


O Rei definhava na cama, com cama, de cama: era mais um lençol 
branco manchado do que um homem. Seus dedos se mexiam sem 
parar, como hastes. Seus olhos eram mármore, rachados e cegos. Os 
ossos de sua face eram montanhas tentando romper as nuvens que 
eram sua pele.

O Rei estava morto; e o estava há quase um ano. Seu corpo 
reconhecia essa verdade e desejava somente entregar-se a ela — 
mas seu espírito recusava tal rendição. Então, a cada manhã, seus 
servos vinham e viravam-no — gentil e vagarosamente, como uma 
antiga peça de museu — para que mirasse pela janela e visse a vasta e 
próspera terra que comandava.

E o Rei chorava.

“De que adianta?”, ele dizia (ou não dizia, talvez? Sua voz, tão 
embargada pelos anos e pela memória, não era mais um instrumento 
humano, não mais produzia sons humanos), enquanto os servos 
concordavam e sorriam. “De que adianta?”, ele repetia, enquanto 
ofereciam-lhe o chá.

***

Era noite, alta madrugada, quando uma garota — pouco mais 
que uma criança — surgiu ao lado de sua cama. Ela o despertou 
de seu sono (um não sono, talvez? Seus olhos nunca se fechavam, 
simplesmente giravam, cegos e azuis, cegos e azuis, enquanto sua 
mente, uma serpente, consumia a si mesma), e seu odor o preencheu 
de empolgação e terror. Cheirava a juventude, pele macia e cópula; 
túmulos, terra revolvida e vermes.



Ele tentou falar, chamar seus guardas, mas, antes que conseguisse, a 
garota proferiu três palavras — “De que adianta?” — que forçaram um 
árduo sorriso em seus lábios. Ele apreciou aquela voz. Não continha 
nem ironia nem pena; simplesmente compreendia.

“Majestade”, a garota disse. “Existe um conto que precisa escutar. E, ao 
escutá-lo, não se tornará mais sábio. No entanto, talvez encontre a força 
necessária para encarar a morte.”

“Você é a morte?”
“Pouco provável.”
“Um espírito?”
“De certa forma.”
“Conte-me…”

Ela então o sentou (com menos cuidado que seus servos, mas com 
muito mais preocupação), arrumou seus travesseiros e tomou suas 
mãos esqueléticas nas dela. “Feche seus olhos cegos”, ordenou — e ele 
obedeceu. O Rei era, e soube disso no momento em que a garota o 
tocou, seu escravo. “O que vê?”

“Não vejo nada…”
“Espere.” 
“…somente sombras e engodos.”
“Espere.”

Então o velho Rei arfou enquanto um ar salgado preenchia suas 
narinas, enquanto o quebrar das ondas preenchia seus ouvidos, 
enquanto um infinito azul se erguia diante de si. “O mar”, ele gritou, 
maravilhado e humilde. “O mar…”

“Ótimo”, disse a garota. “Observe… e escute…”



O mar tornou-se sangue.

E o sangue entregou 
seus segredos.



Ela havia esperado por 
horas… febril e inquieta… 

empolgada pela 
expectativa.

No momento em que abriu de forma 
desajeitada a cesta de espinhos e seus seios 

intumesciam-se de leite, e enquanto 
levantava a pequena criatura que chorava 

em seus braços…

…ela compreendeu o que 
estivera aguardando.

“Encontrei uma coisa”, 
disse à Velha quando retornou 

à caverna.

EU SEI 
O QUE VOCÊ 
ENCONTROU.

ACHEI UMA CRI--

DISSE QUE 
SEI O QUE VOCÊ 

ENCONTROU!



POSSO FICAR 
COM ELE? AH, EU 
PRECISO FICAR 

COM ELE!

É O QUE 
QUER?

ENTÃO FIQUE. 
ALIMENTE-O. 

AME-O O MELHOR 
QUE PUDER.

MAIS DO 
QUE TUDO!

MAS SAIBA QUE 
ESSE PIRRALHO 

FEIO LHE FOI 
DADO…

…E UM DIA 
SERÁ TOMADO 

DE VOLTA.

UM DIA, MEU 
QUERIDO. MAS NÃO 

HOJE. TEMOS ANOS E 
ANOS E ANOS…



CHEGOU 
A HORA 
DE ELE 
PARTIR.

MAS TÃO CEDO?

EU NÃO 
O ENCONTREI 

ONTEM?

VOCÊ NÃO DISSE 
QUE EU PODERIA FICAR 

COM ELE ATÉ--

CHEGOU A 
HORA DE O MENINO 

PARTIR.

SIGAM-ME.



“Aonde está nos levando?” 
“Ao lugar ao qual ele pertence.” 

“Como você sabe 
que lugar é esse?” 

“Porque saber é o que faço.”

AONDE 
ESTÁ NOS 
LEVANDO?

ATÉ ALI.

AO MONASTÉRIO.



NÃO!

NÃO SEJA 
TOLA!

ELE É MEU FILHO! 

MEU!

NÃO VOU DEIXAR 
QUE O ENTREGUE  

ÀQUELES--

NÃO ESTÁ 
COM MEDO, 

NÃO É, 
MENINO?



O Menino nada disse, e nem 
se virou para olhar para 
sua mãe, chorando na neve. 
Simplesmente seguiu a Velha 
até a colina e se deixou guiar 
por sob um arco dourado, 
para dentro da escuridão.

“Fique aqui”, a Velha disse. 
Ela se foi, ele obedeceu.

Ele havia emergido 
das sombras para 
a luz e o calor; 
agora estava 
sendo devolvido 
às trevas.

O Menino 
aceitava isso.

E
 aguardou 

a luz 
retornar.


