
-O Drawfnar-
A branca fumaça das várias fogueiras acesas na noite anterior ainda se elevava 

bailando ao som dos tambores que ecoavam ao seu redor. Subiam lentamente na direção 
de um céu escuro, aonde as cinzentas nuvens que vinham do nordeste indicavam que se 
aproximava uma tempestade. 

O amanhecer estava próximo.
Por entre as árvores da floresta que se alçava como sentinelas, imponentes e 

orgulhosas, uma fina névoa rasteira esperava o calor do sol para dissipar-se entre as 
úmidas rochas. Da copa das árvores, pingos de água cristalina caiam sobre o solo, 
esparramando o orvalho acumulado sobre as folhas que um dia estivera no alto, verdes e 
brilhantes, mas agora apodrecem juntas, amontoadas pelo azar.

Os tambores não paravam de soar: Bum-burubum! Bum-burubum! Bum-
burubum!

Seu ritmo ia aumentando aos poucos, acorde com os gritos de dor de uma 
mulher que dava à luz a mais um membro para a tribo.

Do lado de fora da humilde choça, cinco fogueiras haviam sido acessas ao redor 
de um enorme totem de pedra negro, pintado de vermelho e branco, com símbolos de 
poder e proteção da tribo. No alto, a cabeça talhada de uma serpente vigiava a grande 
Pirâmide Lunar que alçava-se, majestosa, sobre todas as árvores, ao norte, longe. Na 
cabeça daquela figura de pedra, dois rubis brilhavam no lugar dos olhos, com o poder 
que as chamas lhe proporcionavam. A poucos passos das fogueiras, um homem louro, 
de compleição atlética, desenhava na terra, úmida e escura, os últimos símbolos do 
ritual com seu bastão, a grande velocidade. Dava voltas ao redor das chamas, sem parar 
um segundo de criar aqueles símbolos que vinham a sua mente sem deter-se. Junto a 
ele, um jovem o acompanhava, segurando uma placa de madeira e um pedaço de 
carvão, anotando cada símbolo formado, numa sequência que apenas os Sacerdotes 
Sagrados e os iam sê-lo conheciam. Era seu discípulo.

Bum-burubum! Bum-burubum! Bum-burubum!
Enquanto escrevia, o sacerdote murmurava frases numa língua desconhecida, 

que apenas naquele estado de transe em que se encontrava saia de sua boca. Sobre seu 
corpo, apenas uma velha pele de urso negro, herdada do seu mestre; e este do seu 
antecessor, cobria suas costas. Pisava no solo descalço, e apenas uma tanga de pele de 
macaco cobria seu sexo. A dez passos dele, sobre uma mureta de pedra bruta, cinco 
fortes homens batiam sem parar sobre a pele que cobriam os tambores de madeira. O 
suor escorria pelos seus corpos dourados pelo sol sem pêlo e descobertos, onde apenas 
uma tanga cobria suas partes íntimas. Seus roliços braços já começavam a pesar mais do 
normal, mas eles suportavam, pois era uma honra participar em um ritual de 
nascimento.

Os tambores haviam começado a soar pela aldeia pouco antes da lua, - a Jóia que 
Adornava o Pescoço da Senhora, para eles -, atingir seu momento mais alto no céu.

Bum-burubum! Bum-burubum! Bum-burubum!
Dentro da choça os gritos da mulher aumentavam de entonação, mesclando-se 

com seu próprio pranto de dor.
O ritual estava perto do fim.
O Sacerdote cravou o bastão no chão com fúria e levantou os braços ao céu. 

Olhando para o chão, de sua boca ainda saia balbucios inaudíveis, que foi aumentando 
de tom rapidamente junto com os tambores.

Bum-burubum-bum-burubum! Bum-burubum-bum-burubum!
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Um raio caiu distante, iluminando a negra massa que deslizava rapidamente 
levada pelo vento no alto.

O discípulo havia se afastado do seu mestre, segurando a placa de madeira com 
sumo cuidado, na espera dele terminar o ritual. Olhava para seu mestre com fascinação, 
respeito e medo, sabendo que um dia ele estaria no seu lugar.

Agora seus sussurros eram audíveis, tanto como o grito da mulher prestes a ter 
seu filho, e as palavras saiam de sua boca tão rápida como as nuvens carregadas que já 
cobriam a floresta, escurecendo a manhã que ia começar.

De repente seu corpo começou a ter espasmos; se balançava como se vários 
seres fantasmais o estivessem sacudindo com fúria. As chamas se avivaram 
misteriosamente, crescendo até chegarem a tocar a cabeça do totem, lambendo seus 
grandes olhos vermelhos como se o desejassem possuir para consumi-los em suas 
ardentes labaredas.

Bum-burubum-bum-burubum-bum-burubum-bum-burubum!
No peito descoberto do sacerdote vários símbolos começaram a aparecer. 

Conectados uns com os outros, iam formando um desenho maior, mas sem sentido para 
os que não conheciam as artes ocultas. Círculos, traços e curvas vermelhas iam sendo 
desenhados por uma mão invisível e hábil, que mostrava toda sua perfeição sobre o 
corpo daquele homem.

Bum-burubum-bum-burubum-bum-burubum-bum-burubum!
O Sacerdote caiu não chão, imóvel. Os tambores pararam de soar. As chamas 

deixaram de crepitar com raiva, e diminuíram seu tamanho. Uma tênue fumaça emanava
do totem, queimado pelo fogo. O único que se ouvia agora eram os gritos da mulher.

Uma brisa fria dançou sobre o corpo do homem inerte no chão, trazendo consigo 
os murmúrios dos espíritos invocados e as perguntas que o Sacerdote procurava. No seu 
peito os desenhos iam sumindo como haviam aparecido, sem deixar rastro algum de que 
haviam estado ali alguma vez. 

Ofegante ele se levantou e olhou para os cinco homens que o acompanharam nos 
tambores. Com um gesto de confirmação com a cabeça os cinco deixaram o lugar em 
que estavam, e desapareceram em silêncio para irem descansar seus corpos exaustos.
Haviam cumprido sua tarefa no ritual.

O Sacerdote procurou seu bastão com o olhar. Suas pupilas estavam dilatadas e 
brilhavam de forma estranha, como se fossem os olhos de um animal noturno. Seu 
cabelo dourado grudava em seu rosto, molhado pelo suor que ainda escorria por todo 
seu corpo. Tirou o bastão da terra e foi andando de encontro ao seu discípulo, sem nem 
olhar os desenhos que havia feito em transe sobre a terra em que pisava.

- Nessa placa está escrito o destino do ser que nascerá em breve e que apenas os 
grandes Drawfnar de antes e de agora, com seus dons dados pelos espíritos, podem ler. 
– falou o discípulo com formalidade, seguindo o ritual, estendendo a tábua – virada para 
baixo - que segurava com as duas mãos, para que seu mestre a pegasse. – E com essas 
escrituras... – O Sacerdote tirou a tábua de sua mão sem esperar ele terminar as palavras 
rituais. Era a primeira vez, desde que havia sido aceito por ele, fazia três anos, que isso 
ocorria, e Feifnir não sabia o que dizer ou como reagir. Seu mestre não havia lhe 
ensinado isso. Com seus olhos azuis arregalados, apenas observou a expressão de 
confusão no seu mestre.

O Sacerdote virou a tábua e passou o olhar por ela analisando cada um dos 
símbolos ali transcritos por seu discípulo, numa caligrafia pequena e estreita. Enquanto 
ele tentava encontrar as respostas para as perguntas que havia ouvido dos espíritos 
naturais. A chuva que vinha ameaçando cair desde faz horas começou a pingar com 
força, gelada, inibindo qualquer tentativa da luz do sol atravessar suas negras nuvens, 
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que cuspiam raios sem parar.
Tirando o olhar da tábua que lia o Sacerdote fitou o escuro pranto do céu, que 

gritava com seus trovões. Estampado no seu rosto quadrado jazia a expressão do 
descontentamento e do desconhecimento. O que havia lido ali não era o que esperava. 
As respostas dos espíritos não haviam sido claras, e agora a decisão do destino do ser 
que ia nascer estava em suas mãos. Entretanto, ele já sabia o que tinha que fazer, e era 
algo que havia acontecido apenas uma vez anteriormente em toda a história da tribo. 
Mas agora a situação tinha um peso muito maior; muitos iriam sofrer com sua decisão.
Não só seus pais; muitos reinos iam odiar e alegrar-se com aquela decisão num futuro 
que ele não via com claridade, mas sabedor de que seria vital para todas as raças.

- Veja só, Feifnir. O firmamento chora a dor da perda e o sol se esconde com 
vergonha de um futuro que não está longe de chegar – falou o Sacerdote. Feifnir olhou 
para o céu, na tentativa de compreender o que seu mestre lhe dizia, mas o único que viu 
foi os nuvarrões ocultando o astro dourado. Ainda tinha um longo caminho que 
percorrer para chegar a entender os sutis sussurros dos espíritos que ecoavam sobre as 
sensíveis fibras que formavam a natureza.

Sem dizer nada mais, o Sacerdote girou e dirigiu-se andando sem pressa para a 
choça onde nasceria a criança que ele julgaria. Feifnir ficou parado, vendo como seu 
mestre se afastava sobre o barro com passos decididos. Logo suas costas eram apenas 
uma tênue silhueta no começo daquela escura manhã. As fogueiras ainda estalavam, 
reclamando pela água que caia sobre elas. Feifnir ainda tinha que ficar ali para limpar a 
área em que o ritual havia acontecido: guardar os tambores, apagar as fogueiras... Esse 
era parte do trabalho de um discípulo, e o fazia sem queixar-se. Mas naquele momento 
as palavras que seu mestre havia dito ainda vagavam por sua mente, procurando serem 
entendidas, e ele agachou-se, olhando para dentro das chamas que ardiam a sua frente. 
Tentou ver dentro delas.

Ensopado pela chuva, o Sacerdote afastou a cortina de palha que fazia de porta 
da choça. Com os pés cobertos de barro entrou, e foi recebido pelo calor das chamas das 
brasas que ardiam no centro da cabana, o choro de um bebê que acabava de nascer e a 
exclamação de espanto da anciã mulher que ajudava a mãe a trazer aquele ser ao 
mundo. Segurando o bebê, ao lado da parede direita da cabana, ela tremia de pavor. No 
chão, uma poça de sangue empapava os panos que cercava a mãe deitada, gemendo de 
dor.

<<Nasceu para ser abandonada.>> 
Ao ver que o Sacerdote a observava na porta, a anciã foi ao seu encontro, veloz, 

levando em braços o bebê ainda coberto de sangue. No seu rosto se via nitidamente o 
espanto dos velhos ao verem algo que nunca haviam visto antes, mas que temiam sem 
conhecer.

- Grande Drawfnar – murmurou ela. Seus ossudos braços pareciam querer 
derrubar aquele bebê no chão, trêmulos. – O que... o que é isso? – Seus olhos 
arregalados respondiam bem o que era: uma aberração. 

<< Apenas um ser>> O Drawfnar da tribo deixou a tábua que ainda segurava 
sobre uma mesa feita de bambu, e segurou o bebê. 

- Pegue vários trapos limpos que encontrar e uma cesta – murmurou ele para a 
anciã. Olhou para o lugar onde estava a mãe; esta não se mexia, parecia ter adormecido 
exausta pelo esforço. – Onde está o pai?

- Está com os outros homens celebrando– respondeu a velha. – Grande 
Drawfnar, isso é uma maldição? – perguntou ela com receio, colocando as mãos sobre 
os peitos flácidos, desnudos. – Nossa tribo foi amaldiçoada pelos espíritos? Nunca havia 
visto...
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- Não diga bobagens, anciã – repreendeu-lhe ele. – É apenas um bebê que nasceu 
aonde não devia nascer. Anda, faça o que lhe disse. Rápido!

A anciã foi fazer o que ele ordenara, com a rapidez que suas articulações 
permitiam. O Sacerdote colocou o bebê sobre a mesa e começou a limpá-lo. O bebê 
parecia calmo, e não emitiu som algum enquanto ele fazia essa tarefa. Seus olhos claros, 
vermelhos, olhavam com interesse os movimentos de sua grande mão segurando um 
trapo amarelado e encardido.

<< Olhos de sangue...>>
- Tome – falou a anciã, entregando-lhe uma cesta verde feita de fibras de bambu 

com vários panos dentro.
- Enrole o bebê num lençol grosso e coloque-o dentro da cesta. Dê-me os outros 

panos.
- Como algo assim pôde ter nascido em nossa comunidade? – insistiu a velha 

enquanto fazia o que o Drawfnar havia dito. – Quando seu pai vê-lo irá matá-lo...
- Ele não o verá – foi a resposta do Drawfnar.
A velha o olhou sem entender, franzindo o cenho.
- A criança que nasceu aqui hoje, morreu minutos depois. E você confirmará isso 

quando a mãe perguntar. – disse o Drawfnar com firmeza enquanto procurava algo 
entre os utensílios dentro de uma cumbuca. – Essa criança nasceu no lugar errado, e 
tenho que levá-la para o lugar que lhe corresponde.

- Mas, Grande Drawf...
- Os espíritos me ordenaram isso! – falou ele apelando para os espíritos que todo 

seu povo temia e respeitava. – É minha missão dada por eles. Ir contra eles será a ruína 
de nossa tribo. Quer ver nossa tribo ser destruída pela fúria dos Senhores da Floresta, 
anciã? 

Ela arregalou os olhos. Uma mecha de cabelo branco lhe caia sobre a cara 
enrugada, tapando parte do seu olho esquerdo. Balançou a cabeça em negativa. Seus 
braços voltaram a tremer levemente.

- E a sua missão é confirmar o que eu disser. E a dos seus pais é aceitar a morte 
de um filho também. Assim me disseram os espíritos.

- Está pronto – disse ela ao terminar de colocar o bebê comodamente na cesta.
Este, com a inocência que tinha, segurou um de seus finos dedos, mas rapidamente a 
anciã o retirou, temendo ser tocada pela criança.

- Bem, agora fique ao lado da mãe. Quando ela acordar, diga o que lhe disse e 
console-a. Ainda é jovem, poderá ter mais filhos para a tribo. Diga que levei o corpo do 
bebê, e que vou enterrá-lo no Cemitério Menor, como sempre foi feito - Das costas do 
Sacerdote pendia uma bolsa marrom feita de peles, presa por uma correia no seu peito 
nu, agora cheia de coisas que ele havia posto. Pegou a cesta que continha o bebê, a 
tábua do ritual ao seu lado e se dirigiu à porta. Olhou pela última vez à mulher nua que 
dormia entre os lençóis manchados de sangue e suor.

<<É o que quer o destino>> - Diga para ela que era um menino – foram suas 
últimas palavras à anciã antes de atravessar a porta.

  Apesar da escuridão, já era de manhã, mas naquele dia tão especial para a tribo,
- a vinda ao mundo de mais um nafniar -, todos os homens estavam na Casa Circular, 
do outro lado da aldeia, celebrando junto com o futuro pai; e as mulheres estavam na 
Casa das Preces, rezando aos espíritos para que a criança nascesse sã e forte.

<<Os espíritos desejam outra coisa.>> 
O Sacerdote jogou seu manto negro sobre as costas, segurou com firmeza a cesta 

do bebê e aguçou os ouvidos para tentar ouvir algo sobre o ruído da tormenta, enquanto 
andava para longe da área do ritual, pois sabia que Feifnir estava ali, e não queria que o 
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jovem visse o bebê. A Casa da Vida, como era chamada a choça onde as mulheres iam 
dar à luz, estava afastada das cabanas onde viviam os membros da aldeia, mas sempre 
havia gente por perto, e o Drawfnar esperava que pela chuva e a celebração, ninguém se 
aproximasse dali naquele momento. Passou rapidamente entre dois pequenos totens 
cinza que protegiam a casa, e foi em direção ao leste. Pisando com confiança na 
escorregadia lama adentrou-se em uma plantação de milho, ficando mais relaxado 
sabendo que agora ninguém mais iria vê-lo, pois a floresta se levantava a poucos passos 
dali.

Uma risada feminina ecoou por sobre o ruído dos pesados pingos sobre as copas 
das árvores. O Sacerdote soltou uma exclamação de susto e se agachou rapidamente, 
cobrindo-se com seu manto. Seu coração palpitava fora de ritmo. Na sua frente passou 
correndo um vulto, abrindo o milharal. Segundos depois outro o seguiu.

<< Esses dois!>> - pensou o Sacerdote, irritado. Sabia muito bem quem eram 
aqueles dois vultos que o aterrorizou por instantes. Anotou mentalmente que os dois 
deviam ser castigados quando tudo aquilo acabasse. Levantou-se. As risadas foram 
desaparecendo quando aqueles dois entraram na área da aldeia. O bebê na cesta, coberto 
para se proteger da chuva, se mexeu inquieto. O Drawfnar retirou o pano que o cobria 
para vê-lo.

- Tudo bem – tentou acalmá-lo.
Aqueles olhinhos puxados o olharam como se entendesse, e sorriu. O Drawfnar

franziu o cenho, desconcertado. Voltou a tapar a cesta e continuou entrando na floresta.
Agora já nada o incomodaria.

O Sacerdote foi aprofundando-se mais e mais entre as árvores. A chuva gélida já 
não caia diretamente sobre seu corpo, coisa que ele agradeceu. O vento também deixou 
de soprar, mais era ouvido sobre a copa das enormes árvores, rugindo como panteras 
irritadas ao perderem sua presa. Andando com passos firmes ele ia afastando os galhos e 
folhas que obstruíam seu caminho. Flanqueava enormes rochas que surgiam de repente 
de trás de densas folhagens amareladas e verdes, como se nascessem da própria terra. A 
bolsa que levavas nas costas não pesava, mas o roce com sua pele o incomodava. Não 
estava acostumado a essas coisas, pois sempre havia saído da aldeia apenas com seu 
bastão e uma pequena bolsa de couro pendurada no ombro. Nem seu discípulo precisava 
levar tal bolsa nas costas. Mas ele ainda tinha mais de um dia de caminhada entre 
aquelas sagradas árvores, e o que levava ali não era para ele, mas sim para o bebê dentro 
da cesta, que estranhamente não emitia som algum de reclamação de sua boca.

Afastando as enormes folhas de uma planta que crescia junto a uma rocha negra,
enorme, o Drawfnar viu a sua frente uma trilha estreita feita pelos de sua tribo. A sua 
direita a trilha descia ao sul, levando-o à aldeia; à frente ela seguia reta como uma 
flecha, e o levaria diretamente às margens do Rio Ninifir. Os primeiros raios de sol 
começaram a penetrar como lanças pelas copas das árvores, atingindo o solo molhado 
timidamente. Os ventos do norte haviam levado as pesadas nuvens para o sul, e agora 
apenas os resquícios de água que ficavam sobre as árvores caiam sobre ele. O Sacerdote 
retirou a bolsa das costas, deixando-a cair no chão, e se sentou sobre uma pedra. Ao seu 
lado um totem que lhe chegava à cintura, vermelho, com a cabeça de uma águia, olhava 
para a direção do rio. Colocou a cesta do bebê entre suas pernas e começou a mexer na 
bolsa, na procura de algo. Retirou um odre de pele de esquilo, adornado com símbolos 
em negro. Tomou um gole. Olhou para o bico do odre, pensativo. 

- Isso é muito grande para ti, pequenina – falou ele se levantando e indo até a 
rocha que havia acabado de passar. Arrancou o caule de uma das folhas daquela planta 
de grandes folhas. Voltou a sentar-se e tirou um punhal com punho de couro de dentro 
da bolsa. Com cuidado foi cortando a folha que não ia servir-lhe para nada naquele 
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momento, deixando apenas o caule, que era grosso e macio. Cortou o caule, ficando 
apenas com um pedacinho nas mãos, e o enfiou no bico do odre. O Drawfnar sorriu,
satisfeito ao ver que encaixava perfeitamente ali. Retirou a bebê da cesta e a colocou 
sobre seu colo.

- Essa será tua primeira comida – falou ele levando o bico do odre aos seus 
rosados lábios. – Tome como se fosse a última. O bebê fez uma cara de nojo, se 
arrepiando quando o caule tocou sua língua. Era amargo e tinha um gosto a terra.

- Eu sei, não é um bom gosto para ti, mas não á outra maneira. E essa planta fará 
bem para teu organismo durante teus primeiros dias – disse o Drawfnar colocando outra 
vez o bico do odre nos lábios do bebê. – Chupe, beba um pouco. Não podemos ficar 
aqui por muito tempo – a bebê voltou a fazer aquela cara de novo, mas sentiu o cheiro 
do que havia dentro do odre. Era leite. Pouco a pouco começou a chupar o macio caule 
e o leite foi subindo, até que desceu por sua garganta. Ela arregalou os olhos e olhou 
para o Sacerdote, surpresa com o gosto. Ele assentiu com a cabeça.

- Tome. Tome tudo.
E ela o tomou.
O Sacerdote voltou a arrumar a bolsa. Trocou os panos úmidos da cesta por 

outros secos e colocou a bebê dentro, tapando-a. Colocou a bolsa nas costas e voltou a 
caminhar. O caminho agora era plano e sem obstáculos.

A noite apareceu rapidamente sobre a floresta, e no dia seguinte o sol voltou a 
brilhar intensamente. Nenhuma nuvem pairava pelo céu. O Drawfnar agradeceu aquilo. 
Não esperava andar debaixo da chuva outro dia. O bebê estava tranquila naquela manhã, 
ao contrário da madrugada, onde passou chorando sem descanso. Berrando sem parar. O 
Sacerdote temeu que alguma tribo vizinha a pudesse ouvir. Mas nenhum animal ou 
humano se aproximou deles. 

Depois de dar-lhe o leite, voltou a caminhar, apesar de estar fadigado pela falta 
de sono. O rio estava bem perto.

Quanto o sol estava sobre suas cabeças, o Sacerdote começou a ouvir os 
pássaros brancos cantarem. Niedir, os pássaros Guardiões do Rio. Era uma melodia 
rápida e doce, que lhe chegava desde a copa das brancas árvores que nasciam perto do 
Ninifir.

- Chegamos, menina - disse ele olhando para a cesta. Parecia abatido. O bebê
dormia, ignorante ao que o homem que a segurava estava prestes a fazer.

E as calmas águas do Ninifir brilharam diante dos seus olhos. Suas águas 
desciam rumo à leste, tranquilas. O rio Ninifir nascia bem perto dali, entre as rochas de 
um penhasco. Naquela parte ele se alargava, deixando de ser um córrego e 
transformando-se em rio. Do lado direito erguia-se um paredão de rocha vermelha, com 
mais de quinze braças, coroado por arbustos que davam um fruto muito apreciado pelas 
tribos da floresta, mas muito difícil de serem pegos, pois chegar até lá em cima já havia 
custado a vida de vários jovens intrépidos. As águas do rio pareciam vermelhas, 
pintadas pelo reflexo do paredão que tinha como observador.

<<Teus olhos tem a mesma cor das águas – pensou ele observando o rio por 
algum momento. – A mesma cor do sangue. E como o sangue, sempre flui.>>

O Drawfnar deixou a cesta no chão, com cuidado para não acordar a bebê. Foi 
até a margem do rio onde nasciam pequenas árvores de troncos brancos, onde seus 
galhos enrolavam-se um em volta do outro, e suas filhas brilhavam amareladas.
Procurou um bote entre os muitos que estavam ali jogados e depois de certificar-se que 
estava em bom estado, arrastou um sem dificuldades até o outro lado. Era pequeno. 
Limpou dentro dele, tirando alguns bichos que o haviam feito de ninho, e em seguida 
colocou a cesta com o bebê. Retirou da bolsa a tábua dos espíritos e leu mais uma vez o 
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que seu discípulo escrevera. Sentou-se diante do bote, com as pernas cruzadas, colocou 
a tábua na sua frente e, de olhos fechados, começou a recitar em sua língua uma prece 
de proteção. Passou a mão sobre a tábua, e depois sobre a cesta do bebê, sem tocá-los. 
Respirou fundo e abriu os olhos. Só faltava uma coisa agora.

Voltou a procurar algo dentro da bolsa. Tirou um papel amarelado pelo tempo, 
amassado e virgem. Foi até uma planta que crescia perto de uma árvore e arrancou ela 
pela raiz com facilidade. Pegou uma pedra e começou a esmagar as raízes da planta 
sobre outra pedra. Um cheiro azedo subia da pasta que ia saindo da raiz, pegajosa. 
Quando acabou, passou o dedo no líquido deixado e escreveu um nome sobre o papel. 
Um nome que apenas ele conhecia naquele momento. Um nome que tinha um poder 
enorme para quem conhecia seu significado. Mas ele não o conhecia.

Pegou o papel e o guardou dentro da cesta. Ao lado, colocou a tábua dos 
espíritos, para que a acompanhasse na viagem que iria começar. E ao lado do bebê
colocou o odre cheio de leite, perto de sua boca, na esperança dela poder tomá-lo 
quando acordasse.

<<Estou fazendo o que os espíritos me pediram – pensou o Drawfnar enquanto 
arrastava o bote até as águas, resignado. – Embora saiba que isso não nos poupará das 
guerras que nos assolarão no futuro. Mas o mistério do teu nascimento será sempre um 
mistério para todos... – o bote flutuava. A água chegava até o peito do Sacerdote. –
Serás capaz de encontrar tuas irmãs, pequenina?>>

O bote deslizou diante dele, e o soltou, deixando que a correnteza o levasse 
agora. Ficou apenas observando-o.

Quando o bote desapareceu de sua vista, em uma das curvas do rio, o Sacerdote 
saiu da água. Uma brisa fria passou por ele, fazendo-o arrepiar-se. Pegou a bolsa no 
chão e a colocou nas costas. Não pesava nada agora. Olhou para trás uma última vez. A 
Coroa de Chamas descia no céu, escondendo-se atrás de umas nuvens negras que 
haviam surgido de repente, escurecendo tudo ao redor por momentos.

<<Vai chover de novo>> - Deu de ombros.
Girou-se, dando as costas ao rio e começou a andar de volta para sua aldeia. 

Ainda tinha que enterrar o corpo de um bebê que nunca existiu. 
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