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Contexto Histórico 

O Oriente Médio, no entroncamento da África, Europa e 

Ásia, foi encontro de muitas raças, deuses e culturas. Conheceu e 

intermediou as trocas das riquezas do mundo desde que os sumérios 

se organizaram e muito antes de os hititas confrontarem os egípcios. 

Por isso, por tanta riqueza e diferença, o local foi palco de grandes 

tensões e berço das três grandes religiões monoteístas do Ocidente. 

Maomé destruiu os deuses da Caaba em 630 D.C. O 

politeísmo do noroeste africano até o sudoeste asiático, incluindo a 

península Ibérica, terminou por ser unificado rapidamente sob o 

signo do Crescente após a morte do Profeta em 632 D.C. Porém, a 

influência religiosa, obtida por incentivos fiscais, força militar e 

apelo cultural não foi suficiente para trazer paz. As riquezas e 

ambições permaneceram muitas, e a falta de uma liderança única 

reconhecida, desde a morte do quarto Califa, destruiu qualquer 

esperança de conciliação, culminando no assassinato de muitos 

Califas. Os acontecimentos de então explicam a situação de hoje. 

A história passa-se em 709 D.C. O Islã se preparava para 

cruzar o estreito de Gibraltar (711 D.C.), conhecido pelos gregos 

como Colunas de Hércules, e já havia tido impressionante expansão 

pela Ásia e África. O Califado era exercido pelo clã Umaya e a 

capital era Damasco. Na época, apesar do domínio islâmico, a 

tolerância permitia a continuação de outras religiões e a existência de 

superstições, possibilitando o sincretismo de muitas crenças. 

Esta é uma história de coragem, de superação humana e de 

amor transcendente. 
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O Morto 

A imortalidade só pode ser alcançada por aquilo que 

deixamos após a morte, nunca por aquilo que levamos. 

Mithrya caminhava no deserto há quinze dias. A boca estava 

rachada pelo frio seco, e ela percorria às cegas o caminho. Abria os 

olhos, de quando em quando, para certificar-se da direção, mas 

mantinha-os fechados para evitar o vento e a areia que a feriam 

constantemente. Aprendera com os diversos estrangeiros e viajantes 

que passavam por sua cidade a se orientar observando as estrelas 

mais baixas do horizonte ao norte. Calculava que em três dias 

alcançaria seu destino. Economizava o resto da água na certeza de 

que sua vida dependia do que não bebesse. 

Percorria o deserto pela noite. Durante o dia, enterrava-se 

sob suas roupas, tendo apenas um estreito bambu que trouxera de 

seu oásis, a cidade de Barh’r, para respirar. A estratégia dera certo até 

então. 

Nunca alguém permanecera no deserto por tanto tempo, a 

pé, sem ajuda de animais e sozinho. Impossível para um homem, 

impensável para uma mulher, sorria Mithrya, uma menina de apenas 

16 anos. Imaginava sua chegada durante a reunião noturna da tribo, 

quando as mulheres estivessem recolhidas em suas casas, as crianças 

de sua idade já estivessem liberadas de seus afazeres, portanto, livres 

para os jogos, e os homens, reunidos, fumando e falando. Sabia que 

causaria reações confusas: admiração, desprezo, críticas pela loucura. 

Temia o castigo do pai adotivo. Previa o prazer de sua madrasta, 

Tanit, em assistir o castigo por sua fuga. 

Mithrya tinha um rosto delicado, ainda que bronzeado pelo 

sol, com um nariz fino e reto compondo com os olhos azuis, 

herdados do pai natural, uma beleza exótica para a região. As pontas 
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dos cabelos, longos conforme costume local, dançavam ao sabor da 

brisa. Magra e alta, sua cintura começava a afinar e os quadris a 

crescer, denunciando a bela mulher que se tornaria. Seus seios eram 

pequenos como a criança que era e a pele suave e mais clara que a 

das pessoas da região. 

Ela não gostava de tantas diferenças. Por isso e pelos maus 

tratos que sofria, estava fugindo, arriscando a própria vida, ou, como 

lhe passava pela cabeça, tentando matar-se. Porém, o deserto e o 

medo da morte venceram-na e ela estava voltando. Esperava que, 

entre os de sua idade, pudesse obter um pouco de amizade, respeito 

ou carinho, após a façanha que acabava de realizar. 

A imagem da recepção a distraía, noite após noite, passo 

após passo. Não se importava com a perigosa vida que, à noite, 

florescia no deserto. Muitas vezes, ouvira serpentes, algumas, 

pensava, venenosas. Noutros momentos, percebia pequenos animais 

e até mesmo aves. Apesar do medo que sentia a cada novo ruído, 

nenhuma ocorrência a fizera desistir, nem mesmo a terrível fesh-fesh1 

de que tanto ouvira falar. 

Essa noite, entretanto, foi diferente. Ouviu um arfar, um 

chamado muito fraco. Em princípio, pensou tratar-se de algum 

animal. Depois, teve a certeza de que era humano. Mesmo decidida 

a continuar em seu rumo, não resistiu e foi de encontro ao som.  

A lua estava cheia e muito clara na noite limpa e fria do 

deserto. Em poucos passos, pôde notar o movimento do braço de 

um homem estirado no chão arenoso. Chegou perto e abaixou-se. 

Chamou por ele. 

                                                   
1 Fesh-fesh: areia movediça. 
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O homem virou o que restava do rosto, destruído pelo 

clima, e mostrou um sorriso tenebroso. Começou a balbuciar 

algumas palavras. A língua e gengivas estavam escurecidas e secas. 

Os lábios em carne viva e a pele do rosto semimumificada pelo sal. 

Os olhos, completamente enegrecidos pela areia que os talhara, já 

não enxergavam. Parte do nariz fora comido por um rato. Uma faca 

estava enterrada nas costelas, mas sangue já não escorria da ferida. 

Aos poucos, Mithrya começou a entender o que o homem 

dizia: 

— Percebi sua vinda há muito pelo odor da água que traz. 

Allah me ouviu e sobrevivi até sua chegada. Não peço por 

mim, mas... 

Sem conseguir dizer mais nada, o homem tentou colocar 

uma carteira de couro de cabra nas mãos da menina. Ela, com nojo 

do homem semidecomposto, esquivou-se. Para a pequena, aquilo 

era mais um fantasma do deserto do que um homem. Pensou que, 

se o tocasse, poderia ser tragada para seu mundo medonho. Deu 

dois passos para trás e se preparou para fugir. Ele, num esforço 

formidável, implorou: 

—  Por Allah... Pegue as cartas! Dê-me água. 

Ela olhou a carteira no chão. Rapidamente, pegou-a e fugiu, 

pensando na água que não dera. Correu a noite toda. No caminho, 

foi perdendo o medo do fantasma e se apiedando do homem. Quis 

voltar e matá-lo para poupar o sofrimento, mas sabia que, se 

retornasse um passo, ela própria não sobreviveria. Ele era o que 

sobrou de um homem grande e forte. O peso era muito maior do 

que poderia carregar. A água não era suficiente nem para si. 

Imaginou a dor da morte lenta e o desespero de ser abandonado 
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cruelmente, sem uma gota de água. Recordou-se de que sua mãe 

natural matara um homem assim. 

Ao amanhecer, estava exausta. Já não corria, mas os passos 

ainda eram fortes e decididos. Já não tentava chegar a sua casa, mas, 

sim, escapar da lembrança macabra. Não parou. Continuou até que, 

sem perceber, entrou, entre olhares incrédulos, na tribo. Andou 

mesmo depois de cercada pelos populares que a questionavam sobre 

a jornada. Alguns meninos a puxavam e outros a empurravam. As 

meninas, como sempre, desdenhavam. Perto do lago, desfaleceu. 

 A Menina 

Todos somos crianças até o dia em que nossos sonhos 

são substituídos por nossos medos. 

Por muito tempo, o feito foi comentado pelas crianças da 

tribo e acabou sendo tema proibido pelos adultos que não queriam 

outras irresponsabilidades como essa. Apesar de tudo, ela continuou 

sendo a mesma órfã nascida de um estupro, que, aos seis anos, fora 

acolhida por uma família quando a mãe se matara. A discriminação 

de sua aldeia não se extinguiu com a impressionante fuga pelo 

deserto e ela não conseguiu obter respeito, amizade e, nem mesmo a 

morte, que seria uma boa alternativa para acabar com o martírio. Sua 

mãe não lhe dera um nome. Era chamada filha de Mithrya, mas o 

tempo removera o “filha de”. 

A cidade em que vivia se beneficiava de generoso lago, 

rodeado por frondosas árvores, entre tamargueiras, acácias, 

sicômoros e inúmeras frutíferas, ocupando estratégica posição no 

centro do deserto. Era parada essencial para quase todas as 

caravanas, cujo comércio variado e exótico enriqueceu os habitantes. 
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Morar nessa cidade consistia o anseio de muitos viajantes que por lá 

passavam, pois era bela, limpa, livre e de muita riqueza. Para garantir 

o cumprimento das leis e evitar saques e desordens, uma milícia 

fortemente armada e regiamente paga zelava pelo bem estar dos 

moradores. Os viageiros ficavam no lado norte e as moradias no 

lado sul. O vento vinha do norte, de modo que, ao atravessar o lago, 

perdia a maior parte da poeira e a cidade respirava melhor, apesar do 

cheiro dos camelos e do suor das pessoas. Entre os caravaneiros e as 

casas, havia muitas árvores, formando o jardim e o pomar. 

Ostensivamente, a milícia se colocava nessas fronteiras e caminhava 

entre as casas e os visitantes, mostrando estar presente em todos os 

locais, para impedir que estranhos passassem às casas sem a 

autorização de algum morador. 

A cidade seguia o Livro como religião. Com autor 

desconhecido, sua influência restringia-se ao local. Apesar de 

fundamentalmente mulçumano, diferia do Alcorão por adaptar 

crenças diversas para escapar do rigor islâmico e permitir ações 

comerciais menos escrupulosas. Acreditava nos profetas e proibia 

imagens de santos. Allah, o Deus único, onipresente e onisciente, 

existia de eternidade a eternidade. O credo se apoiava na bondade e, 

desde que o zakat2 fosse feito, o lucro era incentivado. Descrevia os 

Anjos como mensageiros de Deus, embora os profetas e sinais da 

natureza também pudessem sê-lo. Recomendava o jejum anual, 

durante o Ramadã3, e a oração diária, ainda que como uma ação 

íntima. Considerava a peregrinação à Meca4 apenas uma opção, visto 

que Deus estava em todos os lugares. Preconizava o livre comércio, 

o convívio pacífico entre povos de diferentes culturas e a liberdade 

                                                   
2 Zakat: palavra islâmica, derivada de zaca (purificar), que corresponde à doação de um 

quadragésimo da renda anual, para uso em prol dos pobres e da comunidade. 
3 Ramadã: nono mês do calendário muçulmano, em que se jejua durante o dia claro. 
4 Meca: cidade santa onde se situa a capital religiosa do Islã. 
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de crença. Guardava, ainda, conhecimentos de alta magia, pouco 

relacionados ao islamismo, reservados aos iniciados e proibidos aos 

demais. Somente alguns sabiam desse importante complemento que 

se devia às primitivas tribos que ocuparam esta região do deserto 

antes dela perder sua vegetação verde para as areias, há milhares de 

anos. 

As profecias formavam a parte mais conhecida do Livro. 

Elas anunciavam tempos de glória, grandes heróis e o fim do mundo 

numa bola de fogo. Estava escrito que todos seriam julgados por 

Deus e os fanáticos se justificavam nessas passagens.  

Os viajantes, que desejassem maior conforto e melhor 

alimentação, poderiam contar com a hospitalidade mercenária dos 

moradores que cobravam cada pequeno capricho. A riqueza da 

cidade provinha das trocas. As atividades comerciais contavam com 

metais preciosos, como prata, ouro, bronze, cobre e estanho, além 

de ébano, marfim e pedras preciosas como meio de troca. Também 

poderiam ser realizadas a crédito, mas apenas com os viajantes 

costumeiros, tendo como testemunhas o chefe da cidade e o da 

caravana. Estes recebiam comissões pela participação e uma cópia 

do registro da operação para futuras conferências. Muitos 

moradores aceitavam produtos como pagamento por seus serviços. 

As mercadorias seriam utilizadas em permutas nas próximas 

caravanas ou incorporadas ao rol das luxuosas casas. 

Assim Mithrya via a cidade que, em seus momentos de paz, 

admirava. Pequena, mas cheia de belezas oriundas de todo mundo. 

Em momentos de ira, julgava-a como o resultado de habitantes 

medíocres e cobiçosos.  

Foi nessa cidade que, há anos, um comerciante de vinhos de 

palma, completamente embriagado, conseguiu burlar a segurança, 
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entrou sorrateiramente nos limites das casas e pediu abrigo e comida 

a um de seus moradores. Este, temeroso pelo estado do viajante, 

negou. Como o bêbado não aceitara a recusa, o morador viu-se 

obrigado a usar de violência e a chamar a milícia. O estrangeiro 

fugiu, desaparecendo na noite. Na madrugada seguinte, tomado de 

ódio, esgueirou-se pela mata e retornou à casa. Dessa vez, estava 

sóbrio e pronto para retribuir a agressão. 

A história dessa vingança lhe fora contada por sua madrasta 

e virou o pesadelo frequente de Mithrya, que sempre acordava 

chorosa e com o coração disparado, pois se passara com sua mãe 

natural. O pai adotivo costumava embalá-la nessas ocasiões, mas 

hoje, ela já não recebia tal carinho paterno. Adotada por um médico, 

que não a notava mais, e por uma mulher, que a odiava, possuía dois 

irmãos, dos quais o mais velho, Cadjik, a ignorava. As meninas de 

sua idade repudiavam-na pela forma como nasceu. Os meninos 

maltratavam-na por não ter quem a protegesse, exceto o irmão mais 

novo, que, frequentemente, recorria à esperteza de Mithrya para 

obter ganhos nos negócios que fazia com os estrangeiros. Mithrya se 

via só e sem opções para existir. 

A madrasta odiava a menina, porque fora adotada sem 

seu consentimento. Negligenciou propositalmente sua educação. 

O costume exigia educar igualmente todas as crianças até os doze 

anos. Nessa idade, quando começavam a surgir os atributos 

femininos, as garotas ficavam proibidas de negociar com os 

estrangeiros e começavam a ser treinadas nas artes domésticas 

passadas de mãe para filha. Os homens, por sua vez, começavam 

a aprender lutas para a defesa pessoal, técnicas comerciais e 

idiomas para acompanhar os pais nas viagens de negócios. 
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A madrasta não fizera sua parte e Mithrya pouco se 

importava. Gostava de se misturar aos estrangeiros e de fazer 

pequenos negócios. Por conhecer os perigos de se apresentar 

como mulher, desde cedo, aprendera a disfarçar a voz e a 

esconder dos homens as formas femininas. Observando meninos 

e homens, desenvolvera trejeitos masculinos. Por ter a altura igual 

a dos meninos de sua idade, nunca ninguém desconfiara de nada, 

nem mesmo o pai, com quem um dia conversara por alguns 

instantes.  

Somente o irmão mais novo, Sued, a reconhecia. Não 

havia risco, pois, além de ser o único amigo, dependia da astúcia 

da irmã para ter sucesso nos negócios. Mithrya se apresentava 

como Kalid e auxiliava o caçula, que dividia seus lucros, dando 

um terço para ela, um terço para si e um terço para os pais, que 

nada desconfiavam da dupla e pensavam estar recebendo metade 

dos lucros conforme o costume. 

Além dos rendimentos, Sued passava a Mithrya o que 

aprendia de lutas, idiomas, negócios e nas viagens com o pai. 

Porém, Ela ensinava muito mais do que aprendia. Sued 

interessava-se, principalmente, pelas lutas. Era um jovem 

vigoroso e valentão. Gostava de treinar com a irmã, mas, quase 

sempre, perdia, pois ela aprendia novos golpes todos os dias com 

os estrangeiros atendidos na clínica do pai. Os dois costumavam a 

se afastar da cidade, pelo menos, duas vezes por semana para os 

treinos. Por ser teimoso, Sued insistia que um dia poderia ser 

melhor que a menina, mas ninguém o seria, pois ela estava 

motivada por um ódio que lhe corroía a alma. 

O pai adotivo, Udac Ibrahim, pessoa muito viajada, além de 

trabalhar como comerciante, era o médico da cidade. Aprendera o 
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ofício em Damasco5 e fora convidado a morar em Barh’r devido aos 

seus conhecimentos. Raramente, atendia gratuitamente ou se 

descuidava de algum detalhe comercial. Com aguçada visão de 

negócios, adquiriu uma segunda casa e a transformou em clínica 

particular, onde abrigava os enfermos das caravanas, cobrando pela 

estadia e pelos medicamentos. Pelos serviços, nada pedia, já que o 

Livro assim o recomendava. O padrasto fazia com que Mithrya se 

dedicasse algumas horas do dia à clínica. A garota, além de preparar 

as poções, essências e perfumes para a aromaterapia, deveria 

administrar o estoque de forma a não faltar nada aos doentes, sendo, 

porém, proibida de confraternizar com eles. Para tal, existia uma 

enfermeira paga, Mardgila. Pessoa idosa que dedicava especial 

antipatia pela menina, sem a maltratar, por temor ao patrão. Não a 

repreendia quando ela fazia contato com os pacientes, já que 

esperava que Mithrya contraísse alguma das doenças ou fosse 

molestada pelos enfermos. Isso nunca acontecera. Ao contrário, eles 

se enterneciam com sua presença, contavam-lhe muitas histórias e 

ensinavam uma infinidade coisas, como orientação pelas estrelas, 

truques, práticas comerciais e seus idiomas nativos. Entre os 

pacientes, Mithrya fez muitos amigos, mas de poucos momentos, 

pois vinham e dificilmente voltavam. 

Mithrya era muito infeliz e, nessa condição, odiava a si 

mesma. Fugia do sentimento preenchendo o tempo com toda sorte 

de atividades. Cansava-se ao máximo para dormir imediatamente ao 

deitar-se. Acordava cedo e de pronto colocava-se de pé. Arrumava a 

                                                   
5  Damasco: cidade fundada pelos Hititas (séc. 8 A.C.), tornada capital islâmica em 661 pelo 

quinto Califa Muawiya ibn Abi Sufya, primo do terceiro Califa Uthman, do clã Umaya. Muawiya 
sagrou-se Califa após Hassan renunciar seu direito ao califado, como neto do Profeta e filho do 
quarto Califa, Ali ibn Abi Talib, primo e genro de Maomé. Ali, fora empossado como quarto 
Califa após o assassinato do terceiro Califa Uthman. Após cinco anos, Ali também fora 
assassinado e, nesta época, Muawiya comandava um forte exército, pois era governador da 
Síria, fronteira entre os mundos bizantino (cristão) e islâmico. 
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primeira refeição dos pais como regia o costume. Servia ao irmão 

mais velho e esperava dele e do pai um olhar carinhoso que, quando 

acontecia, era o motivo de júbilo para todo o dia. Ouvia atentamente 

os conselhos do pai. Sua madrasta jamais se referia a ela, nem para 

falar mal. 

Quando o pai partia para a clínica, disfarçava-se como 

menino e corria para o lado norte da cidade. Lá, junto com o irmão 

mais novo, negociava ladinamente. 

Durante a gaila6, quando todos descansavam à sombra e se 

mexiam ao mínimo, Mithrya corria para o lado sul, passando pelo 

pomar da cidade, para comer algumas frutas. Isso a acostumou ao 

calor quase insuportável dessas horas, habilitando-a para a travessia 

no deserto. No pomar, era impossível escapar das lembranças de 

quando sua mãe, no auge da loucura, trazia-se para comer frutas e 

beber leite do pequeno rebanho de cabras que costumava pastar por 

ali. 

No hospital, trabalhava até o anoitecer. Ao voltar para casa, 

preparava a janta com a mãe que nunca lhe perguntava nada e se 

recolhia ao sono. 

Normalmente, dormia logo; outras vezes, não. Nas noites de 

insônia, escapulia pela janela para fora da cidade, alojando-se em 

uma pequena khaimi7 que pertencera à mãe anos antes. Fora 

montada sobre o local onde a genitora se vingara do estuprador, 

Isso lhe trazia muita segurança. De lá, podia ver a cidade e as 

estrelas. Ao amanhecer, retornava à rotina e cumpria os afazeres de 

forma mais frenética ainda. Nesses dias, produzia lucros imensos, 

mas seus pacientes recebiam pouco carinho. 

                                                   
6  Gaila: horário de calor mais intenso no dia, sendo praticamente irresistível dormir. 
7  Khaimi: tenda típica dos beduínos no deserto. 
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Na tenda, tentava apaziguar-se olhando as estrelas, mas, 

sempre seus medos invadiam a alma intranquila. Nunca ousara ver o 

conteúdo da carteira que o moribundo do deserto lhe havia legado e, 

cada vez que não conseguia desvelar o que havia nela, acrescentava 

na consciência mais remorso e, no coração, mais ódio de si mesma e 

do mundo. Mesmo assim, continuava incapaz, e a curiosidade era 

vencida pelo temor de libertar o espírito do morto, e que este a 

levasse para o inferno se ela tocasse em suas coisas. Muitas foram as 

ocasiões em que tentara abrir a carteira, mas sempre desistira. 

A lembrança do passado, do homem que deixara no deserto 

e o sofrimento pelo desprezo que todos lhe dispensavam percorriam 

constantemente sua mente, conduzindo-a a ideia de fugir. Como já 

fracassara, o suicídio se apresentava como a derradeira opção. Numa 

dessas noites, ela foi além do simples desejo de matar-se e sua 

aventura maior começou. 

O Pecado Original 

Ninguém é responsável pelos erros dos pais. 

A madrasta lhe contara, sem economizar detalhes cruéis, que 

o negociante de vinhos havia esperado a cidade dormir e voltara à 

casa que o havia expulsado. O fogo do ódio consumia-lhe a alma. O 

pensamento estava na humilhação que sofrera na noite anterior. 

Homem muito rico, dono de um grande comércio de vinhos, não 

estava acostumado a ter seus caprichos negados. Quando criança, 

matara um serviçal que lhe proibira vinho, alegando ser ele novo 

demais para beber. Sádico, possuía muitas mulheres, animais e 

escravos dos quais se servia como bem lhe aprouvesse. Nessa noite, 

ordenara que Buba, o escravo mais semelhante a ele, usasse suas 

roupas e joias e que se fizesse aparecer aos habitantes da cidade. 
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A noite já vinha alta e os guardas estavam longe. As janelas 

da casa permaneciam abertas. O casal dormia tranquilo. Eram jovens 

e não tinham filhos. Entrou silenciosamente. Trazia em suas mãos 

corda e porrete. Na cintura, uma adaga com lâmina sinuosa e cabo 

de marfim com pedras preciosas. 

Por longos minutos, observou-os. Queria sentir o que 

sentiam, pensar o que pensavam e sonhar o que sonhavam. Passou a 

respirar no mesmo compasso do homem, a quem odiava com mais 

intensidade. O quarto se aquecia com toda essa raiva. Seus olhos 

estavam contraídos e os dentes trincados. Os lábios se levantavam 

de um lado e outro como se rosnando estivesse. 

Aproximou-se do homem. Levantou o porrete e deu-lhe na 

cabeça. A vítima, inteiramente perdida, abriu os olhos e ele repetiu o 

golpe por mais duas vezes, arrancando um dos dentes na última 

pancada. A mulher, com o barulho, acordou e ele pulou sobre ela, 

tapando-lhe a boca e colocando a faca no pescoço. Ela não se 

mexeu. 

Amordaçou e amarrou-a sobre a cama. Fez o mesmo com o 

homem, só que o posicionando como que para pedir perdão.  

Esperou que ele acordasse. 

Começou a falar sobre o que sentia. Disse-lhes que, para 

compreenderem, eles deveriam sentir o mesmo. Apertou a corda em 

torno do pescoço até que o homem estivesse impossibilitado de 

emitir algum som, mas não de respirar. Repetiu com a mulher. 

Montou sobre ela e começou a acariciá-la deliciando-se com 

o sabor ligeiramente salgado de sua pele macia. A moça se contorcia 

de nojo e isso o excitava mais, transformando o ódio em lazer 

perverso.  
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Nada do mundo lhe trazia mais prazer que o poder. Gostava 

de ver as pessoas implorando ou se humilhando diante dele. 

Gostava de infligir dor e de dominar suas vítimas.  

Divertiu-se com a mulher. Depois, entediado, começou a 

brincar com a faca. Cada vez que tocava o corpo dela, observava a 

reação do marido amarrado que tentava gritar, mas apenas chiados 

eram emitidos. Podia ver em sua expressão a impotência. Mal contia 

a gargalhada. 

Quando se cansou, enfiou a ponta da faca na testa da 

mulher e desceu cortando o nariz, a mordaça, o lábio superior, o 

lábio inferior, o queixo, até que o homem, num esforço 

desesperado, livrou-se da mordaça e conseguiu gritar. O facínora 

pulou sobre a outra vítima com medo de que algum áscari8 o ouvisse. 

Tapou com sua mão esquerda a boca do homem e o ameaçou com a 

faca. A vítima cravou seus dentes na mão do marginal até sangrá-la. 

O bandido, com ódio renovado, disse-lhe que aquilo não 

seria o pior. Tanto domínio sobre os dois o estimulou novamente. 

Olhava para a mulher, que chorava de dor. A cena lhe parecia linda. 

Ver os dois comungando o mesmo jugo era um atestado de força 

sobre a humanidade. Em dado momento, olhou para a mulher, 

sorriu iluminadamente, levantou a faca com as duas mãos, esperou 

que ela lhe implorasse com os olhos e desceu com toda força na 

nuca do homem. 

Um grito apavorado saiu do resto das forças da mulher. O 

homicida saltou sobre ela e enfiou a faca no peito. Ela desfaleceu. 

Ele prolongaria a tortura ainda mais se não fosse o ruído dos 

guardas atraídos pelo último grito. Pegou suas roupas e fugiu pela 

janela. 

                                                   
8  Áscari: militar. 
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O horror da cena fez com que um dos guardas vomitasse. O 

outro, anestesiado como quem não acreditava, no meio de tanto 

sangue, verificou se havia alguém vivo. O homem morrera. A 

mulher não. Gritou para que o companheiro buscasse o médico. 

Enquanto isso, tentou estancar o sangue do peito. 

O médico, ao chegar, pediu água fervendo. Começou a 

limpar o corpo tentando identificar o ferimento mais grave. 

Inspecionou o rosto e o tórax. Verificou quais órgãos foram feridos 

e começou a suturar o corte de dentro para fora. Utilizava linha de 

tripa de porco fervida e, como agulha, uma faca de bronze que, 

embora diminuta, deixava grandes cicatrizes. Felizmente, a faca do 

malfeitor não atingira o coração ou o pulmão. Entretanto, ela já 

perdera muito sangue. Aquela criatura estava mais próxima da morte 

do que da vida. 

Costurado o peito, passou a tratar dos lábios da infeliz. Uma 

bela mulher, pensava. Enquanto cerzia, chorava pela maldade e pelas 

marcas deixadas. Fez o queixo, o nariz e, finalmente, a testa. Tentou 

reparar a fisionomia da jovem, mas nada restauraria sua beleza. O 

sangue, em vez de jorrar, escorria, embora o médico não soubesse se 

o sangue fora estancado ou porque já não havia pressão nas veias. 

Ela ainda vivia e isso bastava. 

Colocou sobre os cortes uma série de ervas para limpar e 

cicatrizá-los. Mas, intimamente, pensava estar desperdiçando bons 

remédios. 

Fizera tudo que podia. Ordenou aos guardas que limpassem 

o quarto e trocassem os panos da cama, mas que a deixassem no 

chão, no centro do cômodo, com a cabeça para o norte. Pediu para 

ficar só e fechou a porta e janelas. 

Ela não precisava de remédios: necessitava de um milagre. 
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Seus conhecimentos médicos iam além das ervas e técnicas 

de sutura. Naqueles tempos, a medicina se misturava com 

misticismos e doutrinas espirituais. Ser médico significava ter 

habilidade de interpretar sinais da terra, ouvir e falar com os 

espíritos. Costumava, apesar de ser muito discreto nessas questões, 

usar de misticismos em todo procedimento que realizasse, fosse 

grande ou pequeno. Há muito não fazia um esforço espiritual tão 

grande quanto o que seria necessário. Não se sentia preparado para 

tanto, mas tentaria tudo para não conviver com a culpa. 

Começou acendendo incenso de cânfora. Enquanto 

queimava, pedia aos céus que lhe dessem forças e guiassem sua 

intuição. Sentiu o ambiente mais leve. Passou a queimar incenso de 

mirra. Desenhou com uma pedra calcária um círculo enquanto 

recitava fórmulas de proteção. Dentro daquele círculo, nada poderia 

atingi-los. Desenhou uma estrela mágica em torno do corpo e 

posicionou os braços e pernas da mulher para coincidirem com as 

pontas da estrela, que receberam, cada qual, um elemento de força. 

No norte, colocou um punhado de areia limpa, representando as 

coisas sólidas do universo. Prosseguiu no sentido horário dispondo 

dos outros elementos. Na ponta seguinte, deitou uma cumbuca com 

água pura, simbolizando os elementos líquidos; a seguir, deixou o 

incenso de mirra queimando com sua fumaça, significando os 

elementos gasosos; a quarta ponta foi deixada vazia, lembrando o 

éter que preenche os espaços do universo; e, na última ponta, 

acendeu pequeno fogo, agente de transformação dos elementos do 

mundo, que pode mudar o sólido em líquido, o líquido em gasoso e 

esse em éter. Por algum motivo, sentiu necessidade de representar a 

força de existência e criação do universo. Assim, misturou ferro, 

madeira, óleos essenciais, um pouco do sangue da mulher e o seu 

próprio fazendo presentes os reinos mineral, animal, vegetal, 

masculino e feminino. Intuitivamente, posicionou a mistura sobre o 
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ventre da mulher. No plexo solar, colocou uma esmeralda bruta, que 

acreditava possuir poderes de cura. 

Ajoelhou ao seu lado, também em direção ao norte, e pediu 

forças. Via o mundo repleto do prana9. Imaginava raios saindo do 

espaço em sua volta para a sua mão esquerda. O braço esquerdo 

começou a formigar. Sentiu a força absorvida circular pelo corpo. 

Concentrava-se para transmutá-la em algo curativo. Pousou a mão 

direita no corpo da mulher e iniciou sua magia. Transferia a energia 

que captava para o coração da mulher. Logo que o órgão se 

fortalecesse, a distribuição para o resto do corpo seria natural. 

Permaneceu dessa forma por horas.  

A imobilidade deixou os membros dormentes. Mesmo 

assim, prosseguiu pedindo a presença dos mestres. Em pouco 

tempo, ouviu de um deles que colocasse a saliva da mulher sob seus 

curativos. Foi ordenado que orientasse toda a energia para o 

ferimento do peito e que pensasse na cicatriz que ficaria. Segundo o 

mestre, qualquer pensamento é uma força viva, e a imaginação nos 

faz semelhantes a Deus em sua capacidade de criar. Por isso, tudo o 

que pensamos, existe. Quanto mais intenso for o pensamento, mais 

concreto ele é. Viu vultos de luz. Estranhamente, mais da metade 

deles manipulava o ventre da mulher em vez de se preocupar 

diretamente com os cortes. Então, uma grande luz brilhou sobre os 

ferimentos e sua mão começou a queimar. Tentou remover o braço, 

porém o mestre o impediu. Explicou que dependia disso para a cura. 

O médico sentiu uma dor terrível, mas resistiu. Percebeu que alguns 

dos vultos agiam também sobre ele. Confiante, seu pensamento 

tornou-se mais intenso.  

                                                   
9  Prana: o princípio da vida. 
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Quando a luz extinguiu-se e as entidades se retiraram, o 

mestre, com as mãos na cabeça do médico, disse: 

— Este é o futuro. Ajude-a! 

O médico caiu em sono profundo até os primeiros raios da 

manhã aparecerem. Despertou exausto e limpou os restos do ritual. 

Não sabia se havia sonhado com tudo aquilo, mas ao colocá-la na 

cama, percebeu o milagre. 

Abatido e arrastando os pés pelo cansaço, ao sair, disse a 

algumas mulheres que estavam à porta, ansiosas por notícias: 

— Vai viver! 

A Prisão 

Liberdade não é condição do corpo, mas condição da 

mente. 

Os homens da cidade ficaram furiosos. A milícia impediu 

que a caravana partisse e não deixou que outra entrasse. Queriam 

descobrir o responsável pelo crime. Interrogaram todos de forma 

brutal e estavam dispostos a matar cada um se o culpado não 

aparecesse.  

O chamir10, como de costume nessas ocasiões, foi 

cooperativo. Desejava encontrar e punir o culpado, fosse quem 

fosse. Como chefe, deveria manter a ordem e a lei. Sabia que o 

culpado seria morto. Alegrava-se com isso. 

Buscaram em cada canto da cidade e arredores. Todas as 

khaimis foram vasculhadas. Já era noite quando encontraram uma 

                                                   
10  Chamir: chefe de caravana 
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túnica recentemente ensanguentada semienterrada, no caminho 

entre a cidade e as tendas da caravana. Verificaram que a roupa era 

de um linho típico europeu. 

O líder da caravana indicou os europeus. Todas as malas 

foram abertas e as roupas comparadas com a túnica encontrada. 

Encontraram um padrão que se encaixava perfeitamente. 

Começaram o interrogatório com o dono, um rumi11 chamado Pietro 

Maximiliano Giordano. Ele alegou estar dormindo com sua escrava, 

Leilah. Esta confirmou sem, contudo, olhar nos olhos do guarda. 

Apresentava diversos hematomas por apanhar e uma antiga cicatriz, 

em forma de lua na testa, causada por um corte de faca. 

O guarda, então, perguntou a diversas pessoas se o tinham 

visto na noite. Estranhamente, muitos o viram caminhar entre as 

tendas, mas sem falar com ninguém. Outro escravo, instruído por 

seu senhor, revelou que Buba, o escravo que Pietro mandou vestir-

se como ele, saíra com as roupas do mestre. Buba percebeu que, em 

vez de forjar um álibi, seria incriminado pelo crime. Ele esboçou 

uma fuga, mas os guardas o seguraram. Pietro, com ar revoltado, o 

esbofeteou, dizendo: 

— Cretino, rouba minhas roupas, comete atrocidades e quer 

imputar a culpa em mim. 

Quando foi contido pelo guarda, este percebeu as ataduras 

na mão esquerda do homem. O sangue que, com a bofetada, voltou 

a brotar, estava fresco. Perguntou como aquilo acontecera. Ele disse 

que forçara sua escrava ao sexo, que ela o mordera e, por isso, ela 

apanhara. O guarda se convenceu, mas, mesmo assim, quis conferir 

a marca.  

                                                   
11  Rumi: modo como se referiam aos cristãos e europeus. 
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Sob protestos do homem, as ataduras foram retiradas, e ele, 

forçado a colocar sua mão na boca da escrava. A marca era de uma 

boca maior e, na mulher, faltavam dois pré-molares de surras 

anteriores. O homem e seus escravos foram detidos, e seus bens, 

apreendidos. 

Noite adentro, com todos certos de sua culpa, o chefe da 

caravana exigiu uma prova final. Queria comparar a mordida com a 

boca da vítima.  

Testaram na vítima, ainda desacordada, e, mais uma vez, a 

prova foi negativa. Assim, o chamir exigiu a libertação do suspeito. 

Ele se havia esquecido da segunda vítima. O caíd12 não. Testaram, 

então, na boca do defunto. Pelo incisivo que faltava no morto, a 

prova foi irrefutável. 

Satisfeitos, deixaram a caravana livre para partir e a outra 

para entrar. A cidade retornou à sua rotina, exceto pelas pessoas que 

foram presas.  

A Vingança 

Vingança é uma prisão.  

Os dias se passaram e o médico cuidava da mulher. Forçava 

uma alimentação líquida para que ela não morresse. Repetia 

fórmulas mágicas para sua cura. Trocava as ervas e as embebia na 

pouca saliva da própria mulher. Sentia fé na sua recuperação, pois o 

sonho com o mestre ainda lhe parecia muito real. Preocupava-se 

com o futuro que vislumbrara. 

                                                   
12  Caíd: líder de clã ou grupo 
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Aos poucos, ela recobrou a consciência. No primeiro dia, 

não se lembrou de nada, mas esta graça durou pouco. As lembranças 

traumáticas apressaram sua cura. Da dor, sentiu revolta. Da revolta, 

passou ao ódio. Do ódio, desejou a vingança. 

Assim que pôde sair da cama, foi de encontro ao seu algoz. 

No caminho, cobria o rosto para que ninguém visse suas cicatrizes. 

Por onde passava, acompanhada pelo médico, atraía os olhares.  

Chegou à prisão, onde o senhor estava separado de seus 

escravos. Dentro de uma cela, com as mãos e pernas acorrentadas, 

estava quase nu e a barba crescera. 

Quando ela entrou, ele ficou surpreso. Não a imaginava 

viva, muito menos com disposição de vê-lo. Entretanto, do susto 

inicial, veio a gargalhada. Ele ria do estrago feito e da marca que a 

acompanharia por toda vida. Ficou excitado. Mithrya sentou diante 

dele e o encarou silenciosamente. Ele, no começo, ironizou, 

humilhou e disse como gostara daquela noite. Falou que das 

saudades do seu corpo. Pedia para repetir. Ela permaneceu 

impassível.  

A falta de atitude da mulher o incomodou. No dia seguinte, 

sua reação tornou-se mais violenta. Insultava e a mandava embora. 

Gritava pelos guardas para que a tirassem de lá. Lentamente, seu 

comportamento foi se convertendo em cansaço e depois em 

melancolia. Em um momento de desespero, chegou a pedir perdão e 

chorou arrependido. 

A lei da cidade facultava à vítima o que fazer com o 

bandido. 

Sete dias se passaram antes dela se decidir. Ainda não estava 

forte para a sua vingança. Libertou os escravos, dividindo os animais 

e bens apreendidos entre eles, guardando para si apenas a metade 
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dos metais valiosos e a bela faca do bandido. As únicas condições 

que impôs aos libertos foi que não voltassem à cidade do seu senhor 

ou à Barh’r e que cada um seguisse para locais distantes entre si. Os 

homens partiram, mas Leilah pediu para ficar um pouco mais. 

A amizade entre as duas cresceu. Compartilhavam o mesmo 

ódio pelo malfeitor, mas não se referiam a ele. A ex-escrava contou 

que fora dada por seu próprio pai em troca de perdão de uma dívida. 

Era ela ou ele a se tornar escravo. Embora compreendesse o pai, ela 

não queria voltar a vê-lo. Por isso, poderia ir a lugar algum. 

Trabalhou para ela, cozinhando e tratando de seus ferimentos. 

Contou histórias de sua infância e fê-la esquecer-se de suas dores 

por algum tempo. Dormia ao seu lado e acordava ao menor ruído de 

desconforto da companheira. Era jovem e bonita, apesar da cicatriz 

na testa. Foi muito dedicada. Por sua vez, Mithrya também cuidou 

dela. Ela fora muito espancada por seu ex-dono. Chorava sem 

nenhum motivo e Mithrya a consolou várias vezes, mesmo em sua 

condição psicológica precária e de quase nunca falar. Na verdade, 

Leilah foi muito importante para a recuperação de Mithrya. 

Depois de um mês, já fortalecida, Mithrya estava ansiosa. Já 

não visitava seu torturador, pois não queria enlouquecê-lo. Queria 

que ele ficasse tão sóbrio quanto na noite do crime. 

O médico tornara-se amigo íntimo e confidente de Mithrya. 

Ele insistia para que ela o matasse logo e terminasse com tudo. Era 

o que o mestre pedira, diante da impossibilidade de um perdão. A 

justiça iria para o além aliviando o pesado carma que Mithrya já 

contraíra. Mas ela não ouviu os apelos do amigo.  

O médico sabia que a vingança seria algo terrível. Ao se 

concretizar, o futuro daquela mulher se cumpriria. O mestre lhe 
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mostrou uma criança sob a sombra de um demônio com asas de 

morcego, seguindo-a por toda a vida.  

Para não aumentar o ódio, ele não revelou as suspeitas de 

que ela estaria grávida do malfeitor. Como a criança de sua visão 

estava só, deduziu que Mithrya morreria no parto e que a menina 

herdaria seu carma. Ele já criava um filho e não haveria problema 

em cuidar da criança como o mestre lhe pedira, mas, mesmo assim, 

desejava mudar isso. Percebia que Mithrya estava à beira da loucura 

e que se equilibrava apenas para realizar a vingança. Tentava 

aproveitar este equilíbrio temporário para trazê-la à razão. 

O dia chegou. Ela foi à prisão antes de amanhecer e 

ordenou que o arrastassem para fora da cidade, bastante longe, junto 

à hamada13 mais próxima. Ordenou que o prendessem em estacas 

para imobilizá-lo nu no chão. Mandou os guardas embora e montou 

uma khaimi. 

Quando o dia nasceu, ela deu bastante água ao preso. 

Sentou sob a tenda e olhou. Ele, orgulhoso, não pediu nada o dia 

todo. À noite, ela deu-lhe de beber e comer. Também cuidou de sua 

pele castigada. 

Dormiu sem incomodá-lo. 

No dia seguinte, decidiu que ele não tomaria sol no corpo 

todo. Apenas uma parte de cada vez. Cobriu-o todo, deixando o 

rosto e sexo expostos. Espremeu uma lima nas partes descobertas. 

Podia-se perceber a evolução das queimaduras. A pele 

brotava em bolhas e ela lhe dava água aos poucos para que não 

morresse. De vez em quando, ela enfiava a ponta da faca — dele 

próprio — nas feridas. Mesmo de leve, a dor era monstruosa. 

                                                   
13  Hamada: rocha ou terreno rochoso, típico das regiões mais inóspitas do deserto. 
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À noite, ela cuidava perversamente do homem. O rosto 

estava muito maltratado e ele poderia morrer se continuasse 

tomando sol. Assim, ela cobriu o rosto e o tronco, deixando os 

membros e o sexo de fora. Mais uma vez, a lima foi utilizada. 

O terceiro dia nasceu. O sol do deserto era impiedoso. 

Como o bandido se mostrava um pouco anestesiado, ela tratou de 

fazer cortes nos membros. Um dos cortes foi para bifurcar a língua 

do canalha. A cada corte, ela revivia dor que ele lhe causara cortando 

seu rosto. Ele gritava e desmaiava. Ela o acordava. Fez assim por 

todo o dia. 

No quarto dia, ficou entediada. Deixou de ver prazer na 

vingança. O corpo, ali, em meio às excreções da vítima, exalava 

terrível odor e ia além da pior miséria humana por ela imaginada. 

Por isso, o descobriu totalmente para apressar sua morte. Ele não 

morreu. Mais uma vez, a mulher cuidou de sua pele e o alimentou. 

No quinto dia, o sol estava muito quente e sua pele já 

despregava do corpo. Abutres, pressentindo a morte, vieram esperar. 

Ele permaneceu desmaiado a maior parte do tempo e ela não o 

acordou. Mesmo assim, ele resistiu.  

O sexto dia nasceu e ela esperou a morte que veio aos 

poucos. Ele ficara cego e os ossos de seus pulsos e costelas visíveis. 

À noite, enquanto o alimentava e dava de beber, ele disse 

tremulamente, sem que ela o compreendesse por causa da língua 

bifurcada: 

— Vou persegui-la, a você e todos seus descendentes. Será 

maldita por todas as gerações. 

Morreu em seus braços. 
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No sétimo dia, descansou. Olhou os abutres e chacais se 

encarregarem dos restos. O estalar dos ossos quebrando sob a força 

dos fabulosos bicos e mandíbulas fazia um ruído tenebroso. A cena, 

forjada no próprio inferno, incluía o som da carne rasgando e das 

brigas entre os bichos se refestelando. Ela acreditava que, assim, aos 

pedaços, o morto seria conduzido direto à Chaitán14. Em questão de 

uma hora, só restavam pequenos ossos que os animais rejeitaram.  

O Juramento 

Não jureis em hipótese nenhuma. Mateus 5,34. 

Novamente, a menina não conseguia dormir. Há horas 

remoía a história que a mãe adotiva lhe contara. Imaginava o 

estupro, a recuperação dos ferimentos e a vingança. Pensava no 

choque da mãe natural ao saber que estava grávida do bandido e 

quase a compreendia por ter enfiado uma faca no próprio ventre 

para remover a cria. Não entendia porque ela e a mãe sobreviveram 

a estes novos ferimentos. Não entendia por que, apesar de ter sido 

concebida, sofria uma morte lenta em suas emoções. Não entendia 

porque teria sido adotada pelo homem que salvara sua mãe duas 

vezes. Raciocinava que seu destino seria mesmo muito especial para 

ter conseguido nascer a despeito de tudo e ter aprendido tanta coisa 

com os viajantes. Mas, se isso fosse verdade, teria nascido em uma 

família amorosa e sua mãe não teria se matado em sua frente, 

quando ela estava com seis anos. 

De que valia saber escrever e fazer contas, ser esperta no 

comércio, conhecer línguas, mitos, histórias e culturas diferentes, se 

fora rejeitada pela mãe, pela madrasta, pelo padrasto omisso, pelo 

                                                   
14  Chaitán: o demônio expulso. 
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irmão mais velho e pela cidade? Por que Deus fez de sua vida uma 

piada particular? E, mesmo tendo sofrido todo este abandono, ela 

própria deixara um homem a uma morte lenta e dolorosa no 

deserto. Desprezava a si mesma por isso. Sequer fora capaz de 

abreviar os sofrimentos do pobre moribundo que, como ela, fora 

largado por Deus. Pelo menos, ele já estava morto. 

Sentia em seu peito uma dor, uma pressão angustiante. 

Queria tirar esta dor do seu peito. Via-se com um buraco no 

lugar de seu peito e a forma de fazê-lo teria sido um corte seco e 

rápido com a mesma faca com que sua mãe se matara. Sua mão 

apertava o cabo da arma. Seus dentes rangiam. No rosto vermelho, 

as veias de sua testa incharam. 

A khaimi fora inundada de areia trazida pelo constante 

escavar sob os tapetes que formavam o chão. Sob eles, guardava a 

faca de sua mãe; o livro sagrado que ela, em sua loucura, nunca 

abandonava; os valores obtidos com os bens do bandido; e a carteira 

de couro que o homem lhe dera no deserto e que ela nunca fora 

capaz de abrir. 

Inúmeras vezes ela pensara em conhecer o conteúdo 

daquela maldita carteira, mas nunca tivera coragem bastante. Numa 

mão apertava a faca e na outra, a carteira, forçando-a com os dedos 

sobre o chão da tenda. De quando em quando, juntava as mãos, 

trazendo estes objetos em posição de prece desesperada, junto ao 

coração ou a sua testa.  

O vento soprava forte e quente. Levantava pequenas nuvens 

de areia onde o chão era menos rochoso. Os torvelinhos nervosos 

refletiam sua mente. Ela ia de um pensamento a outro sem nunca 

chegar a nada.  
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O sol raiava. Apesar do vento e das nuvens de areia, já se 

podia ver um rastro de fogo que feria todo o horizonte, anunciando 

o nascimento de um novo dia. Quando percebeu que a noite se fora, 

desejou ter algum poder mágico que fizesse o tempo parar, ou algo 

que a fizesse sair deste mundo para outro. Não queria enfrentar sua 

própria existência em um deserto emocional.  

O vento aumentava. Parecia anunciar uma daquelas 

tempestades típicas desta época do ano. Poderia durar minutos ou 

dias, mas sempre era mortal. Quantas caravanas haviam se perdido 

em um vento como aquele, não se sabe. Por isso, nesse período, elas 

não se formavam. Assim, a cidade estava parada, recolhida em 

afazeres religiosos ou de educação para os menores. 

Era comum que os homens levassem os filhos mais velhos 

em viagem de negócios antes da estação dos ventos e que voltassem 

logo após este período. Este ano, o padrasto levara os dois meninos 

e Mithrya estava só com a madrasta. 

Em breve, notaria sua ausência. O castigo seria terrível. 

Ainda que não houvesse castigo, não queria retornar para ficar só 

com ela. Desejava sair deste mundo. Olhava a faca e o caminho para 

o outro mundo repousava em um gesto simples e rápido. Seria uma 

questão de apenas mover o braço para abraçar a outra vida. Pensava 

que, quando morresse, poderia viajar aos campos verdes ou aos 

grandes mares que os viajantes lhe descreviam. Gostaria de provar a 

tão falada água doce e o peixe de água salgada. Não conseguia 

entender o que era gelo ou um local onde a chuva poderia ser diária. 

Ansiava por viajar, ver os jardins e flores que foram plantados em 

sua mente, mas estava presa a seu destino. Sabia que jamais sairia de 

Barh’r enquanto vivesse. 
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Sentia medo da morte. Compreendia que ela significaria 

liberdade de tudo que odiava e conhecia. Mas aprendera que o 

suicídio lhe negaria o direito à paz e a condenaria ao sofrimento 

eterno. Não acreditava no livro santo de um deus que lhe roubava 

os prazeres e divertia-se com o sofrimento, mas era tudo que ela 

aprendera com sua família e com todos os viajantes que passavam 

pela sua cidade.  

Sua mãe matara-se por acreditar fanaticamente no Livro. 

Desde que executou seu agressor, ela buscara o perdão no Livro. 

Tentou ensinar seus conceitos à filha enquanto estava viva. 

Carregava-a no colo num braço e no outro o Livro. Chegou a ter 

acesso às fórmulas secretas de magia e realizou diversos rituais. 

Ensinou o quanto pôde à filha. Nele estava escrito que o mundo 

acabaria em fogo.  

Certa vez, aparecera uma bola de fogo nos céus e lá 

permaneceu por alguns dias. Sua mãe, louca, viu a realização da 

derradeira profecia. Com a promessa de preparar o caminho da filha 

e na esperança de rever seu marido, matou-se com uma facada no 

coração. Mithrya ainda se lembrava do gemido seco e curto que a 

mãe soltara. Pareceu querer dizer alguma coisa, mas nada saiu de 

seus lábios e tudo que se ouviu foi o som abafado da queda nos 

tapetes. Ficou ali, parada e perplexa, esperando que sua mãe voltasse 

a si e continuasse a falar ininterruptamente como sempre fazia. Era 

um sono diferente, com os olhos abertos. Depois, desesperou-se, 

repleta de dúvidas diante da imobilidade do corpo. Chorou muito. 

Chamou por ela e tocou-a, até que desistiu. Sentiu fome e sede. Não 

queria deixá-la ali, imóvel. Temia que, se deixasse de olhá-la, o corpo 

desapareceria, levado por algum dos demônios descritos no Livro.   

Durante a noite, aninhou-se no corpo frio. 
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No dia seguinte, atormentada pela fome e sede, resolveu ir 

até o pomar onde conseguiria frutas, leite e água. Lá, fora recolhida 

por um homem e nunca mais vira a mãe. 

Por anos, acreditara que o corpo desaparecera porque ela 

deixara de vigiá-lo. Sentira-se culpada por isso. Há pouco tempo, 

descobrira que ela teria sido enterrada em local desconhecido, longe 

do cemitério da cidade, pois o solo sagrado lhe fora negado por ser 

uma suicida. 

Odiava o Livro e a si mesma. Levantou a faca e mataria tudo 

que odiava. Cravou a faca no livro várias vezes, gritando e 

debatendo-se consigo própria. Cortou um pouco a parede de sua 

khaimi e o vento começou a penetrar na tenda, trazendo com ele 

uma areia fina. Podia-se ouvir o som do vento castigando os tecidos. 

O ritmo constante do farfalhar dos panos e o uivo ameaçador se 

assemelhavam a uma festa na porta do inferno. Gritos de horror 

ecoavam em sua mente. Podia ouvir nitidamente os convites dos 

demônios. Estava decidida a aceitá-los, repetindo o gesto de sua mãe 

em si mesma. Certa de que eram alucinações devido ao seu estado 

emocional, decidiu acabá-las, sangrando o próprio braço. Queria 

sofrer mais ainda. Merecia todo o castigo e dor do mundo. 

Começou a perfurar lentamente a coxa. A dor era imensa, como 

nunca sentira. Desejou a morte, porém, antes de matar-se, quis 

conhecer o conteúdo da carteira que lhe fora entregue pelo 

moribundo. Antes que a faca perfurasse muito a coxa, arrancou-a e 

abriu a carteira. 

Encontrou três documentos. Um em um raríssimo papel 

oriental15 e duas missivas em seda branca que pareciam terem sido 

                                                   
15 Embora o papiro já fosse utilizado desde 2920 A.C. no Egito, a produção de papel no Oriente 

Médio só foi dominada em cerca de 750 D.C. 
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rasgadas de alguma roupa. Leu-as e seu rosto consternou-se ainda 

mais. Gritou desesperadamente, levantou a faca com as duas mãos, 

olhou aos céus, insultou o sol e, com todo ódio que podia ter, 

apertou seus punhos e desceu a lâmina com toda força e velocidade. 

Afundou-a toda, até o cabo, através do tapete no solo semirrochoso. 

Gritou dizendo-se morta, mas que seu corpo vagaria pela terra até 

que pudesse compensar o homem pelo que ela fez. Quando isso 

acontecesse, seu corpo morreria também.  

Rumo ao Deserto 

Quando deixar o amor ou a paixão de existirem no 

coração, apenas o vazio pode ser esperado. 

O Harmatán16 levantava furiosamente seus cabelos e 

desmanchava a tenda. Com apenas uma parte do tesouro da mãe, ela 

deixou o Livro para ser despedaçado ao vento e enterrou o resto dos 

pertences. Em pouco tempo, não haveria traço de sua existência no 

deserto. Já não existia dor em seu coração, só uma vontade. Ela 

própria extinguira sua presença no mundo. Enquanto caminhava em 

direção à cidade, sua túnica quase rasgava pela ação violenta do 

vento combinado com a areia. A coxa, sangrando, manchava a 

roupa. Mancando, seguiu resoluta para seu destino derradeiro. 

A cidade desaparecera por completo sob as areias levantadas 

pela tempestade. Do grande lago, apenas seu centro, visto do alto, 

ainda era visível. A sekia17 onde estava o pomar também se fora, 

tendo sumido até as copas das mais altas árvores. 

                                                   
16 Harmatán: vento forte e perigoso do deserto. 
17  Sekia: terra irrigada artificialmente ou complexo de canais. 
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Apesar da ausência de referências, Mithrya prosseguiu 

segura em direção ao pomar. Pretendia alimentar-se e recolher o 

máximo de frutas possível para a viagem. O vento estava muito 

intenso e ela não pôde escolher as melhores. Apenas comeu 

algumas, pegou o que conseguiu e foi para casa.  

Imaginou o que faria ao encontrar a madrasta. Não sabia se 

mentiria ou se não responderia às suas inquisições sobre onde 

estava. Achou que, já que estava morta no inferno e que nunca mais 

voltaria à Barh’r, poderia, como desejara muitas vezes, simplesmente 

matá-la. O pensamento lhe trouxe horror, mas não conseguiu evitá-

lo. Imaginava a cena. A faca da mãe penetrando facilmente em sua 

barriga após apenas uma resistência inicial, a expressão de dor na 

megera, que desliza, agarrada em suas vestes, lentamente para o 

chão. Depois, com a mesma faca, rasgaria o rosto da megera da 

mesma forma como fizeram com a mãe. Seria uma vingança por ela 

e pela mãe. Considerava a madrasta como a encarnação do bandido 

e o que faria seria apenas justiça. À medida que pensava, sentia um 

certo prazer. Elaborava o pensamento, dando-lhe detalhes, cada vez 

mais minuciosos, de modo a acrescentar dor e espanto em sua 

vítima. 

Entrou em casa. A areia do deserto, impulsionada pela forte 

tempestade, invadiu a pequena sala, repleta de comodidades obtidas 

no comércio variado e nos atendimentos médicos de seu padrasto. 

O vento provocava redemoinhos dentro do cômodo e derrubava os 

objetos mais leves. Ouviu um grito. Era a madrasta. Estava no 

quarto sob um cobertor, apavorada com a fúria da natureza. Ela 

chamava por Mithrya. O pavor era tanto que ela, sem orgulho e sem 

a habitual crueldade, clamava por companhia. Era um apelo 

desesperado. Jamais, em toda sua vida, vira a madrasta tão 

moralmente despida como naquela ocasião. Jamais pensara que ela, 
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apesar de tudo, era apenas um ser humano, com defeitos e 

qualidades. Parecia uma criança chamando pela mãe. Teve pena e 

aproximou-se do leito, feito basicamente de ervas aromáticas e pele 

de cabra estendida sobre o solo calcário, coberto com tapetes 

coloridos. 

Tocou sua mão e foi agarrada por uma criatura desesperada. 

Tanit falava em fim do mundo e morte. Chorava e pedia perdão por 

seus pecados, sem, contudo, especificar as maldades contra a 

enteada. Parecia possuída. Mithrya começou a recordar-se de 

quando sua mãe natural se suicidara. O desespero e as palavras 

apocalípticas eram as mesmas, mas a mãe era altiva e queria proteger 

a filha, enquanto a madrasta estava submissa à situação e só buscava 

a própria proteção. A louca, no fim das contas, era melhor que a sã. 

A vontade de matá-la fora substituída por desprezo. 

Manteve o ódio, mas este se modificara. Livrou-se da madrasta, 

pegou o que viera buscar, vestiu-se para a viagem e desapareceu pela 

porta aberta. 

A Voz 

Escute o coração, fale com a razão, e ame com paixão. 

Avançou contra o vento. Às cegas, tateava as paredes das 

casas e procurava sentir o solo sob suas nails18. Buscava o calcário 

duro, ligeiramente arenoso da região próxima às moradias. 

Entretanto, o vendaval trouxera tanta areia que o chão se tornara 

fofo, como nas dunas do deserto, cobrindo por completo a grama 

que existia nos locais mais umedecidos pelo grande lago. Orientou-

                                                   
18  Nails: sandálias beduínas de couro sem calcanhar. 
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se pelas casas. Às vezes, quando abaixava seu lithan19, conseguia 

enxergar alguma coisa que lhe fornecia referência sobre o local. 

Assim foi até chegar à última casa. Lá, viu Anaj, lutando para fechar 

as janelas e portas. Ela era uma mulher caridosa e, quando a viu, 

gritou para que entrasse e se protegesse. Mithrya ignorou a última 

chance, mesmo vindo de uma pessoa tão boa. A areia cobria quase 

um metro de altura. O vento, cada vez mais forte, penetrava nas 

frestas de seu jaique20 enchendo seu corpo com a incômoda areia. 

Avançou, mas logo perdeu a direção e, quando se deu conta, estava 

de volta à última casa novamente. Pensou que seria inútil desafiar a 

natureza. Assim, procurou uma parede que estivesse menos exposta 

ao vento e acocorou-se contra ela. Cobriu-se com suas vestes, 

fazendo pequena tenda com a cabeça, braços e pernas, de forma a 

sentir ao mínimo o vento. Para tornar sua cobertura rígida, pisou e 

agarrou as vestes firmemente. Permaneceu imóvel, concentrada em 

nada. Não queria fazer esforços desnecessários já que teria grande 

jornada pela frente. Não consumia quase energia e adormeceu, 

apesar dos ruídos do vendaval. 

Horas depois, acordou sentindo grande peso sobre o 

pescoço. Não se mexeu e tentou entender o que se passava. Aguçou 

a audição, mas pouco ouviu. Imaginou que a ventania se fora. 

Estava escuro e não enxergava. Devia ser noite. Tentou se levantar, 

mas não conseguiu. Começou a se sentir presa, imobilizada. O 

espaço da tenda estava muito pequeno e ela sufocava. Estava quente 

e o ar não satisfazia seu pulmão. Sentia-se ofegante, desesperada. 

Achou que o próprio Chaitán viera cobrar a alma e que ela já se 

encontrava no inferno, aprisionada para sempre em uma cela cada 

vez menor. Juntou o que lhe restava de forças e tentou levantar-se. 

                                                   
19  Lithan: véu que, preso ao turbante, cobre a boca e nariz. 
20  Jaique: manto usado pelos guerreiros nômades do deserto. 
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Sentiu-se mexer um pouco. Animada, tentou novamente. Tomou ar, 

concentrou-se e pisou firme. Sentiu um estalar em sua coluna e 

estremeceu todo o corpo. Levantou os artelhos que estavam sobre a 

túnica de modo que ela própria não se prendesse em sua tenda. 

Fechou os olhos e, em mais um esforço, soltou um berro para, com 

toda força, explodir para fora da camada de areia que havia sido 

depositada enquanto dormia. Ao abrir os olhos, viu a imagem de um 

monstro atingindo-a em seu rosto com um tapa. Tal golpe fê-la rolar 

da pequena duna. Apavorada, fugiu engatinhando até que percebeu 

que fora apenas o vento trazendo um arbusto. Colocou a mão no 

rosto dolorido e estava sangrando. 

Ainda era dia, mas não conseguia enxergar nada. Quis 

encontrar a casa onde se protegera, mas o tombo a fizera perder a 

direção. Tudo o que via, ouvia e sentia era areia. Caminhava e 

enfrentava a tormenta, mas a violência e constante alteração de 

direção perturbavam-na. Não chegava a lugar algum, exceto a 

alguma duna, que parecia cercá-la onde quer que estivesse. Exausta, 

deixou-se estirar no chão. 

Sentia a areia depositar-se sobre o corpo, mas, sem deixar-se 

enterrar, não desanimou. Sempre que lembrava, descobria-se dos 

sedimentos. Pela noite, o vento amainou-se. Lua nova e céu sem 

estrelas. Tentou ouvir os sons da cidade. Levantou-se e nada 

enxergou ou ouviu. Sequer os animais notívagos do deserto ela 

percebeu. Girou, buscando direção, mas não obteve êxito. Era como 

se a cidade tivesse sido enterrada e que ela estivesse condenada a 

vagar na escura e silenciosa solidão de si própria pela eternidade. 

Correu em todas as direções, encontrando apenas montes de 

areia, sentindo-se em uma prisão. Sutil, mas uma prisão.  
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Gritou, mas não obteve eco. Tentou escalar as dunas, sem 

conseguir. Não viu nenhuma angulação nelas que desse sustentação 

para subir. Procurou a faca para usá-la na subida, mas a perdera. 

Seus olhos se machucavam com os ciscos arenosos que lhe agrediam 

e ela vagou até seu desespero fazê-la ajoelhar-se, olhar para o céu e 

implorar liberdade. 

De joelhos por horas, chorou muito e, finalmente, ouviu 

uma voz sobre seu ombro sussurrar-lhe: 

— Mithrya, levante-se e venha! 

Olhou para trás e nada viu. Parada permaneceu, ouvindo, 

novamente: 

— Venha! 

Podia estar louca, pensou, mas, se estivesse, que diferença 

faria seguir a voz? Com dificuldade, venceu a dor no joelho e foi em 

direção da voz. Seguiu-a até que percebeu o dia clarear em suas 

costas. Riu, chorou e agradeceu por se sentir viva novamente. 

A Missão 

Todos cremos ter alguma missão para o mundo, mas a 

verdade é que só estamos aqui para aprender. 

Estava cansada, mas continuou caminhando com o sol em 

suas costas, até que, quando ele estava sobre sua cabeça, ela parou e 

bebeu da única gerba21 que trouxera consigo. Tomou generoso gole 

e prosseguiu. A paisagem a sua volta, não mudava e o deserto se 

agigantava. Ela nada sentia, apenas caminhava. No meio da tarde, 

                                                   
21  Gerba: cantil de couro. 
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caiu no chão. Tomou novo gole, olhou, deitada, para cima e sentiu o 

forte sol. Girou sobre o corpo e apoiou-se sobre as mãos, 

levantando-se penosamente para voltar a caminhar. Seguiu por mais 

algumas horas. Não sabia de onde tirava forças, mas isso duraria 

pouco. Os passos pareciam quilômetros. Não resistiu muito e 

começou a se arrastar, mas apenas por alguns metros. 

Sem se mexer, pensava nas três cartas que o homem lhe 

deixara. A primeira, escrita sobre o papel, era uma carta de crédito 

de um negócio, parecia ter valor legal. Exibia assinaturas de pessoas 

que deveriam ser os negociantes, autoridades locais e algumas 

testemunhas. O valor da negociação em moedas de ouro e pedras 

preciosas somava uma grande fortuna. O homem vendera suas 

posses e dirigia-se para Qadisiya com toda a família e seus animais 

mais resistentes. A segunda, era uma epístola para sua mulher, 

grávida do primeiro filho, que seguira na frente, junto com um 

empregado de confiança. Ele fora forçado a deixar a cidade diante 

das ameaças de seu concorrente no comércio, vendendo tudo ao 

inimigo, a preço vil, apenas para não perder a família. Nesta carta, 

pedia perdão à esposa, que se chamava Fatma, por não cumprir a 

promessa que ele fizera de voltar. Ele sabia que morreria. Pedia para 

que ela buscasse seu primo e se acolhesse com ele, casando-se, se 

necessário. Declarava seu amor e felicidade por tê-la conhecido, 

mesmo que por pouco tempo. A terceira missiva era para quem 

encontrasse as outras duas. Dizia para que a carta de crédito fosse 

entregue ao seu primo, de modo que a fortuna trouxesse conforto 

para sua mulher e que, quando seu filho crescesse, lhe fosse dada 

como herança de seu pai. Ao portador das cartas, seria entregue um 

décimo da quantia em causa. Uma pequena fortuna por si só. 

A missão que arquitetou foi reclamar a fortuna, conduzi-la à 

viúva e, assim, redimir-se por deixar o homem morrer no deserto. 
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Não pediria nenhuma recompensa, apenas faria a fortuna chegar até 

a viúva. Porém, sua missão fracassou. 


