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A noite já adentrara e não se escutava nenhum ruído. Os animais 

que talvez ainda existissem não revelavam mais sua posição com seu 

canto, guincho ou qualquer outro som. Tudo era silêncio e medo.

Thera sentia o medo batendo ao compasso de seu coração. Era as-

sustador como aquele grupo de imbecis decidia seguir o velho estú-

pido pela noite aberta... ficando expostos no alto de uma montanha. 

Ela riu e o som de sua risada chamou a atenção de Mikail.

– Já estamos chegando. – Mikail olhou brevemente para ela e vol-

tou a se focalizar à sua frente e arredores, como que pronto para 

defender o grupo de um ataque.

– Você nunca as viu, não? Acha que é homem para nos defender? 

Não teria tempo nem ao menos de notá-las. – Thera dizia irritada.

– Então foi isso o que aconteceu? As Erínias? Elas acabaram com 

todos, Thera? É isso? – Mikail dizia baixinho sem se voltar para ela.

Thera se calou. Mikail havia novamente se mostrado mais pers-

picaz do que ela supunha. A verdade de suas palavras a agrediram 

como um soco. Podia agora sentir seu coração em sua garganta e a 

súbita memória de Nianche a assaltou novamente. “Onde ele estaria? 

O que seria dele agora que ela era prisioneira? Nianche...”. Thera tro-

peçou e caiu. A dor novamente ocupava lugar em seu peito. Parecia 

que estava prestes a abri-la ao meio. 
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çou em um pulo e o menino Lumi desceu tranquilamente e postou 

suas pequenas mãos por sobre o peito de Thera. Lumi fechou seus 

olhos e assoprou. De seus lábios saiu um ar brilhante e refrescante-

mente perfumado. O ar em torno deles ficou um pouco mais gelado 

e Thera pareceu acalmar-se.

– Viu? Se ela não tivesse um coração, não haveria nada que doesse 

nela. – Lumi disse para Oberon enquanto subia novamente em suas 

costas.

Mikail tentou fazer com que Thera se levantasse, mas ela não con-

seguia permanecer em pé. Ele, então, a pegou no colo e percorreu a 

pequena distância que os separava do cume com Thera em seus bra-

ços. Ao chegarem no topo, encontraram lá Nadar, que gritava ensan-

decido e que não tinha notado o que havia acontecido pouco antes.

– Papai, papai! É ela quem deve chamá-lo! Pare!

– Vai acordar toda Fatum! – Oberon olhava nervoso para sua 

volta, temeroso que as Erínias escutassem a gritaria.

– O que devo fazer? – Thera desceu do colo de Mikail e ficou 

em pé. A dor em seu peito já havia diminuído. Tinha realmente de 

agradecer ao menino Lumi. Ele era especial. Tão especial quanto seu 

Nianche. Deveria tentar controlar sua raiva para não magoar mais o 

menino.

– Chame pelo nome. Chame por Ïon. – Nadar explicou mal-

-humorado.

Thera aguardou alguns segundos. Queria ver bem onde estava. 

Precisava conhecer o terreno no caso de algo sair errado. E, se algo 

saísse realmente errado, não haveria muito o que fazer. Ela poderia 

se jogar pelo caminho íngreme de onde viera ou correr a esmo. A 

escuridão da noite já chegara e mal podia ver onde o cume acabava e 

onde se iniciava o despenhadeiro.

– Ïon. – Thera decidiu não gritar. Ela somente pronunciou o 

nome.

– Chame por ele, garota estúpida. – Nadar reclamava.

– Ao contrário de você, nós não somos surdos. – Ïon falou logo 

atrás deles, surpreendendo a todos. – Adoramos visitantes! Olá! – 

Ïon falava com a alegria de uma criança. Ele tinha o corpo esfuma-

çado e se movimentava com rapidez. No lugar de pernas, tinha um 

rabo, como de um dragão. E seus cabelos e olhos eram azuis.

– Tá. Muito bom. O que quer de mim? – Thera tentava aparentar 

interesse.

– Edith não estava errada quanto a você! É mesmo peculiar. – Ïon 

falava com sua voz metálica, examinando Thera atentamente.

– Peculiar é um elogio para ela. – Oberon ria.

– Ah! Um gato! Adoramos gatos. Sabiam que o seu rosnado é 

uma linguagem, é uma antiga e... – Ïon se jogava contra Oberon para 

no segundo seguinte mudar seu foco de atenção. – Ah, Lumi! Oi. É, 

precisamos conversar. Venham, entrem. – Ao falar isso, uma grande 

espiral de vento desceu do céu e transportou a todos para uma par-

te da montanha que não haviam visto, acima das nuvens, em uma 

casa com paredes de vidro e luminosa como um cristal. – Por favor, 

sentem-se. Aqui estamos seguros. Ninguém entra aqui. Nem mesmo 

as meninas Erínias. – Ïon acolheu a todos em uma sala espaçosa.

– Conhece as Erínias? – Mikail perguntou tentando acompanhar 

os movimentos rápidos de Ïon.

– Sim, nós conhecemos tudo. Ouvimos tudo também. Ouvimos, 

aliás, que elas estavam procurando os Devas... Nós teríamos muito 

cuidado se fôssemos vocês. – Ïon contava em segredo.

– Por que elas procuram os Devas? – Nadar perguntava interes-

sado.

– Hummm, acho que ela não está muito contente assim amarra-

da. – Ïon estava agora ao lado de Thera. – Oi, Thera!

– Por que você não fica parado um pouco? – Thera não aguentava 

mais acompanhar Ïon.

– Se prefere assim. – Ïon sentou-se e tornou-se infinitamente 

maior e mais pesado do que aparentava quando estava voando. Pare-

cia um grande e velho dragão.

– Fale-me, por favor, sobre Ziander. – Lumi pediu a Ïon.
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fadas... – Ïon disse enquanto fazia careta para Nadar.

– Não consigo imaginar por quê... – Oberon disse com ironia.

– Foi ele quem criou as Erínias, não? Ele era bom, não? – Lumi 

dizia preocupado.

– Ah, todos têm a bondade dentro de si, menino. Ziander era 

bom. Ele era um soberano muito atencioso com seu povo. E foi por 

isso que nos procurou. A todos nós Devas. Ele queria que nós lhe 

déssemos a resposta para seus problemas. “Mas nós não podemos”, 

dissemos nós na época. Então ele pediu a cada um dos Devas que 

lhe desse um fio de vida. – a voz de Ïon era agora mais grave e suas 

palavras fluíam vagarosamente.

– Fio de vida? – repetia Nadar também surpreso.

– Seu amigo fada é realmente surdo? Nós estamos preocupados 

de tê-lo ofendido com a brincadeira que fizemos... Há que nos per-

doar, somos muito voláteis! – Ïon olhava com pena para Nadar.

– Ele não é nosso amigo. – disse Thera com raiva.

– Ahhh, isso é perigoso demais. – disse Ïon olhando para Thera.

– O quê? – perguntou Thera curiosa.

– A certeza. – Ïon respirava calmamente como que cansado. – Ela 

traz consigo sentimentos ruins... como arrogância, egoísmo e ódio. 

Nada bom para alguém tão adorável como você... e como também 

eram as Erínias. – Ïon começava a divagar.

– Diga-nos a história, Ïon.  – Nadar subiu em cima de sua cadeira.

– Nadar... tão diferente de seu primo... uma pena. – Ïon baforou 

uma nuvem em cima de Nadar, o que o fez cair sentado, divertindo 

imensamente Thera e Oberon. – Ziander era muito culto e o que nos 

pediu, em segredo... vejam, nem nós mesmos sabíamos qual fim ele 

pretendia, nem nós Devas sabíamos que ele estava pedindo a todos 

nós... e nós lhe demos... mais por curiosidade... Nós queríamos ver 

o que ele faria com aquilo. – Ïon disse sorrindo, voltando a tornar-se 

aéreo, mas permanecendo o mais parado que podia. – Ah... assim 

está melhor... nós já estávamos criando raízes naquela posição.

– E o que aconteceu? – Mikail perguntava interessado.

– Ziander pegou um fio de vida de cada Devas e levou consigo. 

Ele os juntou, como somente os mais poderosos podem fazer, e os 

transformou em uma semente. Muito inteligente... nós não espe-

rávamos que ele fizesse isso... Ele poderia ter costurado os fios em 

sua própria vida e ter ficado muito poderoso, muito forte e quase 

imortal... Mas ele preferiu dá-los a uma nova vida. – Ïon disse com 

tristeza. – Ele pensou em ajudar seu povo.

– Sabia que Ziander era bom. – disse Lumi com um largo sorriso.

– Já sei o que aconteceu agora. Ele plantou a semente no coração 

do Reino das Fadas. – disse Nadar, querendo abreviar o relato.

– Deixe Ïon falar. – Mikail disse.

– É, pequeno Lumi, mas bondade não gera bondade... não ne-

cessariamente, infelizmente... Ao criar uma nova vida, não há mais 

o que fazer. A vida é por si só livre. É sua bênção e sua maldição. E 

Ziander, em sua ânsia por ajudar seu povo, plantou a semente no 

coração do Reino das Fadas. E, como outros líderes, ele cometeu 

um erro simples. Não escutar... – Ïon falou olhando para Nadar. – A 

sabedoria está em esperar sem exigências... ele, ao contrário, regou 

as sementes com pedidos e ordens... como se a vida que dali fosse 

brotar já tivesse de nascer e ser o que ele quisesse. Ninguém pode 

moldar outros, sabe? Podemos inspirar, motivar, conviver... mas não 

impor. – Ïon dizia para Lumi.

– Nossos ventos trouxeram a nós as notícias... e a parte da história 

que vocês já conhecem... Depois de sete dias, a semente brotou e dela 

brotaram flores que se transformaram nas Erínias. Adoráveis. Mas já 

impregnadas de demandas. Elas faziam seu trabalho, o que Ziander 

havia lhes pedido, mas ao final de outros sete dias, elas amadurece-

ram... e suas ideias estavam montadas todas ao avesso. Para manter a 

ordem, elas decidiram ser a força suprema... para cumprir o ciclo da 

vida, elas abreviavam a vida. O poder é muito perigoso... quando não 

liberta, domina. – Ïon estava triste.

– Mas por que não fizeram nada para impedir? – Thera pergun-

tou abismada.
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onde ele corre. E a vida tem sua maneira própria de intervir. Surpre-

sas, Thera, surpresas. – Ïon disse apontando para Lumi. – Lumi tam-

bém nasceu da planta. Lumi, assim como as Erínias, é indestrutível. 

Mas ele não está ao avesso. Pois Nadar fez o correto ao nada exigir. 

Ele apenas quis proteger-se e protegê-lo. E o que acontece quando 

se doa sem exigências? Quando se quer bem sem egoísmo? É... é so-

mente assim que o amor nasce. E Lumi nasceu pleno de amor. – Ïon 

abraçou o pequeno Lumi.

– E agora? Vocês não podem destruir as Erínias? – Mikail per-

guntou.

– E para que então ter tanto poder? – debochava Nadar.

– Homens e fadas... são também parecidos... Não, nós não pode-

mos matar ninguém... não queremos isso.

– Não podem ou não querem? – Oberon perguntou.

– Às vezes, gatinho, é isso que faz toda a diferença. – Ïon piscou 

para Oberon.

– A diferença seria se alguém me chamasse pelo nome! – Oberon 

rosnava para Ïon.

– Vocês não querem matá-las? Então o que querem de mim? Por 

que eu estou aqui? – perguntou Thera.

– Não dissemos isso. Sabemos que as Erínias não são boas... sabe-

mos que elas vêm causando muita dor e sofrimento... seria, mesmo, 

melhor se elas deixassem de existir... mas, como eu já disse, não cabe 

a nós. A decisão foi de vocês, então vocês irão cumprir seu destino. 

– Mas por que ela? Eu posso ficar no lugar dessa ignorante. Eu 

posso enfrentar as Erínias!

– Nós não queremos isso. Não queremos que Thera enfrente as 

Erínias. Deixe-me contar uma coisa: a maior das tarefas não é en-

frentar as Erínias, é carregar o fardo que impomos e mesmo assim, 

tendo seus próprios medos e ambições, ser forte o bastante para con-

tinuar. – ao dizer essas palavras, Ïon fez surgir um turbilhão de vento 

que transportou a todos para o vale. Os sóis já estavam nascendo. O 

tempo devia ter passado mais rapidamente no reino de Ïon.

Todos olhavam para Thera, que mostrava a pedra azul-escura 

em suas mãos. Presente de Ïon. Thera a colocou em seu colar, junto 

com a que Edith lhe havia dado. Virou-se para Mikail e com surpresa 

murmurou. – Mas que diabos...?

Ïon havia lhes pregado outra peça. Para ajudá-los, Ïon havia 

dado a Mikail um presente digno dos Devas. Uma forma de Mikail 

deslocar-se com rapidez. Seu tronco estava mais robusto e de seu 

dorso brotava um grande par de belas e brancas asas. 
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