamar a isso honra?

Voltaram-se para saírem do quarto e, enquanto se dirigiam para fora, 
Viviane tocou-lhe suavemente na mão.

— Vais voltar comigo para Avalon, não vais, querida fi lha? 
— Se Arthur me deixar ir…
— Morgaine, és uma sacerdotisa de Avalon e não precisas de pedir 
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autorização para partir, nem mesmo ao Rei Supremo! Podes entrar e sair 
quando te apetecer. Um Rei Supremo é um chefe em batalha… Não é 
dono da vida dos seus súbditos, nem sequer da vida dos seus súbditos 
reais, como se fosse um daqueles tiranos do Oriente que pensam que o 
mundo é deles, assim como a vida de todos os homens e mulheres que 
nele existem. Eu dir-lhe-ei que preciso de ti em Avalon, e veremos o que 
ele responde a isso.

Morgaine deu consigo sufocada por lágrimas não derramadas. Oh! Re-
gressar a Avalon, ir para casa! Mas, mesmo enquanto segurava na mão de 
Viviane, não conseguia acreditar que, na realidade, se iria embora depois 
daquele dia. Mais tarde, diria: «Eu sabia, eu sabia», e reconheceria o deses-
pero e premonição que tinha tido ao ouvir aquelas palavras; mas, naquele 
momento, estava segura de que era apenas o seu próprio receio, a sensação 
de não ser digna de recuperar o que deitara fora.

E desceram então até ao grande salão de Arthur, onde ia decorrer a 
festa do Pentecostes.

Morgaine pensou que Camelot estava como ela: nunca o tinha vis-
to antes, nem voltaria a vê-lo, provavelmente. A grande Távola Redonda, 
presente de casamento de Leodegranz, estava agora colocada num salão 
digno da sua majestade. As paredes haviam sido revestidas com panos de 
seda e estandartes, e a maneira como estavam arranjadas fazia com que 
todos os olhares fossem atraídos para o lugar onde Arthur estava senta-
do, uma cadeira alta, na extremidade do salão. Nesse dia, chamara Gareth 
para se sentar a seu lado e da sua rainha, e todos os cavaleiros e Compa-
nheiros estavam reunidos em círculo, estes últimos ostentando os seus tra-
jes luxuosos, com as armas rebrilhando. As senhoras estavam adornadas 
e radiosas como fl ores. Um após outro, os reis menores iam chegando, 
ajoelhavam diante de Arthur e apresentavam-lhe as suas oferendas. Mor-
gaine observava a cara de Arthur, grave, solene, gentil. Olhou de revés para 
Viviane. Por certo ela havia de se dar conta de que Arthur se tornara um 
bom rei, não um qualquer que pudesse ser julgado de ânimo leve, mes-
mo por Avalon, ou pelos druidas. Mas quem era ela, para avaliar o que se 
passava entre Arthur e Avalon? Sentiu o antigo tremor inquieto, tal como 
nos velhos tempos em Avalon, quando lhe ensinavam a abrir o espírito à 
Visão que iria utilizar como seu instrumento, e deu por si a desejar, sem 
compreender porquê: Quem me dera que Viviane estivesse a cem léguas de 
distância daqui!

Olhou em volta, para os Companheiros… Gawaine, ruivo e forte como 
um buldogue, sorria para o irmão Gareth, recém-armado cavaleiro, que 
parecia brilhar como ouro acabado de cunhar. Lancelet estava sombrio e 
belo, e como se os seus pensamentos estivessem algures do outro lado do 
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mundo. Pellinore, simpático, com o cabelo a começar a embranquecer e 
com a fi lha Elaine a servi-lo.

Aproximava-se alguém do trono de Arthur, alguém que não era um 
dos Companheiros. Morgaine nunca o vira antes, mas notou que Gwe-
nhwyfar o reconhecera, e fazia um movimento de recuo.

— Sou o único fi lho vivo de Leodegranz — disse o homem — e irmão 
da vossa rainha, Arthur. Exijo que reconheçais a minha pretensão ao País 
do Verão.

Arthur disse calmamente:
— Nesta corte não fazes exigências, Meleagrant. Tomarei o teu pedido 

em consideração, e aconselhar-me-ei com a minha rainha; depois, então, 
pode ser que consinta em nomear-te seu regente. Mas não te posso dar 
agora a minha resposta.

— Então, pode ser que eu não espere pela vossa resposta! — berrou 
Meleagrant. Era um homem alto e corpulento, que tinha vindo à festa mu-
nido não só da espada e da adaga, como ainda de um grande machado de 
guerra, de bronze; estava vestido com um traje feito de peles mal curtidas 
e parecia selvagem e ameaçador, como um bandido saxão. Os seus dois 
homens de armas pareciam ainda mais rufi ões do que ele próprio. — Sou o 
único fi lho sobrevivente de Leodegranz. 

Gwenhwyfar inclinou-se e segredou qualquer coisa ao ouvido de Ar-
thur. O rei disse então:

— A minha senhora diz-me que o seu pai sempre negou a tua pater-
nidade. Fica certo de que tomaremos este caso em consideração e, se o teu 
pedido for fundamentado, será satisfeito. De momento, Sir Meleagrant, 
peço-te que tenhas confi ança na minha justiça, e que te juntes aos nossos 
festejos. Exporemos o assunto aos nossos conselheiros e faremos a justiça 
que for possível.

— Que se dane a festa! — exclamou Meleagrant, furioso. — Não vim 
aqui para comer confeitos, olhar para as senhoras, ou ver homens a fazer 
jogos como se fossem garotos! Digo-vos eu, Arthur, sou rei daquele país, e 
se ousardes discutir aquilo que reclamo, pior será para vós… e para a vossa 
senhora!

Pousou a mão no cabo do seu grande machado de guerra, mas Cai 
e Gareth moveram-se imediatamente e torceram-lhe os braços, prenden-
do-os atrás das costas.

— Não se puxa por aço no salão do rei — disse Cai com rudeza, en-
quanto Gareth lhe arrancava o machado da mão, colocando-o aos pés da 
cadeira de Arthur. — Volta para o teu lugar, homem, e come a tua refeição. 
Reunir-nos-emos em volta da Távola Redonda e, quando o rei tiver deci-
dido, far-te-á justiça; terás de esperar pela sua decisão, pelo seu bel-prazer.
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Fizeram-no dar meia-volta, com rudeza, mas Meleagrant, com um pu-
xão, conseguiu libertar-se deles e disse:

— Ide para o inferno com a vossa festa e com a vossa justiça, então! E 
ide para o inferno com a vossa Távola Redonda e todos os vossos Compa-
nheiros! — Deixou o machado e virou-lhes as costas, atravessando todo o 
salão batendo fortemente com os pés no chão. Cai deu um passo na sua 
direção e Gawaine ergueu-se, mas Arthur fez-lhe sinal com a mão para que 
voltasse a sentar-se.

— Deixem-no ir — disse. — Trataremos dele na altura própria. Lance-
let, como campeão da minha senhora, pode bem caber-te a ti a missão de 
ajustar contas com aquele rude usurpador.

— Será para mim um prazer, meu rei — disse Lancelet, erguendo-se 
de repente, como se tivesse estado meio adormecido, mas Morgaine sus-
peitou de que ele não fazia a menor ideia daquilo com que tinha concor-
dado. Os arautos, à porta, continuavam a proclamar que todos os homens, 
que quisessem, se podiam aproximar para pedir justiça ao rei; houve, en-
tão, um breve interlúdio cómico, quando um camponês se aproximou e 
contou como ele e o seu vizinho tinham discutido por causa do problema 
de um pequeno moinho de vento, situado na fronteira das suas proprie-
dades.

— E não conseguimos chegar a acordo, Sir — disse ele, torcendo nas 
mãos o gorro de lã grosseira. — Então, eu e ele lembrámo-nos de que o 
rei tinha tornado toda esta terra sufi cientemente segura para podermos ter 
nela um moinho de vento, e eu disse que havia de vir aqui, Sir, e ver o que 
tendes a dizer; depois, seguiremos a vossa decisão.

O assunto foi resolvido no meio de risos bem-dispostos, mas Morgaine 
reparou que só Arthur não tinha rido. Tinha escutado com toda a serieda-
de, dado o seu parecer e, só depois de o homem ter agradecido e se ter ido 
embora, com grande profusão de vénias e agradecimentos, é que deixou a 
face abrir-se num sorriso.

— Cai, providencia para que deem ao homem alguma coisa para co-
mer, antes de voltar para casa. Fez uma grande caminhada para cá chegar. 
— Soltou um suspiro. — Quem se segue para pedir justiça? Deus permita 
que venha aí qualquer coisa mais apropriada para os meus conselhos, ou 
será que o próximo me vem pedir conselho sobre a maneira de acasalar os 
cavalos, ou sobre algo semelhante?

— Isto mostra o que o vosso povo pensa do seu rei, Arthur — disse 
Taliesin. — Mas deveis fazer-lhes saber que têm de ir ter com os seus chefes 
locais, porque os vossos vassalos são também responsáveis para fazerem 
justiça em vosso nome. — Levantou a cabeça para ver o peticionário se-
guinte. — No fi m de contas, pode ser que isto agora seja mais merecedor 
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da atenção do rei, pois trata-se de uma mulher, sem dúvida metida nalgum 
sarilho.

Arthur fez sinal para que avançasse uma mulher jovem, senhora de si, 
altaneira, e evidenciando maneiras próprias de ter sido educada na corte. 
Não trazia qualquer companhia, a não ser a de um anão pequeno e feio, não 
mais alto do que uns noventa centímetros, embora bem musculado e com 
ombros largos, e que trazia um machado curto, mas potente. 

A dama fez uma vénia diante do rei e contou a sua história: servia uma 
senhora que, tal como tantas outras, depois dos anos de guerra, fora dei-
xada sozinha no mundo. As suas terras fi cavam a norte, perto da antiga 
muralha romana, que se estendia por milhas e milhas com fortes em ruínas 
e pequenos castelos, na sua maioria decrépitos e a cair aos bocados. Mas 
um bando de cinco irmãos, todos rufi ões, tinha voltado a fortifi car cinco 
dos castelos e estava a assolar toda a região. E agora, um deles, que tinha 
a petulância de se intitular de Cavaleiro Vermelho das Terras Vermelhas, 
havia armado um cerco à sua senhora, e os seus irmãos ainda eram piores 
do que ele.

— O Cavaleiro Vermelho, hem? — disse Gawaine. — Conheço esse 
cavaleiro. Lutei com ele quando voltei para Sul, regressando da minha últi-
ma visita ao país de Lot, e mal consegui safar-me com vida. Arthur, talvez 
fosse boa ideia enviar um exército para os eliminar… Não existe lei naquela 
parte do mundo.

Arthur franziu o sobrolho e aquiesceu, mas o jovem Gareth levan-
tou-se da cadeira.

— Arthur, meu senhor, isso é próximo do território do meu pai. 
Prometestes-me um empreendimento… Mantende a promessa, meu rei, 
e mandai-me em ajuda dessa senhora, para defender o território contra 
aqueles malfeitores!

A jovem olhou para Gareth, para a sua face imberbe e brilhante e para 
a veste de seda branca que ele tinha envergado para a cerimónia, e desatou 
à gargalhada.

— Vós? Mas sois uma criança! Não sabia que o grande Rei Supremo 
estava a admitir crianças superdesenvolvidas para o servirem à mesa! — 
Gareth corou como uma criança. Na verdade, tinha estendido o copo de 
Arthur ao rei… Era um serviço que todos os rapazes bem-nascidos, criados 
na corte, desempenhavam nas grandes festas. Gareth ainda não se lembrara 
de que já não lhe competia fazê-lo, e Arthur, que gostava do rapaz, não o 
repreendera.

A dama endireitou-se e disse:
— Meu rei e senhor, vim para vos pedir um ou mais dos vossos gran-

des cavaleiros, com reputação em batalhas, que possam assustar aquele Ca-
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valeiro Vermelho… Gawaine, ou Lancelet, ou Balin, um desses, conhecidos 
como grandes guerreiros, que combateram os Saxões. Ides deixar que os 
vossos aprendizes de cozinha façam troça de mim, Sir?

— O meu Companheiro Gareth não é nenhum aprendiz de cozinha, 
senhora — disse Arthur. — É irmão de Sir Gawaine e promete vir a ser um 
cavaleiro tão bom como o irmão, ou melhor ainda. Na verdade, prome-
ti-lhe que o encarregaria do primeiro empreendimento que honrosamente 
pudesse atribuir-lhe, e é ele quem vou mandar consigo. Gareth — disse su-
avemente —, encarrego-te de cavalgares com esta senhora, de a guardares 
contra os perigos da estrada e, quando chegares à sua terra, de ajudares a 
sua ama a organizar a defesa das suas terras contra aqueles vilões. Se preci-
sares de ajuda, podes mandar-me um mensageiro, mas certamente ela terá 
sufi cientes homens de armas… Precisam apenas de alguém que saiba estra-
tégia e a arte de combater, e isso aprendeste tu com Cai e Gawaine. Senhora, 
creia que lhe dou um bom homem para a ajudar.

Ela não se atreveu a responder ao rei, mas olhou, carrancuda e furiosa, 
para Gareth. Este disse, formalmente:

— Obrigado Arthur, meu Lord. Eu tratarei de implantar o temor a 
Deus nos bandidos que andam a assolar aquele território. — Fez uma re-
verência ao rei e virou-se para a dama, mas esta já tinha voltado as costas e 
dirigia-se, tempestuosamente, para a saída do salão.

Lancelet comentou em voz baixa:
— Ele é realmente muito novo, Sir. Não deveríeis enviar Balan, ou Ba-

lin, ou alguém com mais experiência?
Arthur abanou a cabeça.
— Acho, efetivamente, que Gareth é capaz de dar conta do recado, e 

prefi ro que nenhum dos meus Companheiros seja mais favorecido do que 
outro… Deveria ser sufi ciente para a dama saber que um deles se desloca 
até lá, para ajudar o seu povo.

Arthur recostou-se para trás na cadeira e fez sinal a Cai para lhe servir 
o prato.

— Fazer justiça é um trabalho que dá fome. Não há mais peticionários?
— Há mais um, meu Lord Arthur — disse Viviane calmamente, le-

vantando-se do seu lugar, junto das açafatas da rainha. Morgaine começou 
a levantar-se também, para a acompanhar, mas Viviane fez-lhe sinal para 
que se deixasse estar. Parecia mais alta do que efetivamente era, pois manti-
nha-se muito direita. E parte do efeito era devido ao encanto, o encanto de 
Avalon: o cabelo dela, todo branco, estava penteado em tranças num touca-
do alto no cimo da cabeça; a um lado da anca, tinha pendurada a faquinha 
em forma de foice, a faca de sacerdotisa, e na testa resplandecia a marca da 
Deusa, o brilhante crescente da Lua.
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Arthur olhou para ela durante um momento, surpreendido, depois 
reconheceu-a e, com um gesto da mão, convidou-a a aproximar-se.

— Senhora de Avalon, já passou muito tempo desde a última vez que 
honrastes esta corte com a vossa presença. Vinde, sentai-vos a meu lado, 
minha parente, e dizei-me como poderei servir-vos melhor.

— Honrando Avalon, tal como jurastes fazê-lo — disse Viviane. A voz 
dela era baixa, mas muito clara, a voz treinada de uma sacerdotisa, que po-
dia ser ouvida nos mais longínquos cantos do salão — Meu rei, peço-vos 
que olheis agora para essa espada que trazeis e penseis naqueles que a en-
tregaram nas vossas mãos, e naquilo que jurastes…

Muitos anos mais tarde, depois de tudo o que aconteceu naquele dia 
ter sido contado e recontado, não houve duas pessoas, entre todas as que 
se encontravam naquele salão, que estivessem de acordo com o que tinha 
acontecido primeiro.

Morgaine viu Balin levantar-se do seu lugar e precipitar-se para a fren-
te; viu uma mão agarrar no grande machado que Meleagrant tinha deixado 
encostado ao trono, depois houve uma confusão, e ouviu-se um grito. Ela 
ouviu o seu próprio grito, ao ver o grande machado abater-se veloz como 
um raio. Mas não chegou a ver o golpe, apenas o cabelo branco de Viviane 
subitamente vermelho de sangue, e ela a ir-se abaixo e a cair no chão sem 
soltar sequer um grito.

O salão encheu-se imediatamente de berros e gritos; Lancelet e Gawai-
ne seguravam Balin, que se debatia nas suas mãos; Morgaine tinha na mão 
a sua própria adaga e lançou-se em frente, mas Kevin agarrou-a com força, 
com os dedos tortos, segurando-lhe o pulso como um torno.

— Morgaine, Morgaine, não, é demasiado tarde… — disse ele, e a sua 
voz estava rouca de soluços. — Ceridwen! Deusa-Mãe…! Não, não olheis 
para ela agora, Morgaine…

Tentou fazê-la dar meia-volta, mas Morgaine fi cou imóvel, como se se 
tivesse transformado em pedra, escutando Balin que uivava obscenidades 
o mais alto que podia.

Cai disse subitamente:
— Olhem por Lord Taliesin! — O velho tinha escorregado no assento, 

desmaiado. Cai curvou-se, puxando-o para cima e, em seguida, murmu-
rando uma palavra de desculpa para com Arthur, pegou no próprio copo 
do rei e deitou o vinho pela garganta do velho abaixo. Kevin soltou Mor-
gaine e dirigiu-se aos tropeções para junto do velho druida, debruçando-se 
sobre ele. Morgaine pensou: Devia ir ter com ele, mas era como se tivesse 
os pés pregados ao chão. Não conseguia dar um único passo. Ficou a olhar 
fi xamente para o ancião meio desmaiado, de forma a não ter de olhar outra 
vez para aquele horrível charco vermelho no chão, que ia ensopando as 
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vestes, o cabelo e o longo manto. No seu último instante de vida, Viviane 
deitara a mão à sua própria faquinha em forma de crescente. A sua mão 
repousava agora nela, manchada com o seu próprio sangue… Havia tanto, 
tanto sangue! A sua cabeça… A sua cabeça fora aberta ao meio, e havia san-
gue, sangue derramado por cima do trono, como o de um animal oferecido 
em sacrifício, ali, aos pés do trono de Arthur…

Finalmente, Arthur recuperou a voz.
— Miserável criatura — disse, com voz rouca —, que fi zeste? Isto é 

um assassinato, assassínio a sangue-frio diante do trono do teu próprio 
rei…

— Assassínio, dissestes? — perguntou Balin, na sua voz rouca e áspera. 
— Sim, ela era a assassina mais malvada deste reino; merecia morrer duas 
vezes… Acabo de libertar o vosso reino de uma feiticeira perversa e torpe, 
meu rei!

Arthur parecia mais colérico do que entristecido.
— A Senhora do Lago era minha amiga e minha benfeitora! Como 

ousas falar assim da minha parente, dela, que me ajudou a sentar-me no 
trono?

— Chamo o próprio Lord Lancelet a testemunhar, se não foi ela que 
ocasionou a morte da minha mãe — disse Balin —, uma boa e piedosa 
cristã, de nome Priscilla, mãe adotiva do vosso próprio irmão Balan! Ela 
assassinou a minha mãe, digo-vos eu que ela a assassinou, por meio de per-
versos feitiços… — A face dele contorceu-se. Aquele homem enorme cho-
rava como uma criança. — Ela assassinou a minha mãe, digo-vos eu, e eu 
vinguei-a, como um cavaleiro deve fazer!

Lancelet fechou os olhos com horror, a face contorcida, mas não cho-
rou.

— Meu Lord Arthur, a vida deste homem pertence-me! Deixai-me 
aqui, e agora mesmo, vingar a minha mãe…

— A irmã da minha mãe — disse Gawaine.
— E da minha… — acrescentou Gaheris.
O transe de Morgaine quebrou-se, e ela gritou:
— Não, Arthur! Deixai-me a mim matá-lo! Ele assassinou a Senhora 

diante do vosso trono! Deixai que uma mulher de Avalon vingue o sangue 
de Avalon… Vede: Lord Taliesin também está prostrado, parece que ela 
matou também o nosso grande mestre…

— Irmã, irmã. — Arthur estendeu a mão na direção de Morgaine. — 
Não, não, irmã… não, dá-me a tua adaga…

Morgaine fi cou quieta, abanando a cabeça, ainda com a adaga na mão. 
Taliesin levantou-se subitamente e tirou-lha da mão com os seus próprios 
dedos velhos e trémulos. — Não, Morgaine. Basta de derramamento de 
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sangue aqui… A Deusa sabe que é sufi ciente… O sangue dela foi derrama-
do neste salão, como um sacrifício por Avalon…

— Sacrifi cada! Sim, sacrifi cada a Deus, tal como Deus fulminará todas 
essas perversas feiticeiras e os seus Deuses! — gritou Balin, frenético. — 
Deixai-me acabar com essa também, meu Lord Arthur. Extirpai desta corte 
toda a maléfi ca linhagem de feitiçaria… — Debatia-se com tal violência, 
que Lancelet e Gawaine mal conseguiam segurá-lo e fi zeram sinal a Cai que 
se aproximou e os ajudou a forçar Balin a ajoelhar, embora lutando sempre, 
diante do trono.

— Quieto! — disse Lancelet, fazendo-o sacudir a cabeça. — Aviso-te: 
se pões as mãos em Merlim, ou em Morgaine, corto-te a cabeça, malgrado 
o que Arthur possa dizer. Sim, meu Lord Arthur, e morrerei às vossas mãos 
por isso, logo a seguir, se essa for a vossa vontade! — A face dele estava tensa 
de angústia e desespero.

— Meu rei e senhor — uivou Balin —, suplico-vos, deixai-me arrasar 
todos estes feiticeiros e feiticeiras, em nome de Cristo, que os odeia a to-
dos…

Lancelet esmurrou Balin, com toda a força, na boca; o homem arque-
jou e fi cou calado, com o sangue a escorrer-lhe do lábio cortado.

— Com vossa licença, meu senhor. — Lancelet desapertou a sua rica 
capa e, com ternura, cobriu com ela o corpo lívido e exangue da sua mãe.

Agora que o corpo estava tapado, Arthur parecia respirar melhor. Ape-
nas Morgaine continuou a fi xar, com os olhos muito abertos, o vulto já sem 
vida, agora coberto pela capa carmesim que Lancelet usara na festa.

Sangue. Sangue aos pés do trono do rei. Sangue derramado sobre o 
chão… Vindo de algures, pareceu a Morgaine que voltava a ouvir o grito 
de Raven.

Arthur disse, calmamente:
— Olhem por Lady Morgaine; vai desmaiar. — E Morgaine sentiu que 

mãos amigas a conduziam suavemente para uma cadeira, e que alguém lhe 
chegava um copo aos lábios. Começou a tentar afastar o copo, mas depois 
pareceu-lhe que ouvia a voz de Viviane dizer: Bebe. Uma sacerdotisa deve 
manter a sua força e o seu querer. Obedientemente, ela bebeu, ouvindo a voz 
de Arthur, grave e solene:

— Balin, fossem quais fossem as tuas razões… não, mais não. Já ouvi 
o que tinhas a dizer… nem uma palavra… ou és louco, ou um assassino 
a sangue-frio. Seja o que for que possas dizer, mataste a minha parente, 
e fi zeste uso de armas diante do teu Rei Supremo, no dia de Pentecostes. 
Contudo, não mandarei que te matem onde estás… Lancelet, guarda a tua 
espada.

Lancelet voltou a guardar a espada na bainha.
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— Obedecerei à vossa vontade, senhor. Mas se não punis este assassi-
no, então peço permissão para deixar a vossa corte.

— Hei de puni-lo, sim! — A face de Arthur estava sombria. — Ba-
lin, estás sufi cientemente lúcido para me ouvires? Então, aqui vai o teu 
castigo: serás banido para sempre desta corte. Ordeno que o corpo desta 
senhora seja arranjado e colocado num ataúde, em cima de um cavalo, 
e encarrego-te a ti de o levares até Glastonbury, de contares toda a tua 
história ao arcebispo, e de cumprires a penitência que ele te der pelo que 
fi zeste. Só falaste em Deus e em Cristo, mas nenhum rei cristão admi-
te que seja levada a cabo uma vingança pessoal diante do seu trono de 
justiça. Ouves o que te digo, Balin, tu que foste um dia meu cavaleiro e 
Companheiro?

Balin baixou a cabeça. Tinha o nariz partido pelo soco de Lancelet, da 
boca escorria sangue e falou com difi culdade, por ter um dente partido:

— Oiço-vos, meu rei e senhor. Partirei. — Ficou sentado, de cabeça 
baixa.

Arthur fez um gesto aos criados e disse:
— Peço que tragam alguém para levar o pobre corpo dela… 
Morgaine libertou-se das mãos que a seguravam e foi ajoelhar-se junto 

do corpo de Viviane.
— Meu senhor, peço-vos que me deixeis preparar o corpo dela, para 

ser sepultado… — Lutou por reter as lágrimas que não ousava deixar cor-
rer. Aquilo já não era Viviane, aquele ser com a cabeça rachada, com a mão 
como uma garra, segurando ainda a pequena faca de Avalon. Levantou a 
faca, pousou nela um beijo e enfi ou-a no próprio cinto. Aquilo, e apenas 
aquilo, era o que iria guardar de si.

Grande Mãe misericordiosa, eu sabia que nunca poderíamos ir juntas 
para Avalon…

Não ia chorar. Sentiu Lancelet junto de si. Ele murmurou:
— Louvado seja Deus por Balan não estar aqui… Perder a mãe e o ir-

mão de leite num momento de loucura… Mas se Balan tivesse estado aqui, 
talvez isto não tivesse acontecido! Será que existe algum Deus, ou alguma 
piedade?

O coração dela sofria com a angústia de Lancelet. Ele temera e odiara 
a mãe, mas tinha-a adorado também, como à própria face da Deusa. Uma 
parte dela ansiava por tomar Lancelet nos braços, confortá-lo, deixá-lo cho-
rar. Contudo, também sentia raiva: ele desafi ara a mãe, como ousava agora 
chorá-la?

Taliesin estava agora ajoelhado ao lado deles e disse, na sua voz alque-
brada de velho:

— Deixai-me ajudar-vos, crianças. É o meu privilégio… — E afasta-
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ram-se, enquanto ele baixava a cabeça para murmurar uma antiga reza 
para a passagem desta vida. 

Arthur levantou-se.
— Hoje, não haverá mais festejos. Tivemos tragédia demasiada para 

que se possa continuar a festejar. Aqueles de vós que tiverem fome, acabai a 
vossa refeição e depois ide-vos embora, sem barulho.

Aproximou-se vagarosamente do sítio onde jazia o corpo. Pousou 
ternamente a mão no ombro de Morgaine; ela sentiu-o, através do ne-
voeiro da dor. Ouviu os outros convidados que saíam silenciosamente 
do salão, um após outro, e por entre os sussurros ouviu, muito suave, o 
som de uma harpa. Só existia na Bretanha um único par de mãos ca-
paz de tocar harpa daquela maneira. Então, fi nalmente, ela quebrou, e 
as lágrimas jorraram-lhe dos olhos como um rio, enquanto a harpa de 
Kevin entoava o hino fúnebre da Senhora. E, envolta nesse som, Vivia-
ne, sacerdotisa de Avalon, foi lentamente retirada do grande salão de 
Camelot. Morgaine caminhou ao lado do ataúde e apenas olhou para 
trás uma vez, para o grande salão, para a Távola Redonda e para a fi gura 
curvada e solitária de Arthur, de pé, sozinho, ao lado da harpa. E no 
meio de toda a sua dor e desespero, ela pensou: Viviane não chegou a dar 
a Arthur a mensagem de Avalon. Isto é o salão de um rei cristão e agora 
já não há ninguém que possa dizer o contrário. Como Gwenhwyfar havia 
de rejubilar, se soubesse!

Tinha as mãos juntas, como se rezasse. Viu as serpentes tatuadas em 
volta dos pulsos dele, e pensou no jovem veado e no rei recém-eleito que 
fora até ela com o sangue do Rei Veado nas mãos e na cara e, por momen-
tos, pareceu-lhe que podia ouvir a voz trocista da rainha das fadas. Depois, 
não houve mais nenhum som, a não ser o lamento angustiado da harpa 
de Kevin e o choro de Lancelet, a seu lado, enquanto levavam o corpo de 
Viviane para o eterno descanso.

Fala Morgaine…

Segui o corpo de Viviane, desde o grande salão da Távola Redonda, a chorar. 
Que me lembrasse, era a segunda vez que chorava em toda a minha vida.

E depois, nessa mesma noite, já tarde, discuti com Kevin.
Juntamente com as açafatas da rainha, preparei o corpo de Viviane para 

ser sepultado. Gwenhwyfar mandara pelas suas açafatas panos de linho e es-
peciarias e um pano mortuário de veludo, mas não foi lá. Não fazia diferença. 
Uma sacerdotisa de Avalon devia ser arranjada para o seu repouso por outras 
sacerdotisas. Tive saudades das minhas irmãs da Casa das Donzelas; mas ao 
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menos ela não seria tocada por mãos cristãs. Quando acabei, Kevin chegou 
para velar o corpo.

— Mandei Taliesin descansar. Tenho essa autoridade agora, como Mer-
lim da Bretanha; ele está muito velho e muito frágil. É um milagre que o cora-
ção não lhe tenha parado, no dia de hoje. Receio que não sobreviva por muito 
tempo. Balin, agora, está tranquilo — acrescentou. — Penso que talvez ele 
saiba o que fez… Mas é certo que o fez num ataque de loucura. Está pronto 
para cavalgar, levando o corpo dela para Glastonbury, e para cumprir a peni-
tência que o arcebispo lhe impuser.

Olhei para ele, ultrajada:
— E vós ides deixar que seja assim? Que ela caia nas mãos da Igreja? Não 

me interessa o que possa acontecer a esse assassino — disse eu —, mas Viviane 
tem de ser levada para Avalon. — Engoli com força, para não voltar a chorar. 
Nós estávamos para ir juntas para Avalon…

— Arthur ordenou-o — disse Kevin calmamente —, ordenou que ela 
fosse sepultada diante da igreja, em Glastonbury, onde todos a possam ver.

Abanei a cabeça, sem poder acreditar. Estariam todos doidos naquele 
dia?

— Viviane tem de fi car em Avalon — disse eu —, onde todas as sacer-
dotisas da Mãe têm sido sepultadas, desde o início dos tempos. — E ela era a 
Senhora do Lago!

— Era também amiga e benfeitora de Arthur — disse Kevin —, e ele há 
de querer que se faça da sua tumba um local de peregrinação. — Estendeu a 
mão, fazendo-me sinal para não falar. — Não, Morgaine, escutai-me… Ele 
tem razão naquilo que diz. Nunca houve um crime tão grave no reino de 
Arthur. Não pode esconder a sepultura dela, longe da vista e fora das consci-
ências. Tem de a sepultar onde toda a gente possa ter conhecimento da justiça 
do rei e da justiça da Igreja.

— E ides permitir isso? 
— Morgaine, minha muito querida — disse ele, meigamente —, não é a 

mim que compete permitir ou recusar. Arthur é o Rei Supremo e a sua vonta-
de tem de ser cumprida neste reino.

— E Taliesin está de acordo? Ou será por isso que o mandastes descansar, 
para que esteja fora do caminho, enquanto levais a cabo essa blasfémia, com a 
conivência do rei? Ides sepultar Viviane com um funeral cristão e com rituais 
cristãos? Ela, que foi a Senhora do Lago, sepultada por gente que aprisiona o 
seu Deus dentro de paredes de pedra? Viviane escolheu-me para ser a Senhora 
do Lago depois dela, e eu proíbo-o, proíbo-o, estais a ouvir?

— Morgaine — disse Kevin, suavemente —, não, escutai-me Morgaine 
querida. Viviane morreu sem nomear a sua sucessora…

— Vós estáveis lá, no dia em que ela disse que me tinha escolhido a mim…
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— Mas vós não estáveis em Avalon quando ela morreu e renunciastes a 
esse lugar — disse Kevin.

As suas palavras caíam sobre a minha cabeça como chuva gelada, de tal 
forma que estremeci. Ele olhou para o corpo de Viviane que ali jazia, coberto 
pelo pano funerário. Nada do que eu pudesse fazer tornaria aquela face sus-
cetível de ser vista depois de morta.

— Viviane morreu sem nomear sucessora para o seu lugar e, portanto, 
compete-me a mim, como Merlim da Bretanha, decidir o que deve ser feito. E, 
se é esta a vontade de Arthur, só a Senhora do Lago — e, perdoai-me, minha 
querida, que eu o diga, mas não existe presentemente nenhuma Senhora em 
Avalon — poderia afi rmar o contrário. Admito que o rei tem razão naquilo 
que pretende. Viviane passou toda a sua vida a tentar conseguir uma regra de 
vida justa e pacífi ca para esta terra…

— Ela veio para censurar Arthur, por ter abandonado Avalon! — gritei, 
desesperada. — Morreu com a sua missão inacabada, e agora ides consentir 
que seja sepultada em terreno cristão, ao som dos sinos da igreja, de maneira 
a que eles acabem por triunfar sobre ela na morte, tal como fi zeram em vida?

— Morgaine, Morgaine, minha pobre menina! — Kevin estendeu as 
mãos para mim, as suas estranhas mãos deformadas que tanta vez me ti-
nham acariciado. — Eu também a amava, acreditai-me! Mas ela está morta. 
Foi uma grande mulher, que deu a sua vida por esta terra. Julgais que lhe 
importará o local onde a sua carcaça vazia irá jazer? Ela partiu para aquilo 
que a espera depois da morte, seja o que for, e, conhecendo-a, sei que aquilo 
que a espera só pode ser bom. Achais que ela se oporia a que o seu corpo fosse 
sepultado onde melhor pode servir os objetivos que tentou alcançar ao longo 
da sua vida, ou seja, que a justiça do rei triunfe sobre todo o mal que existe 
nesta terra?

A sua voz carinhosa e musical era tão eloquente que, por um momento, 
hesitei. Viviane partira. Só mesmo esses tais cristãos é que faziam tanto baru-
lho por causa da terra, consagrada ou não, como se a terra, que é o próprio 
seio da Mãe, não fosse toda ela sagrada. Apetecia-me deixar-me cair nos bra-
ços dele e neles chorar a única mãe que jamais conhecera, o ruir das minhas 
esperanças de poder regressar a Avalon a seu lado, chorar por tudo o que des-
prezara e pelas ruínas da minha própria vida…

Mas o que ele disse a seguir fez-me recuar de um salto, com horror.
— Viviane estava velha — disse ele — e vivia em Avalon, protegida do 

mundo real. Eu tive de viver com Arthur, num mundo onde as batalhas se 
ganham, e onde são tomadas as decisões reais. Morgaine, minha adorada, 
ouvi-me. É demasiado tarde para exigir que Arthur cumpra a sua palavra no 
que respeita a Avalon, que cumpra à letra o seu juramento. O tempo passa. O 
som dos sinos da igreja cobre toda esta terra, e o povo está contente que assim 
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seja. Quem somos nós, para dizer que não é esta a vontade dos Deuses que es-
tão por detrás dos Deuses? Quer o queiramos, quer não, meu amor adorado, 
esta é uma terra cristã e nós, que honramos a memória de Viviane, não lhe 
faríamos bem nenhum se fi zéssemos saber a toda a gente que ela veio até aqui 
para fazer exigências impossíveis ao rei.

— Exigências impossíveis? — Libertei violentamente as minhas mãos. — 
Como ousais?

— Morgaine, escutai a razão…
— Razão, não, traição! Se Taliesin vos ouvisse…
— Falo tal como ouvi o próprio Taliesin falar — disse ele, meigamente. 

— Viviane não viveu para desfazer aquilo que já tinha conseguido, ou seja, 
criar uma terra de paz. Que ela seja chamada cristã ou druida, não importa. 
A vontade da Deusa será cumprida acima de tudo, seja qual for o nome que 
os homens lhe deem. Quem sois vós para dizer que não foi a vontade da Deu-
sa que fez Viviane cair fulminada antes de poder semear de novo a discórdia 
numa terra que já conseguiu alcançar a paz e um compromisso efi caz? Sou 
eu que vos digo: ela não será dividida pelo ódio e, se Viviane não tivesse sido 
abatida por Balin, eu próprio teria falado contra aquilo que ela ia pedir; e 
penso que Taliesin também teria concordado comigo.

— Como ousais falar por Taliesin?
— O próprio Taliesin proclamou-me Merlim da Bretanha — disse Ke-

vin — e, portanto, confi ou em mim o sufi ciente para que eu fale quando ele 
próprio não o pode fazer.

— A seguir, só falta dizerdes que vos tornastes cristão! Porque não usais 
também um terço e um crucifi xo?

Ele respondeu numa voz tão meiga que quase desatei a chorar.
— Achais, realmente, que faria uma grande diferença, Morgaine, se os 

usasse?
Ajoelhei-me diante dele, tal como havia feito um ano antes, e apertei a 

sua mão enrugada de encontro ao meu peito.
— Kevin, amei-vos. Por isso, peço-vos: sede fi el a Avalon e à memória 

de Viviane! Vinde comigo agora, esta noite. Não entreis nessa fantochada. 
Acompanhai-me a Avalon, onde a Senhora do Lago deve ser sepultada junta-
mente com as outras sacerdotisas da Deusa…

Ele debruçou-se sobre mim. Podia sentir a ternura angustiada das suas 
mãos deformadas.

— Morgaine, não posso. Minha querida, não sereis capaz de fi car calma 
e dar ouvidos à voz da razão naquilo que vos estou a dizer?

Levantei-me, libertando-me das suas mãos e, erguendo os braços, invo-
quei o poder da Deusa. Ouvia a minha própria voz ressoar com o poder da 
de uma sacerdotisa.
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— Kevin! Em nome dela, que foi até vós, em nome da condição huma-
na que ela vos deu, exijo-vos obediência! A vossa fi delidade não é devida a 
Arthur, nem à Bretanha, mas unicamente à Deusa e aos vossos votos! Vinde 
agora, deixai este lugar! Vinde comigo até Avalon e trazei o corpo dela!

Podia ver, nas sombras, o próprio resplendor da Deusa a envolver-me. 
Durante um momento, Kevin ajoelhou, petrifi cado, e eu compreendi que 
numa outra ocasião ele teria obedecido. E depois não sei o que se passou… 
Talvez me tenha passado pela cabeça: «Não, não sou digna, não tenho o direi-
to… Abandonei Avalon, afastei-me voluntariamente; então, com que direito 
estou a dar ordens a Merlim da Bretanha?» O encanto quebrou-se. Kevin fez 
um gesto brusco e, embora vacilante, pôs-se de pé.

— Mulher, não podeis dar-me ordens! Vós, que renunciastes a Avalon, 
com que direito vos atreveis a dar ordens a Merlim? Devíeis ser vós a ajoelhar 
diante de mim e não o contrário! — Empurrou-me com ambas as mãos. — 
Não me tenteis mais!

Virou-me as costas, e afastou-se coxeando; as sombras ondulantes dese-
nhavam fi guras disformes na parede à medida que ele se afastava.

Fiquei a vê-lo ir-se embora, demasiado enxovalhada para chorar sequer.
E, quatro dias mais tarde, Viviane foi sepultada, com todos os rituais da 

Igreja, na Ilha Sagrada de Glastonbury. Mas eu não fui.
Nunca, jurei eu, haveria de pôr os pés naquela Ilha dos Padres. Arthur 

chorou-a sinceramente, e mandou construir-lhe um imponente jazigo e um 
dólmen, jurando que, um dia, ele e Gwenhwyfar repousariam a seu lado.

Quanto a Balin, o arcebispo Patricius impôs-lhe como penitência que 
fosse em peregrinação a Roma e à Terra Santa. Mas, antes de ele partir para 
o exílio, Balan foi posto ao corrente do sucedido por Lancelet e foi à procura 
dele; os irmãos de leite lutaram um com o outro e Balin foi morto, fulminan-
temente, com um só golpe. No entanto, devido à ação do frio nos ferimentos, 
Balan nem chegou a sobreviver-lhe um dia inteiro. Assim, Viviane — segundo 
consta da canção que depois lhe fi zeram — foi vingada; mas como, se ela jaz 
num túmulo cristão?

E eu… eu nem sequer sabia quem é que tinham escolhido para a subs-
tituir como Senhora do Lago, pois achava que não podia regressar a Avalon.

… Eu não era digna de Lancelet; não era sequer digna de Kevin… Não 
podia levá-lo a cumprir o seu verdadeiro dever para com Avalon…

… Eu devia ter ido ter com Taliesin e suplicado, nem que fosse de joelhos, 
que me levasse de volta a Avalon, de forma a poder expiar todas as minhas 
faltas e regressar ao santuário da Deusa. 

Mas, antes do fi m do verão, também Taliesin se foi. Penso que ele nunca 
soube ao certo se Viviane estava morta, porque, mesmo depois de ela ter sido 
enterrada, falava como se fosse chegar em breve e regressar com ele a Avalon. 
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E falava também na minha mãe, como se ainda estivesse viva e fosse uma 
menininha que vivia na Casa das Donzelas. No fi m do verão, morreu cal-
mamente, foi sepultado em Camelot, e até o próprio bispo o chorou e honrou 
como sendo um homem sábio e instruído.

No inverno seguinte, ouvimos dizer que Meleagrant se autoproclamara 
Rei do País do Verão. Mas quando chegou a primavera, Arthur estava ausen-
te numa missão, no Sul, e Lancelet também partira para o castelo do rei em 
Caerleon; foi então que Meleagrant enviou um mensageiro com uma ban-
deira de tréguas, pedindo que a sua irmã Gwenhwyfar fosse ter com ele, para 
falarem sobre quem devia governar aquele país, ao qual ambos afi rmavam 
ter direito.


