
Jantar

Estava silencioso e escuro na sala de jantar quando Rainha che-

gou. Passou pisando duro, o vestido rosa claro longo, rendado e de

mangas curtas quase arrastando no chão. Puxou a própria cadeira,

como sempre fazia, e conservou também outros hábitos, como o de

começar a comer rápido, decisivamente. Estaria criando novos, quem

sabe, ao não olhar para o pai.

Hourin segurava a taça na mão com o cotovelo apoiado sobre a

mesa. Dirigia um olhar intrigado à cadeira simetricamente ocupada,

pensando em coisas como hábitos e sobre como o tempo, naquelas

circunstâncias extremas, parecia não ter mais signi�cado de tão ba-

nalizado que se tornou a partir do momento em que começou a correr.

Eram só os dois ali, pai e �lha. Hourin nunca vira nela sua pró-

pria imagem; a linhagem que, depois dele, continuaria a família. Sua

família, embora relativamente notável, nunca signi�cou grande coisa

para ele. Não havia muito que dizer sobre o assunto, era algo próprio

dele. E, para piorar, a decadência já lhes havia atingido com alguma

força quando chegou a sua vez de nascer.

Mas ela. . . Era tão diferente; tão solícita, tão aberta, tão. . .

Era sua �lha, sim — desistiu de olhar para ela e pousou a taça ao

lado do prato — mas devia ir embora.

Ser levada embora.

Partir.

Havia uma certa di�culdade em expressar exatamente o que devia

acontecer com ela.

— Grávida?! — Hourin lembrava-se de ter perguntado, muitos

rosanos mais jovem, assim que o tempo começou a correr. Na época

em que estava sempre de barba feita, sempre perfurmado, sempre

bem vestido.
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Sua imagem não era só usada como tática na carreira e nos negó-

cios, mas também em outro tipo de atividade que muito lhe agradava.

Com a mulher que estava à sua frente não tivera um relacionamento

minimamente duradouro, apenas um tipicamente mínimo.

Ele sentiu aquela pergunta como extremamente peculiar no mo-

mento em que a disse. Levou as mãos ao rosto, talvez para tentar

�ngir melhor a surpresa e a estupefação. Sabia que havia um risco de

ela ter esquecido o coquetel naquele dia — assim como ele. Mas quais

eram as chances, não é mesmo?

— Hou-Hourin, eu estou grávida, Hourin. . . — Soluçava a amante

de olhos azuis lavados de lágrimas, que às vezes grudavam na boche-

cha alguns �os de seu cabelo loiro encaracolado. — O que que eu vou

fazer, Hourin?

Havia sido duplamente idiota naquela época, mas com sorte não

deixou ela atrapalhar muito sua vida. Elas.
Rainha comia com voracidade, mas se esquecia de beber. Era me-

lhor não sugerir, a�nal. . .

Ela poderia descon�ar.

Ele tinha que comer também, pensou, não apenas �car pensando

na cadeira. Aquilo também era suspeito. Tinha que se mostrar tão

indiferente à �lha quanto ela estava sendo em relação a ele.

A mãe se chamava Tomii e, além de seu nome, endereço e corpo,

Hourin não sabia mais muito sobre ela.

Todas as vezes que ele buscava a �lha na casa dela, ela surgia

com uma roupa de dormir, mal-humor e cara de cansada. Hourin

não ousava comentar nenhum dos aspectos, mas imaginava o que ela

responderia se ele o �zesse.

Quando Rainha ainda �cava no colo — o que durou por um longo

tempo, considerando quão pequenina ela sempre fora — Tomii ten-

tava transferir a criança para o colo do pai. Isso nunca durou muito,

considerando que a reação de Hourin era sempre se afastar, aque-

brantado, e pedir a ela que deixasse a �lha logo dentro da charrete.

Ele iria depois.

Hoje Rainha não havia nem tomado a charrete. Tinha uma ma-

nia impertinente de andar pela cidade quando brigava com o pai por

qualquer motivo.
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Claro que aquela não era uma briga comum. Não estava certo

sequer em que estado estava a relação entre os dois.

Mas ela sempre fazia aquilo, o que o deixava levemente apreen-

sivo.

Porque ele sabia que, embora não tivesse inimigos brutos o su�-

ciente dentro do parlamento para querer mexer com sua �lha, havia

outros, longe do centro, que poderiam se interessar pela ideia.

Não podia — nem queria, interrompeu a si mesmo, arqueando as

sobrancelhas para baixo ao reunir arroz no prato — justi�car a distân-

cia e a falta de publicidade quanto a ter uma �lha com a perspectiva

de que ela estava em perigo.

Mas ela estava, na verdade.

Quando ela tinha vinte, talvez vinte e um rosanos, chegou em

casa com um ferimento enorme no braço. O vermelho vivo irradiava

do cotovelo para o antebraço como num pesadelo de supetão, cuja

reação Hourin não conseguiu controlar.

— O que É ISSO? — Lembra-se de ter perguntado, enquanto an-

dava rápido, sem correr, para se agachar em frente à �lha.

Rainha só chorava, o que ele ativamente ignorou. Ouviu o co-

cheiro contar que ela estava brincando com outras crianças quando

caiu em cima de uma série de pedregulhos.

Ela foi rapidamente curada. Logo estava melhor. Mas ele não —

aquele choro não era o mesmo choro irritante e nauseante dos pri-

meiros tempos de infância. Também não era o choro supér�uo, quase

manipulador que, como Rainha percebeu mais cedo que qualquer cri-

ança, não funcionaria enquanto estivesse com o pai. Era um choro

desesperado, urgente, inacreditável.

Rainha subiu o pescoço no momento em que Hourin se pergun-

tava aquilo e muito mais. Os olhos se encontraram, gelo contra gelo,

estranhados no momento em que voltavam à normalidade desconexa;

ao prato, à bebida.

Bebida.

Certa vez, quando levou Rainha para as terras no Norte de Al-

u-een, conversou com Kahae sobre ela. Kahae era seu intendente de

muitos nomes em suas terras, gerenciando tudo da forma como fosse

necessário. De pele clara, o que era quase esquecível já que vivia de-

baixo de uma basta barba negra farpada e um chapéu marrom, vestia
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com frequência jaquetas barrentas que já foram feitas para parecerem

velhas.

Estavam dentro da charrete, em bancos opostos, enquanto Rainha

explorava timidamente a região. Já não sairia correndo feito um bebê,

caçando borboletas ou coisa parecida — mas ainda parecia se encantar

com o mundo rural.

— Você nunca quis ela, patrão. Sempre reclamando. . . Por que

trazer ela pra cá?

— Dessa vez eu precisei. — Explicou, sucinto, tirando os olhos da

janela.

— Ela vai aprender, um dia?

Ele fez que não com a cabeça.

— Ela não tem aptidão.

Ele concordou lentamente.

— Nunca pensou em largar ela de vez? Sempre tem um jeito ou

outro. — O olhar forte do homem nem parecia sugerir a relativamente

branda sugestão que fazia. Ele estava sempre pronto para se livrar dos

problemas de Hourin da forma mais simples possível, como ele classi-

�cava as coisas, não importando que tipo de solução isso envolvesse.

— Deixar com a mãe. Pagar alguma coisa para ela �car quieta.

“Teria que empobrecê-la primeiro para ela aceitar isso”, re�etiu

Hourin, de esguelha.

Respondeu depois com uma negativa simples, que serviu também

para si mesmo. Ficou nervoso com aquela conversa — sensação que

crescia devagar, chata; não sabia se teria que convencer o capataz

daquela decisão, por isso a insegurança.

Mas depois �cou tranquilo ao lembrar que ele era, a�nal, o pa-

trão. Não tinha que se justi�car de forma alguma, e Kahae que não

chegasse perto de sua �lha.

Mas não sabia se conseguiria, a partir de uma visão puramente

pragmática, explicar seu apreço por aquela criatura.

Criatura.

Se levada ao pé da letra, a expressão deveria ser ampliada. Sua
criatura.

Realmente pareceu que eram bichos quando se olharam, atraves-

sados naquela mesa gigante demais, e acuaram-se. Bichos acuados,

os dois, por motivos diferentes.
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Olhou para a taça. Permanecia completamente intocada. Será que

ela não havia percebido que ela estava ali?
Pensou em chamar o servo. Não era difícil. Seria o de sempre; já

estava em seu castelo. Não precisa sequer dizer seu nome.

Ele chegaria até a copa e, ao descobrir que Hourin gostaria de

mais suco de uva, desceria o líquido à taça.

Seria um gesto despretensioso, simples. Perfeitamente normal.

Certamente deixaria a �lha com sede, ou a lembraria que é razoável

beber alguma coisa junto com a comida.

Claro que havia a possibilidade de ela saber o que estava aconte-

cendo e tudo aquilo ser um teste; uma prova. Uma distração.

Nesse caso a polícia poderia até estar lá fora, já, esperando.

Deveria ter queimado todas aquelas cartas.
Ao subir as escadas já percebera que o castelo da �lha estava

numa posição estranha. Demorou para sequer suspeitar de alguma

coisa — de fato, não o fez; suspeitou ao descobrir, descobriu quando

suspeitou, e é a isso que chamam de surpresa.

Com um rosto horrorizado, um rosto que Hourin jamais anali-

sara em detalhe mas sabia estar muito diferente do que ele conhecia,

Rainha lia várias das cartas que ele guardara durante sua vida en-

quanto mago. Algumas eram cartas de outros magos para si; outras,

cartas próprias que, como requisitado, foram devolvidas. O problema

era justamente estas últimas, no contexto das outras: exemplos de

ordens e recomendações que dera, de observações que �zera; expli-

cações pela metade que, para um bom entendedor, bastavam para

formar uma �gura completa dele e de seus parceiros.

Rainha não virou o rosto imediatamente, mesmo sentindo a pre-

sença do pai à beira da porta aberta. Virou-se devagar, e ele podia

perceber o quanto seus olhos lutavam para reformular a visão que

fazia do pai para uma nova. Que era, é claro, o horror.

Sem pensar em como desfazer aquilo, Hourin apelou para o que

conhecia: foi tudo tão automático e mecânico que ele não lembrava

das palavras exatas, mas sabia que tinha um tom de ameaça que não

combinava em nada com o fato de que estava sendo julgado por cri-

mes muito piores que ler a correspondência de outrem.

Rainha não deu ouvidos; levantou-se num turbilhão e o empurrou

contra a parede para sair dali correndo.
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E agora, à noite, voltara.

Como se ainda estivesse decidindo o castigo que o pai merecia.

E agora entendia que Kahae estava certo. A vida que construíra

para si há dezenas de rosanos era uma vida de diversão e poder que

não combinavam em nada com os compromissos que uma �lha exigia.

Não que isso importasse muito, já que ele sempre fugia deles de

qualquer forma.

E, ao olhar para trás, constatou não faltara poder em sua vida.

Muito menos diversão. Nem antes nem depois de Rainha.

Mas não podia arriscar perder tudo que tinha. Quando teve a

oportunidade de ser mago, encontrou o poder que de outra forma não

teria — poder para garantir a vida que queria. Com essa parte vieram

os perigos de ser um mago em Al-u-een, mas ele foi inteligente para

se relacionar bem desde o começo e evitar quedas óbvias.

Ele deveria saber que uma relação como a de um pai e uma �lha

o deixaria vulnerável demais. Pronto para cair. Balançava a cabeça

negativamente, sem perceber, concordando consigo mesmo. Não po-

dia permitir aquilo, não é mesmo, Hourin? Não. Tinha que agir com

rapidez e parar de rolar no chão sujo do passado.

O empregado já vinha.

Rainha observou-o encher a taça do pai a partir de uma jarra re-

tangular de vidro. O pai não fazia mais cerimônia; abandonara pre-

cauções, pretextos, a necessidade de se camu�ar na naturalidade de

mais um jantar.

Olhava para a frente, hipnotizado. Só tomava o cuidado de não

olhar nos olhos da �lha que, intuía, estavam na vizinhança, ameaça-

dores. Prestava atenção à luz amarela dos minérios, e em como elas

recortavam duas longas sombras diagonais da �lha, sangrando-as na

ponta dela da mesa.

Viu a menina levar a mão à taça.

Haveria um funeral, e haveria histórias, e haveria poucas notícias,

e também a solução de�nitiva de todo aquele problema.

— Não, �. . . NÃO!
Hourin levantou-se da mesa, correndo para as sobrancelhas fran-

zidas acima dos olhos, únicos elementos que ele via por cima da taça

virada à frente do rosto da �lha.
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Correu como jamais achara recomendável fazer, esbofeteou a taça

que ainda sentiu conter algum líquido, e acabou caindo em cima de

Rainha que, de lado no chão, protegia o rosto com os braços.

— VOCÊ BEBEU, RAINHA? BEBEU? — Perguntou Hourin. —

Você. . . Bebeu aquela água? Um pouco?

— U-um pouco, eu acho. . .

Ela já não sabia se a garganta tivera tempo de �car molhada ou

se o susto a tinha interrompido antes de ela conseguir beber a água.

— Rainha?

Hourin chacoalhou os braços dela que, ao contrário de quando

ela caíra, não estavam mais �rmes acima do rosto. Tirou-os da posi-

ção — com incrível facilidade — e viu as pupilas da garota dançarem

por detrás das pálpebras, comemorando o que Hourin jamais quisera

admitir que nunca planejou comemorar.
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