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Quando nasci, o nome para o que eu era não existia. Chamaram-me 
ninfa, supondo que eu seria como a minha mãe, as minhas tias e 
milhares de primas. Sendo as menores das deusas menores, os nos-
sos poderes eram tão modestos que mal conseguiam assegurar as 
nossas eternidades. Falávamos aos peixes e alimentávamos flores, 
aliciávamos gotas das nuvens e sal das ondas. Aquela palavra, ninfa, 
determinava a duração e o fôlego dos nossos futuros. Na nossa lín-
gua, não significa apenas deusa, mas noiva.

A minha mãe era uma delas, uma náiade, guardiã das fontes e dos 
riachos. Atraíra a atenção do meu pai quando ele fora visitar a resi-
dência do seu próprio pai, Oceano. Hélio e Oceano comiam muitas 
vezes juntos, nesses tempos. Eram primos e tinham a mesma idade, 
embora não parecessem. O meu pai brilhava como bronze acabado 
de forjar, ao passo que Oceano tinha nascido com olhos lacrimejan-
tes e uma barba branca até ao regaço. Contudo, nasceram ambos 
Titãs, e preferiam a companhia um do outro à daqueles deuses mais 
novos no Olimpo que não tinham assistido à formação do mundo.

O palácio de Oceano era uma maravilha assombrosa, encas-
trado nas profundezas rochosas da Terra. Tinha átrios dourados com 
grandes colunas e pavimentos de pedra amaciados por séculos de 
pés divinos. Em todas as divisões se ouvia o som ténue do rio  
de Oceano, fonte das águas doces do mundo, tão escuro que não se 
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conseguia dizer onde terminava a água e começava o leito rochoso. 
Nas suas margens crescia erva e flores de um cinzento suave, e tam-
bém os incontáveis filhos de Oceano, náiades, ninfas e deuses dos 
rios. Ágeis como lontras, rindo, os rostos iluminados contra o céu 
crepuscular, passavam taças douradas entre si e lutavam, fazendo 
jogos de amor. No meio deles, ofuscando toda aquela beleza impo-
luta, encontrava-se a minha mãe.

O seu cabelo era de um castanho quente, cada madeixa tão lus-
trosa que parecia iluminada desde o interior. Deve ter sentido o olhar 
do meu pai, quente como a rajada de uma fogueira. Vejo-a compor a 
veste para que cubra apenas os ombros. Vejo-a mergulhar os dedos, 
a brilhar, na água. Vi-a fazer milhares destes truques milhares de 
vezes. O meu pai sucumbia sempre. Acreditava que a ordem natural 
do mundo se destinava a lhe agradar.

— Quem é aquela? — perguntou o meu pai a Oceano.
Oceano já tinha muitos netos de olhos dourados dados pelo 

meu pai, e gostava de pensar em ter mais.
— A minha filha Perseide. É tua, se a quiseres.
No dia seguinte, o meu pai encontrou-a junto da sua fonte, no 

mundo superior. Era um local belo, pejado de narcisos de grandes 
corolas, com uma abóbada de ramos de carvalho. Não havia lama 
nem rãs escorregadias — só seixos limpos e redondos que davam 
lugar à erva. Até o meu pai, que não prestava grande atenção às artes 
subtis das ninfas, admirou o cenário.

A minha mãe sabia que ele viria. Era frágil, mas astuta, com 
um espírito como uma enguia de dentes afiados. Via onde estava o 
caminho para o poder para alguém como ela, e não era em bastardos 
e cambalhotas à beira-rio. Quando ele se apresentou à sua frente, 
vestido de toda a sua glória, ela riu-se dele.

— Dormir contigo? E porque o faria?
O meu pai, claro está, poderia ter tomado o que queria. Mas 

Hélio vangloriava-se de todas as mulheres desejarem ir para a cama 
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consigo, tanto escravas como deusas. Dos seus altares erguia-se o 
fumo da prova, em oferendas de mães de ventres fecundos e bastar-
dos felizes.

— É casamento — disse-lhe ela — ou nada. E, se for casa-
mento, com uma condição: podes ter as mulheres que quiseres nos 
campos, mas não trarás nenhuma para casa, pois só eu reinarei nos 
teus salões.

Condições, restrições. Aquilo era novidade para o meu pai, e 
aos deuses nada agrada mais do que novidades.

— Negócio fechado — disse ele, e deu-lhe um colar para selar o 
acordo, um colar que ele próprio fizera, uma fiada de contas do mais 
raro âmbar. Mais tarde, quando eu nasci, ele deu-lhe um segundo 
colar, e mais um a cada um dos meus três irmãos. Não sei o que 
lhe era mais caro: as próprias contas luminosas ou a inveja das suas 
irmãs quando as usava. Penso que teria continuado a colecioná-los 
por toda a eternidade até penderem do seu pescoço como o arreio de 
um boi, se os deuses não a tivessem impedido. Na altura já sabiam 
o que nós os quatro éramos. «Podes ter outros filhos», disseram-lhe, 
«mas não dele.» Mas os outros maridos não ofereciam contas de 
âmbar. Foi a única vez que a vi chorar.

No meu nascimento, uma tia — poupo-vos ao seu nome porque 
a minha história está cheia de tias — lavou-me e embrulhou-me em 
panos. Outra ocupou-se da minha mãe, pintando de novo os seus 
lábios de vermelho, penteando-a com pentes de marfim. Uma ter-
ceira foi à porta e deixou entrar o meu pai.

— Menina — disse-lhe a minha mãe, franzindo o nariz.
Mas o meu pai não se importava de ter filhas, que eram de tem-

peramento dócil e douradas como a primeira prensa das azeitonas.  
Os homens e os deuses pagavam cara a hipótese de terem uma prole 
do seu sangue, e dizia-se que o tesouro do meu pai rivalizava com o do 
próprio rei dos deuses. Pousou a mão na minha cabeça, numa bênção.
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— Fará um bom casamento — disse ele.
— Quão bom? — quis saber a minha mãe. Aquilo podia ser 

uma consolação, eu ser trocada por algo melhor.
O meu pai refletiu, afagando os meus poucos cabelos, exami-

nando os meus olhos e os traços do meu rosto.
— Um príncipe, creio.
— Um príncipe? — repetiu a minha mãe. — Não estás a pensar 

num mortal, não?
A repugnância era visível no seu rosto. Uma vez, quando era 

pequena, perguntei como eram os mortais. O meu pai respondeu: 
«Podes dizer que têm a nossa forma, mas apenas como o verme tem 
a forma da baleia.»

A minha mãe fora mais simples: «Como sacos selvagens de 
carne podre.»

— Vai com certeza casar-se com um filho de Zeus — insistiu 
a minha mãe. Imaginara-se já em banquetes no Olimpo, sentada à 
direita da rainha Hera.

— Não. Tem o cabelo malhado como um lince. E o queixo.  
É afiado de uma forma pouco agradável.

A minha mãe não discutiu mais. Como todos, conhecia as histó-
rias do génio de Hélio quando se irava. «Por muito que brilhe como 
ouro, não te esqueças do seu fogo.»

Ergueu-se. A barriga desaparecera, a cintura readquirira a graça, 
as maçãs do rosto frescas e de um rosado virginal. A nossa espécie 
sempre recuperou depressa, mas ela era ainda mais rápida, uma das 
filhas de Oceano que produzia filhos como ovas.

— Anda — disse ela. — Vamos fazer um melhor.

Cresci rapidamente. A minha tenra infância foi uma questão de 
horas, os primeiros passos alguns momentos depois. Uma das tias 
ficou, esperando obter favores da minha mãe, e deu-me o nome de 
Circe, que significa «falcão», por causa dos meus olhos amarelos e 
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do som agudo, estranho, do meu choro. Mas quando ela percebeu 
que a minha mãe reparava tanto nos seus serviços como no chão que 
pisava, desapareceu.

— Mãe — disse eu —, a tia foi-se embora.
A minha mãe não respondeu. O meu pai já partira para o seu 

carro no céu e ela entrançava o cabelo com flores, preparando-
-se para partir também, através dos caminhos secretos da água, 
para se juntar às irmãs nas margens relvadas dos rios. Eu poderia 
tê-la seguido, mas se o fizesse teria de ficar todo o dia sentada aos 
pés das minhas tias, enquanto elas murmuravam sobre coisas que 
não me interessavam e eu não conseguia compreender. Por isso,  
fiquei.

Os salões do meu pai eram escuros e silenciosos. O seu palácio 
era vizinho do de Oceano, encravado na rocha, e as paredes eram 
feitas de obsidiana polida. Porque não? Poderiam ser de qualquer 
coisa no mundo, mármore cor de sangue do Egito ou bálsamo da 
Arábia — bastava o meu pai desejá-lo. Mas ele gostava da forma 
como a obsidiana refletia a sua luz, a forma como as superfícies 
polidas se inflamavam à sua passagem. Claro que não pensara em 
como ficariam escuras na sua ausência. O meu pai nunca conseguiu 
imaginar o mundo sem ele.

Nessas alturas, eu podia fazer o que desejasse: acender um 
archote e ver as chamas escuras perseguirem-me; deitar-me no chão 
macio de terra e escavar pequenos buracos na sua superfície com os 
dedos. Não havia larvas nem vermes, e eu não sabia sentir a falta 
deles. Nada vivia naqueles salões além de nós.

Quando o meu pai regressava, à noite, o chão fremia como o 
flanco de um cavalo, e os buracos que eu abrira reparavam-se por 
si. Um momento depois chegava a minha mãe, a cheirar a flores. 
Corria a saudá-lo e ele deixava-a pendurar-se ao seu pescoço, acei-
tava vinho, ia para a sua grande cadeira de prata. Eu seguia no seu 
encalço. «Bem-vindo a casa, Pai, bem-vindo a casa.»
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Enquanto bebia o seu vinho, jogava damas. Ninguém estava 
autorizado a jogar com ele. Colocava as pedras, virava o tabuleiro, 
colocava novas pedras. A minha mãe ensopava a voz em mel:

— Não vens deitar-te, meu amor?
Girava lentamente à sua frente, exibindo a sua figura exube-

rante como se estivesse a assar num espeto. A maior parte das vezes 
ele abandonava o jogo nessa altura, mas às vezes não o fazia, e essas 
eram as minhas ocasiões favoritas, pois a minha mãe desaparecia 
batendo com a porta de madeira de mirra atrás de si.

Aos pés do meu pai, todo o mundo era feito de ouro. A luz 
vinha de todo o lado ao mesmo tempo, a sua pele amarela, os olhos 
cintilantes, o brilho brônzeo do seu cabelo. A sua carne era quente 
como uma braseira e eu encostava-me a ele tanto quanto me permi-
tia, como um lagarto se encosta às pedras ao meio-dia. A minha tia 
tinha dito que alguns deuses menores quase não conseguiam supor-
tar olhar para ele, mas eu era sua filha, sangue do seu sangue, e 
olhava tanto para o seu rosto que quando desviava o olhar as suas 
feições permaneciam impressas na minha visão, refletindo nos pavi-
mentos, nas paredes brilhantes e nas mesas entalhadas, e mesmo na 
minha pele.

— O que aconteceria se um mortal te visse em toda a tua gló-
ria? — perguntei-lhe.

— Seria reduzido a cinzas num segundo.
— E se um mortal me visse?
O meu pai sorriu. Ouvi as pedras das damas moverem-se, o som 

familiar do mármore sobre a madeira.
— O mortal considerar-se-ia afortunado.
— Eu não o queimaria?
— Claro que não.
— Mas os meus olhos são como os teus.
— Não — disse ele. — Olha. — Fitou um tronco ao lado da 

lareira. Este tornou-se incandescente e depois, entre labaredas, ficou 



15

CAPÍTULO 1

reduzido a um monte de cinzas no chão. — E este é o menor dos 
meus poderes. Consegues fazer o mesmo?

Fitei toda a noite os outros troncos. Não conseguia.

Nasceu a minha irmã, e o meu irmão pouco tempo depois. Não 
consigo dizer quanto depois, exatamente. Os dias divinos caem 
como água numa cascata e eu não aprendi ainda o truque humano 
para os contar. Poderão pensar que o meu pai deveria ter-nos ensi-
nado melhor, pois ele, afinal, conhece todas as alvoradas. Mas ele 
próprio chamava «gémeos» à minha irmã e ao meu irmão. É ver-
dade que desde o nascimento do meu irmão se tornaram inseparáveis 
como martas. O meu pai abençoou ambos com uma mão.

— Tu — disse ele à minha luminosa irmã Pasífae — casar-te-ás 
com um filho eterno de Zeus. — Usou a sua voz de profecia, aquela 
que dava conta de certezas futuras. A minha mãe iluminou-se ao 
escutar aquilo, pensando nas vestes que envergaria nos banquetes 
de Zeus.

— E tu... — disse ele ao meu irmão na sua voz habitual, sonora, 
clara como uma manhã de verão. — Todos os filhos lançam luz sobre 
as mães. — A minha mãe ficou satisfeita ao ouvir isto e considerou-o 
uma permissão para lhe dar o nome. Escolheu Perses, em homena-
gem a si própria.

Sendo os dois espertos, depressa perceberam como eram as 
coisas. Adoravam escarnecer de mim por trás das suas patas de 
arminhos.

— Os olhos dela são amarelos como mijo. A voz dela é guin-
chenta como a de um mocho. Chama-se Falcão, mas podia chamar-
-se Bode, por ser tão feia.

Estas foram as primeiras tentativas de ofensa, ainda toscas, mas 
foram-se refinando de dia para dia. Aprendi a evitá-los e eles depressa 
encontraram diversão melhor entre as jovens náiades e os senhores 
dos rios nos salões de Oceano. Quando a minha mãe ia a casa das 
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irmãs, eles seguiam-na e estendiam o seu domínio a todos os primos 
obedientes, hipnotizados como vairões à frente da boca de um lúcio. 
Conceberam uma centena de jogos para atormentar os adversários. 
«Anda cá, Mélia», chamavam eles. «Agora é moda no Olimpo cortar 
o cabelo pelo pescoço. Como é que encontrarás marido, se não nos 
deixares cortá-lo?» Quando Mélia viu o seu cabelo cortado como 
um ouriço-cacheiro e chorou, eles riram-se até as cavernas ecoarem 
a sua hilaridade.

Eu deixava-os à vontade. Preferia os salões silenciosos do meu 
pai e passava todos os momentos que podia aos pés dele. Um dia, 
talvez como recompensa, ele ofereceu-se para me levar a visitar a 
sua manada sagrada de vacas. Isto era uma grande honra, pois que-
ria dizer que poderia ir no seu carro de ouro e ver os animais que 
eram motivo de inveja de todos os deuses, cinquenta bezerras de 
um branco puro que lhe maravilhavam o olhar no seu trajeto diário 
sobre a Terra. Inclinei-me sobre o lado do carro, coberto de joias, 
e observei, maravilhada, a terra a passar debaixo de mim: o verde 
intenso das florestas, o contorno irregular das montanhas e o vasto 
azul do oceano. Procurei os mortais, mas estávamos demasiado alto 
para os ver.

A manada vivia na ilha verde de Trinácria e era apascentada 
por duas das minhas meias-irmãs. Quando chegámos, elas correram 
de imediato para o meu pai e penduraram-se no seu pescoço entre 
exclamações. De todos os filhos belos do meu pai, elas estavam 
entre as mais belas, com pele e cabelo semelhantes a ouro fundido. 
Lampécia e Faetusa eram os seus nomes. Radiante e Brilhante.

— E quem é que trouxeste contigo?
— Deve ser uma das filhas de Perseide, olha para os olhos dela.
— Claro! — Lampécia, acho que foi Lampécia, acariciou o 

meu cabelo. — Querida, não tens de te preocupar com os teus olhos. 
Nada, mesmo. A tua mãe é muito bonita, mas nunca foi forte.

— Os meus olhos são como os vossos — disse eu.
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— Que querida! Não, linda, os nossos são brilhantes como fogo 
e o nosso cabelo é como sol na água.

— Fazes bem em trazer o teu numa trança — disse Faetusa. 
— As madeixas castanhas não parecem tão mal, assim. É pena não 
conseguires disfarçar a voz da mesma maneira.

— Podia nunca mais falar. Isso resultaria, não resultaria, irmã?
— Resultaria, na verdade. — Sorriram. — Vamos ver as vacas?
Eu nunca tinha visto uma vaca, de tipo nenhum, mas isso não 

interessava: os animais eram tão obviamente belos que não pre-
cisava de termo de comparação. A sua pelagem era branca como 
pétalas de lírio e tinham os olhos meigos e com longas pestanas.  
Os chifres tinham sido banhados a ouro — aquilo fora obra das minhas 
irmãs — e, quando se inclinavam para pastar, os pescoços moviam-
-se como bailarinas. À luz poente, os dorsos tinham um brilho suave.

— Oh! — exclamei. — Posso tocar numa?
— Não — disse o meu pai.
— Vamos dizer-te os nomes delas. Esta é Cara-branca e aquela 

é Olhos-brilhantes. Aquela é Querida. Ali estão a Menina-bonita e a 
Bela, a Chifre-dourado e a Brilhante. Ali está a Querida e ali...

— Já tinhas dito a Querida — interrompi. — Disseste que 
aquela era a Querida. — Apontei para uma das vacas que ruminava 
tranquilamente.

As minhas irmãs entreolharam-se e depois olharam para o meu 
pai, num único relance dourado. Mas ele estava a contemplar as 
vacas numa glória abstrata.

— Deves estar a fazer confusão — disseram. — Esta que aca-
bámos de dizer é que é a Querida. E esta é a Estrela-brilhante, esta 
é a Flamejante e...

— O que é isto? Uma crosta na Bela? — disse o meu pai.
As minhas irmãs desdobraram-se de imediato em atenções.
— Que crosta? Oh, não pode ser! Oh, sua Bonita feia, mago-

aste-te. Oh, que coisa feia, teres-te magoado!
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Aproximei-me para ver. Era uma crosta muito pequena, mais 
pequena que a unha do meu dedo mínimo, mas o meu pai tinha o 
sobrolho franzido.

— Que isto esteja resolvido amanhã.
As minhas irmãs balouçaram as cabeças.
— Claro, claro. Lamentamos muito.
Entrámos de novo no carro e o meu pai tomou as rédeas de pon-

tas prateadas. As minhas irmãs enviaram os últimos beijos nas pontas 
dos dedos e depois os cavalos saltaram, levando-nos pelo céu. Viam-
-se já as primeiras constelações a surgirem na luz que morria.

Lembrei-me de uma vez o meu pai me dizer que havia na Terra 
homens chamados astrónomos cuja função era registar o seu nasci-
mento e poente. Eram tidos em grande consideração pelos outros 
mortais, mantidos em palácios como conselheiros de reis, mas às 
vezes o meu pai demorava-se a fazer uma coisa ou outra e lançava 
os cálculos deles ao desespero. Nessas alturas, os astrónomos eram 
levados perante os reis que serviam e mortos, acusados de fraude. O 
meu pai sorrira, quando me contou. Era o que mereciam, disse ele. 
Hélio, o Sol, não se vergava a vontade nenhuma além da sua e nin-
guém lhe poderia dizer o que fazer.

— Pai — dissera eu naquele dia —, já estamos tão atrasados 
que matem astrónomos?

— Estamos — respondeu ele, sacudindo as rédeas. Os cavalos 
aumentaram a velocidade e o mundo passou a ser uma mancha sob 
nós, as sombras da noite a subirem dos limites do oceano. Não olhei. 
Sentia um aperto no peito, como quando se torce roupa acabada 
de lavar. Estava a pensar nos astrónomos. Imaginava-os, pequenos 
como vermes, derrotados e vergados. «Por favor», suplicavam eles, 
postos sobre os seus joelhos ossudos, «a culpa não é nossa, foi o 
próprio Sol que se atrasou.»

«O Sol nunca se atrasa», respondiam os reis dos seus tronos. 
«Dizer isso é uma blasfémia, tens de morrer!» E, assim, os macha-
dos caíam e dividiam em dois aqueles homens suplicantes.
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— Pai — disse —, sinto-me esquisita.
— Estás com fome — respondeu ele. — Já passa da hora do 

banquete. As tuas irmãs deviam ter vergonha por nos atrasarem.
Comi bem ao jantar e, no entanto, a sensação não desapare-

ceu. Devia estar com uma expressão estranha, pois Perses e Pasífae 
começaram a zombar do seu canapé.

— Engoliste um sapo?
— Não — respondi.
Isto apenas os fez rir mais, esfregando um no outro os seus 

membros envoltos em panos como serpentes a polirem as escamas. 
A minha irmã disse:

— E como eram as bezerras douradas do nosso pai?
— Belas.
Perses riu-se.
— Ela não sabe! Já viste alguém mais estúpido?
— Nunca — disse a minha irmã.
Eu não devia ter perguntado, mas ainda vagueava nos meus 

pensamentos, vendo aqueles corpos decepados espalhados sobre 
chãos de mármore.

— O que é que não sei?
A cara perfeita de marta, da minha irmã.
— Que ele as fode, claro. É assim que faz novas. Transforma-se 

num touro e reproduz-se com as mais novas, e cozinha as que ficam 
velhas. É por isso que todos pensam que elas são imortais.

— Não faz nada disso.
Eles uivaram, apontando para o meu rosto vermelho. O som 

atraiu a minha mãe. Ela adorava as piadas dos meus irmãos.
— Estávamos a contar à Circe das vacas — explicou o meu 

irmão. — Ela não sabia.
O riso da minha mãe, cristalino como água sobre seixos.
— Estúpida Circe.
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Eram assim os meus anos, nessa altura. Gostaria de dizer que 
durante todo aquele tempo esperava sair dali, mas a verdade é  
que me acomodei, acreditando que aquela desventura era tudo o que 
havia, até ao fim dos dias.


