
Um risco

Da última vez que sua mão esteve na testa do garoto a febre pare-

cia alta; agora, estava um pouco mais controlada. A forte respiração

aliviada foi o único ruído que Myrthes fez enquanto punha as cos-

tas para trás, recolhendo o braço bem esticado e voltando a �car de

barriga para cima, observando o teto da tenda, pano sombrio que,

felizmente, era �no o bastante para deixar as cores do céu noturno

perfurarem-no um pouco.

— É febre que ele tem?

Myrthes levantou o pescoço num salto, forçando o queixo contra

o colo ao investigar a origem da voz feminina. Encontrou uma cabeça

que se levantava na penumbra, de curvado e escuro cabelo liso e olhos

amigáveis. Fez um gesto; um breve olá. Pela roupagem relativamente

�na que usava, já devia estar acostumada ao frio que fazia à noite no

limiar do deserto.

Myrthes levantou-se pela metade, avaliando a mulher. Podia estar

sendo seguida, como Kerinu alertou que podia acontecer.

— É febre? — Repetiu ela.

— Por que quer saber?

— Tenho um minério aqui, se quiser.

“Muito conveniente. . . ”, pensou ela. “Não seja boba”, rebateu logo

em seguida.

— Tudo bem.

— Você quer?

— Sim. . . Por favor.

A mulher sorriu e se virou, começando a vasculhar o interior de

uma bolsa que parecia preta, por mais que a maioria assim aparecesse

no escuro.
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Myrthes olhou para os lados, vendo se alguém mais estava acor-

dado. Na caravana que partia para Imiorina havia três tendas; aco-

modações modestas, mas grandes o su�ciente para quatro ou cinco

pessoas em cada uma. Uma mulher loira, baixa e com as mesmas

roupas da caminhada que �zera durante o dia, dormia ali. Ao lado

desta outra, que �nalmente encontrou o minério prata na bolsa, um

homem, de quem Myrthes não conseguia tirar detalhes coberto como

ele estava ou ignorado como fora por ela durante a viagem.

Do seu lado estava Ramon, seu �lho febril.

Sem um dos pais. E sem um dos tios.

— Aqui, toma. — Ela já havia quebrado o minério e Myrthes nem

percebera; era de�nitivamente silenciosa.

— Eu acordei você?

— Não, eu não estava conseguindo dormir. — Disse ela, soltando

um riso fraco no �m. — Desculpe a intromissão, mas eu percebi que

você �cava o tempo todo vendo se ele tinha alguma coisa, e eu sempre

carrego esses minérios comigo porque minha enxaqueca é terrível.
Myrthes fechou os olhos enquanto punha as metades do miné-

rio perto do pescoço do menino. Aquela mulher falava demais. Na

verdade sussurrava demais, o que era irritante.

— Vai funcionar logo, eles funcionam muito rápido. . .

— Eu sei.

— Quantos rosanos?

— Quase onze.

— Eles são tão curiosos nessa idade. . .

— São.

Tirou os minérios quando não percebia mais a poeira saindo das

metades.

— Mas já? Tem que deixar mais! — Protestou ela, com cuidado.

— Era o su�ciente.

— Quer que eu deixe mais um tempo, eu posso. . .

— Por favor . . . Não se incomode!
Myrthes parou, os cotovelos a meio caminho de deixá-la deitada

de novo. Seu coração batia rápido enquanto decidia se havia ou não

falado alto demais. Os outros ainda dormiam, inclusive Ramon — mas

isso não importava muito. Ela sabia que tinha sido rude.

— . . . Eu �z alguma coisa errada? — Perguntou a mulher.
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Capítulo extra: Um risco

Myrthes virou com o rosto para longe e negou com um murmúrio

convoluto. Só o que tinha feito era ajudar uma desconhecida a cuidar

do �lho durante uma viagem. Filho sem pai.

Ela começou a chorar baixinho, sem saber se já podia — se a mu-

lher havia esquecido e já tinha se deitado, talvez abatida, talvez cha-

teada; talvez até irritada pela ingratidão.

Quando pensava em Lamar, deixava-se consumir por uma série

de culpas, das normais às estranhas, e aquilo podia durar a madrugada

inteira.

— Por que você está indo para Imiorina? Pode me contar? —

Incitou ela. — Você parece que tem um grande. . . Peso em você.

Myrthes piscou longamente de novo. Queria se retrair, encolher,

empurrar o corpo contra o chão e não ter que responder. Na verdade

ela não tinha, de fato, que responder. Mas ser rude de novo não era

uma escolha que queria fazer.

— Estou saindo de Prima-u-jir. — Empurrou as mãos contra as

lágrimas e conferiu a febre de Ramon de novo. Estava baixando.

— Por quê?

— Eu e o meu companheiro viemos para Prima-u-jir porque ele

tinha uma missão. Mas ele foi preso e, quando tentou fugir. . .

As palavras foram presas também ao tentar fugir. Ela sentiu a cor-

rente de lágrimas voltando, apertando forte o céu da boca, e colocou

a palma da mão sobre o rosto, desajeitada.

— Uma missão? Que tipo de missão. . .

— Ele era um alorfo.

Myrthes olhava para o chão, para as roupas de cama improvisa-

das, eventualmente para a nuca do �lho; mas se tivesse olhado para a

mulher com quem conversava, teria visto um semblante confuso que

checou o perímetro mais vezes do que Myrthes iria gostar se o tivesse

visto.

— Olha, eu. . . — Myrthes voltou a olhar para ela quando sentiu

que aquilo parecia sussurrar se comparado aos próprios sussurros de

antes. — . . . Eu não sei de muitas coisas, colega. . .

— Meu nome é Myrthes. — Interrompeu ela.

— . . . Myrthes, mas por favor, não saia por aí contando essas

histórias para todo mundo! Você se relacionou com um alorfo, pro-

vavelmente é uma. . .
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— Não sou. — Replicou, indiferente.

— Tudo bem, mas e se eu fosse uma maga?

Ela suspirou, amargurada. E se ela fosse uma maga?

— Você não é.

— Eu podia ser.

— Você me ajudou quando eu precisei.

Ela balançou a cabeça.

— Acredito quando você diz que precisava de ajuda. Das duas que

eu te ofereci, um ombro amigo e uma amiga que tinha um minério.

— Disse ela, abrindo um sorriso que Myrthes não tinha vontade de

retribuir, por culpa própria. — Mas um mago também faria isso para

ganhar sua con�ança. E eu posso esconder uma faca na mesma bolsa

de onde esse minério veio e você nem saberia.

— Eu con�ei em você.

— É, mas pelo seu �lho, não deveria ter con�ado.

“Você acha que eu não sei?”, gritou a revolta em sua cabeça. “Que

eu não sei que tenho que proteger o meu �lho?” — mas os gritos

pareciam distantes, rebeldia de quem �cou para trás, num passado

que não se mexe.

— Magos são diferentes.

— O que eu quero dizer é que magos também teriam emprestado

aquele minério. Mesmo que por caridade. Eles são capazes disso,

sabia?

— São capazes de muitas coisas. . .

— Myrthes. — Voltou a falar em um tom de voz normal, garan-

tindo sua atenção. — Eu não vou permanecer em Imiorina, a cidade é

só passagem pra mim. Mas, por favor, lembre do que eu disse a você.

Myrthes assentiu. Quando foi en�m dormir, minutos mais tarde

e sem mais momentos com a ajudante desconhecida, percebeu que

precisava de um novo nome.
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