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A ideia original e inicial para esta história foi con-

cebida em julho de 2014. Ela ganhou tração e con-

tornos definitivos em outubro, e sua primeira ver-

são foi escrita em fevereiro e março de 2015. O 

texto atual e final, aperfeiçoado, foi consolidado 

em abril de 2016, com pequenas e constantes alte-

rações até a sua publicação. 

A este tempo entre tempos eu devo este livro, que 

a ele, portanto, é dedicado. 







Ceridwen apresenta um Glossário interativo, para 

facilitar a leitura. A maior parte das palavras em 

itálico, se clicada, conduz à sua respectiva entrada 

no Glossário. Dispor o cursor à esquerda ou 

abaixo da primeira letra da palavra abre uma caixa 

de texto com as mesmas informações. Além do 

Índice automático do formato .pdf, clicar em 

qualquer um dos títulos no Sumário leva o (a) 

leitor (a) ao respectivo capítulo, e clicar em 

qualquer título de capítulo leva de volta ao 

Sumário.

Ceridwen deve ser lida, preferencialmente, no 

Adobe Acrobat Reader. Não há garantias de que 

todos os recursos acima elencados funcionarão 

em outros visualizadores.



I can listen no longer in silence. 

I must speak to you 

by such means as are within my reach. 

Unjust I may have been, 

weak and resentful I have been, 

but never inconstant. 

You alone have brought me to Bath. 

For you alone I think and plan1. 

Frederick Wentworth, Persuasion (Jane Austen). 

1 Eu não posso mais escutar em silêncio / Eu devo falar contigo / 
por tais meios que estão ao meu alcance / Injusto eu talvez tenha 
sido / fraco e ressentido eu tenho sido / mas nunca inconstante / 
Tão somente você me trouxe a Bath / Por você apenas eu penso e 
traço 





	   13	  

Cailleach Bheurach 
 

 
 Often the solitary one 

finds grace for himself 
the mercy of the Lord, 

Although he, sorry-hearted, 
must for a long time 

move by row 
along the waterways, 
along the ice-cold sea 

tread the paths of exile2 
 

The Wanderer 
 
 

Como um pequeno quadro eternizado no canto 
de uma tapeçaria que se dissolve no correr dos anos, 
dos reis e das eras, a embarcação balançava ao sabor 
furioso das águas de Salacia. Era um fantoche no jo-
guete apaixonado das ondas e das marés infinitas que a 
beijavam e envolviam incessantemente, sem conceder 
nenhuma trégua. O saxão desistiu de tentar governar o 
cyuli que girava sem rumo nem controle, e, erguendo-
se o melhor que podia sobre as tábuas rangentes, dei-
xou que os gritos escapassem de seus pulmões cansa-
dos. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 O solitário, frequentemente / encontra graça para si / a misericórdia do 
Deus / ele, contudo, coração miserável / deve por um longo tempo / 
mover-se a remos / ao longo dos canais / ao longo do mar gelado / tri-
lhando as trilhas do exílio [The Wanderer. The Exeter Book]. 

Inserted Text
Salacia: Salacia é uma das consortes de Netuno, uma entidade divina menor que representa algumas das características do Deus. Ela corresponde ao aspecto das águas furiosas e violentas dos Oceanos, assim como à paixão desmedida e luxuriosa conectada à virilidade do Deus. Em outra perspectiva, quase inversa, ela é considerada esposa de Netuno e ligada à calma dos mares e das águas.

Inserted Text
Cyuli: É o nome saxão dado a um tipo específico de embarcação utilizado tanto para a guerra, quanto para transporte e comércio. Eram semelhantes aos navios vikings chamados de karve, ainda que possivelmente um pouco menores. 


Inserted Text
Cyuli: É o nome saxão dado a um tipo específico de embarcação utilizado tanto para a guerra, quanto para transporte e comércio. Eram semelhantes aos navios vikings chamados de karve, ainda que possivelmente um pouco menores. 


Inserted Text
Salacia: Salacia é uma das consortes de Netuno, uma entidade divina menor que representa algumas das características do Deus. Ela corresponde ao aspecto das águas furiosas e violentas dos Oceanos, assim como à paixão desmedida e luxuriosa conectada à virilidade do Deus. Em outra perspectiva, quase inversa, ela é considerada esposa de Netuno e ligada à calma dos mares e das águas.
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Netuno! Os vagalhões que emanam da sua fúria não pene-
tram meu corpo! O sal grosso que carrega cada gota 

d’água não arde minha carne! O seu hálito que tudo en-
volve não me fará desfalecer, nem adormecer. 

Netuno! Você que se delicia em preservar as embarcações 
audaciosas e as afasta dos perigos dos mares tormento-

sos, torne estas águas suaves e plácidas; atenda meus vo-
tos com bom conselho, e não permita que minhas palavras 

sejam afogadas pelas ondas ribombantes! 

Netuno! Por tal conselho, que já me dá na cólera da sua 
tempestade, três cavalos meus tornam-se seus. Que Tiw 

seja minha testemunha! 

Ele não pôde impedir que as cordas e os remos 
que tentara em vão controlar dançassem ao ritmo da 
vontade do Deus. Encolheu-se no raso convés e con-
templou o Dragonete Branco do Westseaxna Rīce cos-
turado na vela de lã que se desfraldava e rasgava, cor-
tada pela ventania sem fim. Deliberadamente a deixara 
aberta em submissão às intempéries sacras. Recuperara 
o cyuli nas enseadas perto de Abona, em um pequeno
acampamento de piratas jutos que provavelmente o
haviam roubado do clã Gewisse, ou de alguma outra das
tribos saxãs. Sem ser notado pelos guerreiros, bêbados
após um saque bem sucedido, lançou-se rapidamente
nas águas de Môr Sabrina e em pouco tempo ganhara
oceano aberto. A partir de então circundara à distância
as terras de Cymru em direção ao norte. Passara tempo
demais escondendo-se nos pântanos e nas escarpas es-
quecidas e abandonadas. Longamente suprimira-se do
mundo e dos homens, e, mais longamente ainda, su-

Inserted Text
Abona: Pequeno porto romano localizado na enseada do Rio Avon, na região de Bristol.



Inserted Text
Cymru: Nome galês para Gales.


Inserted Text
Cyuli: É o nome saxão dado a um tipo específico de embarcação utilizado tanto para a guerra, quanto para transporte e comércio. Eram semelhantes aos navios vikings chamados de karve, ainda que possivelmente um pouco menores. 


Inserted Text
Dragonete Branco: O símbolo do dragão branco, na mitologia galesa, associa-se aos invasores saxões inimigos, e, em especial, aos saxões do Reino de Wessex, principal responsável pela derrocada da presença “brythonica” em territórios além de Gales, Devon e Cornualha. Ele se opõe ao Dragão Vermelho de Gales e dos “brythonicos”, e se relaciona à lenda de Dinas Emrys e de Merlin e Arthur.


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Jutos: Um dos povos germânicos que, juntos dos saxões e dos anglos, invadiram as Ilhas Britânicas pouco tempo após (ou simultaneamente) à retirada do Império Romano da região.


Inserted Text
Môr Sabrina: Possível forma de nomear o Canal de Bristol (como Mar de Sabrina), tradicionalmente associado ao Rio Severn. Sabrina é o nome romano do curso em questão, provavelmente derivado do termo céltico sabrinn-â. Sabrina é tanto uma ninfa que se afogou no rio quanto a Deusa de suas águas. 


Inserted Text
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.


Inserted Text
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.


Inserted Text
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.


Inserted Text
Tiw: Trata-se do Deus saxão da guerra, similar ao Marte romano. Tuesday, terça-feira em inglês, possivelmente deriva de Tiw. Há registros de enterros de cavalos feitos em homenagem a Tiw, tanto como oferendas quanto em túmulos de guerreiros importantes. Na zona de influência religiosa germânica mais ampla, Tiw foi em algum momento um dos Deuses principais, sendo eventualmente substituído por Wóden/Odin.


Inserted Text
Westseaxna Rīce: É o nome saxão para o Reino de Wessex, que, a partir de sua expansão sobre territórios “brythonicos”, eventualmente tornou-se o mais importante dos reinos ingleses anteriores à invasão normanda. Foram os grandes rivais do Reino bretão de Dumnonnia e dos “brythonicos” em geral, e, na perspectiva da narrativa, do próprio Rei Arthur.




	   15	  

primira-se de si mesmo. Mas, finalmente, encontrara-
se um curso reto. 
 
 Sobre as ondas congeladas ele trilhava rumo a 
lugar nenhum. 
  
 Aprendera a navegar ainda menino com o avô, 
seu tateante professor, já que o pai passava a maior par-
te do tempo no mercado em Corinium, ausente da famí-
lia e de casa. Juntos, cruzavam o Rio Corin, faziam lon-
gas e perigosas viagens até enseadas distantes e esque-
cidas, atravessando o refluxo das amplas marés eleva-
das, onde as artes do mar podiam ser ensinadas a uma 
criança inquieta. Desde aquela época o avô cantava o 
soturno perigo do estandarte do Dragonete Alvo, já 
que outrora, na juventude, guerreara e matara sob seu 
resplandecente pálio.  
 
 O casco rangia e dobrava-se medonhamente, 
mas o saxão limitou-se a fechar os olhos e relembrar a 
figura do avô. No final, prostrado sobre o tapume de 
madeira e palha, o velho cego insistia que vivera mais 
de sessenta anos corridos. Não podia ser verdade, era 
certamente apenas mais uma de suas infindáveis estó-
rias. Ninguém podia ser tão velho. Mas ainda assim ele 
contava e recontava sobre como seu próprio pai havia 
morrido na Batalha de Natanleod, e como ele mesmo 
havia lutado sob o comando de Cerdic e de Cynric,  em 
Mons Badonicus, nos arredores verdejantes de Aquae 
Sulis. 
 
 Por mais que tudo talvez não passasse de fanta-
sia, o velho jurava que o branco fundo de seus olhos 

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]



Inserted Text
Batalha de Mons Badonicus: Batalha lendária ocorrida entre as forças do Rei Arthur e os saxões de Cerdic e Cynric, por volta de 517 d.c., nas proximidades de Aquae Sulis. Conta-se que em uma única carga vitoriosa Arthur teria liquidado solitariamente em torno de mil inimigos. A vitória em Mons Badonicus (Monte Badon) marcaria, dessa forma, o início da era de ouro de Camelot e do reinado de Arthur Pendragon.


Inserted Text
Batalha de Natanleod: Conforme narrado na Crônica Anglo-Saxã, um Rei “brythonico” chamado Natanleod e seus cinco mil homens teriam sido derrotados, em 508 d.c., por Cerdic e Cynric nas proximidades do pântano de Netley, em Hampshire. Algum tolo rival de Arthur, certamente.


Inserted Text
Cerdic e Cynric: Supostamente pai e filho, foram os saxões Gewisse que, por volta de 495 d.c., fundaram o Reino que viria a se tornar Wessex.


Inserted Text
Corinium (Corinium Dobunnorum): Nome romano para a cidade de Cirencester, às margens do Rio Corin (Churn). Durante a ocupação romana foi a capital da província de Britannia Prima, uma grande cidade dotada de Fórum,  Villas, Basílica e Anfiteatro. Em seu centro havia um pilar consagrado ao Deus Júpiter, e, tradicionalmente, considerava-se que a cidade era protegida por Três Matres, Deusas responsáveis por garantir sua segurança e bem-estar.  


Inserted Text
Dragonete Branco: O símbolo do dragão branco, na mitologia galesa, associa-se aos invasores saxões inimigos, e, em especial, aos saxões do Reino de Wessex, principal responsável pela derrocada da presença “brythonica” em territórios além de Gales, Devon e Cornualha. Ele se opõe ao Dragão Vermelho de Gales e dos “brythonicos”, e se relaciona à lenda de Dinas Emrys e de Merlin e Arthur.


Inserted Text
Rio Corin: Atual Rio Churn, próximo a Corinium (Cirencester).
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doentes era o corte dourado do brilho intenso da Cali-
burnus, brandida violentamente sob os céus luminosos 
pelas mãos vingativas de Artorīgios Pen y Ddraig, o Ur-
so-Rei dos brythonicos. Desde então, divisava apenas 
espectros tortos e fugidios sob o bruxulear das pálpe-
bras feridas. Mas não se lamentava. 
 
 O saxão cruzou os braços e suspirou enquanto 
aguardava que Netuno ouvisse. Era verdade, de todo 
modo, que seu avô saxão vivia há muito tempo em Gle-
vum. Segundo mais uma de suas estórias, fora captura-
do como escravo logo após a derrota na Batalha de 
Mons Badonicus, durante a desesperada fuga em massa 
dos poucos sobreviventes saxões de volta para Cerdice-
sora. Nenhum dos companheiros antigos, nem mesmo 
parentes, dignara-se a auxiliá-lo na travessia. Gabava-se 
que por ser forte como um touro, e saudável como um 
cavalo, valeria muita prata, mas por conta da vista ar-
ruinada terminara relegado ao papel humilhante de es-
cravo doméstico. 
 
 O avô nunca parava de falar, nunca punha fim à 
torrente interminável de memórias que narrava ao ne-
to. Sua atitude era ingênua mas firme, nada em seus 
contos era verdadeiramente ruim, pelo contrário, de 
algum modo tudo sempre terminava bem – tudo era 
reto. O saxão o invejava profundamente. Um belo Beal-
taine, o avô repetia sempre, caíra nas graças da viúva 
Digde, que por estranha conduta o seduzira naquela 
noite mesmo. Ela fez questão de comprar sua manu-
missão e libertá-lo antes que fossem morar juntos. 
Apesar da idade, e dos sulcos marcados de sua face co-
berta de rugas, ela era desejável – e foi a mãe de seu 

Inserted Text
Artorīgios Pen y Ddraig: Nome latinizado do Rei Arthur Pendragon, cuja significação relaciona-se a ursos e dragões, especialmente à ideia de Urso-Rei e de Dragão-Chefe.


Inserted Text
Batalha de Mons Badonicus: Batalha lendária ocorrida entre as forças do Rei Arthur e os saxões de Cerdic e Cynric, por volta de 517 d.c., nas proximidades de Aquae Sulis. Conta-se que em uma única carga vitoriosa Arthur teria liquidado solitariamente em torno de mil inimigos. A vitória em Mons Badonicus (Monte Badon) marcaria, dessa forma, o início da era de ouro de Camelot e do reinado de Arthur Pendragon.


Inserted Text
Bealtaine: Forma céltica para o tradicional feriado de Beltane. Ocorre em 1º de Maio, a meio termo entre o equinócio da primavera e o solstício de verão. As comemorações marcam o princípio do verão, e comumente se relacionam a purificação, fogo, renovação e até mesmo aos Aes Sídhe, que encontram alguma facilidade para entrar no mundo dos homens nessa data (mas não tanta facilidade quanto no Samhain).


Inserted Text
Caliburnus: Nome latino para a espada Excalibur, dada pela Dama do Lago – Nimue, a Arthur. Uma de suas principais propriedades seria a de cegar os inimigos que olhassem diretamente para sua lâmina ao refletir o Sol.


Inserted Text
Caliburnus: Nome latino para a espada Excalibur, dada pela Dama do Lago – Nimue, a Arthur. Uma de suas principais propriedades seria a de cegar os inimigos que olhassem diretamente para sua lâmina ao refletir o Sol.


Inserted Text
Cerdicesora: Supõe-se que tenha sido a capital dos invasores saxões comandados por Cerdic e Cynric. Corresponderia à atual cidade de Calshot.


Inserted Text
Cerdicesora: Supõe-se que tenha sido a capital dos invasores saxões comandados por Cerdic e Cynric. Corresponderia à atual cidade de Calshot.


Inserted Text
Digde: Nome da personagem do poema irlandês The Lament of the Old Woman of Beare. Segue abaixo uma versão moderna proposta por Gerard Murphy:

Ebb-tide has come to me as to the sea; 
old age makes me yellow; 
though I may grieve thereat, 
it approaches its food joyfully.

I am Buí, the Old Woman of Beare; 
I used to wear a smock that was ever-renewed; 
today it has befallen me, by reason of my mean estate, 
that I could not have even a cast-off smock to wear.

It is riches 
you love, and not people; 
as for us, when we lived, 
it was people we loved.

Beloved were the people 
whose plains we ride over; 
well did we fare among them, 
and they boasted little thereafter.

Today indeed you are good at claiming,
and you are not lavish in granting the claim; 
though it is little you bestow, 
greatly do you boast.

Swift chariots 
and steeds that carried off the prize, 
there has been, for a time, a flood of them: 
a blessing on the King who has granted them!

My body, full of bitterness, 
seeks to go to a dwelling where it is known (?): 
when the Son of God deems it time, 
let Him come to carry off His deposit.

When my arms are seen, 
all bony and thin!
-the craft they used to practise was pleasant: 
they used to be about glorious kings.

When my arms are seen, 
all bony and thin, 
they are not, I declare,
worth raising around comely youths.

The maidens are joyful 
when they reach May-day; 
grief is more fitting for me: 
I am not only miserable, but an old woman.

I speak no honied words; 
no wethers are killed for my wedding; 
my hair is scant and grey; 
to have a mean veil over it causes no regret.

To have a white veil 
on my head causes me no grief; 
many coverings of every hue 
were on my head as we drank good ale.

I envy no one old, 
excepting only Feimen:
as for me, I have worn an old person’s garb; 
Feimen’s crop is still yellow.

The Stone of the Kings in Feimen,
Rónán’s Dwelling in Bregun, 
it is long since storms (first) reached their cheeks; 
but they are not old and withered.

I know what they are doing: 
they row and row off (?); 
the reeds of Ath Alma,
cold is the dwelling in which they sleep.

Alack-a-day (?) 
that I sail not over youth’s sea! 
Many years of my beauty are departed, 
for my wantonness has been used up.

Alack the day (?)! 
Now, whatever haze (?) there be, 
I must take my garment even when the sun shines: 
age is upon me; I myself recognize it.

Summer of youth in which we have been 
I spent with its autumn; 
winter of age which overwhelms everyone, 
its first months have come to me.

I have spent my youth in the beginning; 
I am satisfied with my decision: 
though my leap beyond the wall had been small, 
the cloak would not have been still new.

Delightful is the cloak of green 
which my King has spread over Drumain. 
Noble is He who fulls it:
He has bestowed wool on it after rough cloth.

I am cold indeed; 
every acorn is doomed to decay. 
After feasting by bright candles 
to be in the darkness of an oratory!

I have had my day with kings, 
drinking mead and wine; 
now I drink whey-and-water 
among shrivelled old hags.

May a little cup of whey be my ale;
may whatever may vex (?) me be God’s will; 
praying to thee, O living God, 
may I give . . . against anger.

I see on my cloak the stains of age; 
my reason has begun to deceive me; 
grey is the hair which grows through my skin;
the decay of an ancient tree is like this.

My right eye has been taken from me 
to be sold for a land that will be for ever mine; 
the left eye has been taken also, 
to make my claim to that land more secure.

There are three floods 
which approach the fort of Ard Ruide: 
a flood of warriors, a flood of steeds, 
a flood of the greyhounds owned by Lugaid’s sons.

The flood-wave 
and that of swift ebb: 
what the flood-wave brings you 
the ebb-wave carries out of your hand.

The flood-wave 
and that second wave which is ebb:
all have come to me 
so that I know how to recognize them.

The flood-wave, 
may the silence of my cellar not come to it (?)! 
Though my retinue in the dark be great, 
a hand was laid on them all (?).

Had the Son of Mary 
the knowledge that He would be beneath the house-pole of my cellar! 
Though I have practised liberality in no other way, 
I have never said ‘No’ to anyone.

It is wholly sad 
(man is the basest of creatures) 
that ebb was not seen 
as the flood had been.

My flood 
has guarded well that which was deposited with me. 
Jesus, Son of Mary, has saved it 
till ebb (?) so that I am not sad.

It is well for an island of the great sea:
flood comes to it after its ebb; 
as for me, I expect 
no flood after ebb to come to me.

Today there is scarcely 
a dwelling-place I could recognize; 
what was in flood 
is all ebbing.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.
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único filho. Em seguida partiu sem aviso para longe de 
Glevum, abandonando propriedades, esposo e criança. 
 

O saxão não conseguia formar uma imagem da 
avó em seus conturbados pensamentos. E nem teria 
êxito, pois jamais a tinha visto em toda sua vida. 
 
 Era com um sorriso no rosto que o velho dizia 
“Então o tempo foi passando, passando e passando, até 
que eu entendi que não queria voltar para Westseaxna, 
nem saber de Cerdic ou de Cynric, nem dos covardes que 
me largaram para trás. Meu lugar era entre os  “inimi-
gos”, e que se danasse o resto, que se danasse o clã e tudo 
o mais. A luz da Espada do Lago, afinal, havia decidido 
meu destino”. Ele contara tudo isso ao saxão, pela ené-
sima vez, pouco antes de morrer, pouco antes de 
Dyrham. 
 
 O descortinar interminável do negrume da noite 
boreal coincidiu com o término da tempestade e dos 
enlouquecidos vagalhões aquosos, substituídos por du-
ra neve completamente branca e gélidos ventos reple-
tos de lentidão. O saxão permaneceu quieto, imóvel 
por um bom tempo ainda, antes de abrir vagarosamen-
te os olhos e se erguer para contemplar o horizonte. À 
sua frente, por entre uma névoa densa e escura e abai-
xo das sombrias nuvens, erguia-se o promontório que 
guarnecia uma rugosa cadeia de montanhas à beira-
mar, que se projetavam sobre as águas como as pinças 
rubras de uma lagosta imortal. 
 

Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Cerdic e Cynric: Supostamente pai e filho, foram os saxões Gewisse que, por volta de 495 d.c., fundaram o Reino que viria a se tornar Wessex.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Westseaxna Rīce: É o nome saxão para o Reino de Wessex, que, a partir de sua expansão sobre territórios “brythonicos”, eventualmente tornou-se o mais importante dos reinos ingleses anteriores à invasão normanda. Foram os grandes rivais do Reino bretão de Dumnonnia e dos “brythonicos” em geral, e, na perspectiva da narrativa, do próprio Rei Arthur.
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 Ele tinha quase certeza que se lembrava de al-
gum modo daquele lugar, que assoprava um velho can-
to sem melodia: 
 

Sing me a song of a lad that is gone, 
Say, could that lad be I? 

Merry of soul he sailed on a day 
Over the sea to Skye 

 
Give me again all that was there, 

Give me the sun that shone! 
Give me the eyes, give me the soul, 

Give me the lad that's gone!3 
 

Acreditou que estava em Scitis, a grande ilha no 
interior das Hébridas, e à sua frente erguiam-se as ma-
jestosas montanhas de An Cuiltheann. A nordeste, o 
fugidio formato de um velho forte quase podia ser vis-
to através da cerração e da noite. Viajara longo cami-
nho nos braços de Netuno, para estar tão longe de onde 
a fúria do Deus se iniciara. Todos os aparatos de nave-
gação, desde o leme à própria vela, estavam estragados 
e inúteis, ao menos enquanto não fossem minimamen-
te reparados. Esforçou-se como pôde para evitar que o 
barco se despedaçasse nos escarpados e nas falésias, 
conseguindo guiá-lo, a muito custo, até um pequeno 
banco de areia encravado entre afiadas rochas.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cante-me uma canção de um menino que se foi / diga, poderia esse me-
nino ser eu? / de alma festiva ele velejou um dia / sobre o mar até Skye / 
dê-me novamente tudo que estava lá / dê-me o Sol que brilhava! / dê-me 
os olhos, dê-me a alma / dê-me o menino que se foi  [Robert Louis Ste-
venson. Sing me a Song of a Lad that is Gone]. 

Inserted Text
An Cuiltheann: Cadeia montanhosa presente na Ilha de Scitis, caracterizada por rochas escurecidas ao norte e vermelhas ao sul. 



Inserted Text
Hébridas: Arquipélago de ilhas a oeste da Escócia, bem próximas à costa.


Inserted Text
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.


Inserted Text
Scitis: Nome latino para a Ilha de Skye, na Escócia, tradicionalmente associada à figura de Cailleach Bheurach.
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Deixou o cyuli em terra firme, amarrado a esta-
cas improvisadas com dois remos arruinados, e deu 
início à lenta escalada das An Cuiltheann. Por mais que 
fosse noite, ou justamente porque era noite, não podia 
correr o risco de permanecer parado em terras estran-
geiras e pouco familiares. A neve, o frio e a assombrosa 
configuração das gigantescas montanhas tornavam seu 
caminhar cada vez mais difícil e sofrido. Avançava len-
ta e sofregamente, um passo de cada vez, rumo às pa-
ragens mais altas onde julgava que poderia estar segu-
ro. Múltiplas esparsas pedras verdes e púrpuras rochas 
à margem de velozes regatos espalhavam-se pelo seu 
caminho, em meio ao gélido tapete perolado. 

 
Paulatinamente, as formações de pálido granito 

e os brancos carpetes de grama geada deram espaço a 
matas de olmos e carvalhos, por entre os quais o vento 
assobiava sua fúnebre música noturna. A travessia tor-
nava-se ainda mais penosa e perigosa a cada um de seus 
vagarosos passos. O saxão parou por alguns instantes, 
retomando fôlego e sentindo o frio do seu próprio háli-
to recobrir sua face. Quando se ergueu para continuar a 
caminhada no soturno negror da noite, divisou em um 
pútrido galho retorcido uma quieta coruja empoleirada. 
Ele permaneceu onde estava, esperando a reação do 
pássaro e de seus olhos profundos. 

 
A ave piou e guinchou a uma altura tonitruante, 

que reverberou pelo sopro frio das correntes de ar. 
Após contemplá-lo com seus enormes olhos amendoa-
dos por mais alguns segundos, ela ergueu voo, passan-
do por cima da cabeça do saxão, para então desapare-
cer na misteriosa névoa das montanhas. Ele manteve-

Inserted Text
An Cuiltheann: Cadeia montanhosa presente na Ilha de Scitis, caracterizada por rochas escurecidas ao norte e vermelhas ao sul. 



Inserted Text
Cyuli: É o nome saxão dado a um tipo específico de embarcação utilizado tanto para a guerra, quanto para transporte e comércio. Eram semelhantes aos navios vikings chamados de karve, ainda que possivelmente um pouco menores. 
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se inerte por alguns instantes, ainda intrigado, para en-
tão suspirar e retomar seu caminho sem saber direito o 
que pensar do encontro. Não conseguia se lembrar das 
estórias contadas pelas incontáveis velhas reunidas nas 
antigas praças de Glevum, entretidas em costurar e te-
cer e costurar.  

 
No terceiro passo, ao lado de um venerável car-

valho, seu pé esquerdo foi enlaçado pela armadilha. Em 
um átimo de baque seco, estava de ponta cabeça a vá-
rios braços do chão, o nó firmemente apertado em vol-
ta de seu tornozelo. A espada escapou da bainha de 
couro e tilintou ao se chocar com uma das pedras púr-
puras, soltando lascas de ferro e faíscas.  Ele tentou em 
vão se dobrar e alcançar o nó para se libertar. Apenas 
as pontas de seus dedos conseguiam tocar levemente a 
corda, e, ainda assim, pôde constatar com facilidade 
que jamais seria capaz de desfazer o laço na posição em 
que se encontrava, aprisionado como um coelho tolo e 
faminto. 

 
No alforje preso ao cinturão não havia nenhum 

objeto que pudesse ajudá-lo, especialmente a adaga que 
perdera nas cavernas escuras e repletas de morcegos 
em Codesuaalt. Deixou-se relaxar o melhor que podia e 
conformou-se a esperar. Talvez pela manhã, se não 
morresse congelado, seria encontrado por lenhadores 
ou camponeses. Era torcer para que fossem pacíficos e 
estivessem dispostos a ajudar. Tanto esforço em se lo-
comover ainda durante a noite para nada, afinal. Cer-
rou as pálpebras, e sem pensar nem lembrar-se propri-
amente de qualquer coisa, permitiu que o tempo pas-
sasse. 

Inserted Text
Codesuaalt: Nome “brythonico” para a região atualmente chamada de Cotswolds, que envolve tanto Aquae Sulis quanto Glevum e Corinium. Trata-se de uma área de amplas colinas e de pastagens verdejantes, marcadas por escarpas profundas e por pedras de coloração dourada, mel e perolada (especialmente próximo a Bath). Em seu interior há um amplo complexo subterrâneo de cavernas e túneis de mineração repletos de morcegos, hoje chamado de Box Mine. O nome Codesuaalt é provavelmente uma referência a Cuda, Deusa dos Dobunni  tradicionalmente reverenciada em clareiras sagradas

Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.
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E passasse. 
  
E passasse. 
 
No princípio, parecia que era apenas o vento. 

Mas logo ficou claro que algo se aproximava, descendo 
das An Cuiltheann, quem sabe a partir do topo longín-
quo de Sgùrr Dearg, serpenteando  através da névoa e 
da neve. Era um som velho, primeval e terrível, e o co-
ração do saxão se congelou ainda mais diante da sua 
completa sujeição. Contudo, nem mesmo tentou se li-
bertar uma última vez. Ele simplesmente não tinha al-
ternativa. 

 
Ela vinha por entre as árvores, coberta com um 

manto negro apodrecido, rindo e fungando atrás do 
transparente véu sobre sua face. Era mais velha que a 
Brittania, e, quiçá, que a própria Roma sagrada, pois 
testemunhara quando os últimos magistrados latinos 
abandonaram para sempre as ilhas. Inumeráveis rugas 
se espalhavam na superfície de sua marmórea pele azu-
lada. Ao redor de seus olhos malévolos a doente colo-
ração lilás se desdobrava e estendia até a testa e as car-
comidas bochechas. Sua mão esquerda carregava uma 
cesta de vime aparentemente vazia, cujo fundo não ti-
nha fim. Recurvada sobre si, apoiava-se em um longo 
cajado, que a cada toque no chão transformava em 
quebradiço gelo o pouco que ainda restava de terra e 
de vegetação. 

 
Ele piscou por um instante e agora ela era ape-

nas uma senhora de meia idade, de olhar rígido mas 

Inserted Text
An Cuiltheann: Cadeia montanhosa presente na Ilha de Scitis, caracterizada por rochas escurecidas ao norte e vermelhas ao sul. 



Inserted Text
Brittania: Nome romano para a personificação feminina da Grã-Bretanha.


Inserted Text
Sgùrr Dearg: O chamado Pico Vermelho localiza-se na Ilha de Skye, na Escócia, e, com 986 metros de altura, é a segunda maior montanha dos An Cuiltheann. Seu topo, nominado “O Pináculo Inacessível”, é extremamente difícil de ser escalado.
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bondoso, usando uma longa batina à maneira dos cris-
tãos, apoiada sobre uma simples bengala de ossos es-
branquiçados. Gostaria de tê-la abraçado e cuidado de-
la. Ele piscou uma segunda vez, e seus olhos agora viam 
uma jovem camponesa que parecia procurar por algu-
mas flores enterradas na neve para encher seu singelo 
cesto primaveril. Era bela e infinitamente desejável. 

 
Ele piscou uma terceira vez e a terrível velha 

azul erguia o véu para contemplá-lo com alguma curio-
sidade. Ela deixou a cesta de vime no chão e o tocou de 
leve com a mão esquerda, balançando-o lentamente de 
um lado para o outro e arranhando-o com as longas 
unhas semelhantes a garras retorcidas. O saxão não 
conseguia emitir nem mesmo um gemido. Ela disse: 

 
- Hum. Definitivamente, você não se parece de jeito ne-
nhum com um cervo. Hum. Por que, oh Cuda, então, você 
está atrapalhando o meu trabalho de pastorear os cervos 
perdidos do meu vasto rebanho? E, logo hoje, quando es-
tou sendo tão generosa que minha cesta de vime não tem 
nem mesmo um único pedaço de lenha? Nem mesmo um 
gravetinho sequer? Hum. Você não é mesmo um cervo, 
certo? 

 
Ele tentou falar, mas era como se sua língua es-

tivesse tão congelada quanto o chão ao redor da decré-
pita interlocutora. E não adiantaria nada. Ela girou ao 
redor dele, diligentemente, como que avaliando algo 
ou alguém. Pareceu querer esboçar um bocejo, mas foi 
apenas por alguns fugidios instantes. 

 

Inserted Text
Cuda: Deusa da terra e mãe criadora louvada pelos Dobunni da região de Codesuaalt, usualmente venerada em clareiras sagradas chamadas de nemeton. 
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- Não, você não é um cervo, com certeza. Ainda que pos-
sam existir alguns cervos bem safadinhos por aí. Mas não 
você. Hum. Parece então que hoje terei um verdadeiro 
trabalho de Esus... 

 
Ela gargalhou e se aprumou, muito mais reta e 

firme do que seria possível imaginar em vista de seu 
caduco talhe. Bem baixinho, sussurrou: 
 

There was an old woman who lived in a shoe, 
She had so many children she didn't know what to do; 

She gave them some broth without any bread; 
Then whipped them all soundly and put them to bed4 

 
Primeiro, a bruxa o espancou vagarosamente, 

multiplicando as pauladas dadas com o cajado por todo 
o seu corpo, espalhando terror e gelo até o tutano e as 
fibras dos seus ossos e músculos. A velha não se cansou 
nem um pouco durante a surra – divertia-se. Em segui-
da ela perfurou seu flanco esquerdo com a ponta do 
cajado, abaixo das costelas, a trespassá-lo. A frígida dor 
era insuportável. 

 
- Estamos quase terminando. 

 
Por fim, ela estocou o cajado em seu olho direi-

to, dissolvendo carne e sangue até que restasse apenas 
a órbita vazia e escura naquela região ocular. Girou e 
circulou até deixar tudo limpo. Gelo e fogo podem ser 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Havia uma velha que vivia num sapato / ela tinha tantas crianças, não 
sabia o que fazer / ela lhes deu sopa, mas sem nenhum pão / então açoi-
tou bem todas elas e as pôs para dormir [Cantiga infantil inglesa. The 
Roud Folk Song Index]. 

Inserted Text
Esus: No épico poema romano De Bello Civili, de Marcus Annaeus Lucanus, Esus representa uma divindade céltico-gaulesa associada ao Deus Marte. Vítimas humanas lhe eram sacrificadas após serem dependuradas em árvores e brutalmente flageladas. Nessa perspectiva, trata-se de uma divindade que se liga à chamada Morte Tríplice típica da mitologia das sociedades célticas e indo-europeias. Tal rito implicava ou na passagem por três mortes diferentes, ou em sofrer três mortes ao mesmo tempo: enforcamento, fogo e afogamento. A Morte Tríplice, na interpretação dada por Dumézil, era a punição adequada para quem – quer homem, quer Deus – desrespeitasse um dos três aspectos sagrados de tais sociedades: a casta guerreira, a casta sacerdotal, ou as funções reprodutivas dos homens e das mulheres. Por outro lado, através da punição e das três mortes, era também um dos modos de se atingir um entendimento mítico superior.
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tão absurdamente próximos. Então ela partiu, deixando 
o corpo fustigado e ferido entregue aos gélidos elemen-
tos da noite e da névoa. 

 
O saxão não saberia dizer quanto tempo passou 

ali, dependurado e mutilado. Talvez tenham sido al-
guns instantes, ou três horas, ou nove dias. Realmente 
não saberia dizer. Mas não importava, porque absolu-
tamente não se tratava do correr do tempo, nem do 
passar dos dias e das noites, nem do frio, nem da neve, 
nem de nada. Não naquele momento. Tratava-se de 
tornar-se e morrer. Seu corpo apenas balançava sem 
ritmo, de um lado para o outro, vagarosamente, até o 
último sopro de vida escapar de sua carcaça abandona-
da. 

 
Depois, muito depois, um enorme pássaro escu-

ro desceu sobre o galho em que a corda que o prendia 
estava afixada. A ave partiu-a ao meio com seu bico 
afiado, e, simultaneamente, envolveu o restante da 
corda ao redor da garra esquerda; voou para longe com 
o saxão dependurado, por entre os morros e monta-
nhas que paulatinamente se libertavam da neve e do 
frio. Pousaram no topo de uma das mais altas monta-
nhas, à entrada de uma pequena cabana de turfa e ma-
deira. O pássaro largou-o no chão de terra e poeira, pa-
ra desaparecer em seguida. 

 
Quando ele deu conta de si, e de onde estava, 

era já a velha que o olhava detrás de seu acinzentado 
caldeirão de ferro, no interior do casebre. Um longo 
xale completamente branco cobria seus ombros, fa-
zendo-a parecer ligeiramente menos ameaçadora. Ela 
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fixou a vista no saxão que terminara de retomar algum 
grau de consciência e falou, quase como se estivesse 
preparada a dizer-lhe determinadas palavras.   
 
- Você está em Beinn na Caillich, um dos meus muitos 
lares. Eu não sei se você é bem vindo aqui. 
 
 Ele se esforçou para conseguir se levantar – 
primeiro ficando de joelhos, para depois manter o 
semblante de um homem de pé, recurvado sobre si 
próprio, apoiando-se em uma pequena mesa redonda 
de madeira bege à sua direita. Arfou, e as dores que 
sentia por todo corpo eram inacreditáveis. Ela parecia 
aguardar pacientemente que ele se recuperasse ao me-
nos um pouco. Aguardou longamente.  
 
- Belo o meu xale não? Agora ele está todo branco. Pena 
que todo ano ele volta a ser xadrez... Mas, belo ele imedia-
tamente agora, não? 
 
 O saxão grunhiu, puxou ar, até encontrar forças 
para finalmente conseguir dizer algo à sua captora. 
 
- S-sim. Belo... V-você... você é Cailleach Bheurach? 
 
 Ela riu, ou talvez tenha apenas tremido os lábios, 
e empertigou-se visivelmente ao responder. 
 
- Eu sou Bodhmall. Eu sou Milucra e eu sou Bírog. Eu sou 
Buí e Buach e Caillag. Eu sou Beira e eu sou irmã de 
Brìghde – aquela insuportável – e eu sou Brìghde.  
 

Inserted Text
Beinn na Caillich: Um dos antros de Cailleach Bheurach na Ilha de Scitis, a partir de onde ela envia tempestades furiosas e nevascas gélidas para devastar as terras abaixo.


Inserted Text
Bodhmall: Uma das mais importantes dryades dos ciclos poéticos medievais irlandeses, considerada grande guerreira e semidivina.


Inserted Text
Brìghde: Ver Cailleach Bheurach.


Inserted Text
Brìghde: Ver Cailleach Bheurach.


Inserted Text
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.
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Eu sou oidhche, e dhubh, e caileag, e carlin, e feasa, e 
phiseogach. Você me viu de quase todos esses modos no 
passado, ao menos uma vez, ainda que não se lembre.  
 
Eu sou uma síle. Eu sou a síle. E... sim, eu sou Cailleach 
Bheurach. 
 
Mas, o que me parece efetivamente importante, agora, é... 
quem é você?! 
 
- Eu... eu... eu sou... eu procuro... – mas ele terminou por 
silenciar, temeroso em articular uma resposta e sobre 
como ela reagiria. 
 
- O que eu quero saber, realmente, é por que há um Ge-
wisse na minha frente, apoiado na minha mesa, dentro da 
minha casa?! 
 
 Ele jogou a mesa de lado e fez um esforço sobre-
humano para se manter de pé sem apoio. 
 
- Eu não sou um Gewisse!! 
 
- Não? Que curioso. Porque eu sinto cheiro de Gewisse 
em você. E eu conheço muito bem esse fedor. Mas, diga-
mos que não seja... você então é brythonico? Ou romano? 
Ou dobunni? Ou nada, talvez? Você não deveria estar 
aqui. Não é justo que você esteja aqui. Não é de modo ne-
nhum reto que você esteja aqui. 
 
 Ele caiu sobre as rótulas novamente, sem conse-
guir se sustentar de pé frente à Cailleach. Dessa vez, 
nem mesmo tentou se reerguer. 
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Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.
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Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.
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- Eu não sei... Eu não sei o que sou.  
 
- E, contudo, você está aqui... Bah. Eu deveria matá-lo... 
Bom, mas nós já tentamos isso e parece que não deu mui-
to certo. Quem sabe, não é? Não me faça perder tempo, 
então. O que você quer comigo? 
 
 Ele sabia o que queria. E o que precisava. E o 
que faria, necessariamente. Suas terras natais estavam 
então tão distantes... 
 
- Eu preciso da sua ajuda. Você disse ser feasa e phiseo-
gach. Sem sua ajuda... 
 
- Você me faz rir e me desafia, além de já ter me custado 
pelo menos um bom cervo. Porque eu o ajudaria, filho de 
Westseaxna?  
 
 Seus traços faciais se contorceram, mas nada 
disse. Tomou do alforje ainda preso ao cinturão, e pro-
curou em seu interior até encontrar o que precisava. 
Cailleach aguardava, observando com impaciência. 
 
- Vozinha, você não estaria de fato ajudando a mim... 

 
Everything in me 

Wanted to bow down, to offer up,  
To go barefoot, foetal and penitential 

And pray at the water’s edge5 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Tudo em mim / desejava curvar-se, ofertar-se / tornar-se descalço,  feto 
e penitente / e suplicar à beira das águas [Seamus Heaney. At the Water’s 
Edge]. 
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Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.

Inserted Text
Westseaxna Rīce: É o nome saxão para o Reino de Wessex, que, a partir de sua expansão sobre territórios “brythonicos”, eventualmente tornou-se o mais importante dos reinos ingleses anteriores à invasão normanda. Foram os grandes rivais do Reino bretão de Dumnonnia e dos “brythonicos” em geral, e, na perspectiva da narrativa, do próprio Rei Arthur.




	   28	  

 
 Ele então estendeu as mãos e lhe entregou um 
largo amuleto, uma meia-lua de ouro que outrora se 
fechava sobre o pescoço dela.  
 

Cailleach manuseou a joia por um longo tempo, 
seus dedos corriam sobre as reentrâncias e detalhes da 
lunula, e era como se ela estivesse visitando memórias 
muito antigas.  
 

Quase ousou fechar o colar em torno do próprio 
pescoço, mas terminou por, respeitosamente, não fazê-
lo.  
 
- Nas margens esverdeadas, eu devo suplicar... Eu sei o 
que devo tentar fazer... mas, mesmo que seja possível, co-
mo fazê-lo? Eu preciso... é preciso que ela se apresente...  
– ele disse envergonhado.  
 

Ela suspirou, colocou a peça brilhante de lado, e 
seus lábios se deformaram para cima. 
 
- Essa sua cara de choro me irrita... Até pareço Brìghde. 
E eu não gosto que ninguém me obrigue a... 
 
 Antes que pudesse continuar a dizer algo mais, 
os olhos da bruxa que era uma deusa que era uma bru-
xa que eram deusas vazaram torpor e cerração, que en-
volveram o casebre e o saxão com sua espessa fumaça.  
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Por entre a atmosfera cinza, seu solitário olho 
divisou primeiro a jovem, doce e sorridente. Ela pare-
cia flutuar e girar, e, como em uma roda, entoou: 
 

For want of a nail, the cat was lost 
For want of a cat, the man was lost 

For want of a lost man, the lost cat want was lost 
For want of a lost cat want, the lost man was lost 

And all for the want of a horseshoe nail6 
 
 Ela sorriu seus dentes abaulados e a cerração 
tornou-se por um tempo mais e mais grossa ainda, li-
geiramente quente à ponta dos dedos.  
 

Quando os vapores cederam então ela era a se-
nhora, nem bela nem feia, nem calma nem irritada, ab-
solutamente neutra em si. Sem paixão, sem tom, mo-
vendo apenas os lábios, e pouco, recitou, em cadeia: 
 

Ay, but every age  
Appears to souls who live in't  

Most unheroic  
Ours, for instance, ours 

The thinkers scout it, and the poets abound 
Who scorn to touch it with a finger tip: 

A pewter age, — mixed metal, silver washed; 
An age of scum, spooned off the richer past,  

An age of patches for old gaberdines, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Pelo desejo por um prego, o gato se perdeu / Pelo desejo por um gato, o 
homem se perdeu / Pelo desejo por um homem perdido, o desejo do gato 
perdido se perdeu / Pelo desejo por um desejo do gato perdido, o homem 
perdido se perdeu / E tudo por causa do desejo por um prego de ferradu-
ra [Adaptação de For Want of a Nail, provérbio inglês tradicional]. 
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An age of mere transition, meaning nought7 
 

O saxão fechou o olho, para conseguir lembrar-
se, para permitir que todas aquelas palavras se gravas-
sem riscadas onde não pudessem mais ser esquecidas 
nem ignoradas – nunca mais. Seu esforço não seria em 
vão.  

 
Quando abriu novamente a vista, estava de fren-

te para a velha. Ela não era como Cailleach... mas tam-
pouco parecia ser bondosa... Assim como suas duas 
companheiras anteriores, ela falou, com a voz seca de 
quem tem pressa e muito pouco tempo: 
 

But to the scalpel 
 I’m the sweetest dream 

That labour knows 
And to myself? 

I’m like a dwindling star 
I watch the energy leap off me in tarry blobs 

And writhing spurts of flame8 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Sim, mas cada era / parece às almas que nela vivem / em nada heroica / 
a nossa, a exemplo, a nossa / os pensadores a exploram, e os poetas so-
bram / que desdenham tocá-la com a ponta do dedo / uma era de peltre, - 
metal mesclado, banhado de prata / uma era de escória, arrancada de um 
passado mais rico / uma era de remendos para velhas fazendas / uma era 
de mera transição, de significado nenhum [Elizabeth Barrett Browning. 
Aurora Leigh]. 
 
8 Mas para o estilete / eu sou o sonho mais doce / que o trabalho conhece 
/ e para mim? / Eu sou como uma estrela minguante / eu observo a ener-
gia esvair-se de mim em gotas tardias / e arrancos contorcidos de flama 
[William Matthews. The Scalpel]. 
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Parecia então que tudo tinha se acabado, e a fu-
maça que envolvia o casebre esvaía-se lentamente. 
Mas, antes do final, uma outra mulher se revelou em 
Cailleach. Elas eram e não eram a mesma feiticeira: suas 
rugas não eram profundas, sua pele gasta não parecia se 
contorcer adoecida. Sua voz era a de uma ascendente 
preocupada, ainda que seu sopro tenha sido vagaroso e 
carinhoso: 

 
The stone halls stood, the hot stream gushed 

in a wide billow, and a wall held all of it 
in its bright breast, and that bath was 

hot in its heart. That was fitting 
Then they let flow 

hot streams over old stone 
until the ringed pool hotly 

where they were9 
 
E, depois, as visitas cessaram. A atmosfera lim-

pou-se, e quando o mundo voltou a ser mundo era já a 
velha bruxa lilás, não mais um fantoche, quem parecia 
jamais ter desaparecido para dar lugar às outras. 
 
- Há ainda algo que eu devo fazer – ela disse.  

 
Cailleach se inclinou sobre o caldeirão, e foi co-

mo se ela pudesse cair e perder-se para sempre em seu 
interior sem mesura. Era impossível saber se ele estava 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Os salões de pedra estavam de pé, a corrente cálida transbordava / em 
uma ampla onda, e uma muralha a tudo isso protegia / em seu resplande-
cente seio, e esse banho era / ardente em seu coração. Isto era reto / en-
tão eles permitiram fluir / correntes fogosas sobre pedra velha / até a 
anelada piscina, calidamente, / onde eles eram [The Ruin. The Exeter 
Book]. 
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Inserted Text
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.
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cheio ou não de algum líquido determinado, pois ora 
parecia fumegar vapores extremos, ora parecia ser o 
mais gelado dos espaços vazios. De lá ela retirou um 
martelo de ferro, marrom escuro e extremamente pe-
sado. Jogou-o em direção ao saxão como se fosse uma 
simples bola de neve. 
 
- Tome o meu martelo. Você deve usá-lo. Largue-o em se-
guida, longe de onde estiver, que ele me será devolvido. 
Parta logo, seu tempo não é muito longo. Tudo deve 
transcorrer não muito depois do final do próximo inverno. 
Eu creio que aquelas que sou e não são eu e falaram atra-
vés de mim lhe esclareceram tudo que era necessário – ou, 
quase tudo... Mas, saiba e lembre-se: quando inscrever, as 
palavras devem ser as minhas, da minha terra, não as da 
sua gente.  
 
 Ele ergueu o martelo a muito custo, e mal pôde 
prendê-lo junto ao cinturão. Seu peso o forçava a pen-
der para o lado e a caminhar arrastado. Com o tempo, 
contudo, teve a impressão de que ele se tornava cada 
vez mais leve, como um fardo que se dissolvesse atra-
vés dos dias e das noites de travessia. 
 
- Eu sei escrever em nossa língua, vó... 
 
 Dessa vez ela realmente sorriu, e tanto não pa-
receu tão velha quanto realmente era, como não pare-
ceu tão jovem como talvez realmente fosse.  
 
- Vá logo, Gewisse. Já esgotou minha paciência. E não é 
como se eu não tivesse nada mais a fazer além de ser for-
çada a ajudar meninos tolos e perdidos. 

Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.
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 Ele arrumou suas coisas o mais rápido que pôde, 
tomando especial cuidado com o martelo. Ainda que 
alquebrado por fora e por dentro, em tudo, sua solidez 
encontrava-se em outros lugares, em espaços alhures. 
Cailleach o observou enquanto ele descia apressado e 
destrambelhado pelas encostas de Beinn na Caillich. 
Antes de perdê-lo de vista ela deu de ombros e voltou 
para dentro de sua cabana, quem sabe ligeiramente 
mais satisfeita do que estaria disposta a admitir. 
 
- Ah!... o mar e os refluxos das marés só costumam trazer 
problemas. Teria sido melhor que eu houvesse recolhido 
lenha... 
 

Inserted Text
Beinn na Caillich: Um dos antros de Cailleach Bheurach na Ilha de Scitis, a partir de onde ela envia tempestades furiosas e nevascas gélidas para devastar as terras abaixo.


Inserted Text
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.
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Oweynagat 
    

 

Events always go as they must! 
So spoke the wanderer, 

mindful of hardships, 
of fierce slaughters 

and the downfall of kinsmen: 
Always I had alone 

to speak of my trouble 
each morning before dawn 

There is none now living 
to whom I dare 

clearly speak 
of my innermost thoughts 

 
The Wanderer10 

 
 

A viagem do saxão pelo interior de Iouernia, a 
Ilha Esmeralda, a nobre terra remota, demandava um 
cuidado maior que o de costume, mesmo em tempos 
violentos como aqueles e ainda que ele estivesse habi-
tuado a ser invisível e desaparecer para os outros ho-
mens por entre os recônditos das florestas e das char-
necas. Não foi fácil encontrar um clã em que os velhos 
Deuses das Ilhas e o Povo dos Montes e dos Túmulos 
continuassem sendo respeitados, pois a maioria deles 
caíra já nas teias daqueles homens vestidos como Cail-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Os eventos sempre correm como devem / assim disse o errante / aten-
to às misérias, aos furiosos massacres / e à queda dos seus irmãos: / sem-
pre, solitário eu tive / que falar da minha aflição / toda manhã antes do 
alvorecer / não há ninguém vivo hoje / a quem eu ouse / falar claramen-
te / de meus pensamentos mais secretos 

Inserted Text
Iouernia: Um dos nomes latinos para a Irlanda, equivalente a Hibernia. Grosso modo, significa “terra abundante”. 


Inserted Text
Povo dos Montes e dos Túmulos: Na mitologia céltico-irlandesa, são os mortos e seus espíritos, como as Beane Sídhe, além das fadas e dos elfos, que de algum modo ainda mantêm alguma influência sobre o mundo dos vivos e dos homens. Os “montes”, nesta perspectiva, são tradicionalmente associados aos túmulos, ao sobrenatural e aos mundos de além. Ver, igualmente, Aes Sídhe.
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leach, mas incalculavelmente distantes dela, que prega-
vam sobre o deus crucificado no deserto distante.  
 
 Desde a recente morte do Grande-Rei Diarmait 
mac Cerbaill, bisneto do lendário Niall dos Nove Reféns, 
a terra chorava a perda do seu esposo e os Deuses la-
mentavam que seu tempo na Ilha do Fim estivesse che-
gando ao derradeiro término. Jamais Inisfail experi-
mentaria outro amoroso ban-feis, jamais outro Rei a 
deitaria no leito perolado e a fecundaria ao longo do 
ritmo lento das estações e do nascer do Sol.  
 

Mas em Ultonia, ao norte da corte dos Grandes-
Reis, o chefe local de uma das tribos gabava-se de ser 
descendente direito de Cú Chulaind, e, portanto, man-
tenedor das antigas e veneráveis tradições. Dessa for-
ma, contrariava as ordens de Báetán mac Cairill, senhor 
de toda a região e dos Dál Fiatach, que preferia ignorar 
a sabedoria do falecido Diarmait, o último dos legíti-
mos Grandes-Reis. Equivocadamente, Báetán favorecia 
o triste deus dos estrangeiros.  

 
A fartura do desobediente clã sinalizava que os 

antigos ritos realmente não haviam sido abandonados, 
e que seu líder era um homem justo. O saxão apresen-
tou-se, e, sem declinar o próprio nome, mas, de joe-
lhos, disse-lhe durante a assembleia dos homens livres 
que haviam se reunido em sua presença ao cair do en-
tardecer: 
 
- Eu agradeço a bondade deste clã livre de Ultonia. Lugh 
não há de esquecer vossa lealdade e sinceridade. Serei 
breve, e peço desculpas pela minha falta de cortesia. Mas 

Inserted Text
Báetán mac Cairill: Aproximadamente entre 572 d.c. e 581 d.c., foi o Rei de Ultonia e o chefe máximo dos Dál Fiatach, um clã de dinastias interligadas que controlava o território de Ulster. Ele foi ou tentou se impor como Alto-Rei da Irlanda, além de ser um dos primeiros monarcas locais a se converter integralmente ao catolicismo.


Inserted Text
Ban-feis: Ritual pagão irlandês por meio do qual o Alto-Rei se casava com a própria Ilha Esmeralda (ou com a Deusa Terra).  Dentre várias outras razões, tinha a função de garantir a fertilidade das colheitas e a prosperidade do Reino.


Inserted Text
Cú Chulaind: Possivelmente o mais famoso dos heróis medievais irlandeses, também chamado de Sétanta, e sobre o qual há amplíssima literatura. Cú Chulaind é tradicionalmente associado a Aquiles por sua invencibilidade, bem como possui a capacidade de atingir o ríastrad, os insanos espasmos de batalha que lhe davam incalculável vantagem na guerra. São incontáveis as lendas sobre o herói, tanto guerreiras como amorosas e políticas. 


Inserted Text
Dál Fiatach: Grupo de dinastias interligadas que controlavam a região de Ulster, na Irlanda, e teriam uma descendência comum a partir de Fiatach Finn mac Dáire, um monarca local que teria governado no primeiro século da era cristã.


Inserted Text
Diarmait mac Cerbaill: Foi o último dos Reis de Tara (ou Grande-Rei, ou Alto-Rei da Irlanda) a seguir os rituais pagãos e realizar o ban-feis, ou seja, seu próprio casamento com as terras de Iouernia. 


Inserted Text
Diarmait mac Cerbaill: Foi o último dos Reis de Tara (ou Grande-Rei, ou Alto-Rei da Irlanda) a seguir os rituais pagãos e realizar o ban-feis, ou seja, seu próprio casamento com as terras de Iouernia. 


Inserted Text
Grande-Rei: O Grande-Rei ou Alto-Rei da Irlanda era tradicionalmente chamado de Ard Rí na hÉireann, e governava a partir da região de Tara. Longe de ser um verdadeiro Rei absoluto, os Altos-Reis muitas vezes dependiam da lealdade dos Reis menores que lhes juravam ou não lealdade.


Inserted Text
Inisfail: Nome poético para a Irlanda, baseado em Lia Faíl, a Pedra do Destino, localizada no Morro de Tara, o centro do poder dos Grandes-Reis da Alta Idade Média irlandesa. Os Altos-Reis eram coroados no sítio da Pedra, de modo que os poderes míticos da rocha pudessem rejuvenescê-los e garantir um longo reinado. A Pedra teria sido trazida à Ilha pelos Tuath Dé, a Tribo dos  Deuses, um dos principais elementos da mitologia irlandesa pagã, sobre os quais há vasta literatura. Inisfail, nesse contexto, seria a Ilha de Lia Faíl. 


Inserted Text
Lugh: Uma das principais divindades irlandesas, considerado como um dos primeiros Reis da Irlanda e descendente dos Tuath Dé. Lugh é extremamente habilidoso na guerra, especialmente com a lança e a funda. Originalmente teria sido o Deus céltico Lugus, associado ao Mercúrio romano, e, possivelmente, uma divindade trina englobando Esus, Taranis e Teutates.


Inserted Text
Niall dos Nove Reféns: Tradicional personagem irlandês, semilendário, ligado à dinastia Uí Neíll, que teria conquistado, a partir do Reino de Tara, as regiões de Leinster e Ulster. Visto como exímio guerreiro, conduziu dezenas de saques e pilhagens ao restante das Ilhas e até mesmo ao continente e aos... Alpes.   


Inserted Text
Ultonia: Nome latinizado para a região de Ulster, no norte da Irlanda.


Inserted Text
Ultonia: Nome latinizado para a região de Ulster, no norte da Irlanda.
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não sou desta terra e temo ofendê-los de algum modo. São 
três os cavalos que devo sacrificar, e por isto estou aqui. 
Um para Nodens. O segundo para Nechtan. O terceiro 
para Seonaidh. Eu rogo que me vendam os animais, e que 
me permitam, nas praias de vosso clã, consagrá-los ao 
Deus. 
 
 O chefe se impressionou com o saxão, que de-
clinara corretamente o nome dos seus Deuses. Con-
venceu-se de que, a despeito de sua aparência, tratava-
se de um irmão brythonico da Grande Ilha. Não espe-
rava isso de quem considerou inicialmente um estran-
geiro bárbaro, e julgava que aquele estranho homem 
terminaria envolto pelo vime. Ele estava errado. Mas 
também estava certo. Confuso, mas nutrindo simpatia 
pelo modo como o hóspede colocara seu pedido, abriu 
a palavra para que qualquer um dos demais participan-
tes se manifestasse como era seu direito. 
 
 Dentre as linhas de guerreiros em círculos 
emergiu o sacerdote de meia idade. Ele vestia branco e 
trazia a foice-lua presa à corda que mantinha sua túnica 
firme. Era uma relíquia de tempos mais ensolarados, e 
sua presença ao cair da noite era a lembrança distante 
do que se perdia naquela Era. O saxão estremeceu ao 
vê-lo, mas conseguiu com muito esforço manter-se 
firme e humilde. O druwide trazia em seu punho direito 
uma pequena carriça marrom, que apertava até quase 
sufocá-la. Ele deixou que os demais se afastassem en-
quanto contemplava o visitante sem nada dizer. Esma-
gou o pássaro de modo que sangue quente e vísceras 
viscosas lambuzaram suas mãos e a grama ao seu redor. 
Ele puxou a foice e apontou para o saxão. 

Inserted Text
Druwide: Forma céltica para druida – figuras muito conhecidas ainda nos dias de hoje. Os druidas eram a casta sacerdotal dominante no interior das sociedades célticas tradicionais. Usavam roupas brancas e foices em forma de meia lua, além de acreditarem na reencarnação. Associam-se ao ritual do carvalho e do visco, que procurava granjear fertilidade aos campos, especialmente durante o Samhain, quando não eram raros os sacrifícios de animais. Possivelmente realizavam sacrifícios humanos, especialmente por meio dos Homens de Vime. A carriça é um pássaro utilizado pelos druidas para obter augúrios e previsões sobre o passado ou futuro. 


Inserted Text
Nechtan: Divindade irlandesa casada com Boann, a Deusa do Rio Boyne. Associa-se à água, e seu nome pode significar “lavar”, “limpeza, pureza e brancura”. É uma das figuras que, na mitologia irlandesa, pôde visitar o Poço da Sabedoria e comer um dos salmões que davam conhecimento sobre todas as coisas.


Inserted Text
Nodens: Deus céltico associado à cura, ao mar, à caça e aos cães. Era comumente reverenciado na região próxima à atual Gloucester.  


Inserted Text
Seonaidh: Trata-se de um espírito irlandês das águas, que gostava de receber cerveja na beira das praias. Possivelmente, portanto, o mais irlandês dos espíritos.
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- Há corrupção neste estrangeiro. Não se enganem com 
suas palavras doces e com seus hábitos aparentemente 
honestos. Há algo de muito errado com ele. Algo que as 
vísceras da carriça não puderam aceitar nem divisar, e 
que eu estremeço em tentar adivinhar...  
 

a wren, 
perched on a hawthorn 

low enough to skip 
the scalping winds, 

sang a scalpel song11 
 
Mas... não se deve interferir com um homem que será en-
tregue aos Deuses. Não se deve – não ao menos até este 
homem tornar-se verdadeiramente do Deus, quando então 
ele se torna de todos. Eu digo, portanto, que deixemos esse 
lobo comprar seus cavalos, e deixemos que ele agrade ao 
Mar, para que o próprio Deus não venha a ter justa de-
manda contra nós, justos homens de Ultonia. Os fuathan 
que cuidem desse corvo, caso nossa escolha esteja equivo-
cada. 
 
 Nenhuma outra palavra foi dita naquela reunião, 
sobre a qual caíam os terminantes raios solares. Os 
guerreiros se afastaram satisfeitos consigo mesmos, 
ainda que com um distante e inexplicável aperto em 
seus corações. O seu líder quis dar os cavalos ao saxão, 
mas este exigiu pagar-lhe, em prata romana. Ele termi-
nou aquiescendo diante do argumento de que o Deus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Uma carriça / empoleirada num espinheiro / baixa o suficiente para 
desviar-se / dos ventos escalpelantes / cantou uma canção de escalpelo 
[Tom Pickard. Lark and Merlin]. 

Inserted Text
Fuathan: Forma plural de Fuath. Nas lendas gaélicas, os Fuathan, cujo nome significa “ódio”, são malévolos e vingativos espíritos das águas, habitando tanto rios e lagoas quanto o próprio mar. Associam-se, de algum modo, à Bean Nighe.


Inserted Text
Ultonia: Nome latinizado para a região de Ulster, no norte da Irlanda.
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não aceitaria animais que nada houvessem custado, es-
pecialmente porque o estrangeiro devia demais ao Mar 
para arriscar ofendê-lo. As avoengas moedas foram 
aceitas sem maiores protestos. 
 
 Sem querer abusar da sorte, naquela noite mes-
mo o saxão sacrificou a Netuno, dentro d’água salgada e 
azulada que tocava a costa de Inisfail, um garanhão e 
duas éguas – uma potrinha mansa e uma potranca ba-
gual. Ele deixou que o sangue colorisse a espuma do 
lusco-fusco, e quando Nodens, Nechtan e Seonaidh ha-
viam bebido todo o sangue dos nobres animais, enter-
rou suas carcaças na areia escura e esfarelada daquela 
praia boreal. Tomou especial cuidado para não permitir 
que o líquido vital de algum modo tocasse a terra além 
da areia, temeroso de ofender Epona com tal sacrilégio. 
Aos primeiros raios de luz que entrecortavam as escu-
ras nuvens céu acima, exausto mas conciliado com Ne-
tuno, partiu sem se arriscar a despedir-se da tribo que, 
a despeito da mútua desconfiança, o acolhera e auxilia-
ra em solo estrangeiro. 
 
 Por muitos dias seu caminho o conduziu pelo 
interior de Iouernia, no rumo sudoeste, em direção às 
terras de Connacht, cujos guerreiros, desde os tempos 
do Grande-Rei Conn das Cem Batalhas, eram inimigos 
mortais justamente dos homens de Ultonia. Alimen-
tando-se das ervas secretas e das parcas castanhas que 
encontrava pelas veredas que cruzava, o saxão manti-
nha em seus pensamentos a Rainha Mongfind, e pedia 
sua benção: 
 

Inserted Text
Conn das Cem Batalhas: Outro herói irlandês, considerado um dos primeiros Altos-Reis da Irlanda. Apesar de ligado a Connacht, seria um dos ascendentes de Niall e dos Uí Néill.


Inserted Text
Connacht: Atual região de Connacht, na Irlanda.


Inserted Text
Epona: Divindade romano-gaulesa protetora dos cavalos, das mulas e dos jumentos, igualmente associada à fertilidade e à Deusa céltica Rhiannon.


Inserted Text
Grande-Rei: O Grande-Rei ou Alto-Rei da Irlanda era tradicionalmente chamado de Ard Rí na hÉireann, e governava a partir da região de Tara. Longe de ser um verdadeiro Rei absoluto, os Altos-Reis muitas vezes dependiam da lealdade dos Reis menores que lhes juravam ou não lealdade.


Inserted Text
Inisfail: Nome poético para a Irlanda, baseado em Lia Faíl, a Pedra do Destino, localizada no Morro de Tara, o centro do poder dos Grandes-Reis da Alta Idade Média irlandesa. Os Altos-Reis eram coroados no sítio da Pedra, de modo que os poderes míticos da rocha pudessem rejuvenescê-los e garantir um longo reinado. A Pedra teria sido trazida à Ilha pelos Tuath Dé, a Tribo dos  Deuses, um dos principais elementos da mitologia irlandesa pagã, sobre os quais há vasta literatura. Inisfail, nesse contexto, seria a Ilha de Lia Faíl. 


Inserted Text
Iouernia: Um dos nomes latinos para a Irlanda, equivalente a Hibernia. Grosso modo, significa “terra abundante”. 


Inserted Text
Mongfind: Madrasta de Niall, que teria tentado envenenar Crimthann mac Fidaig, Rei de Munster e futuro Grande-Rei da Irlanda, de forma a favorecer seus filhos na sucessão. Para convencê-lo a beber do veneno ela teria igualmente tomado um cálice poluído, vindo a morrer durante o Samhain. Em algumas versões da lenda é o próprio Niall que ela tenta envenenar. A partir de então torna-se uma Deusa da feitiçaria, a quem pessoas desesperadas pedem ajuda durante as festas de 1º de Novembro. É possível que ela tenha igualmente se tornado uma Bean Sídhe. 


Inserted Text
Nechtan: Divindade irlandesa casada com Boann, a Deusa do Rio Boyne. Associa-se à água, e seu nome pode significar “lavar”, “limpeza, pureza e brancura”. É uma das figuras que, na mitologia irlandesa, pôde visitar o Poço da Sabedoria e comer um dos salmões que davam conhecimento sobre todas as coisas.


Inserted Text
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.


Inserted Text
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.


Inserted Text
Nodens: Deus céltico associado à cura, ao mar, à caça e aos cães. Era comumente reverenciado na região próxima à atual Gloucester.  


Inserted Text
Seonaidh: Trata-se de um espírito irlandês das águas, que gostava de receber cerveja na beira das praias. Possivelmente, portanto, o mais irlandês dos espíritos.


Inserted Text
Ultonia: Nome latinizado para a região de Ulster, no norte da Irlanda.
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Tonight is the eve of Samhain of Mongfhionn the god-
dess12 

 
O dia aproximava-se, e ele tentava se apegar a 

qualquer fiapo de esperança que pudesse aliviar os te-
mores de que chegaria tarde demais. Teria falhado, se 
estivesse correto e se assim fosse. Quando dava a sorte 
de encontrar uma miserável família de fazendeiros, 
alimentava-se de sopa quente, “pedia-lhes” um pouco 
de leite e pão para a viagem e perguntava a respeito da 
data do próximo Samhain. A cada confirmação de que 
aquela noite ainda não chegara, redobrava seus esfor-
ços na longa caminhada que tinha pela frente. 
 
 Ele atravessou planícies e morros de cromlechs, 
viu os mortos e as hordas de mortos liderados por 
Crom Cróich, mas por fim chegou a seu destino antes 
de todos os demais. Dias antes. Tolos eram seus medos 
e temores. Procurou o fundo de uma ravina isolada, 
provisionou-se o melhor que pôde de lenha e turfa, e 
permaneceu quieto e distante. Os outros começaram a 
chegar aos poucos, vindos de todas as direções carde-
ais. Ele os observava de longe, sem todavia buscar 
companhia nem sequer se anunciar. Talvez estivesse 
cometendo um engano ao agir assim, mas preferia não 
se arriscar, não tão perto. Poderia não ser bem recebi-
do... Quando os poucos homens de branco chegaram, 
às vezes sozinhos, às vezes em grupos de dois ou três, 
ele tentou se esconder o melhor que podia de seus 
olhares penetrantes e de suas foices retorcidas. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Hoje à noite é a véspera do Samhain de Mongfind a Deusa [Velha rima 
infantil irlandesa]. 

Inserted Text
Crom Cróich: Divindade irlandesa ora conectada à fertilidade, ora aos mortos e aos sacrifícios humanos. Seu nome significa “o torto sangrento dos montes”, sendo que os montes estão usualmente associados aos túmulos e aos Aes Sídhe.


Inserted Text
Cromlechs: Túmulos pré-históricos particularmente numerosos na Irlanda, os quais se acreditava manter especial conexão com o mundo dos mortos e do além.


Inserted Text
Samhain: É um dos grandes festivais célticos, que ocorre em 1º de Novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. Fogueiras são especialmente acesas em sua noite para garantir purificação e proteção contra o inverno. Em geral o gado era morto ao longo do dia e a carne estocada para a estação gélida que em breve chegaria. Trata-se de um dia considerado limiar, quando as fronteiras entre este mundo e o além encontram-se abertas, favorecendo a presença dos mortos e dos Aes Sídhe, para os quais tradicionalmente se deixa leite e pão em agrado. Nesta noite, o véu entre os Sídhes e a realidade torna-se particularmente poroso. Converteu-se, atualmente, no feriado de Halloween, que mantém boa parte de suas características originais.
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 O bando se amontoava ao redor de um ancestral 
carvalho encravado no meio da planície esmeralda. A 
última a chegar foi uma mulher. Sua foice era longa e 
prateada, e seu séquito era composto de doze druwides 
que traziam junto de si dois descomunais touros bran-
cos. Lutando contra seus medos mais secretos, o saxão 
escalou a ravina íngreme onde em vão tentava se es-
conder, e contemplou o grupo a curta distância. Ele 
podia ouvi-los e sentir a inquietação causada por sua 
presença. Um deles, um guerreiro, talvez um Rei, 
aproximou-se da mulher e lhe perguntou, a mão direita 
fechada firme sobre o corpo de sua longa lança: 
 
- Dryade Tlachta, aquele guerreiro não é um de nós. Eu 
apostaria que se trata de um estrangeiro, de um invasor 
bastardo. Sua conduta suspeita, escondido agachado em 
buracos, indica que ele pode nos trazer problemas. O que 
devemos fazer com ele, Sacerdotisa? 
 
 Ela se voltou para o guerreiro, demonstrando 
nenhuma preocupação. Seu olhar era como se estivesse 
contemplando uma outra configuração do vasto céu e 
entrevisse linhas de ouro e cobre entrecortando o ar. 
Ela respondeu alisando carinhosamente o grande car-
valho em torno do qual se reuniam: 
 
- Deixe-o. O assunto desse homem não nos diz respeito. 
Não se trata de um oponente qualquer, seguidor de fan-
tasmagorias ilusórias. Ele não nos deseja mal, seu único 
inimigo é ele mesmo e preferiria mil vezes que nem esti-
véssemos aqui. Mas, assim como nós temos que estar 
aqui, ele igualmente tem que estar aqui. Pois eu digo... Eu 
ordeno que ninguém se aproxime dele, e que ninguém se 

Inserted Text
Druwide: Forma céltica para druida – figuras muito conhecidas ainda nos dias de hoje. Os druidas eram a casta sacerdotal dominante no interior das sociedades célticas tradicionais. Usavam roupas brancas e foices em forma de meia lua, além de acreditarem na reencarnação. Associam-se ao ritual do carvalho e do visco, que procurava granjear fertilidade aos campos, especialmente durante o Samhain, quando não eram raros os sacrifícios de animais. Possivelmente realizavam sacrifícios humanos, especialmente por meio dos Homens de Vime. A carriça é um pássaro utilizado pelos druidas para obter augúrios e previsões sobre o passado ou futuro. 


Inserted Text
Dryade: Forma feminina para druwide. Não são raras as druidesas nas lendas célticas, como mostram as personagens de Bodhmall e Tlachta.


Inserted Text
Tlachta: Lendária druidesa irlandesa, quiçá uma Deusa, tradicionalmente associada ao Samhain, quando teria morrido ao dar à luz três filhos, fruto de estupro pelos três filhos do Mago Simão. Sim. Do Mago Simão.
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arrisque a interferir em que quer que seja que ele vá fazer 
nesta noite. Eu ordeno que ninguém nem mesmo olhe pa-
ra ele, nem tente escutar o que apenas ele ouvirá. Se eu 
estiver certa, ele nem chegará perto de nós. E eu estou 
certa. Agora vamos. Precisamos nos preparar para a co-
lheita, e devemos fazê-lo com nosso coração leve e alegre. 
Não deixem que os espectros dos Aes Sídhe nos atrapa-
lhem neste Samhain. 

O guerreiro aquiesceu sem novos argumentos, e 
os demais pareceram se acalmar com as palavras da 
dryade. Deixaram de prestar atenção à direção onde ele 
permanecia de pé, taciturno. O próprio saxão sentiu-se 
um pouco mais confiante de que aqueles peregrinos 
não o prejudicariam. Afinal, Tlachta havia lhes dito na-
da mais que a verdade.  

Ele retornou para o colo ínfero da ravina e 
aguardou o cair da noite de Samhain. Em algum lugar, 
Cailleach estaria muito perto de acordar de seu sono 
anual, e sua irmã Brìghde adormeceria em suas incon-
táveis camas de palha espalhadas por Prythain. 

A treva noturna deu lugar à luz bruxuleante das 
lanternas acendidas ao redor do carvalho. A cantoria se 
alastrou pelo sopro das ventanias que circundavam a 
planície, enquanto as foices cortavam primeiro o visco 
que sangrava da venerável árvore para ser recolhido 
nos cestos de vime, e depois as pulsantes gargantas dos 
dois touros albinos. Sonhavam em trazer de volta para 
sua terra a fertilidade que lhe havia sido cruelmente 
castrada.  

Inserted Text
Aes Sídhe: O “Povo dos Montes”, são as fadas, os espíritos e os elfos das lendas célticas, que vivem em uma realidade paralela ao mundo humano, particularmente em Tír na hÓige. Especialmente em determinadas datas consideradas sagradas, os Aes Sídhe podem atravessar as fronteiras limiares e ter contato com os homens, nem sempre para benefício destes últimos.



Inserted Text
Brìghde: Ver Cailleach Bheurach.


Inserted Text
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.

Inserted Text
Dryade: Forma feminina para druwide. Não são raras as druidesas nas lendas célticas, como mostram as personagens de Bodhmall e Tlachta.


Inserted Text
Prythain: Um dos nomes da Brittania, possivelmente ligado a antigas práticas de tatuagem e arte corporal de seus habitantes antes da conquista romana.


Inserted Text
Samhain: É um dos grandes festivais célticos, que ocorre em 1º de Novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. Fogueiras são especialmente acesas em sua noite para garantir purificação e proteção contra o inverno. Em geral o gado era morto ao longo do dia e a carne estocada para a estação gélida que em breve chegaria. Trata-se de um dia considerado limiar, quando as fronteiras entre este mundo e o além encontram-se abertas, favorecendo a presença dos mortos e dos Aes Sídhe, para os quais tradicionalmente se deixa leite e pão em agrado. Nesta noite, o véu entre os Sídhes e a realidade torna-se particularmente poroso. Converteu-se, atualmente, no feriado de Halloween, que mantém boa parte de suas características originais.


Inserted Text
Samhain: É um dos grandes festivais célticos, que ocorre em 1º de Novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. Fogueiras são especialmente acesas em sua noite para garantir purificação e proteção contra o inverno. Em geral o gado era morto ao longo do dia e a carne estocada para a estação gélida que em breve chegaria. Trata-se de um dia considerado limiar, quando as fronteiras entre este mundo e o além encontram-se abertas, favorecendo a presença dos mortos e dos Aes Sídhe, para os quais tradicionalmente se deixa leite e pão em agrado. Nesta noite, o véu entre os Sídhes e a realidade torna-se particularmente poroso. Converteu-se, atualmente, no feriado de Halloween, que mantém boa parte de suas características originais.


Inserted Text
Tlachta: Lendária druidesa irlandesa, quiçá uma Deusa, tradicionalmente associada ao Samhain, quando teria morrido ao dar à luz três filhos, fruto de estupro pelos três filhos do Mago Simão. Sim. Do Mago Simão.
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Tudo aquilo não interessava ao saxão, ao menos 
não naquela noite. Calma e resolutamente ele se dirigiu 
à entrada próxima de Oweynagat, o mais sagrado dos 
Sídhes de Crioch Fuinidh. Por um instante, dois ou três 
dos homens olharam-no e à sua trilha, para depois não 
olharem para mais nada, nunca mais. 
 
 À entrada da Caverna dos Gatos, a frígida vulva 
encravada na terra e coberta de turfa e galhos em seu 
topo, ele depositou um pouco de leite e algumas miga-
lhas de pão. Das paragens longínquas de Tír na hÓige, 
primeiro vieram trezentas e vinte e uma pequenas 
leannán sídhe, como uma lufada de cálido vento quente.  
 

As delicadas filhas de Fand brilhavam e pisca-
vam luminosas e giravam ao seu redor, rindo e cantan-
do, e davam-lhe pequenos beijos que faziam cócegas e 
queimavam ligeiramente a pele. 
 

Fire red, summer's dead 
Yet it shall return. 

Clear and bright, in the night, 
Burn, fire, burn!13 

 
Eram como crianças mimadas importunando em 

troca de doces, gracejos e carinhos. Serpenteavam en-
louquecidas em suas coloridas espirais disformes. Uma 
a uma sua luz interna se apagava, tão tênue e efêmera, 
até que o chão se encheu dos cadáveres das fadas caí-
das. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Fogo vermelho, o verão é findo / e todavia deve retornar / claro e bri-
lhante, na noite, / queime, fogo, queime! [Cantiga de Samhain]. 
 

Inserted Text
Crioch Fuinidh: Um dos nomes da Irlanda. Significa “terra remota” ou “terra final”.


Inserted Text
Fand: Trata-se de uma Aes Sídhe, uma bela fada de Tír na hÓige que, por um breve período, teve um caso amoroso com o herói Cú Chulaind.


Inserted Text
Leannán Sídhe: São belas fadas que têm por costume tomar homens mortais como amantes. Sua imagem corresponde à que tradicionalmente se tem das pequenas fadas brilhantes e aladas.


Inserted Text
Oweynagat: A “Caverna dos Gatos” é um dos mais sagrados sídhes da Irlanda, no complexo arqueológico de Rathcrogan, próxima a Tulsk, no Condado de Roscommon. É particularmente associada ao Samhain e aos mundos do além. Nas lendas, centenas de Aes Sídhe e outros seres sobrenaturais, muitas vezes destrutivos, emergiram de seu sombrio interior. Seu nome evidentemente deriva de Irusan, o Rei dos Gatos, que é um de seus mais ilustres habitantes e senhores.


Inserted Text
Sídhe: Termo céltico para os montes em que havia túmulos, ligados tanto aos mortos quanto aos Aes Sídhe. É expressão que, na prática, representa qualquer lugar em que a fronteira entre os mundos é frágil e dos quais os Aes Sídhe podem emergir, como, por exemplo, Oweynagat. 


Inserted Text
Tír na hÓige: A “Terra dos Jovens” é o outro mundo irlandês, associado tanto aos Aes Sídhe quanto aos Tuath Dé. A viagem entre o mundo real e Tír na hÓige pode eventualmente ser feita, em dias especiais, apenas através dos Sídhes. 
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 Em seguida, o galope dos cascos cancheiros eco-
ou das profundezas de Oweynagat. Três Mare Lwyds 
emergiram salteando e ocuparam rochas próximas, ba-
tendo cada um suas duas ferraduras com força ribom-
bante. Pequenas faíscas espalhavam-se sobre os minús-
culos cadáveres ao redor. Seu manto branco ora era 
opaco, ora deixava transparecer o vácuo absoluto.  
 

Um a um eles aproximaram seus esqueléticos 
crânios equinos do saxão. Do espaço nenhum dentro 
da brancura dos mantos, eles cantaram alegremente: 
 

Come open wide to us your door 
We’ve come over field and ditch and moor 

And let us have some food 
For the weather is cold and we must have more14 

 
Um a um eles cheiraram-no e mordiscaram, bu-

faram e relincharam, para em seguida afastarem-se 
com seus olhos esbugalhados e darem lugar ao compa-
nheiro seguinte. Assim fizeram três vezes, revezando-
se e cantando, para então se lançarem em caborteiro 
galope enlouquecido pela planície escura. Não seriam 
mais vistos até o próximo Samhain, e nem mesmo Rhi-
annon os teria podido encontrar. 
 
 O uivado demente de incontáveis cães anunciou 
a chegada das três Beane Sídhe. A primeira delas era 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Venha escancarar sua porta para nós / nós viemos pelos campo e fosso 
e charneca / e nos dê alguma comida / porque o tempo é frio e nós preci-
samos receber mais [Cantiga de Mare Lwyds].  
  

Inserted Text
Beane Sídhe: Usualmente chamadas de banshee, as Beane Sídhe são criaturas horrendas do outro mundo, cujos gritos dementes de dor e desespero anunciam a morte daqueles que escutam seu choroso lamento.


Inserted Text
Mare Lwyds: Os “Cavalos Cinzas” são figuras míticas e folclóricas galesas vinculadas a festas invernais e à Deusa Rhiannon. Eles possuem crânios cadavéricos de cavalo e o corpo envolto em lençol, geralmente branco. Ainda hoje pessoas se vestem de Mare Lwyds e lideram pequenos grupos em cantoria para pedir comida e bebida nas casas e nos pubs, especialmente no ano novo. Podem, evidentemente, ser considerados Aes Sídhe.


Inserted Text
Oweynagat: A “Caverna dos Gatos” é um dos mais sagrados sídhes da Irlanda, no complexo arqueológico de Rathcrogan, próxima a Tulsk, no Condado de Roscommon. É particularmente associada ao Samhain e aos mundos do além. Nas lendas, centenas de Aes Sídhe e outros seres sobrenaturais, muitas vezes destrutivos, emergiram de seu sombrio interior. Seu nome evidentemente deriva de Irusan, o Rei dos Gatos, que é um de seus mais ilustres habitantes e senhores.


Inserted Text
Rhiannon: Uma das principais divindades e figuras mitológicas galesas, associada à região de Demetae por ter rompido um noivado para se casar com o Príncipe Pwyll. Seu filho, Pryderi, eventualmente tornou-se Lorde de Dyfed, conforme contado no “Livro Branco de Rhydderch” e no “Livro Vermelho de Hergest”. Conectada à Epona romana, é igualmente uma Deusa ligada a cavalos. 


Inserted Text
Samhain: É um dos grandes festivais célticos, que ocorre em 1º de Novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. Fogueiras são especialmente acesas em sua noite para garantir purificação e proteção contra o inverno. Em geral o gado era morto ao longo do dia e a carne estocada para a estação gélida que em breve chegaria. Trata-se de um dia considerado limiar, quando as fronteiras entre este mundo e o além encontram-se abertas, favorecendo a presença dos mortos e dos Aes Sídhe, para os quais tradicionalmente se deixa leite e pão em agrado. Nesta noite, o véu entre os Sídhes e a realidade torna-se particularmente poroso. Converteu-se, atualmente, no feriado de Halloween, que mantém boa parte de suas características originais.
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diáfana e nua por debaixo do transparente vestido es-
verdeado. Com suas íris azuladas, ela perscrutou o fun-
do do único olho do saxão para, em silêncio, colocar-se 
atrás dele, dando-lhe as costas. As outras duas eram 
decrépitas e cadavéricas, e seus trapos rasgados mal 
escondiam seus ossos e suas carnes putrefatas. Elas se 
colocaram uma à sua esquerda, e a outra à sua direita. 
A que estava à esquerda aproximou-se, encostou os lá-
bios fétidos em sua face, afastou-se dois passos e gritou 
sua longa e angustiada lamúria. Lágrimas escorriam de 
seus olhos sem órbita, e o som terrível de seu queixu-
me geou as vísceras do saxão. A da direita então repe-
tiu o ritual de sua antecessora, mas seu choro e seus 
gritos foram ainda mais desesperados e perturbadores.  
 

Sometimes she lifts her head, 
With blue eyes tearless, 

And gazes athwart the reek of night 
Upon things long past, 
Upon things to come15 

 
 Quando finalmente o silêncio voltou a reinar em 
Oweynagat, as duas Beane Sídhe pegaram suas mãos e 
ergueram seus braços paralelamente ao corpo. A que 
estava de costas para o saxão virou-se, e delicadamente 
retirou as vestes de couro e lã que protegiam seu peito. 
Da escuridão da Caverna dos Gatos, a passos lentos, 
emergiu a horrenda Bean Nighe. Ela tinha apenas uma 
narina, um único e apodrecido dente furava através de 
seus lábios descarnados. Os dedos de seus pés eram li-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Às vezes ela ergue a cabeça / com olhos azuis sem lágrimas / fixos 
através do fumo da noite / sobre atos passados longínquos / sobre atos 
que virão [John Todhunter. The Banshee]. 

Inserted Text
Bean Nighe: Um tipo especial de Bean Sídhe, a Bean Nighe é o espírito de uma lavadeira, que se preocupa em lavar as roupas daqueles que estão próximos da morte. Trata-se de uma figura horrenda, que, em certa medida, igualmente exerce o papel de vidente, pois, se tratada corretamente, aceita responder a três perguntas de seu interlocutor, caso três perguntas suas sejam igual e primeiramente respondidas. Curiosamente, se alguém conseguir se aproximar dela sorrateiramente e mamar em seus seios, pode alegar ser seu filho adotivo. Em troca, a velha bruxa se vê obrigada a conceder um desejo a quem tanto ousar.


Inserted Text
Beane Sídhe: Usualmente chamadas de banshee, as Beane Sídhe são criaturas horrendas do outro mundo, cujos gritos dementes de dor e desespero anunciam a morte daqueles que escutam seu choroso lamento.


Inserted Text
Oweynagat: A “Caverna dos Gatos” é um dos mais sagrados sídhes da Irlanda, no complexo arqueológico de Rathcrogan, próxima a Tulsk, no Condado de Roscommon. É particularmente associada ao Samhain e aos mundos do além. Nas lendas, centenas de Aes Sídhe e outros seres sobrenaturais, muitas vezes destrutivos, emergiram de seu sombrio interior. Seu nome evidentemente deriva de Irusan, o Rei dos Gatos, que é um de seus mais ilustres habitantes e senhores.




	   46	  

gados por membranas espurcas, sobre as quais seus 
seios mortos caíam e balançavam como pelancas mur-
chas. Ela trazia uma pedra de sabão escuro em uma das 
mãos, e uma límpida bacia de água na outra. 
 
 Ela se sentou sobre uma rocha alta e ajeitou a 
bacia à sua frente sobre galhos e limo. Recebeu as ves-
tes do saxão sem agradecer, e começou a ensaboá-las e 
lavá-las sofregamente. O sabão dissolveu-se por inteiro 
entre suas mãos e os velhos panos. Quando estava qua-
se terminando, ergueu os olhos em direção ao Gewisse, 
e disse-lhe com um suspiro de desagrado: 
 
- Eu devo lhe avisar que tem o direito de me fazer três 
perguntas. Mas, primeiro, você deve me responder três 
perguntas. 
 
 O saxão permaneceu no mais absoluto silêncio, 
imobilizado diante da coorte de Aes Sídhe.  
 
- Melhor assim. Até porque seu assunto não é verdadei-
ramente comigo. Vamos, minhas filhas, nós já termina-
mos por aqui. 
 
 Suas roupas foram devolvidas, completamente 
limpas das manchas de sangue e imundice acumuladas 
ao longo dos anos e de suas andanças e esconderijos. 
Os espectros retornaram para o interior da grota sem 
proferir mais nem um único som, como se arrastassem 
os pés acima do solo, flutuantes sobre a atmosfera feé-
rica. Apenas depois de um longo tempo ele conseguiu 
mover minimamente os primeiros músculos. E conti-

Inserted Text
Aes Sídhe: O “Povo dos Montes”, são as fadas, os espíritos e os elfos das lendas célticas, que vivem em uma realidade paralela ao mundo humano, particularmente em Tír na hÓige. Especialmente em determinadas datas consideradas sagradas, os Aes Sídhe podem atravessar as fronteiras limiares e ter contato com os homens, nem sempre para benefício destes últimos.



Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.
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nuou aguardando, pois a lavadeira não se enganara so-
bre seus compromissos. 
 
 Começou distante e baixo, como se viesse de 
outro mundo além do outro mundo. Muito lentamente 
os miados aumentaram de intensidade, indicando a 
aproximação do felino. Logo, tornaram-se muito mais 
altos do que deveriam ser. O último senhor daquela 
noite, o imenso gato negro, gigante como um touro, 
aproximou-se vagarosamente do saxão, deitou-se ao 
seus pés e esfregou sua enorme cabeça peluda em suas 
pernas. Ele rolou sobre a própria barriga três vezes, pa-
ra então se apoiar altivamente sobre as patas de trás 
curvadas e as patas da frente retas. Entre miados entre-
cortados, anunciou-se: 
 
- Olá, homem. Estou feliz em vê-lo. 
 
 O saxão abaixou a cabeça, sem saber direito o 
que pensar. Em seguida, mais confiante, olhou para o 
sombrio felino e respondeu: 
 
- Eu também estou feliz em vê-lo. 
 
 O gato começou a ronronar. 
 
- Eu sou Irusan, filho de Arusan. Eu sou o Rei dos Gatos. 
Por favor, não se incomode com os convidados anteriores. 
Eles me pediram para também vê-lo hoje e eu não pude 
encontrar motivos para negar. Ainda mais em vista da 
minha evidente majestade. 
 
- Grande Rei, eu... 

Inserted Text
Arusan: Pai de Irusan, o Rei dos Gatos. Possivelmente o Rei anterior, quiçá o que estava sendo enterrado em seu funeral real no conto Beware of the Cat, de William Baldwin, escrito em 1553 d.c. O gato caseiro mencionado na estória certamente só pode ser Irusan. De todo modo, Arusan também era um enorme gato negro. E peludo. E gordo.


Inserted Text
Irusan, o Rei dos Gatos: Tradicional figura do folclore inglês e irlandês, o imenso gato negro senhor de todos os felinos é um dos mais importantes Aes Sídhe dotado de personalidade e individualidade próprias. Bem próprias.
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- Miau. Eu estou miando, não você. Err... desculpe. Foi fal-
ta de educação minha interromper. Na verdade, eu ouvi 
dizer que você pode me ajudar... 
 
- Eu, ajudá-lo? 
 
- Sim. Veja bem. Às vezes, se de algum modo as pessoas 
sabem o jeito certo, elas mandam coisas para mim. Pre-
sentes, claro, como um Grande-Rei merece. Oh, às vezes é 
tão bom. Brinquedos e insetos e joias, que eu posso jogar 
para lá e para cá e perseguir e morder e comer. Podem ser 
tão gostosos. Mas, às vezes, não... 
 
Há algo dentro de mim, há algum tempo. Queima, e fura, 
retalha, e não me deixa respirar direito. É horrível. Mas eu 
não posso fazer nada, porque, veja, foi um... presente. 
Não se pode simplesmente se desfazer de um presente, 
não é verdade? Nós gatos não fazemos isso.  
 
 O saxão acreditava que não entendia o que Iru-
san estava lhe dizendo.  
 
- Não, não se pode simplesmente se desfazer de um pre-
sente. 
 
- Exatamente, você compreende bem o meu problema. 
Não seria educado de minha parte. E meu pai Arusan me 
ensinou a ser um Grande-Rei muito bem educado, sim se-
nhor. Digno de sua majestade. Por outro lado, você me 
deixou leite, e um pouco de pão. Não foi só para mim, é 
claro, mas isso não importa tanto assim... E foi na noite 
do Samhain, um dos meus dias favoritos... Miau. Então, 

Inserted Text
Arusan: Pai de Irusan, o Rei dos Gatos. Possivelmente o Rei anterior, quiçá o que estava sendo enterrado em seu funeral real no conto Beware of the Cat, de William Baldwin, escrito em 1553 d.c. O gato caseiro mencionado na estória certamente só pode ser Irusan. De todo modo, Arusan também era um enorme gato negro. E peludo. E gordo.


Inserted Text
Grande-Rei: O Grande-Rei ou Alto-Rei da Irlanda era tradicionalmente chamado de Ard Rí na hÉireann, e governava a partir da região de Tara. Longe de ser um verdadeiro Rei absoluto, os Altos-Reis muitas vezes dependiam da lealdade dos Reis menores que lhes juravam ou não lealdade.


Inserted Text
Grande-Rei: O Grande-Rei ou Alto-Rei da Irlanda era tradicionalmente chamado de Ard Rí na hÉireann, e governava a partir da região de Tara. Longe de ser um verdadeiro Rei absoluto, os Altos-Reis muitas vezes dependiam da lealdade dos Reis menores que lhes juravam ou não lealdade.


Inserted Text
Irusan, o Rei dos Gatos: Tradicional figura do folclore inglês e irlandês, o imenso gato negro senhor de todos os felinos é um dos mais importantes Aes Sídhe dotado de personalidade e individualidade próprias. Bem próprias.


Inserted Text
Samhain: É um dos grandes festivais célticos, que ocorre em 1º de Novembro, a meio caminho entre o equinócio de outono e o solstício de inverno. Fogueiras são especialmente acesas em sua noite para garantir purificação e proteção contra o inverno. Em geral o gado era morto ao longo do dia e a carne estocada para a estação gélida que em breve chegaria. Trata-se de um dia considerado limiar, quando as fronteiras entre este mundo e o além encontram-se abertas, favorecendo a presença dos mortos e dos Aes Sídhe, para os quais tradicionalmente se deixa leite e pão em agrado. Nesta noite, o véu entre os Sídhes e a realidade torna-se particularmente poroso. Converteu-se, atualmente, no feriado de Halloween, que mantém boa parte de suas características originais.
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veja, eu tenho um bom motivo para lhe dar um presente. 
Nós somos amigos – você se propôs ser meu amigo, eu 
aceitei de bom coração e sem interesse ser seu amigo, e 
amigos trocam presentes. Entretanto, ainda assim, eu não 
poderia lhe dar um presente que me foi dado alhures, in-
dependentemente do motivo pelo qual ele chegou até mim. 
Não seria educado. 
 
- Não, não seria. 
 
- Mas, se por acaso, espontaneamente, por confiar plena-
mente em nossa amizade, você me pedisse como presente 
justamente esse presente que outrora me deram – nem 
importa direito por quê, eu diria – então acho que, nesse 
caso, não seria educado eu lhe recusar o pedido, não 
acha? 
 
- Não, não seria educado de modo nenhum. 
 
- Isso mesmo! Vê? Grandes amigos como nós praticamen-
te trocam de pensamento um com o outro. E então... quem 
sabe... você queira... só quem sabe... Peça-me o que está 
dentro de mim!! 
 
 Não fosse o tamanho de Irusan, talvez o saxão 
houvesse acariciado sua protuberante papada felpuda e 
sorrido. Mas não arriscaria ofender a um Rei, ainda que 
tão... peculiar.  
 
- Grande-Rei Irusan, filho de Arusan, eu, seu amigo, peço 
que, se não lhe for inconveniente, muito me agradaria 
como presente aquilo que se encontra dentro de... seu in-
terior. Por mais que eu entenda o quão inadequado é pedir 

Inserted Text
Arusan: Pai de Irusan, o Rei dos Gatos. Possivelmente o Rei anterior, quiçá o que estava sendo enterrado em seu funeral real no conto Beware of the Cat, de William Baldwin, escrito em 1553 d.c. O gato caseiro mencionado na estória certamente só pode ser Irusan. De todo modo, Arusan também era um enorme gato negro. E peludo. E gordo.


Inserted Text
Grande-Rei: O Grande-Rei ou Alto-Rei da Irlanda era tradicionalmente chamado de Ard Rí na hÉireann, e governava a partir da região de Tara. Longe de ser um verdadeiro Rei absoluto, os Altos-Reis muitas vezes dependiam da lealdade dos Reis menores que lhes juravam ou não lealdade.


Inserted Text
Irusan, o Rei dos Gatos: Tradicional figura do folclore inglês e irlandês, o imenso gato negro senhor de todos os felinos é um dos mais importantes Aes Sídhe dotado de personalidade e individualidade próprias. Bem próprias.


Inserted Text
Irusan, o Rei dos Gatos: Tradicional figura do folclore inglês e irlandês, o imenso gato negro senhor de todos os felinos é um dos mais importantes Aes Sídhe dotado de personalidade e individualidade próprias. Bem próprias.
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que Vossa Majestade se desfaça de um presente ganhado 
e tão querido, pelo bem de nossa amizade, devo insistir 
que abra uma exceção entre amigos e para um amigo. 
 
 Primeiro Irusan ronronou mais alto que as ante-
riores lamúrias dos espectros femininos, extremamen-
te satisfeito com toda a educação que seu novo amigo 
demonstrava. Ele revirou os olhos para dentro, e co-
meçou a ter o que parecia uma espécie de convulsão 
estomacal. Sua pança refluía para dentro de sua caixa 
toráxica em espasmos descontrolados, expandindo-se 
novamente para fora no momento seguinte, e todo seu 
corpo rangia horrivelmente. Ele quicava em uma dança 
assustadora e delirante.  
 

Após grande esforço, vomitou uma horripilante 
bola de pelos do tamanho da cabeça de um cavalo. 
Aproximou o focinho para cheirá-la, mas não a lambeu. 
Em seguida comeu um pouco de grama, se afastou para 
a entrada da sua caverna e olhou para o saxão demons-
trando uma enorme satisfação. 
 

The old black cat jumped over the wall 
And ate the rat, the mouse, and all 

If you want any more you can sing it yourself 
The book lies on the pantry shelf16 

 
- Ora, devo dizer que lhe sou muito grato. Poucas pessoas 
têm coragem de me pedir presentes. Ainda mais algo que 
eu gostaria de manter comigo. Pois, afinal, foi um presen-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 O velho gato preto saltou sobre a muralha / e comeu o rato, o camun-
dongo e toda tralha / se você quer mais cante você mesmo / o livro re-
pousa na estante a esmo [Tradicional cantiga infantil inglesa]. 

Inserted Text
Irusan, o Rei dos Gatos: Tradicional figura do folclore inglês e irlandês, o imenso gato negro senhor de todos os felinos é um dos mais importantes Aes Sídhe dotado de personalidade e individualidade próprias. Bem próprias.
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te, para um gato. Você será meu amigo para sempre, até o 
final das Eras. Miau. Agora, suma, pois não quero nunca 
mais olhar para a sua cara mal lambida. 
 
 Irusan, o Rei dos Gatos, herdeiro de Arusan, pa-
ra não perder o hábito, aproveitou para abocanhar o 
cadáver largado de uma das leannán sídhe, deu as costas 
ao amigo e retornou para o corredor escuro de Owey-
nagat sem se importar com mais nada.  
 

Quando até a silhueta do felino não podia mais 
ser vista através das sombras que se espalhavam dentro 
e a partir do Sídhe, e o som de seu caminhar furtivo e 
de seu lento mastigar desaparecera por completo, o sa-
xão se aproximou da bola de pelos tentando sem suces-
so não aspirar o seu fétido odor.  

 
Tomado de nojo, enfiou as mãos e os braços 

bem em seu meio até firmar os dedos e poder desfiá-la 
com cuidado. 
 
 Em seu interior, após muito trabalho e esforço, 
encontrou um longo prego de cabeça chata, corroído 
de ferrugem pela bile e sangue do Rei dos Gatos. 

Inserted Text
Arusan: Pai de Irusan, o Rei dos Gatos. Possivelmente o Rei anterior, quiçá o que estava sendo enterrado em seu funeral real no conto Beware of the Cat, de William Baldwin, escrito em 1553 d.c. O gato caseiro mencionado na estória certamente só pode ser Irusan. De todo modo, Arusan também era um enorme gato negro. E peludo. E gordo.


Inserted Text
Irusan, o Rei dos Gatos: Tradicional figura do folclore inglês e irlandês, o imenso gato negro senhor de todos os felinos é um dos mais importantes Aes Sídhe dotado de personalidade e individualidade próprias. Bem próprias.


Inserted Text
Leannán Sídhe: São belas fadas que têm por costume tomar homens mortais como amantes. Sua imagem corresponde à que tradicionalmente se tem das pequenas fadas brilhantes e aladas.


Inserted Text
Oweynagat: A “Caverna dos Gatos” é um dos mais sagrados sídhes da Irlanda, no complexo arqueológico de Rathcrogan, próxima a Tulsk, no Condado de Roscommon. É particularmente associada ao Samhain e aos mundos do além. Nas lendas, centenas de Aes Sídhe e outros seres sobrenaturais, muitas vezes destrutivos, emergiram de seu sombrio interior. Seu nome evidentemente deriva de Irusan, o Rei dos Gatos, que é um de seus mais ilustres habitantes e senhores.


Inserted Text
Sídhe: Termo céltico para os montes em que havia túmulos, ligados tanto aos mortos quanto aos Aes Sídhe. É expressão que, na prática, representa qualquer lugar em que a fronteira entre os mundos é frágil e dos quais os Aes Sídhe podem emergir, como, por exemplo, Oweynagat. 
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Dyrham 
 

 

I know it truly, 
that it is in men 
a noble custom, 

that one should keep secure 
his mind, 

guard his thoughts, 
think as he wishes 

The weary spirit cannot 
withstand fate, 

nor does a rough or sorrowful mind 
do any good17  

 

The Wanderer 

 
 

 As cenas quebradas e entrecortadas de seus so-
nhos confundiam-se com as lembranças despertas, a 
ponto de o saxão muitas vezes não saber mais diferen-
ciar fatos de pesadelos e esperanças. Porque sua me-
mória não passava de uma pasta aquosa de medo e re-
morso, ele não se atrevia a confiar em que seu único 
olho vigilante fosse real garantia de que não estava 
mergulhado em um turbilhão de mentiras e enganos 
girando em sua mente perturbada. Depois que partira 
de Scitis a confusão de algum modo aumentara ainda 
mais, a despeito de todo o resto ter se tornado mais 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Eu sei verdadeiramente / que é nos homens / um nobre hábito, / man-
ter segura / a própria mente, / proteger seus pensamentos, / pensar co-
mo se deseja / o espírito exausto não logra / suportar o fado / nem uma 
mente rude e cheia de mágoa / faz qualquer bem  

Inserted Text
Scitis: Nome latino para a Ilha de Skye, na Escócia, tradicionalmente associada à figura de Cailleach Bheurach.
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claro e transparente. Castigado pelas dores de sua feri-
da cilíndrica, ele tentava não adormecer nas longas 
noites das jornadas, mas estaria de fato acordado sob a 
luz do Sol que enfraquecia a cada dia? 
 

You're gone, gone, gone away 
I watched you disappear 

All that's left is the ghost of you. 
Now we're torn, torn, torn apart, 

There's nothing we can do 
Just let me go we'll meet again soon 

Now wait, wait, wait for me 
Please hang around 

I'll see you when I fall asleep18 
 
 Tais lembranças assaltavam-no em simulacros 
de vultos disformes entre pesadelo e vigília: 
 
 Os poucos que haviam sobrado em Glevum após 
a convocação militar do Rei Commagil – as mulheres, 
os velhos e as crianças – olhavam-no com profundo 
desprezo, amaldiçoando-o pelas costas. Não compre-
endiam que escolhera permanecer na cidade, sob o es-
cárnio dos que partiam emoldurados em ferro e bron-
ze, justamente por causa deles... por causa dela. Ele não 
tentou se explicar, até porque não se lembra se tinha 
tanta certeza assim de que estava agindo com retidão. 
Mas... a batalha vindoura poderia ocorrer no interior 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Você se foi, foi, foi para longe / Eu espreitei você desaparecer / Tudo 
que restou é o fantasma de você / Agora nós estamos dilacerados, dilace-
rados, dilacerados / Não há nada que possamos fazer / Apenas me deixe 
partir nós nos encontraremos novamente em breve / Agora espere, espe-
re, espere por mim / Por favor aguente por perto / Eu lhe verei ao ador-
mecer [Of Monsters and Men. Little Talks]. 

Inserted Text
Commagil: Rei da cidade de Glevum derrotado na Batalha de Dyrham junto aos demais aliados de Corinium e Aquae Sulis.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.
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aberto de Glevum, até onde se poderia imaginar de qual 
direção os saxões de Ceawlin e de Cuthwine viriam 
através de Codesuaalt. Se os guerreiros de Westseaxna 
chegassem lá antes do exército brythonico aliado, se 
houvesse uma única confusão nas fileiras da Scildweall 
bretã, quem poderia protegê-los do massacre que ne-
cessariamente se seguiria?  
 

Ele simplesmente não tinha opção. Ele seria es-
cudo; ele seria todos os escudos. 
 
 A batalha, contudo, ocorreu em Dyrham, quiçá 
por entre os antigos olmos da Floresta de Braden. 
Commagil, seu Rei, e Farinmagil de Aquae Sulis foram 
destroçados e descarnados junto de suas tropas ali ao 
norte das águas sagradas, suas cabeças mutiladas e ex-
postas fincadas em varas no topo dos soturnos morros 
da região. Cyndydann escapou, refugiou-se e aquarte-
lou-se no Anfiteatro em Corinium, quem sabe contando 
com a auxílio das Matres que em outros tempos, vagos 
tempos, velavam pela antiga capital da província. Seu 
destino, soube depois, foi idêntico, senão muito pior, 
que aquele dos que abandonara sem pudor em Dyrham. 
 
 Dessa feita, não havia Urso-Rei para defender as 
terras de Bro an Hañv, mas tão somente três pálidos 
fantasmas que nem sequer arriscavam relembrar ou 
honrar sua ascendência romana. Dessa feita não havia 
Caliburnus para cegar e destrinchar, nem Pridwen para 
conter as espadas saxãs e romper o fio de seu ferro, 
nem Ron para furar e empurrar os Gewisse de volta pa-
ra o oceano infinito rumo a suas longínquas terras en-

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Bro an Hañv: Nome “brythonico” para a região de Somerset.


Inserted Text
Caliburnus: Nome latino para a espada Excalibur, dada pela Dama do Lago – Nimue, a Arthur. Uma de suas principais propriedades seria a de cegar os inimigos que olhassem diretamente para sua lâmina ao refletir o Sol.


Inserted Text
Ceawlin e Cuthwine: Rei e príncipe de Wessex, que derrotaram os “brythonicos” na Batalha de Dyrham. São, evidentemente, Gewisse.


Inserted Text
Codesuaalt: Nome “brythonico” para a região atualmente chamada de Cotswolds, que envolve tanto Aquae Sulis quanto Glevum e Corinium. Trata-se de uma área de amplas colinas e de pastagens verdejantes, marcadas por escarpas profundas e por pedras de coloração dourada, mel e perolada (especialmente próximo a Bath). Em seu interior há um amplo complexo subterrâneo de cavernas e túneis de mineração repletos de morcegos, hoje chamado de Box Mine. O nome Codesuaalt é provavelmente uma referência a Cuda, Deusa dos Dobunni  tradicionalmente reverenciada em clareiras sagradas

Inserted Text
Commagil: Rei da cidade de Glevum derrotado na Batalha de Dyrham junto aos demais aliados de Corinium e Aquae Sulis.


Inserted Text
Corinium (Corinium Dobunnorum): Nome romano para a cidade de Cirencester, às margens do Rio Corin (Churn). Durante a ocupação romana foi a capital da província de Britannia Prima, uma grande cidade dotada de Fórum,  Villas, Basílica e Anfiteatro. Em seu centro havia um pilar consagrado ao Deus Júpiter, e, tradicionalmente, considerava-se que a cidade era protegida por Três Matres, Deusas responsáveis por garantir sua segurança e bem-estar.  


Inserted Text
Cyndydann: Rei da cidade de Corinium derrotado na Batalha de Dyrham junto aos demais aliados de Glevum e Aquae Sulis. Ao contrários dos outros dois monarcas, ele teria conseguido escapar e se aquartelar com os poucos soldados que lhe restavam no Anfiteatro de sua cidade, que, de toda forma, não demorou a cair nas mãos dos saxões Gewisse.


Inserted Text
Farinmagil: Rei da cidade de Aquae Sulis derrotado na Batalha de Dyrham junto aos demais aliados de Corinium e Glevum.


Inserted Text
Floresta de Braden: Ver Batalha de Dyrham.


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Matres: Entidades protetoras de Corinium. Ver Corinium Dobunnorum.


Inserted Text
Pridwen: Escudo utilizado em batalha por Arthur.

Inserted Text
Ron: Lança empregada pelo Rei Arthur em batalha.


Inserted Text
Scildweall: Formação militar típica da Alta Idade Média britânica, similar às antigas falanges gregas, em que os escudos dos companheiros próximos protegem-se uns aos outros enquanto se tenta perfurar os inimigos com lanças ou outras armas similares. 


Inserted Text
Westseaxna Rīce: É o nome saxão para o Reino de Wessex, que, a partir de sua expansão sobre territórios “brythonicos”, eventualmente tornou-se o mais importante dos reinos ingleses anteriores à invasão normanda. Foram os grandes rivais do Reino bretão de Dumnonnia e dos “brythonicos” em geral, e, na perspectiva da narrativa, do próprio Rei Arthur.
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tristecidas. Era uma nova era, um novo e frio mundo 
que se descortinava nas ilhas de Prythain. 
 
 Sua presença em Dyrham simplesmente não teria 
feito nenhuma diferença. As notícias desesperadas sobre 
a derrota, sobre a sanha vitoriosa e implacável de 
Ceawlin, trazidas pela fuga descontrolada dos morcegos 
e dos ratos, chegaram pouquíssimo antes das primeiras 
hostes saxãs tomarem os arredores desprotegidos de 
Glevum. E então... Realmente não havia opção. 
 
 Ele apenas vê a imagem de Glevum arrasada, 
seus prédios demolidos ardentes em furiosas flamas 
douradas, a antiga tinta dos coloridos pilares romanos, 
dissolvida pelo calor, deitando-se sobre o solo castiga-
do da pequena urbe. A antiga Colonia Nervensis nada 
mais era, como se nunca houvesse nem sequer existi-
do. Seu corpo, ao despertar, custava a voltar ao normal, 
cercado pelos incontáveis cadáveres daqueles que ima-
ginara poder de algum modo proteger, além dos torsos 
desmilinguidos de centenas dos homens de Gewisse. E 
ela talvez estivesse distante, muito distante, suas belas 
vestes ensanguentadas do rubro líquido que escorria 
como resplandecente filete de bronze de sua garganta 
aberta rasgada e dilacerada. O longo machado assassino 
pendia das mãos do saxão, sua lâmina gasta e imprestá-
vel coberta de carne, linfa e vômito.  
 

It is pleasant, indeed, while the summer lasts 
with the mild pheasants' song... 

but now I feel the northern wind's blast— 
its severe weather strong 

Alas! Alas! This night seems so long! 

Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Ceawlin e Cuthwine: Rei e príncipe de Wessex, que derrotaram os “brythonicos” na Batalha de Dyrham. São, evidentemente, Gewisse.


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Prythain: Um dos nomes da Brittania, possivelmente ligado a antigas práticas de tatuagem e arte corporal de seus habitantes antes da conquista romana.
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And I, because of my momentous wrong 
now grieve, mourn and fast19 

 
 E, ele não se lembra. E, ele não tem certeza. Sua 
memória é tão repleta de fotografias enlouquecedoras 
e de dúvidas escorchantes que se torna completamente 
vazia, completamente morta. No campo de cadáveres 
na Glevum destroçada, lá ela está, lá ela não está. E, ora 
ele aperta o passo, ora ele castiga o mar com violentos 
golpes dos remos do cyuli, na vã tentativa de acelerar o 
correr moroso do tempo. Tempo marcado, tempo pre-
determinado, tempo de wyrde. Seu wyrde. 
  
 Após muitos dias aproximando-se da costa da 
terra dos Defnas, o saxão aportou nos arredores de 
Dintagell, sem, contudo, utilizar o pequeno porto no 
interior dos muros que guarneciam a desesperançada 
população local. A derrota em Dyrham e a implacável 
expansão de Westseaxna ainda eram um duro golpe pa-
ra todos os brythonicos. Não pretendia atrair a atenção 
de ninguém no reino governado por Gerren rac Denau, 
que negara ajuda aos reis derrotados, aqueles a quem 
deveria auxiliar como irmãos. Que lhe negara ajuda. 
Aportara em uma minúscula baía desabitada nas pri-
meiras horas escuras após o miserável nascer do Sol, e 
aproveitou a oportunidade para naufragar o cyuli rom-
pendo seu casco com pesadas pedras pontiagudas. Não 
precisaria mais dele, e era melhor não deixar indícios 
de seu prudente desembarque. Pretendia passar o me-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 É prazeroso, de fato, enquanto o verão dura / com o canto brando do 
faisão / mas agora eu sinto a rajada do vento boreal / seu severo clima 
pesado / Ai! Ai! Esta noite parece tão longa! / E eu, pelo meu sério erro / 
agora me aflijo, pranteio e abstenho [How Long the Night. Poesia medie-
val inglesa anônima]. 

Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Cyuli: É o nome saxão dado a um tipo específico de embarcação utilizado tanto para a guerra, quanto para transporte e comércio. Eram semelhantes aos navios vikings chamados de karve, ainda que possivelmente um pouco menores. 


Inserted Text
Cyuli: É o nome saxão dado a um tipo específico de embarcação utilizado tanto para a guerra, quanto para transporte e comércio. Eram semelhantes aos navios vikings chamados de karve, ainda que possivelmente um pouco menores. 


Inserted Text
Defnas: Nome dado aos bretões que habitavam o Reino de Dumnonnia. O nome Devon deriva justamente de Defnas.


Inserted Text
Dintagell: Nome bretão para a atual Tintagel. Esta pequena cidade e castelo foi um ponto importante de exercício do poder dos Reis de Dumnonnia sobre a região da Cornualha, igualmente associada a Arthur e a Camelot.


Inserted Text
Gerren rac Denau: Um dos filhos do lendário Rei Custennin, o primeiro Constantine britânico, Gerren sucedeu a seu irmão Bledric como Rei de Dumnonnia em aproximadamente 560 d.c., tendo governado até 613 d.c. 


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Westseaxna Rīce: É o nome saxão para o Reino de Wessex, que, a partir de sua expansão sobre territórios “brythonicos”, eventualmente tornou-se o mais importante dos reinos ingleses anteriores à invasão normanda. Foram os grandes rivais do Reino bretão de Dumnonnia e dos “brythonicos” em geral, e, na perspectiva da narrativa, do próprio Rei Arthur.


Inserted Text
Wyrde: Termo saxão correspondente à ideia de “destino”, ou, mais precisamente, de “fado”. Aproxima-se do conceito grego de destino, vinculado à violação da diké, ou seja, da lei divina, em geral por hubris, por orgulho. O destino ou o fado, nessa perspectiva, é justamente a consequência punitiva, quase mecânica, da violação às regras divinas, e, evidentemente, não pode ser resistido ou elidido. Boa parte das tragédias gregas abordam as consequências da hubris e da violação da diké, independentemente de culpa ou das intenções do herói trágico.


Inserted Text
Wyrde: Termo saxão correspondente à ideia de “destino”, ou, mais precisamente, de “fado”. Aproxima-se do conceito grego de destino, vinculado à violação da diké, ou seja, da lei divina, em geral por hubris, por orgulho. O destino ou o fado, nessa perspectiva, é justamente a consequência punitiva, quase mecânica, da violação às regras divinas, e, evidentemente, não pode ser resistido ou elidido. Boa parte das tragédias gregas abordam as consequências da hubris e da violação da diké, independentemente de culpa ou das intenções do herói trágico.
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nor tempo possível em Dumnonnia, e, tão logo tivesse 
resolvido seus assuntos – se é que os resolveria –, to-
maria o caminho dos pântanos e das clareiras distantes 
para se manter longe dos bretões. 
 
 Apenas assumira o risco de visitar Dintagell 
porque imaginava que ali, no sul, teria a melhor chance 
de encontrar alguém que ainda soubesse lidar com a 
refinada arte romana de que necessitava, já que justa-
mente nesta região haviam vicejado as colonias mais 
antigas em toda Albion. Se Isca ainda existisse, ele cer-
tamente a visitaria primeiro. Entretanto, há décadas a 
orgulhosa cidade estava desabitada e desocupada, es-
quecida como emblema de tempos mais prósperos e 
felizes. Sinceramente reconhecia que não saberia o que 
fazer caso não lograsse êxito perto de onde se encon-
trava. Talvez partisse, sem muita expectativa e à beira 
do desespero, para Caern Brea ou para Uxella. 
 
 Um casal de lavradores, donos de uma pequena 
e pobre fazenda cercada indicaram-lhe, mais temerosos 
que prestativos, onde localizar a casa do ferreiro na re-
gião. O homem se chamava Junius, o que era certamen-
te um bom augúrio, e vivia com seus dois filhos peque-
nos atendendo à demanda local por utensílios metáli-
cos e armas de pequeno porte.   
 

O saxão fez questão de chegar ao local indicado 
durante o dia, de modo que não houvesse risco de ter 
suas intenções mal interpretadas. Afinal, apesar de fa-
lar como um brythonico, sempre temia ser confundido 
com um estrangeiro, ou algo ainda pior. E, de fato, pre-
cisou esperar que o ferreiro terminasse de atender um 

Inserted Text
Albion: Possivelmente o mais antigo nome para as Ilhas Britânicas, originado do grego clássico a partir do “brythonico” Albi̯iū. Pode significar tanto “morro”, quanto “branco” ou “mundo”. 



Inserted Text
Caern Brea: Sítio ainda existente na Cornualha, ocupado desde o Neolítico. Durante a Idade Média, foi a sede de um castelo local.


Inserted Text
Dintagell: Nome bretão para a atual Tintagel. Esta pequena cidade e castelo foi um ponto importante de exercício do poder dos Reis de Dumnonnia sobre a região da Cornualha, igualmente associada a Arthur e a Camelot.


Inserted Text
Dumnonnia: Após a Batalha de Dyrham, Dumnonnia permaneceu como o principal reino “brythonico” do sul da Inglaterra, ocupando grosso modo a região de Devon e Cornualha e mantendo importantes conexões com a Bretanha continental. Dumnonnia significa “mundo profundo”. O Reino dos Defnas perdurou mais ou menos até a conquista normanda, quando eventualmente foi absorvido à coroa inglesa.


Inserted Text
Isca: Nome romano para a cidade de Exeter, centro do poder imperial em Dumnonnia durante a ocupação romana das Ilhas. Diversas localidades por toda a Albion chamavam-se Isca, que significa “fortaleza”. Durante boa parte da Alta Idade Média a área da cidade permaneceu desabitada e em ruínas.


Inserted Text
Junius: Nome latino masculino relacionado à Deusa Juno, esposa de Júpiter,  senhora dos casamentos e dos nascimentos, conselheira do Estado e protetora das mulheres. Igualmente associada à guerra, ela tradicionalmente se veste com uma capa de pele de cabra ou de bode, além de trazer lança e outros aparatos militares. São múltiplas as manifestações de Juno, dona de diversos epítetos. 


Inserted Text
Uxella: Nome latino para a atual cidade de Launceston, nomeada na Geografia de Ptolomeu como uma das cidades existentes em Dumnonnia.
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mercador que lhe encomendara uma adaga longa e du-
as barras de ferro antes de poder sentar e explicar seu 
pedido. 
 

O ferreiro tratou-o com respeito maior do que 
esperava. Talvez tivesse gostado dele, ou, ao menos, 
considerado que se tratava de uma pessoa honesta. Eles 
se sentaram em pequenas banquetas e tomaram juntos 
duas canecas de cerveja escura enquanto as crianças 
brincavam de matar saxões ao seu redor. Entrecruza-
vam suas falsas espadas de madeira e a cada turno do 
jogo um deles era o saxão destripado.  
 

Here comes a candle to light you to bed  
And here comes a chopper  

To chop off your head!  
Chip, chop, chip, chop  
The last one is dead! 20  

 
Ele explicou ao ferreiro a encomenda de que 

necessitava, esforçando-se para se fazer claro e preciso. 
Não era fácil, pois nunca havia visto nada semelhante, 
nem mesmo em Corinium, onde era de se esperar que 
pudesse encontrar essa espécie de material e peça. Mas 
tinha noção, a partir de passadas conversas e secretas 
intuições, que o metal tomaria a forma de uma folha. 
Junius coçou a barba e alongou os bigodes, enquanto 
parecia fazer alguns cálculos mentais, ou, talvez, ten-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Aí vem uma vela para iluminá-lo até sua cama / e agora vem um cutelo 
/ para cortar sua cabeça! / Chip, chop, chip, chop ! / O último deles está 
morto! [Cantiga infantil inglesa]. 
 

Inserted Text
Corinium (Corinium Dobunnorum): Nome romano para a cidade de Cirencester, às margens do Rio Corin (Churn). Durante a ocupação romana foi a capital da província de Britannia Prima, uma grande cidade dotada de Fórum,  Villas, Basílica e Anfiteatro. Em seu centro havia um pilar consagrado ao Deus Júpiter, e, tradicionalmente, considerava-se que a cidade era protegida por Três Matres, Deusas responsáveis por garantir sua segurança e bem-estar.  


Inserted Text
Junius: Nome latino masculino relacionado à Deusa Juno, esposa de Júpiter,  senhora dos casamentos e dos nascimentos, conselheira do Estado e protetora das mulheres. Igualmente associada à guerra, ela tradicionalmente se veste com uma capa de pele de cabra ou de bode, além de trazer lança e outros aparatos militares. São múltiplas as manifestações de Juno, dona de diversos epítetos. 
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tasse lembrar de algum detalhe qualquer esquecido. 
Em um tom de voz pragmático, respondeu-lhe: 
 
- Sim, eu sei fazer o que você me pede. Pedido raro, é ver-
dade, mas quando eu era um pouco mais velho que esses 
dois vingadores que saltitam ao nosso redor, meu pai, 
também ferreiro, me ensinou como conseguir a liga em 
questão. O formato que você explicou é o de menos, o pro-
blema todo está realmente em como trabalhar para cons-
tituir a liga. Veja bem: eu precisarei de estanho, de cobre e 
de chumbo, no mínimo. O chumbo e o cobre tenho certeza 
de que não possuo em quantidade suficiente, já que quase 
todo meu trabalho é com ferro. Eu devo avisá-lo que, 
mesmo que eu não cobrasse pelo meu serviço, não será 
barato confeccionar a peça. 
 
 O saxão não podia acreditar na sorte de ter en-
contrado justamente esse artesão. Assim como em Inis-
fail, não conseguia deixar de se preocupar com o correr 
dos dias, apavorava-se diante da ideia de que chegaria 
muito tarde, e de que tudo de nada adiantaria. Apesar 
do alívio em saber que o homem era capaz de realizar o 
serviço, preocupou-se imediatamente com a possibili-
dade real de o cobre e o chumbo não serem encontra-
dos a tempo. Seria, então, uma terrível ironia, uma fu-
nesta piada. 
 
- Não se preocupe com dinheiro. Eu posso pagar, eu posso 
pagar-lhe, eu posso pagar muito bem. Mas, diga-me com 
honestidade: acha que demorará a conseguir os metais? 
Quanto tempo o trabalho deve demorar? 
 

Inserted Text
Inisfail: Nome poético para a Irlanda, baseado em Lia Faíl, a Pedra do Destino, localizada no Morro de Tara, o centro do poder dos Grandes-Reis da Alta Idade Média irlandesa. Os Altos-Reis eram coroados no sítio da Pedra, de modo que os poderes míticos da rocha pudessem rejuvenescê-los e garantir um longo reinado. A Pedra teria sido trazida à Ilha pelos Tuath Dé, a Tribo dos  Deuses, um dos principais elementos da mitologia irlandesa pagã, sobre os quais há vasta literatura. Inisfail, nesse contexto, seria a Ilha de Lia Faíl. 
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 O ferreiro riu-se da preocupação exacerbada de 
seu cliente. Tapeou-lhe o ombro amistosamente. 
 
- Eu terei que ir a Dintagell para obtê-los. Dependerá dos 
barcos vindos de Cymru, já que são poucas as caravanas 
que partem do sul. Mas não creio que demore mais de 
uma semana. O trabalho em si não durará mais que um 
dia. Agora veja, acho que teremos que confiar um no ou-
tro. Eu tenho que ir à cidadela, e preciso do dinheiro para 
comprar o cobre e o chumbo. Por outro lado, também não 
posso deixar meus filhos sozinhos. 
 
- Eu lhe entregarei quanto dinheiro achar que precisa. 
Mas, Junius, você não me conhece. Tem certeza que... 
confia em deixar as crianças comigo, se bem lhe entendi? 
 
- Ora, homem, mesmo que você nem mesmo tenha me dito 
seu nome – e não creio que eu deva perguntar – eu estarei 
com seu dinheiro. Parece-me uma fiança justa.  
 
 Em alguma medida o saxão imaginou que aquele 
homem, mais do que qualquer outra coisa, estava intri-
gado com o serviço. Ambos sabiam que, naquele mun-
do esfumaçado em que viviam e morreriam, aquela era 
uma encomenda única. Ele nunca mais teria a oportu-
nidade de trabalhar em algo tão diferente de armas e 
de meras ferramentas do dia a dia, empregadas por 
homens débeis e perdidos em suas preocupações mes-
quinhas. Era como uma infinitesimal e efêmera senda 
para uma outra realidade mais rica, mais plena, em que 
seu trabalho realmente importava algo e era especial. 
Quão enlouquecedoras podem ser as condições dos 

Inserted Text
Cymru: Nome galês para Gales.
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Dintagell: Nome bretão para a atual Tintagel. Esta pequena cidade e castelo foi um ponto importante de exercício do poder dos Reis de Dumnonnia sobre a região da Cornualha, igualmente associada a Arthur e a Camelot.
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homens, a ponto de deixarem, sem pestanejar, prata e 
prole nas mãos de um completo desconhecido. 
 
- Muito bem. Eu parto amanhã, então. 
 
 O saxão aquiesceu, e entregou-lhe a bursa reple-
ta de moedas romanas de prata. Junius pensou em dizer 
algo, mas compreendeu que seu cliente não aceitaria 
pagar menos, e nem mesmo toleraria discutir a ques-
tão... Quando terminaram a bebida e o ferreiro voltou a 
seus afazeres comuns, o saxão acompanhou seu traba-
lho com alguma curiosidade, tentando sem sucesso de 
algum modo julgar sua habilidade a partir das lascas de 
ferro que arrancava de toscas lâminas escurecidas e 
feias. Depois, ajudou a família a cuidar da pequena 
plantação de legumes e dos poucos porcos que criavam 
para complementar sua alimentação. No dia seguinte 
Junius partiu, ainda bem cedo, coberto com sua longa 
capa de pele de cabra, deixando a casa e os filhos sob a 
vigilância do saxão. 
 
 As crianças temiam-no. Ou talvez fossem apenas 
prudentes, como era importante que aprendessem a 
ser o mais cedo possível. Com o passar dos dias, contu-
do, terminaram por se acostumar a ele. Afinal, o saxão 
fez questão de manter efetivo cuidado com a casa, com 
a horta e com os animais, e, em certa medida, até mes-
mo com os filhos do ferreiro. Ensinou-lhes alguns gol-
pes de espada e martelo, demonstrou como se utiliza 
um machado na guerra e contou-lhes terríveis estórias 
sobre assassinatos esfumaçantes, sobre bruxas etéreas 
e cavalos espectrais. Junius não errara em confiar nele. 
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Porque ele era confiável. Ele sempre foi, a vida toda, con-
fiável. 
 
 Por algum motivo, menos pessoas do que ele 
imaginara vieram procurar o ferreiro. Talvez elas vis-
sem de longe que Junius não se encontrava, ou talvez, 
divisando à distância que era o saxão e não Junius que 
trabalhava no pequeno campo, sem nem mesmo tocar 
nas forjas e nos fornos, sentissem que a viagem tinha 
sido em vão. Ou, ainda, possivelmente experimenta-
vam algum justo temor. Apenas três vezes, nos cinco 
dias em que esperou pelo retorno de seu anfitrião, pre-
cisou em curta desculpa explicar que o ferreiro não se 
encontrava e que não saberia dizer quando ele retorna-
ria. Um dos clientes, uma jovem mulher, partiu decep-
cionada e já fora do alcance praguejou contra o saxão. 
Mas ele estava mergulhado em suas perturbadas me-
mórias e preocupações para entender exatamente o 
que ela havia dito. 
 

May you have a little skillet, 
May you have little in it, 
May you have to break it, 
To find the little bit in it21 

 
 Junius retornou mais ou menos na mesma hora 
em que partira, com lentos passos largos, trazendo por 
sobre a capa e às costas um bornal de médio porte que 
adquirira em Dintagell. Cumprimentou os filhos acari-
ciando seus cabelos mal cortados, convidou o saxão, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Que você tenha uma pequena panelinha / que você tenha pouco nela / 
que você tenha que quebrá-la / para encontrar esse pouco dela [Maldição 
tradicional irlandesa]. 
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que arrancava mato ao lado do chiqueiro, para entrar 
na casa e depositou o bornal em cima de uma de suas 
forjas apagadas. Ele pediu a um dos meninos que trou-
xesse duas canecas de cerveja bem servidas, e sentou-
se junto ao convidado com uma expressão facial que 
nada indicava acerca do resultado de sua curta viagem. 
 
 Ele bebericou da cerveja, mas terminou por falar 
com uma pressa que desmentia sua aparente calma. Pe-
lo contrário, a excitação em sua voz era evidente: 
 
- Não foi fácil... Os navios demoraram a chegar, e mesmo 
depois de eu comprar o material necessário, fui questio-
nado pelos soldados fiéis ao Rei Gerren sobre o que queria 
com aquilo tudo. Não compreendo a desconfiança, real-
mente não compreendo, e precisei mentir que usaria os 
metais em uma fina espada a ser presenteada a um nobre 
cliente em Celliwig. Creio que terei que forjar esta espa-
da, em um futuro próximo... Mas, a despeito das dificul-
dades, sim, eu consegui o que precisávamos. 
 
 O saxão suspirou aliviado, contemplando o árido 
solo sob seus pés. Não ousou, emocionado, levantar as 
vistas para olhar diretamente seu benfeitor. 
 
- Eu... eu não sei como lhe agradecer. 
 
 Junius riu, ainda que sem nenhuma maldade. 
 
- Ora, homem, você está me pagando. Não há nada a 
agradecer. Contudo, talvez tenhamos um problema... 
 

Inserted Text
Celliwig: Trata-se de um castelo da Idade do Ferro localizado onde hoje seria Killibury, na Cornualha. Significa “Bosque na Floresta”, e, muitas vezes, a localidade é associada à lenda arthuriana, inclusive como uma de suas muitas cortes.


Inserted Text
Gerren rac Denau: Um dos filhos do lendário Rei Custennin, o primeiro Constantine britânico, Gerren sucedeu a seu irmão Bledric como Rei de Dumnonnia em aproximadamente 560 d.c., tendo governado até 613 d.c. 
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 O saxão agora ergueu a vista, levemente apreen-
sivo, esperando que o ferreiro completasse seu temível 
raciocínio. 
 
- Eu não sei exatamente qual sua necessidade, nem o que 
você pretende, mas não só os mercadores de Cymru trou-
xeram pouco cobre e quase nenhum chumbo, como não 
pude comprar o quanto gostaria para não aumentar ainda 
mais as suspeitas dos inquiridores. Só há o que basta para 
a confecção de uma peça... Não sei se você talvez desejas-
se mais que isso. 
 
- Uma peça terá que bastar. 
 
- Então eu lhe garanto que uma peça você terá. 
 
 Eles continuaram a beber suas cervejas sem na-
da conversar por algum tempo. Junius limpou seus lá-
bios do forte líquido e fez menção de se levantar. 
 
- As crianças se comportaram bem? 
 
- Sim, claro. Como bons defnas que são. 
 
- Fico feliz. Não estão acostumados com minha ausência. 
Muito bem. Sinto que sua pressa é maior ainda que a mi-
nha... Meu trabalho, para você... o tilintar do meu marte-
lo e o calor de minhas forjas serão dignos de Taranis... Eu 
gostaria de ser deixado sozinho. Você compreende, não? 
 
- Sim, compreendo. – disse o saxão enquanto terminava 
rapidamente a sua própria cerveja. Quanto mais rápido 
tudo correr, melhor. 

Inserted Text
Cymru: Nome galês para Gales.


Inserted Text
Defnas: Nome dado aos bretões que habitavam o Reino de Dumnonnia. O nome Devon deriva justamente de Defnas.
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 Junius fechou-se na casa, que ardeu e fumegou 
ao longo do lento correr das horas. Foi como se ele não 
houvesse retornado de Dintagell, enquanto o saxão 
apreensivo tentava manter a rotina de lidar com os 
campos e as plantas e vigiar os meninos que ansiavam 
pela companhia do pai. A despeito de seu medo inex-
plicável, ele sabia que o ferreiro não falharia. Afinal, 
intuía que o único a quem competia falhar, se essa fos-
se a costura traçada no infinito tecido das Moerae, era 
ele mesmo. 
 

All I know is a door into the dark 
Outside, old axles and iron hoops rusting; 

Inside, the hammered anvil’s short-pitched ring, 
The unpredictable fantail of sparks 

The anvil must be somewhere in the centre, 
Horned as a unicorn, at one end and square, 

Set there immoveable: an altar 
Where he expends himself in shape and music22 

 
 Ao esvaecer dos últimos parcos raios solares Ju-
nius emergiu da casa, como um urso sonolento que 
abandona a profunda caverna na qual dormiu seu ex-
tenso sono. Ele estava coberto de fuligem e sujeira, al-
gumas queimaduras espalhavam-se por seu corpo, que 
parecia emanar calor e fogo. O ferreiro limpou o suor 
da testa e do rosto antes de se livrar das luvas esbran-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Tudo que conheço é uma porta no escuro / fora, velhos eixos e aros de 
ferro enferrujam / dentro, o baixo canglor da bigorna martelada / o im-
previsível leque de faíscas / a bigorna deve estar em algum lugar no cen-
tro / cornuda como um unicórnio, em um canto enquadrada / lá disposta 
imóvel: um altar / onde ele se esgota em forma e música [Seamus 
Heaney. The Forge]. 
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quiçadas que protegiam suas mãos e antebraços, e, sor-
rindo, disse ao saxão: 
 
- Está feito. Ela está pronta. Está esfriando agora... e... 
não deve ser vista. Amanhã, eu a mostrarei a você. Você 
pode aceitar que seja assim? 
 
- Sim, posso. 
 
- Ótimo. Em breve poderemos entrar na casa, depois que 
ela esfriar um pouco.  
 
 Junius nada mais disse, mas o saxão sabia que 
estranhos eventos transcorreram enquanto o ferreiro 
lidava com suas forjas que se multiplicavam além do 
imaginável ao cuspirem as chusmas de chamas rubras 
do submundo. Estava marcado em suas pupilas, nos 
contornos de suas retinas, que ele vira aquilo que nun-
ca mais veria, que ele contemplara o que sempre so-
nhara ver e jamais divisaria novamente. No futuro, no 
porvir dos anos vindouros, ele insistiria com o único 
dos seus filhos que sobreviveria às incontáveis escara-
muças para defender o Wandsdyke, indagando se real-
mente um dia teriam sido visitados por um estranho 
estrangeiro com um estranho pedido. A memória do 
guerreiro não gravara o homem que o pai mencionava, 
mas as palavras que se perdiam no silêncio e no correr 
da noite eram a prova de que o velho ferreiro no fundo 
dirigia a pergunta unicamente a si próprio. Naquela 
noite eles dormiram cedo, e nada mais conversaram. 
 
 No dia seguinte o Sol quase não nasceu, mas sua 
luz foi bastante para que o trabalho pudesse se comple-
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tar. Junius pediu aos meninos que fossem brincar fora, 
distantes, e solicitou ao saxão aguardasse. Ele lhe trou-
xe, em passos vagarosos, entre as mãos trêmulas – o 
respeito que se dá a uma oferenda – a fina folha de pel-
tre resultante de seu indescritível labor do dia passado. 
A peça tinha o reflexo puro da prata resplandecente, e 
sua banhada superfície era sedosa e macia tal qual a ce-
ra das mais nobres abelhas, das senhoras do mais puro 
e delicioso mel. 
 

Sem nada dizer, ele a entregou ao seu hóspede, 
que delicadamente a recebeu entre as calejadas mãos 
abertas. O saxão contemplou a superfície brilhante da 
folha de peltre por um longo tempo. Seu rosto refletia-
se sem falhas na tessitura perfeita da liga metálica ro-
mana. A face rebrilhante ondulava ao ritmo do leve ti-
tubear das palmas calejadas que a sustentavam.  
 

Absorto na imagem que se refletia do interior de 
seus olhos para a imagem para o interior de seus olhos, 
foi interrompido pelo apelo suplicante do ferreiro: 
 
- Por favor... não a dobre antes da hora. 
 
 O saxão assustou-se. Não compreendia como 
esse pedido poderia ter sido feito. Sentiu imediatamente 
que era hora de partir. Algo naquele homem... naquela 
pessoa, ainda que devesse tanto a ela, estava muito er-
rado. Alterado a ponto de colocar tudo em risco. Ela 
estava encantada, tomada por sensações que não logra-
ria jamais controlar.  
 

Inserted Text
Junius: Nome latino masculino relacionado à Deusa Juno, esposa de Júpiter,  senhora dos casamentos e dos nascimentos, conselheira do Estado e protetora das mulheres. Igualmente associada à guerra, ela tradicionalmente se veste com uma capa de pele de cabra ou de bode, além de trazer lança e outros aparatos militares. São múltiplas as manifestações de Juno, dona de diversos epítetos. 


Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.


Inserted Text

Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.


Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.




	   69	  

O saxão levantou-se rapidamente, juntando os 
poucos pertences que deixara guardados embaixo do 
estrado de madeira onde dormira por todos os dias em 
que estivera hospedado na casa de Junius. 
 
- Eu devo ir agora. Nunca terei como lhe agradecer, mas 
realmente não posso permanecer mais. 
 
- Sim, eu sei. Eu também tenho muito a lhe agradecer, 
ainda que não vá permanecer em minha casa. E nem 
mesmo sei seu nome... Mas, não faz mal. Eu sei que deve 
ir, e que deve ir agora. Parta. Seu tempo não é muito lon-
go. Eu lhe desejo sorte em suas travessias. 
 

We never said farewell, nor even looked  
Our last upon each other, for no sign  

Was made when we the linkèd chain unhooked  
And broke the level line23 

 
O saxão aquiesceu e deu as costas. Partiu sem 

dizer mais nenhuma palavra, lançando-se esperançoso 
no agreste rumo noroeste do interior de Dumnonnia. 
Não faltava muito, agora. Bastava, como lhe desejara o 
ferreiro Junius, ter um pouco de sorte. Apenas um pou-
co. Um pouco só já bastaria. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Nós nunca dissemos adeus, nem mesmo nos olhamos / uma última vez 
um ao outro, pois nenhum sinal / foi dado quando nós a corrente enleada 
desenganchamo-nos / e descemos a linha das águas [Mary Elizabeth Co-
leridge. We Never Said Farewell]. 
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Dumnonnia: Após a Batalha de Dyrham, Dumnonnia permaneceu como o principal reino “brythonico” do sul da Inglaterra, ocupando grosso modo a região de Devon e Cornualha e mantendo importantes conexões com a Bretanha continental. Dumnonnia significa “mundo profundo”. O Reino dos Defnas perdurou mais ou menos até a conquista normanda, quando eventualmente foi absorvido à coroa inglesa.


Inserted Text
Junius: Nome latino masculino relacionado à Deusa Juno, esposa de Júpiter,  senhora dos casamentos e dos nascimentos, conselheira do Estado e protetora das mulheres. Igualmente associada à guerra, ela tradicionalmente se veste com uma capa de pele de cabra ou de bode, além de trazer lança e outros aparatos militares. São múltiplas as manifestações de Juno, dona de diversos epítetos. 


Inserted Text
Junius: Nome latino masculino relacionado à Deusa Juno, esposa de Júpiter,  senhora dos casamentos e dos nascimentos, conselheira do Estado e protetora das mulheres. Igualmente associada à guerra, ela tradicionalmente se veste com uma capa de pele de cabra ou de bode, além de trazer lança e outros aparatos militares. São múltiplas as manifestações de Juno, dona de diversos epítetos. 
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Glevum 
  

 

Since long years ago 
I hid my lord 

in the darkness of the earth, 
and I, wretched, from there 
travelled most sorrowfully 

over the frozen waves, 
sought, sad at the lack of a hall, 

a giver of treasure, 
where I, far or near, 

might find 
one in the meadhall who 

knew my people, 
or wished to console 

the friendless one, me24 
 

The Wanderer 
 
 
 É curioso como determinados eventos podem 
ser ocasionados pelas mais improváveis vicissitudes. 
Como o perigo pode se esconder justo quando e onde 
qualquer um acharia que ele já passara há muito, e se 
limitava a uma lembrança dolorosa de um tempo ante-
rior repleto de riscos e temores. E como as circunstân-
cias podem dobrar-se dentro de si próprias e mais uma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Desde muitos anos passados / eu escondi meu senhor / na escuridão da 
terra / e eu, miserável, de então / singrei tomado pela mágoa / sobre as 
ondas gélidas / procurei, triste por não ter um lar / por não ter um ben-
feitor / onde eu, perto ou distante / talvez encontrasse / alguém nos sa-
lões que / conhecesse meu povo / ou desejasse consolar / aquele sem 
amigos, eu 
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vez, para fora e para dentro e para fora, de forma que 
nada se passe de modo diferente do que deve ser. Mas 
no longo caminho do saxão, não havia verdadeiros 
desvios, não havia nada além de sua infindável jornada. 
 
 Ele atravessara o interior de Dumnonnia sem 
contratempos além daqueles que a natureza colocava 
no caminho. Praticamente não encontrara ninguém em 
sua viagem, e, quando duas ou três vezes avistara pes-
soas, tais viajantes nem tentaram se aproximar dele, 
mudando sua rota para trilhas afastadas e mais seguras.  
 

Thus let me live, unseen, unknown; 
   Thus unlamented let me die; 

Steal from the world, and not a stone 
Tell where I lie25 

 
Ele acreditava que rumava direto para o Cami-

nho da Fossa, a antiga estrada romana que, a despeito 
de estar caindo aos pedaços e necessitando de reparos 
que nenhum brythonico pretendia ou era capaz de fa-
zer, o levaria em uma linha diagonal quase reta até 
Aquae Sulis, no coração de suas terras natais. Tomara o 
cuidado de não se aproximar de nenhuma aglomeração 
maior de defnas, evitando tanto suas pobres cidades 
quanto as praças-fortes dos senhores locais. 
 
 Ao avistar, ainda a longa distância, o antigo forte 
de Cynwit, não julgou prudente se aproximar de suas 
húmidas muralhas cobertas de trepadeiras. O saxão es-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Assim deixe-me viver, invisível, desconhecido/ desse modo não la-
mentado deixe-me morrer / à parte do mundo, e nem uma pedra / conta 
onde eu me deito [Alexander Pope. Ode on Solitude]. 

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Caminho da Fossa: Antiga estrada romana que percorria o sul da Inglaterra e ligava Londres a Aquae Sulis, em geral seguindo a direção nordeste, cortando tanto o Wandsdyke quanto o Rio Avon. Foi uma das mais importantes estradas durante a ocupação romana das Ilhas. 


Inserted Text
Cynwit: Trata-se de um antigo castelo localizado onde hoje se encontra Cannington, bem ao sul da região de Somerset, próximo a Dumnonnia.


Inserted Text
Defnas: Nome dado aos bretões que habitavam o Reino de Dumnonnia. O nome Devon deriva justamente de Defnas.


Inserted Text
Dumnonnia: Após a Batalha de Dyrham, Dumnonnia permaneceu como o principal reino “brythonico” do sul da Inglaterra, ocupando grosso modo a região de Devon e Cornualha e mantendo importantes conexões com a Bretanha continental. Dumnonnia significa “mundo profundo”. O Reino dos Defnas perdurou mais ou menos até a conquista normanda, quando eventualmente foi absorvido à coroa inglesa.
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tava exausto da longa viagem até aquele ponto, e quan-
do, ao tomar outro rumo, encontrou um pequeno vila-
rejo quase ao anoitecer, não achou que haveria pro-
blema em procurar um abrigo melhor que o céu aberto 
e as intempéries que experimentara toda noite após 
deixar a casa de Junius. Passara tempo demais longe de 
outros homens, preso à trilha do wræclast, e ele, que 
tanto tentava e errava, sabia quão cruel era ter apenas a 
mágoa como companheira. Para sua sorte, entre os 
poucos casebres que se espalhavam pelo que seria o 
centro da erma vila, havia uma estalagem de madeira 
coberta de palha, aberta justamente para viajantes can-
sados passarem a noite e recuperarem suas forças. 
 
 Ele entrou na humilde hospedaria, envolto pelos 
vapores mornos e pesados das tochas, praticamente 
sem ser notado. Os poucos homens cansados comiam e 
bebiam sentados em toscos tocos de olmo. Pareciam 
tão somente se importar em terminar suas refeições e 
descansar em vista da árdua labuta do dia seguinte. E 
do dia seguinte.  
 

We plough and sow—we're so very, very low  
That we delve in the dirty clay,  

Till we bless the plain—with the golden grain,  
And the vale with the fragrant hay 

Our place we know—we're so very low 
'Tis down at the landlord's feet:  

We're not too low—the bread to grow,  
But too low the bread to eat26  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Nós aramos e semeamos – nós somos tão, tão inferiores / que escava-
mos na argila imunda / até abençoarmos a planície – com o dourado grão 
/ e o vale com a forragem perfumada / nosso lugar nós conhecemos – 

Inserted Text
Junius: Nome latino masculino relacionado à Deusa Juno, esposa de Júpiter,  senhora dos casamentos e dos nascimentos, conselheira do Estado e protetora das mulheres. Igualmente associada à guerra, ela tradicionalmente se veste com uma capa de pele de cabra ou de bode, além de trazer lança e outros aparatos militares. São múltiplas as manifestações de Juno, dona de diversos epítetos. 


Inserted Text
Wraeclast: Termo saxão que significa “exílio”, especificamente retirado do poema saxão The Wanderer, constante do Exeter Book e epígrafe de todos os capítulos desta estória. Segue abaixo uma versão completa em inglês moderno proposta por Sean Miller:
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Ele entregou ao dono do lugar, um homem ve-

lho e quase cego, uma das últimas moedas de prata que 
lhe sobrara, em troca de um pouco de cozido, cerveja 
caseira amarela e uma vaga em um pequeno quarto já 
ocupado por dois viajantes que também estavam de 
passagem pelo vilarejo. 
  
 O saxão acomodou-se o mais isolado que pôde, 
longe das fracas luzes e da áspera fumaça, e, de cabeça 
baixa, comeu o cozido e tomou de sua bebida amarga e 
quase estragada. Apenas uma sofrida mulher de meia 
idade, sem a orelha esquerda, pareceu olhar para ele 
por alguns instantes, mas seus olhos desfocados indi-
cavam que ela provavelmente estava pensando em ou-
tra coisa – algo de seu passado distante, alguma preo-
cupação maior e constantemente ameaçadora, algum 
arrependimento incômodo. Ela partiu em pouco tem-
po, logo depois de coçar longamente sua cicatriz lobu-
lar, bem antes que o saxão terminasse sua rápida refei-
ção. Ele não notou nenhuma de suas caretas, que, no 
lusco-fusco da frágil luz das tochas, poderiam ser con-
fundidas com tremores contidos ou sorrisos misterio-
sos. O saxão não demorou em recolher seus poucos 
apetrechos e retirar-se para o quarto, ocupando o canto 
mais afastado muito antes que qualquer um dos outros 
dois albergados houvesse terminado de jantar. 
 
 A pancada seca dos múltiplos chutes na frágil 
porta do pequeno aposento acordaram-no cedo, muito 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
nós somos tão inferiores / é embaixo dos pés do senhorio: / nós não so-
mos muito inferiores – para o pão geminar / mas somos muito inferiores 
para do pão nos alimentar [Ernest Jones. The Song of the Classes]. 
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cedo, antes mesmo que o Sol houvesse lançado ao céu 
seus primeiros parcos raios que deveriam durar todo 
um dia. Ele se sentia cansado e grogue, e não teve nem 
ao menos o impulso de reagir. Mal divisava o que esta-
va acontecendo, e antes que conseguisse se livrar da 
coberta marrom e peluda com a qual se aquecera du-
rante a noite, estava cercado por seis homens armados 
de cutelos e pontiagudos arados.  
 

Os dois hóspedes, apavorados, fugiram correndo 
de imediato, sem serem molestados pelos invasores. 
Ainda sem compreender o que estava acontecendo, 
levantou as mãos à altura dos ombros, indicando que 
não pretendia tentar escapulir ou resistir. 
 
- Fique quieto! – disse nervosamente aquele que parecia 
ser o líder dos homens que o ameaçavam.  
 

Tell all the truth but tell it slant — 
Success in Circuit lies 

Too bright for our infirm Delight 
The Truth's superb surprise27 

 
Antes que pudesse responder, finalmente notou 

que a mulher da noite anterior estava atrás dos agres-
sores, olhando-o de longe. Ela caminhou em sua dire-
ção, e os homens abriram o semicírculo para lhe dar 
passagem. A mulher parecia furiosa – mas manteve-se 
à distância necessária para que ele não pudesse de mo-
do nenhum alcançá-la antes de ser trespassado por lâ-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Conte toda a verdade mas conte-a de través / o sucesso reside no Giro 
/ brilhante demais para o nosso infirme Deleite / a surpresa soberba da 
verdade [Emily Dickinson. Tell all the truth but tell it slant]. 
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minas e espetos. Ela fixou a vista sobre ele por alguns 
instantes, e, após recuar alguns passos, como se assal-
tada por forte emoção, começou a gritar aos berros en-
quanto olhava, apontava e cuspia sobre os demais. 
 
- Sim, é ele! Eu estava certa, é ele! Esse é o lobo, esse é o 
canalha, esse é o monstro de Glevum! Mesmo que agora 
ele não tenha um de seus olhos – castigo pequeno! – eu o 
reconheceria em qualquer lugar deste mundo de deus! 
 
- Muita atenção nele. – recomendou o chefe aos ho-
mens, afastando-se um pouco e se aproximando com 
receio da mulher – Calma, Muirgein, calma. Conte-nos 
novamente a todos o que você me disse na calada desta 
madrugada. 
 
- Como vocês sabem, eu fui uma das poucas moradoras da 
Colonia que conseguiram escapar quando os saxões de 
Ceawlin tomaram a cidade... Eu já incomodei todos vocês 
com essa estória... Mas... Quisera eu enfrentar todos os 
dias os invasores a ver novamente esse... corvo... Esse é o 
maníaco de quem tanto já falei e que povoa meus pesade-
los todas as noites... 
 
- Calma, Dona Muirgein, por favor. Conte-nos de novo, se 
não se importar. 
 
- Por mais que me magoe, sim, eu contarei, eu contarei em 
nome da Justiça, e porque erros devem ser reparados. 
Ainda que eu nem saiba dizer como é possível que eu ain-
da esteja viva... E diante dele! Desse cão sem povo e sem 
pátria! Mas... 
 

Inserted Text
Ceawlin e Cuthwine: Rei e príncipe de Wessex, que derrotaram os “brythonicos” na Batalha de Dyrham. São, evidentemente, Gewisse.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.
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- Tragam uma água para ela, pelo amor de deus. 
 
 Muirgein suspirou, arfou, e esperou que lhe 
trouxessem uma cumbuca com um pouco de água. O 
saxão olhava para sua acusadora, e, evidentemente, não 
conseguia se recordar de tê-la visto nem sequer uma 
vez na vida. Mas não era como se as suas lembranças 
fossem tão perfeitas como, ora gostaria, ora temia, que 
fossem.  
 

No fundo, um novo sabor acre tomava conta de 
seu coração. A mulher bebeu em três goles, e, aparen-
temente mais calma, continuou sua estória. 
 
- Nós tínhamos ficado sabendo que o Rei e nossos homens 
haviam sido derrotados pelos saxões, e que os inimigos 
estavam a caminho do povoado. Desesperados, não atiná-
vamos direito o que fazer, pobres mercadores que éramos. 
Mas o bom Padre Sithchenn tentava de algum modo nos 
organizar. Era um santo homem o Padre Sithchenn. Eu o 
auxiliava, cumprindo humildemente suas ordens na tenta-
tiva de acalmar as pessoas e prepará-las para fugir rumo 
a Cymru, quem sabe para Venedotia ou Demetae, por 
caminhos que ainda não estariam sendo patrulhados pelos 
saxões. Essa era a ideia do santo homem, que teria salva-
do a todos nós... – Ela suspirou e tomou um pouco mais 
de água... – Então esse corvo se aproximou... Ele nunca 
teve boa fama em Glevum, quase ninguém gostava dele. 
Seu avô era saxão, e seu pai era saxão, e portanto ele 
também é saxão. Um saxão vivendo entre nós... Não con-
sigo entender porque, a despeito de nossas suspeitas, dei-
xamos que as coisas chegassem ao ponto que chegaram... 
O sangue que trai os próprios irmãos trai a qualquer pes-

Inserted Text
Cymru: Nome galês para Gales.


Inserted Text
Demetae: Nome romano para os territórios de Dyfed, ao sul de Gales. A região associa-se à lenda arthuriana, como praticamente toda Gales.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Sithchenn: Importante druwide das lendas irlandesas, um dos responsáveis pelos testes para a escolha do sucessor do Alto-Rei Eochaid, dos quais Niall emerge vitorioso, provocando frustração e fúria em Mongfind.


Inserted Text
Sithchenn: Importante druwide das lendas irlandesas, um dos responsáveis pelos testes para a escolha do sucessor do Alto-Rei Eochaid, dos quais Niall emerge vitorioso, provocando frustração e fúria em Mongfind.


Inserted Text
Venedotia: Nome romano para a região de Gwynedd, em Gales, associada, assim como Demetae, à lenda arthuriana.
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soa... Tanto que ele se recusara a lutar e morrer junto com 
os outros de nossos guerreiros! Ele ficou em Glevum des-
cansando e planejando seus crimes ao invés de tombar 
entre as árvores de Braden!  Então ele veio até o Padre 
Sithchenn, e pediu para ter uma conversa privada com 
ele. Eu desconfiei daquilo... eu senti que nada de bom sai-
ria dali. Mas o Padre era ingênuo demais... Eu até pergun-
tei se ele não gostaria que eu fosse junto, mas ele me res-
pondeu com seu enorme sorriso bondoso que não era ne-
cessário. Então eles foram para dentro da igreja e, pouco 
depois... Ah, meu deus! Oh, bom deus... 
 
- Tome um pouco mais de água, Muirgein, respire um 
pouco antes de continuar... 
 
 Ela aquiesceu, e bebeu mais um pouco de cabeça 
baixa, como que apreciando o sabor salobre do líquido 
que escorria e gotejava de sua boca pelo seu rosto e 
corpo em filetes coleantes. 
 
- Nós apenas ouvimos o grito fatal. Ficamos paralisados 
de medo. Devíamos ter reagido rápido, mas estávamos tão 
amedrontados... Esse demônio matara o Padre a sangue 
frio. Ele emergiu da igreja com seu machado coberto do 
sangue do santo. Era azul, de tão nobre sua alma, eu pos-
so jurar! O assassino não estava normal... Suas carnes 
não estavam no lugar, elas se lançavam repulsivamente de 
um lado para o outro. Ele estava enorme, gigantesco, pos-
suído pelos mais animalescos dos diabos do inferno... Era 
como um urso enlouquecido, a cabeça de um lobo selva-
gem sem tamanho e sem limites... 
 

Inserted Text
Floresta de Braden: Ver Batalha de Dyrham.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Sithchenn: Importante druwide das lendas irlandesas, um dos responsáveis pelos testes para a escolha do sucessor do Alto-Rei Eochaid, dos quais Niall emerge vitorioso, provocando frustração e fúria em Mongfind.
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 Um dos homens que cercavam o saxão recuou 
um passo, tremendo levemente na base de suas pernas. 
Aparvalhado, mal conseguiu balbuciar seus pavores: 
 
- Eu já ouvi falar disso... A fúria pagã... Os homens de 
Iouernia chamam-na de Ríastrad... Eles louvam e temem 
a força dos antigos guerreiros que enlouqueciam durante 
o combate. Isso não é coisa de deus... – concluiu, fazendo 
erroneamente o sinal da cruz. 
 
- Sim, fúria pagã é a descrição perfeita do pecado mortal 
desse lobo! Oh, deus... Ele atacou sem dó a todos nós! Ve-
jam! – gritou Muirgein, enquanto expunha a imensa ci-
catriz cheia de pus na lateral de seu rosto para todos os 
presentes – Foi seu machado infernal que fez isto em 
mim! Se eu não tivesse caído desmaiada, se ele não hou-
vesse achado em seu frenesi que eu estava morta, certa-
mente eu não estaria aqui para finalmente poder fazer 
Justiça! Oh, como me arrependo! Quando eu acordei, to-
dos estavam mortos! Todos! Ele matara todos os habitan-
tes restantes de Glevum, sem exceção! 
 

Accents of fisher wives, 
The dead hold of bedrooms, 

Dread of the night and morrow, 
She sleeps now, her cold breasts 

Dandled by undertow28 
 
 Ela começou a chorar alto e a convulsionar-se 
violentamente, serpenteando como o jorrar caudaloso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Os tons das mulheres dos pescadores / o mortal presídio das alcovas / 
pavor da noite e de amanhã / ela dorme agora, seus seios frios / acaricia-
dos pelo refluxo das marés [Seamus Heaney. Maighdean Mara]. 

Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Iouernia: Um dos nomes latinos para a Irlanda, equivalente a Hibernia. Grosso modo, significa “terra abundante”. 


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Ríastrad: Trata-se dos famosos espasmos de batalha que os maiores heróis irlandeses, especialmente Cú Chulaind, apresentavam antes de entrar em combate. Durante o Ríastrad o guerreiro se torna horrível e sem forma, e, na prática, efetivamente invencível, já que deixa de sentir dor e de ter controle sobre os seus próprios atos. Thomas Kinsella fornece a seguinte tradução de The Táin ao descrever um dos Ríastrads de Cú Chulaind:

The first warp-spasm seized Cúchulainn, and made him into a monstrous thing, hideous and shapeless, unheard of. His shanks and his joints, every knuckle and angle and organ from head to foot, shook like a tree in the flood or a reed in the stream. His body made a furious twist inside his skin, so that his feet and shins switched to the rear and his heels and calves switched to the front... On his head the temple-sinews stretched to the nape of his neck, each mighty, immense, measureless knob as big as the head of a month-old child... he sucked one eye so deep into his head that a wild crane couldn't probe it onto his cheek out of the depths of his skull; the other eye fell out along his cheek. His mouth weirdly distorted: his cheek peeled back from his jaws until the gullet appeared, his lungs and his liver flapped in his mouth and throat, his lower jaw struck the upper a lion-killing blow, and fiery flakes large as a ram's fleece reached his mouth from his throat... The hair of his head twisted like the tangle of a red thornbush stuck in a gap; if a royal apple tree with all its kingly fruit were shaken above him, scarce an apple would reach the ground but each would be spiked on a bristle of his hair as it stood up on his scalp with rage.




	   80	  

das torrentes dos córregos e das marés. Os captores, 
tomados de repulsa pelo prisioneiro, aguardaram que 
ela se recuperasse, e aproveitaram para segurar mais 
firmemente o cabo de suas armas. Mas não demorou 
quase nada para que ela conseguisse falar novamente: 
 
- Quando eu acordei, sem minha orelha e sangrando aos 
borbotões, estava cercada de cadáveres. Os meus conheci-
dos, meus amigos, meus parentes... Não o vi, pois certa-
mente ele fora entregar a cidade a seus ascendentes sa-
xões! Ele matara todos nós para poder voltar ao seio do 
seu povo! Sabe deus que crimes sua família bastarda não 
havia cometido no passado, e agora de algum modo ele 
tentava comprar de volta a boa vontade daqueles pelos 
quais ansiava o convívio a qualquer custo! 
 
 Ela deu um grito medonho de dor e angústia, pa-
ra então se calar e deixar que os outros se manifestas-
sem. O chefe dos homens suspirou, e, profundamente 
enojado, virou-se para o saxão e lhe perguntou: 
 
- Seu porco condenado. Você tem algo a dizer em sua de-
fesa? Cuidado, pois agora é a hora de, quem sabe, ao me-
nos não piorar sua situação junto a deus e sua justiça ce-
lestial... 
 
 Ao longo de toda a performance de Muirgein, o 
saxão não demonstrara nenhuma espécie de emoção 
ou reação. Mas a verdade é que estava completamente 
aterrorizado, e prestara muita atenção a cada uma de 
suas palavras repletas de mágoa e fantasia. Quando a 
narrativa chegou ao seu fim, ele se sentiu sinceramente 
aliviado. Afinal, ela não dissera nada acerca do que ver-

Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.
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dadeiramente importava. Ele tinha certeza que ela não 
dissera nada. E nada poderia ser bem melhor que a ver-
dade que desconhecia.  
 

Ele pensou em pedir um pouco de água antes de 
falar, mas concluiu de antemão que seu pedido jamais 
seria atendido. Sem muito ânimo, disse: 
 
- Essa mulher não diz a verdade. Ela fala de fúria pagã, 
mas Sithchenn não era um Padre. Sithchenn era um dos 
últimos druwides, talvez o mais antigo deles em toda a 
Brittania. Ou ao menos um dos mais abençoados, pois eu 
o conhecia muito bem. Não havia igreja, e nem plano de 
fuga. Quando eu pedi para conversar com ele, e quando eu 
o matei, ele comungava com seus Deuses tentando encon-
trar um modo de escapar e salvar a si próprio. 
 
 Muirgein correu em sua direção, curvou-se e, 
com toda força que pôde reunir, deu-lhe um murro 
cruzado na face. 
 
- Mentira! Sithchenn era um santo homem da igreja! Até 
fora ordenado em Roma, como gentilmente nos contava 
em vários dos seus sermões. É o demônio que fala pela bo-
ca desse urso! 
 
- Não. E ela mente. Porque eu não entreguei cidade ne-
nhuma para Ceawlin, nem para qualquer outro saxão. Eu 
matei os saxões. Todos eles. Apenas quando eu parti de 
Glevum os Gewisse finalmente ocuparam a cidade – e 
nem sei dizer quando. Ela não pode ter acordado e não ter 
visto as centenas de inimigos trucidados. Ela não diz a 
verdade... E, vocês não entendem... Como vocês poderiam 

Inserted Text
Brittania: Nome romano para a personificação feminina da Grã-Bretanha.


Inserted Text
Ceawlin e Cuthwine: Rei e príncipe de Wessex, que derrotaram os “brythonicos” na Batalha de Dyrham. São, evidentemente, Gewisse.


Inserted Text
Druwide: Forma céltica para druida – figuras muito conhecidas ainda nos dias de hoje. Os druidas eram a casta sacerdotal dominante no interior das sociedades célticas tradicionais. Usavam roupas brancas e foices em forma de meia lua, além de acreditarem na reencarnação. Associam-se ao ritual do carvalho e do visco, que procurava granjear fertilidade aos campos, especialmente durante o Samhain, quando não eram raros os sacrifícios de animais. Possivelmente realizavam sacrifícios humanos, especialmente por meio dos Homens de Vime. A carriça é um pássaro utilizado pelos druidas para obter augúrios e previsões sobre o passado ou futuro. 


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.
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entender? Como eu, sozinho, poderia lidar com as hostes 
de Westseaxna? Como eu poderia proteger a... 
 
 Mas então ele preferiu se calar. Sabia que de na-
da adiantaria dizer algo além. Ainda mais falar do que 
não se lembrava e nem podia ter qualquer certeza... o 
ar cheirava a sal quando Muirgein começou a chorar, e 
os homens claramente não acreditaram em uma única 
palavra dele. Afinal, ele era aquele em quem ninguém 
acreditava. Eles já haviam se decidido em seus cora-
ções, e nada poderia mudar suas conclusões, cristaliza-
das como uma abelha envolta em âmbar. Seus olhares 
indicavam ódio e desprezo.  
 

Por um tempo eles permaneceram sem nada di-
zer, como que saboreando a possibilidade de uma vin-
gança que não lhes pertencia. O chefe foi quem quebrou 
o silêncio: 
 
- Homem ou demônio, não sei o que você é. Perdeu a opor-
tunidade de aliviar os horrores pelos quais sua alma pas-
sará no inferno... O que devemos fazer com ele? 
 
 Os defnas se entreolharam, mas nenhum deles 
conseguia ser o primeiro a dar sua opinião. Ecos distan-
tes ribombavam em seus pensamentos, mas a consci-
ência de cada um deles não tinha coragem de vocalizar 
o que estavam misteriosamente sonhando em sincro-
nia. Por alguns instantes pareceram estar mergulhados 
em um desconfortável impasse. Ele foi rompido, con-
tudo, pela própria Muirgein: 
 

Inserted Text
Defnas: Nome dado aos bretões que habitavam o Reino de Dumnonnia. O nome Devon deriva justamente de Defnas.


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Westseaxna Rīce: É o nome saxão para o Reino de Wessex, que, a partir de sua expansão sobre territórios “brythonicos”, eventualmente tornou-se o mais importante dos reinos ingleses anteriores à invasão normanda. Foram os grandes rivais do Reino bretão de Dumnonnia e dos “brythonicos” em geral, e, na perspectiva da narrativa, do próprio Rei Arthur.
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- Nós sabemos o que deve ser feito. Nós sabemos o que o 
Deus cobra de nós. Em nome de todos os nossos irmãos e 
irmãs que ele matou, em nome da horrenda traição que 
entregou Glevum aos saxões, e que colocou e coloca todos 
nós em risco, ele deve ser posto no Homem de Vime.   
 
-Sim... o Homem de Vime... – sussurraram os homens 
entre si, em um crescendo cada vez mais alto. Eles en-
tão gritavam quando caíram sobre o saxão para amar-
rar-lhe as mãos e as pernas. Apesar da violência, não o 
espancaram nem agrediram – não era desse modo que 
funcionava...  
 

Quando os nós estavam firmes e o prisioneiro 
completamente imobilizado, os aldeões ergueram-no e 
conduziram-no para fora da hospedaria, conclamando 
em brados furiosos os demais habitantes para se apre-
sentarem e ouvirem. 
 

The pyre will be kindled. Then the torch engulfs 
the life-dreary house, the fierce one hurries, 

the fallow flame feeds upon it and the Phoenix burns, 
Then the fire consumes 

the loaned life-house—it shall go traveling, 
the fated soul-hoard, when flesh and bone 

are lighted by the corpse-fire29 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 A pira será acesa. Então o archote engolirá a casa de vida triste, o ar-
dente se apressa / a pousia flama dela se alimenta e a Fênix arde /  então 
o fogo consome, a casa de vida emprestada – ele deverá viajar / o fadado 
tesouro secreto da alma, quando carne e ossos / são acesos pela fátua 
flama cadavérica [The Phoenix. The Exeter Book].  
 

Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Homem de Vime: Trata-se de imensas efígies feitas de vime e gravetos dentro das quais seres humanos eram sacrificados em flamas por druwides celtas. A principal menção ao uso do Homem de Vime é feita por Júlio César em seu Commentarii de Bello Gallico. Acredita-se que a maior parte dos sacrificados era de criminosos, sendo que as gigantescas estátuas conseguiam comportar inúmeras “oferendas” antes de serem acesas durante os ritos de sacrifício.


Inserted Text
Homem de Vime: Trata-se de imensas efígies feitas de vime e gravetos dentro das quais seres humanos eram sacrificados em flamas por druwides celtas. A principal menção ao uso do Homem de Vime é feita por Júlio César em seu Commentarii de Bello Gallico. Acredita-se que a maior parte dos sacrificados era de criminosos, sendo que as gigantescas estátuas conseguiam comportar inúmeras “oferendas” antes de serem acesas durante os ritos de sacrifício.
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 Rapidamente fincaram um longo poste no meio 
das casas que se dispunham ao redor do terreno central 
da vila, fixando-o profundamente adentro da lama e 
das fezes misturadas ao solo. Prenderam o saxão à viga, 
e, longe dele, deliberaram longamente entre si. A dis-
tância, pôde calcular que deviam se tratar de trinta ou 
quarenta servos, aparentemente muito felizes por esta-
rem decidindo algo como se fossem verdadeiros guer-
reiros reunidos em conclave. Muirgein era a condutora 
do debate, e, posteriormente, do trabalho que levaram 
a cabo. 
 
 Todos participaram da confecção do Homem de 
Vime. Eles eram poucos, e não tinham muito tempo, de 
modo que o resultado estava distante dos enormes co-
lossos das lendas, que podiam acomodar dezenas de 
homens em seu interior abafado. Mas cada um deles 
contribuiu com vime e cordames, com palha e suor. 
Até mesmo as crianças ajudaram empolgadas naquele 
dia de festa, naquele dia de Justiça.  
 

Parecia noite quando alcançaram o fim do gros-
so da labuta, mas a lua ainda não havia surgido sobre o 
vasto céu, de modo que a hora correta ainda não che-
gara. Os aldeões se recolheram para suas choças, em 
ansiosa espera, e deixaram o solitário saxão ao relento 
e sob fina e fria chuva. 
 
 Quando a escuridão da noite era rasgada apenas 
pela fraca luminosidade das tímidas estrelas, os primei-
ros fachos lentamente emergiram de todos os cantos 
da vila. Vestidos de branco, os aldeões eram liderados 
pela altiva Muirgein, que, àquela altura, assemelhava-se 
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a uma Sacerdotisa capaz de desafiar até mesmo as anti-
gas legiões romanas. Em silêncio, os homens construí-
ram e montaram o Homem de Vime ao redor do saxão, 
como se vestissem-no em uma armadura de metal que 
cobrisse da ponta de seus pés ao topo de sua cabeça.  

 
Imobilizado, ele simplesmente não tinha como 

evitar a sevícia, e era difícil respirar dentro da áspera 
prisão. As cordas firmemente amarradas interrompiam 
o fluxo de seu sangue, e todo seu corpo pulsava de ri-
gor e angústia. 
 

We are the hollow men 
We are the stuffed men 

Leaning together 
    Headpiece filled with straw. Alas! 

    Our dried voices, when 
    We whisper together 

    Are quiet and meaningless 
    As wind in dry grass 

    Or rats' feet over broken glass 
    In our dry cellar30 

 
 A cantoria começou abruptamente, em um sus-
surro crescente até aos gritos dementes. Seus versos 
diluíam-se em línguas arcaicas e palavras perdidas que 
aqueles homens não deveriam conseguir pronunciar. 
Eles bailavam e pulavam como não deveriam ser capa-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Nós somos os homens ocos / nós somos os homens empalhados / su-
portando juntos / intelecto estufado de palha. Ai! / Nossas vozes secas, 
quando / sussurramos juntos / são calmas e sem sentido / como o vento 
no vidro seco / ou ratos sobre vidro quebrado / em nossa adega seca [T. 
S. Elliot. The Hollow Men]. 
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zes de dançar nem mesmo sob o efeito das mais poten-
tes bebidas e venenos. O saxão pouco podia ver, mas 
notou com facilidade quando Muirgein aproximou-se 
do Homem de Vime trazendo a enorme e flamejante 
tocha de madeira e de pano embebido em vinho. Ela 
pronunciou duas ou três palavras esquecidas de uma 
outra Era, saídas do próprio solo de Prythain, e, com 
um gentil sorriso estampado sobre a face límpida, 
acendeu a base do Homem de Vime. Levou o rosto 
bem perto da cabeça coberta de palha do saxão, e se-
gredou muito, muito baixinho: 
 
- Você pediu ajuda... Muitas vezes você pediu ajuda. E... 
eu também preciso de ajuda. Consigo mesmo você não se 
lembrará do que vou lhe dizer, mas a falta de memória 
será apenas o que você achará sem saber que acha e sem 
saber que sabe. 
 

Ye have the book: the charm is written in it: 
Good: take my counsel: let me know it at once: 

For keep it like a puzzle chest in chest, 
With each chest locked and padlocked thirty-fold, 

And whelm all this beneath as vast a mound 
As after furious battle turfs the slain 

On some wild down above the windy deep, 
I yet should strike upon a sudden means 

To dig, pick, open, find and read the charm: 
Then, if I tried it, who should blame me then?31 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Você tem o livro: o encanto está escrito nele: / bom: siga meu conse-
lho: deixe-me sabê-lo de uma vez: / mesmo que o mantenha como um 
quebra-cabeças de cofres em uma arca / com cada um dos cofres tranca-
do e agrilhoado trinta vezes / e enterre tudo isso abaixo o monte mais 
vasto / ainda assim, como depois de uma furiosa batalha a relva recobre 
os mortos / em algum baixio selvagem acima das profundezas ventosas / 
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Homem de Vime: Trata-se de imensas efígies feitas de vime e gravetos dentro das quais seres humanos eram sacrificados em flamas por druwides celtas. A principal menção ao uso do Homem de Vime é feita por Júlio César em seu Commentarii de Bello Gallico. Acredita-se que a maior parte dos sacrificados era de criminosos, sendo que as gigantescas estátuas conseguiam comportar inúmeras “oferendas” antes de serem acesas durante os ritos de sacrifício.
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Homem de Vime: Trata-se de imensas efígies feitas de vime e gravetos dentro das quais seres humanos eram sacrificados em flamas por druwides celtas. A principal menção ao uso do Homem de Vime é feita por Júlio César em seu Commentarii de Bello Gallico. Acredita-se que a maior parte dos sacrificados era de criminosos, sendo que as gigantescas estátuas conseguiam comportar inúmeras “oferendas” antes de serem acesas durante os ritos de sacrifício.


Inserted Text
Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Prythain: Um dos nomes da Brittania, possivelmente ligado a antigas práticas de tatuagem e arte corporal de seus habitantes antes da conquista romana.
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Em seguida ela se afastou calmamente e, sem 

juntar-se aos demais, observou tudo da posição que lhe 
cabia. 
 
 As flamas espalharam-se velozmente por toda a 
armadura de palha e fibras. Não demorou para que elas 
começassem a lamber e estocar a carne do saxão. Eram 
chicotadas da língua de milhares e milhares de dragões 
avermelhados. A dor e a agonia pelo corpo tornaram-se 
intoleráveis quando as chamas começaram a derreter 
pele, gordura e veias. O saxão então fechou os olhos, 
decepcionado e frustrado, aguardando o inevitável des-
fecho. Mas, justamente quando deixou que os cílios 
queimados tocassem a pele abaixo de seu único olho 
por uma última vez, lembrou-se – a grafia vívida dese-
nhou-se em sua memória como não imaginara que po-
deria voltar a acontecer: 
 
 Os saxões se aproximavam a passos largos a ca-
da minúscula fração de tempo. Seus urros de guerra já 
podiam ser ouvidos pelos arredores de Glevum, o féti-
do perfume de sua sanha de rapina impregnava a at-
mosfera outrora pacífica da Colonia. A lembrança de 
Mons Badonicus ainda lacerava o coração dos herdeiros 
de Gewisse, mesmo que nenhum deles fosse nascido à 
sua época, e apenas Dyrham não era suficiente para sa-
tisfazer seu desejo malévolo de desforra. Eles não dei-
xariam nenhum dos brythonicos vivo. Eles não permi-
tiriam uma morte digna e justa a qualquer um que en-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
eu contudo acharei um modo repentino / de cavar, apanhar, abrir,  en-
contrar e ler o encanto: / então, se eu o tentasse, quem poderia me culpar 
então? [Merlin and Vivien. Lord Tennyson]. 

Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Batalha de Mons Badonicus: Batalha lendária ocorrida entre as forças do Rei Arthur e os saxões de Cerdic e Cynric, por volta de 517 d.c., nas proximidades de Aquae Sulis. Conta-se que em uma única carga vitoriosa Arthur teria liquidado solitariamente em torno de mil inimigos. A vitória em Mons Badonicus (Monte Badon) marcaria, dessa forma, o início da era de ouro de Camelot e do reinado de Arthur Pendragon.


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.
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contrassem, fossem mulheres, fossem crianças, fossem 
prisioneiros, fossem quem fossem.  
 
 Como ele poderia enfrentá-los? Como, sozinho, 
ele poderia contê-los e ser mil escudos? Ele, o único 
guerreiro que não tombara em Dyrham, pois não estava 
lá... Ele sabia que Sithchenn guardava consigo generosas 
porções do fungus muscarum, e que misturá-lo em uma 
beberagem de leite era a única chance que todos em 
Glevum possuíam. Ele precisava do veneno das moscas, 
pois não atingiria jamais a condição necessária sem o 
devido estímulo. Ele pediu – ele implorou ao druwide 
que lhe preparasse rapidamente a poção, sobre a qual 
tanto haviam conversado em tempos mais pacíficos, 
por entre assuntos de Deuses e maldições e finas tabu-
letas. Mas o maldito, preocupado apenas consigo mes-
mo, recusou-se terminantemente sob o pretexto de 
que não havia tempo para aquele tipo de tolice inútil.  
 

O sacerdote, contudo, parecia ignorar que o sa-
xão sabia muito bem onde ele guardava os rubros co-
gumelos – já que tudo aprendera de suas conversas. Tão 
logo ele lhe deu as costas, o saxão rasgou sua coluna e 
rompeu sua espinha com um único golpe do machado. 
Ele apressou-se em retirar a porção de fungus musca-
rum, misturada a outras ervas guardadas em um pe-
queno baú, e, talvez por muita sorte, encontrou um bal-
de de leite ainda quente ordenhado pela manhã daque-
le dia. 
 
   Fez a mistura corretamente e bebeu-a em um 
único e longo gole, sem nem mesmo respirar enquanto 
gotas brancas escorriam pelo seu queixo. Não demorou 

Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Druwide: Forma céltica para druida – figuras muito conhecidas ainda nos dias de hoje. Os druidas eram a casta sacerdotal dominante no interior das sociedades célticas tradicionais. Usavam roupas brancas e foices em forma de meia lua, além de acreditarem na reencarnação. Associam-se ao ritual do carvalho e do visco, que procurava granjear fertilidade aos campos, especialmente durante o Samhain, quando não eram raros os sacrifícios de animais. Possivelmente realizavam sacrifícios humanos, especialmente por meio dos Homens de Vime. A carriça é um pássaro utilizado pelos druidas para obter augúrios e previsões sobre o passado ou futuro. 


Inserted Text
Fungus Muscarum: Tais fungos alucinógenos, quando misturados ao leite, formavam uma substância que se acreditava ser capaz de repelir insetos, particularmente moscas. Alguns estudiosos defendem que uma bebida feita à base do fungo era utilizada pelos guerreiros vikings chamados de berserkers para atingir seu frenesi. Esses guerreiros, devotados a Odin, eram capazes de entrar em um estado de insensível fúria incontrolável durante a batalha, tornando-se, portanto, imbatíveis. Os berserkers, até mesmo pela conexão com Odin, são tradicionalmente associados a ursos e lobos, em vista de seu permanente ânimo para a guerra e o combate. No Haraldskvæði, um poema skald do século IX composto por Thórbiörn Hornklofi, os berserkers são descritos da seguinte forma:

I'll ask of the berserks, you tasters of blood,
Those intrepid heroes, how are they treated, 
Those who wade out into battle? 
Wolf-skinned they are called. In battle 
They bear bloody shields. 
Red with blood are their spears when they come to fight. 
They form a closed group. 
The prince in his wisdom puts trust in such men 
Who hack through enemy shields.
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I'll ask of the berserks, you tasters of blood,
Those intrepid heroes, how are they treated, 
Those who wade out into battle? 
Wolf-skinned they are called. In battle 
They bear bloody shields. 
Red with blood are their spears when they come to fight. 
They form a closed group. 
The prince in his wisdom puts trust in such men 
Who hack through enemy shields.
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Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.
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Sithchenn: Importante druwide das lendas irlandesas, um dos responsáveis pelos testes para a escolha do sucessor do Alto-Rei Eochaid, dos quais Niall emerge vitorioso, provocando frustração e fúria em Mongfind.
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muito para que ele sentisse o calor tomar conta de suas 
vísceras e músculos. Ele começou a tremer, seus dentes 
rangiam e batiam violentamente uns contra os outros. 
Calafrios gélidos atravessaram todos os seus ossos, e o 
tecido de sua pele avermelhou-se e esticou-se em fogo 
infernal. Sem nenhum controle, ele começou a morder 
o cabo do próprio machado e a afiar os dentes em sua 
lâmina enquanto caminhava encolerizado para fora da 
torre do druwide. 
 
 Tão logo ele atravessou o umbral, mergulhado 
em flamas internas, veio o primeiro dos deformados 
espasmos. Seguiram-se inumeráveis outros, espalhando 
seus ossos e seus músculos e suas carnes para formatos 
dementes, inacreditáveis. O saxão, então, deixara de 
ser humano, mas tornara-se a coisa, um amontoado 
horrendo e sem forma movido pela mais irracional das 
fúrias. Seus olhos saltaram para fora de suas órbitas, 
suas articulações rangiam e contorciam-se em ângulos 
impossíveis. Todo ele chacoalhava como o estrondo de 
árvores tombadas, o urro brutal de um milhão de ursos 
enlouquecidos. Seus pés viraram ao contrário, seu ros-
to estava do avesso, sua garganta vermelha exposta pa-
ra fora de sua boca distorcida, muito além dos dentes 
protuberantes e entortados. Ele havia atingido o Rías-
trad que almejara. Sua mente não passava de uma pasta 
de ódio, cega e assassina. Mergulhado no mais violento 
dos torques, com o imenso machado pendendo de seu 
descomunal braço deformado, ele nada mais viu, ele 
nada mais soube. Nesse estado, o saxão avançou sobre 
toda Glevum. 
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Druwide: Forma céltica para druida – figuras muito conhecidas ainda nos dias de hoje. Os druidas eram a casta sacerdotal dominante no interior das sociedades célticas tradicionais. Usavam roupas brancas e foices em forma de meia lua, além de acreditarem na reencarnação. Associam-se ao ritual do carvalho e do visco, que procurava granjear fertilidade aos campos, especialmente durante o Samhain, quando não eram raros os sacrifícios de animais. Possivelmente realizavam sacrifícios humanos, especialmente por meio dos Homens de Vime. A carriça é um pássaro utilizado pelos druidas para obter augúrios e previsões sobre o passado ou futuro. 
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Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Ríastrad: Trata-se dos famosos espasmos de batalha que os maiores heróis irlandeses, especialmente Cú Chulaind, apresentavam antes de entrar em combate. Durante o Ríastrad o guerreiro se torna horrível e sem forma, e, na prática, efetivamente invencível, já que deixa de sentir dor e de ter controle sobre os seus próprios atos. Thomas Kinsella fornece a seguinte tradução de The Táin ao descrever um dos Ríastrads de Cú Chulaind:

The first warp-spasm seized Cúchulainn, and made him into a monstrous thing, hideous and shapeless, unheard of. His shanks and his joints, every knuckle and angle and organ from head to foot, shook like a tree in the flood or a reed in the stream. His body made a furious twist inside his skin, so that his feet and shins switched to the rear and his heels and calves switched to the front... On his head the temple-sinews stretched to the nape of his neck, each mighty, immense, measureless knob as big as the head of a month-old child... he sucked one eye so deep into his head that a wild crane couldn't probe it onto his cheek out of the depths of his skull; the other eye fell out along his cheek. His mouth weirdly distorted: his cheek peeled back from his jaws until the gullet appeared, his lungs and his liver flapped in his mouth and throat, his lower jaw struck the upper a lion-killing blow, and fiery flakes large as a ram's fleece reached his mouth from his throat... The hair of his head twisted like the tangle of a red thornbush stuck in a gap; if a royal apple tree with all its kingly fruit were shaken above him, scarce an apple would reach the ground but each would be spiked on a bristle of his hair as it stood up on his scalp with rage.
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 E, justamente enquanto se lembrava do que 
acontecera, quando o calor calcinara profundamente 
seu corpo morto ao som dos cantos rituais dos defnas 
de Muirgein, seu braço esquerdo estourou o vime e as 
cordas que o prendiam. Os ossos de suas pernas perfu-
raram as carnes enegrecidas e cozidas para desmanchar 
a armadura de vime tão facilmente quanto o terçado 
corta um pequeno pedaço de vitela. Suas mãos, garras 
ensanguentadas de ursos, terminaram de rasgar o agora 
frágil Homem de Vime. Seus dentes afiados eram a bo-
carra escancarada e abjeta do lobo faminto. Os aldeões 
silenciaram. O Ríastrad voltara. E, assim como em Gle-
vum, ele avançou... 
 
 Quando ele conseguiu abrir o único olho que 
possuía, ainda caído para fora da órbita, pendendo por 
nervos em carne viva, semiconsciente, contemplou seu 
corpo coberto de vísceras, sentiu o sabor de sangue em 
seus caninos, sentiu sangue e gordura em suas mãos, e 
viu a aldeia completamente arrasada. Ele novamente 
matara todos, homens, mulheres, crianças e animais. 
Ao longe, muito longe, Muirgein olhava para ele. Ela 
estava calma, e vestia-se translúcida, seu corpo jovem e 
faceiro. A cicatriz não existia mais em sua orelha per-
feita, e havia algo de estranho com suas pernas. Ela lhe 
acenou, para em seguida dar-lhe as costas e partir na 
direção do mar e dos rios. Havia alguma satisfação em 
sua conduta, como se ela estivesse terminando de qui-
tar uma antiga dívida – o alívio de erros finalmente 
perdoados, enquanto aquela alma que nunca deveria 
lhe ter pertencido abandonava seu corpo e novamente 
ela era livre.  
 

Inserted Text
Defnas: Nome dado aos bretões que habitavam o Reino de Dumnonnia. O nome Devon deriva justamente de Defnas.
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Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.
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Homem de Vime: Trata-se de imensas efígies feitas de vime e gravetos dentro das quais seres humanos eram sacrificados em flamas por druwides celtas. A principal menção ao uso do Homem de Vime é feita por Júlio César em seu Commentarii de Bello Gallico. Acredita-se que a maior parte dos sacrificados era de criminosos, sendo que as gigantescas estátuas conseguiam comportar inúmeras “oferendas” antes de serem acesas durante os ritos de sacrifício.
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Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a irmã de Fand, que, em determinado momento de sua vida, teria se transformado em uma sereia, após uma nascente ter estourado em sua casa para formar Lough Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fundo do lago por trezentos anos, até ser resgatada por monges cristãos que a teriam batizado, provocando, portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído à Feiticeira Morgana.
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Inserted Text
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The first warp-spasm seized Cúchulainn, and made him into a monstrous thing, hideous and shapeless, unheard of. His shanks and his joints, every knuckle and angle and organ from head to foot, shook like a tree in the flood or a reed in the stream. His body made a furious twist inside his skin, so that his feet and shins switched to the rear and his heels and calves switched to the front... On his head the temple-sinews stretched to the nape of his neck, each mighty, immense, measureless knob as big as the head of a month-old child... he sucked one eye so deep into his head that a wild crane couldn't probe it onto his cheek out of the depths of his skull; the other eye fell out along his cheek. His mouth weirdly distorted: his cheek peeled back from his jaws until the gullet appeared, his lungs and his liver flapped in his mouth and throat, his lower jaw struck the upper a lion-killing blow, and fiery flakes large as a ram's fleece reached his mouth from his throat... The hair of his head twisted like the tangle of a red thornbush stuck in a gap; if a royal apple tree with all its kingly fruit were shaken above him, scarce an apple would reach the ground but each would be spiked on a bristle of his hair as it stood up on his scalp with rage.
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Morgan the goddess 
Therefore is her name; 

No one, however haughty 
Or proud she cannot tame32 

 
- Maighdean Mhara?... – o saxão, confuso, sussurrou 
sem convicção. Por um instante ele se preparou para 
persegui-la e terminar seu serviço bem feito, mas hesi-
tou. E, justamente nesse instante de hesitação, a exaus-
tão imensurável dos espasmos deformantes e as dores 
indescritíveis das queimaduras que recobriam-no por 
dentro e fora tornaram-se insuportáveis. Seu sofrimento 
não cabia em si. O saxão tombou de joelhos, colou o 
rosto ao chão junto às palmas das mãos abertas e co-
meçou a chorar sem tempo nem fim. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Morgana a deusa / por tanto é seu nome / não há ninguém, por mais 
altivo / ou arrogante que ela não possa domar [The Pearl Poet. Sir Gawain 
and the Green Knight]. 

Inserted Text
Maighdean Mhara: Nome dado às sereias escocesas, metade mulheres, metade salmão. As “damas do mar” são obrigadas a conceder três desejos a qualquer um que as capture.
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Camalet 
 

  
Then the friendless man 

wakes up again, 
He sees before him 

fallow waves 
Sea birds bathe, 

preening their feathers, 
Frost and snow fall, 

mixed with hail 
Then are the heavier 

the wounds of the heart, 
grievous with longing for the lord33 

 
The Wanderer 

 
 

Por mais que os dias passassem, alguns de seus 
pesadelos continuavam sendo sobre aldeões sacros, se-
reias arrependidas e violentos espasmos impossíveis. 
Seu corpo não sarava, recoberto de bolhas enegrecidas 
que não paravam de arder e queimar nem por um se-
gundo. As muitas feridas provocadas por Cailleach, re-
abertas pelas queimaduras, tornavam sua condição ain-
da pior. Quando acordara no vilarejo, sabe-se lá quan-
tos dias após ter estado no Homem de Vime, improvi-
sara um manto e uma capa acinzentados a partir do que 
pôde roubar dos mortos. Costurara as vestes grossei-
ramente de modo que elas cobrissem inteiramente sua 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Então o homem sem amigos / acorda novamente / ele vê à sua frente / 
ondas estagnadas / aves se banham / alisando suas penas / geada e neve 
caem / misturadas a granizo / então são as mais pesadas / as feridas do 
coração / dolorosas pelas saudades de seu senhor 
 

Inserted Text
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.

Inserted Text
Homem de Vime: Trata-se de imensas efígies feitas de vime e gravetos dentro das quais seres humanos eram sacrificados em flamas por druwides celtas. A principal menção ao uso do Homem de Vime é feita por Júlio César em seu Commentarii de Bello Gallico. Acredita-se que a maior parte dos sacrificados era de criminosos, sendo que as gigantescas estátuas conseguiam comportar inúmeras “oferendas” antes de serem acesas durante os ritos de sacrifício.
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horrenda figura calcinada. Dos restos do poste em que 
estivera amarrado confeccionou um tosco cajado para 
se apoiar. Felizmente, encontrou sua bagagem no 
mesmo aposento da hospedaria, agora deserta, em que 
passara aquela única noite. Então partiu para leste, ar-
rastando seu trôpego cadáver, ainda que não direto 
rumo ao Caminho da Fossa. 
 
 No dia em que o saxão chegou a Camalet, o Sol 
simplesmente não nascera. E não surgiria no céu ainda 
por muitos dias seguidos. Mergulhado na escuridão 
cinza repleta de neve e gelo, corvos e gralhas guiaram 
seu trajeto até as ruínas da antiga fortaleza brythonica, 
tristemente erguida acima de amplos morros. 
 

In the stormy east-wind straining, 
The pale-yellow woods were waning, 

The broad stream in his banks complaining, 
Heavily the low sky raining 

Over tower'd Camelot34 
 

Aproximou-se dos decaídos baluartes a passos 
claudicantes. Caminhava sempre em extrema agonia 
física, e cada passada consistia em terrível suplício. 
Contudo, seguia em frente, sem descanso nem cessar. 
Ele tinha que seguir em frente, pois, novamente, seu 
tempo era exíguo. Na ponta leste da parte inferior dos 
montes onde outrora se erguera a corte, ele avistou 
quem procurava e precisava encontrar.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Na tensão tempestuosa do vento oriental / os pálidos bosques amarelos 
minguavam / a ampla corrente em suas margens lamentava-se / pesada-
mente o baixo céu chovia / sobre Camelot repleta de torres [Lord 
Tennyson. The Lady of Shalott]. 

Inserted Text
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cadbury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em algum momento durante o século VI, até voltar a ser ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justamente por ser o ponto de reunião da corte e da távola redonda durante os períodos de conflitos militar contra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”.


Inserted Text
Caminho da Fossa: Antiga estrada romana que percorria o sul da Inglaterra e ligava Londres a Aquae Sulis, em geral seguindo a direção nordeste, cortando tanto o Wandsdyke quanto o Rio Avon. Foi uma das mais importantes estradas durante a ocupação romana das Ilhas. 
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 Era quase impossível imaginar, por entre as par-
cas muralhas e torres que parcialmente ainda perma-
neciam de pé, equilibrando-se unicamente sobre per-
didas memórias do passado, que outrora ali os brytho-
nicos arquitetaram suas maiores vitórias contra os in-
vasores saxões – quantos guerreiros não combateram e 
morreram pela honra de poder chamar Camalet de seu 
teto e pousada? Quantos escudos não se partiram e 
romperam à mera menção da fortaleza e de seus se-
nhores? Mas agora todo seu vasto campo e sólida alve-
naria se conformavam a servir de ninho para sombrias 
aves de rapina. A glória humana podia realmente ser 
infinitesimal e fugidia, e o ouro e a prata de hoje não 
passar de pó e poeira nos infindáveis séculos seguintes. 
 
 Por mais difícil que fosse seu andar, o saxão ca-
minhava absolutamente silencioso. Era como se o to-
que de seus pés e cajado sobre o solo somente pudesse 
ser ouvido se ele assim desejasse. O velho que avistara 
trajava uma longa túnica azulada, e tinha um livro aber-
to, um grosso tomo recoberto por capa negra e mar-
rom, que consultava enquanto olhava para a fortaleza 
arruinada. Sua vista ora pousava sobre a paisagem, ora 
sobre as páginas da obra, como se estivesse de algum 
modo conferindo um ou outro detalhe desconexo en-
tre texto e realidade, quase como se não estivesse lá. 
Ele parecia cansado, e os sulcos profundos em seu ros-
to indicavam que seu fim não tardaria a chegar.  
 

Quando estava realmente próximo – tão próxi-
mo quanto se pode estar – do outro visitante de Cama-
let, o saxão se anunciou: 

Inserted Text
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cadbury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em algum momento durante o século VI, até voltar a ser ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justamente por ser o ponto de reunião da corte e da távola redonda durante os períodos de conflitos militar contra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”.


Inserted Text
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cadbury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em algum momento durante o século VI, até voltar a ser ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justamente por ser o ponto de reunião da corte e da távola redonda durante os períodos de conflitos militar contra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”.
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- Bom dia... se é que isto se trata de um dia. 
 
 O velho virou-se abruptamente, surpreso, em 
direção ao saxão. Sua perna esquerda fixou-se dois pas-
sos e meio para trás enquanto ele sacou e girou instin-
tivamente a imensa espada que trazia escondida no in-
terior da túnica a uma velocidade bem maior do que 
seria de supor que ele fosse capaz de imprimir à arma. 
O ar deslocado pela antiga lâmina soprou sobre o bura-
co vazio do olho do saxão, que não se mexeu nem de-
monstrou temor.  
 

O velho voltou a si com um misto de alívio e de-
cepção. Ele suspirou, e jogou frustrado a espada sobre a 
relva húmida, para em seguida recolher o livro que caí-
ra durante sua dinâmica manobra guerreira. 
 
- Bom dia, forasteiro. Perdoe minha reação afobada. É 
que por um instante pensei que você fosse um de nossos 
inimigos saxões, ou algo ainda pior. 
 
- Talvez eu seja um saxão... ou algo ainda pior... 
 
 O ancião recolheu o tomo, limpou sua capa do 
capim e da lama que a mancharam, e ajustou-o no bra-
ço esquerdo dobrado, bem próximo ao próprio peito. 
Apontou com a mão direita para a espada caída sobre o 
solo, e reclamou em um tom de voz carregado de desa-
pontamento: 
 
- Essa porcaria não serve para mais nada mesmo. Veja 
seu metal opaco que nem ao menos reflete um único fio de 
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luz... E essa lâmina gasta e dentada – hoje, cega é apenas 
ela. 
 
- Não é exatamente como se houvesse Sol e luz para o me-
tal rebrilhar... 
 
 Ele coçou a barba alva e com a mão livre na cin-
tura voltou-se para contemplar o céu. Praguejou algo 
apenas para si e voltando a atenção novamente ao sa-
xão, disse: 
 
- É, você tem razão. O Sol se pôs e não retornou há muito 
tempo. Mas talvez eu deixe essa faca de cozinha inútil aí 
no chão mesmo. Ou quem sabe eu a devolva... ainda que 
não exista prudência nenhuma em fazê-lo... 
 

Clouds and darkness 
Closed upon Camelot; 
Arthur had vanish'd 
I knew not whither, 

The king who loved me, 
And cannot die;35 

 
 O saxão ficou em completo silêncio, sem saber 
exatamente o que responder. Não precisou esperar 
muito para que seu interlocutor voltasse a falar. 
 
- Mas, sabe, besteira essa sua estória de ser saxão. Deixe 
de tolices e gracejos. Nós dois sabemos que somos extre-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Nuvens e escuridão / fecharam-se sobre Camelot / Arthur perdera-se / 
eu não sabia para onde / o rei que me amava / e não pode morrer [Lord 
Tennyson. Merlin and the Gleam].  
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mamente parecidos um com o outro. Quase iguais. Afinal, 
de que outro modo teríamos nos encontrado, aqui? 
 
- Mas eu realmente... sou saxão. Meu avô... 
 
- Besteira, eu repito. Você é tão saxão quanto eu romano. 
Homens como nós... nós somos... diversos. Eu sei, rapaz... 
as profecias sobre cada um de nós são muito parecidas. E 
eu entendo de profecias, que fique bem claro! 
 
- Você é Myrddin Wyllt? 
 
- Ora, mas é claro que sim. Quem mais eu poderia ser? 
 
 O saxão não conseguiu responder, embaraçado, 
arrancando uma risada do velho. Mas em seguida este 
silenciou, e, antes de voltar a falar apontou para as ruí-
nas de Camalet com a palma da mão aberta: 
 
- É triste, não é? 
 
- Sim, muito. 
 
- E pensar que, de certa forma, tudo começou por culpa 
minha. Se eu não estivesse lá para arrogantemente dizer 
um monte de tolices sobre dois vermes briguentos... 
 
- Você fala dos dois dragões em Dinas Emrys? 
 
- Ora, mas quem diria? Conhece essa estória? 
 
- Sim, meu avô me contou, ainda criança. O dragão bran-
co e o Vermelho, cuja inquieta batalha impedia que as tor-

Inserted Text
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cadbury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em algum momento durante o século VI, até voltar a ser ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justamente por ser o ponto de reunião da corte e da távola redonda durante os períodos de conflitos militar contra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”.


Inserted Text
Dinas Emrys: A “Fortaleza de Ambrosius” é uma lendária localidade onde provavelmente hoje se localiza Beddgelert. De acordo com a lenda arthuriana, Uortigerno, refugiado após derrotas contra os saxões, desejava construir uma torre em Dinas Emrys, mas toda noite a torre erguida tombava. Acreditava-se que a única solução para o problema seria espalhar em suas fundações o sangue de uma criança sem pai mortal. Supunha-se que Merlin seria tal criança. Quando o Mago foi levado até Uortigerno, ele explicou que na verdade dois dragões, um branco e um vermelho, batalhavam todas as noites em uma lagoa nos subterrâneos de Dinas Emrys, impedindo, portanto, que a torre permanecesse de pé. Os dois dragões simbolizavam os saxões e os “brythonicos”, sendo que a torre – os Reinos “Brythonicos” – jamais permaneceria de pé enquanto pertencesse a Uortigerno. Após a derrocada de Uortigerno, a torre é entregue a Ambrosius, visto como o senhor da guerra capaz de sustentar a torre “brythonica” e adormecer o dragão saxão. Ironicamente, neste ponto, a figura de Ambrosius, inspiradora de Merlin, separa-se do Mago em uma personagem independente. O grande “libertador brythonico”, contudo, não seria Ambrosius, mas sim Arthur Pendragon.


Inserted Text
Dragonete Vermelho: Se o Dragonete Branco representa os saxões, o Dragonete Vermelho representa Cymru, e, em certa medida, todos os “brythonicos”.


Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.
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res ficassem de pé. Ele dizia, rindo, que nascera do dragão 
branco, mas alimentava o Dragão Vermelho com satisfa-
ção. 
 
- Curioso, esse seu avô. Ah, sabe, eu não deveria ter dito 
nada. Talvez tudo fosse diferente então. A outra solução 
poderia ter sido melhor para todos nós... Mas eu queria 
sabotar Uortigerno, porque, afinal, todos os meus outros 
planos dependiam disso. Como eu era incrivelmente estú-
pido... 
 
- Os dragões existiam mesmo, Myrddin? 
 
- Ora, mas é claro que não. Por outro lado, é igualmente 
evidente que sim. Nós podemos ser quase iguais, mas ao 
menos por enquanto eu ainda sou ligeiramente menos to-
lo. – e, pela segunda vez, o ancião gargalhou naquele 
encontro. 
 
- Vamos nos sentar um pouco, menino, eu não aguento 
mais ficar tanto tempo assim de pé, e parece que ainda 
temos o que conversar. 
 
 Os dois procuraram pedras redondas e firmes 
em que pudessem se acomodar. Afastaram as lesmas e 
os vermes que infestavam a áspera superfície molhada 
e fria antes de se sentarem e ajustarem seus corpos al-
quebrados. Alguns ratos nervosos fugiram de suas to-
cas construídas abaixo das rochas, outrora cavadas com 
grande esmero para abrigar suas incontáveis e famintas 
ninhadas. Wyllt puxou um biscoito de trigo de dentro 
da túnica e comeu-o rapidamente, sem oferecer ao sa-
xão, antes de voltar a conversar. 

Inserted Text
Dragonete Vermelho: Se o Dragonete Branco representa os saxões, o Dragonete Vermelho representa Cymru, e, em certa medida, todos os “brythonicos”.


Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.


Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.


Inserted Text
Uortigerno: Versão latina de Vortigern, trata-se de um dos senhores da guerra “brythonicos”, precursor de Arthur, tradicionalmente odiado pelas fontes históricas católicas sobre as Ilhas. Teria sido um dos responsáveis por “convidar” os saxões como mercenários para as Ilhas Britânicas, além de ter sua capacidade soberana questionada pelo próprio Merlin quando este foi trazido à sua presença como solução para a torre cambiante em Dinas Emrys.
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- Para onde você está indo, a ponto de precisar passar na 
deprimente Camalet?

- Eu vou para Aquae Sulis...

- Hum... – o ancião coçou de leve o queixo e ponderou, 
acessando memórias distantes –   Sulis, eu me lembro  
bem. Como naquele dia era vasta a coorte de Artorīgios 
quando marchamos resolutos em direção às hordas saxãs. 
Eu me recordo, naqueles dias chuvosos, avançamos com 
as bençãos de Teutates. 

Partimos exatamente daqui, de Camalet. Em geral os 
guerreiros comissários e toda a corte permanecíamos em 
Isca Augusta, mas quando era necessário defender a fron-
teira era em Camalet que afiávamos nossas espadas e cos-
turávamos nossos escudos. Ao fim de tudo, acho que pos-
so dizer que nosso filhos nasceram e nossas mulheres 
morreram não em Caerleon, mas sim em Camalet.  

Bom, nós passamos algumas noites em Caervaddon antes 
de destroçarmos os invasores em Mons Badonicus. Foi 
uma bela batalha, eu devo lhe dizer.   

- Sim, eu sei. Meu avô também me contou tudo sobre ela,
incontáveis vezes.

- Estranho... não me lembro dele.

- Ele estava entre os Gewisse derrotados.

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Artorīgios Pen y Ddraig: Nome latinizado do Rei Arthur Pendragon, cuja significação relaciona-se a ursos e dragões, especialmente à ideia de Urso-Rei e de Dragão-Chefe.


Inserted Text
Batalha de Mons Badonicus: Batalha lendária ocorrida entre as forças do Rei Arthur e os saxões de Cerdic e Cynric, por volta de 517 d.c., nas proximidades de Aquae Sulis. Conta-se que em uma única carga vitoriosa Arthur teria liquidado solitariamente em torno de mil inimigos. A vitória em Mons Badonicus (Monte Badon) marcaria, dessa forma, o início da era de ouro de Camelot e do reinado de Arthur Pendragon.


Inserted Text
Caerleon: Ver Isca Augusta.


Inserted Text
Caervaddon: Nome “brythonico” para a cidade de Bath, ou seja, para Aquae Sulis. Caervaddon teria sido fundada pelo Rei Blaiddyd, que se curou da lepra nas quentes águas da Deusa Sulis. 


Inserted Text
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cadbury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em algum momento durante o século VI, até voltar a ser ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justamente por ser o ponto de reunião da corte e da távola redonda durante os períodos de conflitos militar contra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”.


Inserted Text
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cadbury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em algum momento durante o século VI, até voltar a ser ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justamente por ser o ponto de reunião da corte e da távola redonda durante os períodos de conflitos militar contra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”.


Inserted Text
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cadbury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em algum momento durante o século VI, até voltar a ser ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justamente por ser o ponto de reunião da corte e da távola redonda durante os períodos de conflitos militar contra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”.


Inserted Text
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cadbury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em algum momento durante o século VI, até voltar a ser ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justamente por ser o ponto de reunião da corte e da távola redonda durante os períodos de conflitos militar contra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”.


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Isca Augusta: Nome romano para a cidade de Caerleon, no sul de Cymru e às margens do Rio Usk. Foi sede da Legio II Augusta entre 75 d.c. e 300 d.c., e, durante a Alta Idade Média, era controlada pelo Reino de Gwent. Ela teria sido, por um tempo, uma das capitais do Rei Arthur, especialmente reservada para os tempos de paz.


Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Teutates: Outra divindade céltico-gaulesa mencionada no poema romano De Bello Civili, de Marcus Annaeus Lucanus, vinculado ao Mercúrio romano. As vítimas a ele consagradas eram afogadas em sua homenagem, imersas em um líquido de natureza desconhecida. Liga-se, portanto, também à Morte Tríplice.
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- De novo essa baboseira de ser saxão? E agora essa, Ge-
wisse, ainda por cima? De toda forma, continua sendo 
estranho que eu não me lembre dele.  
 
Esse seu avô, tão esperto, sabia por acaso que sua amada 
Glevum fora fundada justamente por Gloui Wallt Hir, 
bisavô do Uortigerno de quem falávamos há pouco? 
 
 O saxão estremeceu à menção direta da Colonia. 
Afinal, ele nada havia dito sobre Glevum a Myrddin 
Wyllt. Ele nunca dizia nada sobre Glevum a ninguém – 
a não ser a si próprio. 
 
- Ele me contou sobre Caliburnus... 
 
- Pfttt... Pois é. Outros tempos, outros dias, dias ilumina-
dos agraciados pelo Sol que nunca se punha. Se você vai 
para Aquae Sulis, deve trafegar pelo Caminho da Fossa. 
Você saberá que está no rumo correto se encontrar ao 
menos um dos antigos miliários romanos ao longo da es-
trada. Você sabe ler, não? 
 
- Sim, sei. Eu sei ler em suas duas línguas, inclusive. 
 
- Impressionante. Mas eu sei ler em bem mais que duas 
línguas, menino. Mas entendo o que você quer dizer. Ah, 
se você realmente for para Caervaddon, tente visitar 
Mons Badonicus e relembrar e honrar os mortos. Eu sei 
que talvez a região esteja apinhada de saxões... Mas você 
não deve temer nem saxões nem ninguém, pelo que posso 
ver. Não há nenhuma razão para ter medo. Tente visitar 
– seria bom para nós... 
 

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Batalha de Mons Badonicus: Batalha lendária ocorrida entre as forças do Rei Arthur e os saxões de Cerdic e Cynric, por volta de 517 d.c., nas proximidades de Aquae Sulis. Conta-se que em uma única carga vitoriosa Arthur teria liquidado solitariamente em torno de mil inimigos. A vitória em Mons Badonicus (Monte Badon) marcaria, dessa forma, o início da era de ouro de Camelot e do reinado de Arthur Pendragon.


Inserted Text
Caervaddon: Nome “brythonico” para a cidade de Bath, ou seja, para Aquae Sulis. Caervaddon teria sido fundada pelo Rei Blaiddyd, que se curou da lepra nas quentes águas da Deusa Sulis. 


Inserted Text
Caliburnus: Nome latino para a espada Excalibur, dada pela Dama do Lago – Nimue, a Arthur. Uma de suas principais propriedades seria a de cegar os inimigos que olhassem diretamente para sua lâmina ao refletir o Sol.


Inserted Text
Caminho da Fossa: Antiga estrada romana que percorria o sul da Inglaterra e ligava Londres a Aquae Sulis, em geral seguindo a direção nordeste, cortando tanto o Wandsdyke quanto o Rio Avon. Foi uma das mais importantes estradas durante a ocupação romana das Ilhas. 


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Gloui Wallt Hir: De acordo com a Historia Brittonum, Gloui “Cabelos Longos” seria o bisavô de Uortigerno e fundador de Glevum.


Inserted Text
Miliário: Grandes pedras presentes nas estradas do Império Romano, que serviam como marco para a indicação tanto de direções e localidades quanto da distância entre diversos pontos das estradas.


Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.


Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.


Inserted Text
Uortigerno: Versão latina de Vortigern, trata-se de um dos senhores da guerra “brythonicos”, precursor de Arthur, tradicionalmente odiado pelas fontes históricas católicas sobre as Ilhas. Teria sido um dos responsáveis por “convidar” os saxões como mercenários para as Ilhas Britânicas, além de ter sua capacidade soberana questionada pelo próprio Merlin quando este foi trazido à sua presença como solução para a torre cambiante em Dinas Emrys.
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- Eu... eu não creio que isso será possível. 
 
- Eh... eu imaginei que não, de fato. A despeito de sua car-
ne enegrecida e arruinada, é muito claro que você não está 
recoberto pelas terríveis chagas apodrecidas da lepra.  
 
Curiosamente, contudo, precisa muito mais das águas de 
Sulis do que o Rei Blaiddyd antes de fundar Caervaddon. 
Quem são os mortos e os que se foram para você, não é 
verdade? Eu compreendo. Mas é uma pena. 
 
- Sim, imagino que sim... É uma pena. 
 
- Pois bem, menino. Pois bem. Nós podemos não ver nem 
luz, nem Sol, mas a verdade é que o dia passa do mesmo 
modo que em todas as outras estações do ano. Ninguém 
me procura... ou melhor, ninguém me encontra por acaso. 
Ainda mais hoje, quando a própria Albion treme e se en-
raivece sempre que meus pés tocam seu solo, por mais de 
leve que seja. Por que você está aqui, na minha frente? O 
que você quer de mim, afinal? 
 
- Myrddin Wyllt, esse seu livro, talvez alguém tenha me 
dito... 
 
- Você pode esquecer. Meu livro é meu livro e eu não o  
negociarei com absolutamente ninguém. Eu não o entre-
garia nem a mim mesmo. Não é o tipo de erro que se co-
meta mais de uma vez na vida. E nem insista. Até porque 
existem passagens que lhe fariam cair morto imediata-
mente caso fossem lidas, ainda que tudo já se tenha pas-
sado muito tempo atrás. Compreenda, esse livro não é o 

Inserted Text
Albion: Possivelmente o mais antigo nome para as Ilhas Britânicas, originado do grego clássico a partir do “brythonico” Albi̯iū. Pode significar tanto “morro”, quanto “branco” ou “mundo”. 



Inserted Text
Blaiddyd: Ver Caervaddon.


Inserted Text
Caervaddon: Nome “brythonico” para a cidade de Bath, ou seja, para Aquae Sulis. Caervaddon teria sido fundada pelo Rei Blaiddyd, que se curou da lepra nas quentes águas da Deusa Sulis. 


Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.


Inserted Text
Sulis: É a Deusa “brythonica” louvada em Aquae Sulis como senhora de suas cálidas águas termais e da fonte sagrada que as alimentam. Sulis quer dizer “olho”, “visão”, e também “Sol”. A ela devotavam-se, com clamores por justiça, as defixios, ou seja, as tabuletas que amaldiçoavam e “entregavam” à Deusa quem houvesse prejudicado ou cometido um crime contra quem recorria à divindade. Ver também Minerva e Sulis Minerva.
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que você pensa que ele é, você não vai aprender nada com 
ele... 
 
- Não, não se trata disso, nem dele... Myrddin Wyllt, eu 
não quero seu livro... Digo, eu vou tentar me explicar – o 
seu livro, você já terminou de escrevê-lo, não? 
 
- Essa é uma pergunta, no mínimo... estranha. Mas, sim, 
eu já terminei de escrevê-lo. Se é que um dia fui verdadei-
ramente eu quem o escrevi. Mas, você está correto, nada 
mais há a ser acrescentado neste tomo que eu serei o úl-
timo a ler enquanto este mundo for este mundo.  
 
Mas não entendo aonde você quer chegar... 
 
- Se ele está completo, então você não precisa mais do ins-
trumento que utilizou para escrevê-lo, certo? 
 
- Instrumento? Você fala... você quer dizer... meu estilete? 
 
- Sim... seu estilete... 
 
- Você veio até mim apenas para pedir o estilete? Você 
quer... inscrever algo? 
 
- Sim..., por favor. 
 
 Mais uma vez Myrddin Wyllt coçou sua longa 
barba, e pareceu suspirar e chacoalhar seus velhos os-
sos como se houvesse sido assaltado por alguma espé-
cie de esquecida excitação. Seu humor, contudo, não se 
tornara especificamente ruim ou mau. Desconfiado e 
ao mesmo tempo empolgado talvez descrevessem me-

Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.


Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.
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lhor a reação do feiticeiro. Há muito tempo ele não ex-
perimentava nada similar. 
 
- Foi Modron quem lhe enviou até mim, não? 
 
- Não... eu nem sei quem é Modron... Mas eu realmente 
preciso do estilete, e não tenho mais... tempo... para ten-
tar encontrar outro, caso você recuse meu pedido. Se é que 
há outro... 
 
- Não foi Modron... sei... Engraçado, porque por baixo do 
seu fedor cadavérico de gordura queimada e derretida eu 
sinto a marca distante do perfume de Viviane sussurrada 
sobre você... 
 
- Myrddin Wyllt, por favor, juro que não sei de nenhuma 
Modron, nem de Viviane... 
 
- É mesmo? Então venha cá... 
 
 Myrddin Wyllt se levantou, postando-se de fren-
te ao saxão que permanecia sentado e imóvel, angusti-
ado mas também esperançoso de que teria sua solicita-
ção atendida. O velho colocou as duas mãos sobre sua 
cabeça, por cima do capuz cinza, e fechou um círculo 
ao seu redor tocando os próprios dedos ao reverso. O 
saxão deixou de existir, e passou-se tempo nenhum 
enquanto ele não existia mais. No mesmo instante, por-
tanto, quando ele voltou a si, o mago aguardou até que 
ele conseguisse se recuperar de em muito tempo tem-
po nenhum ter transcorrido. Então disse: 
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- Seu idiota. Nunca mais deixe ninguém fazer isso consi-
go. 
 
- Mas... você não entende... Como eu poderia me opor? 
Meu tempo é tão exíguo... De todo modo... você viu? Eu 
não disse a verdade? 
 
 Myrddin Wyllt riu pela terceira vez, mas desta 
feita havia alguma tristeza desenhada em seus lábios. 
Em verdade, tristeza e desencanto passageiros, um la-
mento somente. Porque por um instante fora como se 
sonhasse novamente. Como no passado, em que as es-
tórias se repetiam e repetiam de volta e mais uma vez. 
Mas era claro que este sonho não lhe pertencia, e o sa-
xão não era parte de sua estória. Em verdade, ocorria 
justamente o contrário.  
 

And Merlin slept, who had imagined her  
Of water-sounds and the deep unsoundable swell 

Until his mind, as clear as mountain water,  
Went raveling toward the deep transparent dream  
Who bade him sleep. And then the Siren's daughter  

Received him as the sea receives a stream 
Fate would be fated; dreams desire to sleep 

This the forsaken will not understand36 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 E Merlin dormiu, quem a tinha imaginado / dos marulhos e a profun-
deza silente aprofundou-se / até que sua mente, tão límpida quanto água 
da montanha / partiu emaranhando-se na direção do transparente sonho 
profundo / que incitava-lhe o sono. E então a filha da sereia / recebeu-o 
como o mar recebe a correnteza / o fado seria fadado; sonhos desejam 
dormir / isto os abandonados jamais compreenderão [Richard Wilbur. 
Merlin Enthralled].   
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Ele voltou para onde estava antes, e acomodou-
se largadamente, deixando os braços repousarem sobre 
a perna direita erguida e dobrada apoiada sobre a pedra 
em que estava sentado. 
 
- Sim, você disse a verdade. E, não, você não disse a ver-
dade. Mas não importa. O motivo pelo qual você está aqui 
não tem nenhuma relação nem com Viviane nem com 
Myrddin Wyllt, não é certo? Você nem consegue explicar 
direito porque soube vir para cá e estar comigo... 
 
- Está certo, sim, está certo... 
 
- Muito bem... 
 
 O bruxo enfiou uma das mãos dentro da túnica 
cerúlea e revirou seu interior por alguns momentos. 
Finalmente retirou das vestes um pequeno estilete de 
bronze, cuja ponta gasta e coloração fosca revelavam 
sua vasta idade e intenso uso. Ele olhou para o estilete 
uma última vez, girando-o na ponta dos dedos, para em 
seguida entregá-lo ao saxão sem maiores cerimônias ou 
advertências. Aliviado, ele guardou o instrumento jun-
to aos seus demais pertences, profundamente feliz. 
 
- Mestre Wyllt, eu não tenho como agradecer... 
 
- Bah, deixe de besteira. De novo essas suas tolices. Pelo 
menos você vai usar essa porcaria para algo de bom. Eu 
nem me lembrava direito que esse instrumento ainda exis-
tia, por mais que tanto o tenha empregado. 
 
- Posso lhe fazer uma última pergunta? 
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- Por que não? Nesses dias, afinal, a única coisa que faço é 
esperar por aquilo que já não pode mais ser mudado e já 
aconteceu... 
 
- Em que dia estamos? 
 
- Ah, menino... Se você partir agora, imediatamente ago-
ra, nós estamos no dia certo. Nós estamos no dia exato. 
Vá, você deve ir agora, sem se importar em me deixar 
aqui, sozinho e mergulhado no soturno de minhas lem-
branças... 
 
- Compreendo... mas... mas... você estará comigo... 
 
 E agora, de verdade, pela terceira vez Myrddin 
Wyllt riu. 
 
- É... parece que pelo menos um pouco mais sábio esta 
nossa conversa o deixou. Ou talvez você apenas esteja 
aprendendo a pensar direito, quem sabe? Tente o melhor, 
menino. Eu também, em meu tempo, tentei o nosso me-
lhor... 
 

His crown lit up the way as we moved slowly 
Past the wondering eyes  

of the ones that were left behind. 
Though far away, though far away, though far away 

We're still the same, we're still the same 
We’re still the same 

Howling ghosts – they reappear 
In mountains that are stacked with fear 

But you're a king and I'm a lionheart. 
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And in the sea that's painted black, 
Creatures lurk below the deck 

But you're a king and I'm a lionheart. 
And as the world comes to an end 

I'll be here to hold your hand 
'Cause you're my king and I'm your lionheart. 

 A lionheart 
A lionheart 

  A lionheart37 
 
- Muito obrigado. Muito obrigado por tudo – disse o sa-
xão a si mesmo. 
 
 Ele recolheu suas poucas coisas, despediu-se em 
silêncio de Ambrosius com um aceno de cabeça e len-
tamente caminhou em direção ao norte. Quando ele 
quase desaparecera da vista embaçada do velho mago, 
pôde ouvir sua voz sussurrando em seu ouvido, em 
tom de conselho: 
 
- Não se esqueça do miliário. Não se esqueça. Boa sorte. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Sua coroa iluminava o caminho enquanto caminhávamos vagarosamen-
te / Através dos olhos espantados / daqueles que foram deixados para 
trás / Apesar de muito distantes, apesar de muito distantes, apesar de 
muito distantes / Nós ainda somos os mesmos, nós ainda somos os mes-
mos / Nós ainda somos os mesmos / Fantasmas ruidosos – eles reapare-
cem / Em montanhas empilhadas de medo / Mas você é um rei e eu um 
coração de leão / E no mar pintado de negro / Criaturas espreitam abaixo 
do convés / Mas você é um rei e eu sou um coração de leão / E à medida 
em que o mundo chega ao seu fim / Eu estarei lá para segurar sua mão / 
Porque você é o meu rei e eu sou o seu coração de leão / Um coração de 
leão / Um coração de leão / Um coração de leão [Of Monsters and Men. 
King and Lionheart]. 
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 Então Camalet e suas paragens abandonadas de-
sapareceram às suas costas por entre bruma e névoa, 
sob o canto tenebroso da coorte de gralhas e corvos 
que nunca deixavam de cobrir seus malogrados céus. 
Dois deles pousaram sobre seus ombros, e não mais 
partiram. 
 

A diferença entre dia e noite praticamente dei-
xara de existir. O saxão passou a caminhar sem parar 
para dormir, e limitava-se a descansar por alguns minu-
tos quando julgava necessário. Guiado pelos corvos, 
não demorou a encontrar o Caminho da Fossa, ou ao 
menos a trilha que julgava ser o Caminho da Fossa. As 
valas paralelas que justificavam o antigo nome da es-
trada virtualmente não existiam mais, preenchidas de 
lama e argila até quase transbordarem. O trajeto reco-
berto de areia, cascalho, pedras e metal, então indis-
cerníveis entre si, era razoavelmente amplo, chegando 
quase a dezesseis pés de largura. Seguir a decadente 
estrada era sem dúvida a opção mais arriscada. Mas era 
também a mais veloz. O saxão sabia que não poderia 
hesitar, não tão perto do fim. 

 
Ele perdera a conta do tempo e das passadas 

quando avistou o miliário. A enorme pedra precisava 
de reparos e de manutenção, mas, a despeito de gasta e 
quebrada e rachada em múltiplos pontos, mantinha-se 
de pé como marco incorruptível de que um dia o Impé-
rio chegara àquelas terras hoje miseráveis e castigadas. 
O saxão se aproximou do obelisco de granito e mármo-
re e se agachou diante dele. Apertou o olho para poder 
ler as desgastadas palavras em latim marcadas sobre a 
pedra. Sim, ele estava no Caminho da Fossa. O miliário 
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mencionava seu destino, bem como uma distância que 
ele não foi capaz de interpretar. Mas não importava. 
Ele estava no lugar certo, e ele chegaria a Aquae Sulis. 
 

I'll ask of the berserks, you tasters of blood, 
Those intrepid heroes, how are they treated, 

Those who wade out into battle? 
Wolf-skinned they are called38 

 
Antes que se erguesse e pudesse seguir viagem, 

um bando de dezesseis saxões saiu das matas de sal-
gueiros e bordos cinzentos ao redor do Caminho da 
Fossa e postou-se entre ele e o trajeto à sua frente. Eles 
trajavam peles e capacetes de ferro, portavam escudos 
e carregavam espadas, dardos e machados de batalha. 
O saxão calmamente pegou seu alforje de onde o dei-
xara sobre o solo e levantou-se, colocando-se frente a 
frente com os homens egressos da tocaia. Eles se apro-
ximaram lentamente, sem fazer algazarra, com sorrisos 
de escárnio e violência estampados em seus lábios des-
carnados. 

 
E, um a um, eles viram o saxão recoberto com 

seu manto e seu capuz cinzas, o cajado firme no solo, 
seu único olho fixo em sua direção sem movimento 
nem preocupação. Um a um eles viram a profundidade 
sem fim de sua solitária negra órbita vazia, e os corvos 
enganchados sobre seus ombros. O primeiro deles caiu 
ao chão de joelhos. Os outros pararam de caminhar e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Eu pergunto sobre os berserkers, vocês degustadores de sangue / esses 
intrépidos heróis, como eles são tratados / esses que avançam rumo à 
batalha? / Pele de lobo eles são chamados [Thórbiörn Hornklofi. Haral-
dskvæði]. 
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Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Caminho da Fossa: Antiga estrada romana que percorria o sul da Inglaterra e ligava Londres a Aquae Sulis, em geral seguindo a direção nordeste, cortando tanto o Wandsdyke quanto o Rio Avon. Foi uma das mais importantes estradas durante a ocupação romana das Ilhas. 
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permaneceram imóveis e confusos em seus lugares. 
Alguns, com extremo cuidado, depositaram suas armas 
e escudos sobre a terra. O maior deles, o líder daquele 
bando, trajando uma capa de pele de urso, seu elmo 
cravejado de dentes de lobos, deu um passo a mais que 
os outros em direção ao saxão. Eles se entreolharam 
por um breve instante. O guerreiro acenou com a ca-
beça vagarosamente, e deu vários passos para trás, len-
tos e cautelosos, respeitosos. 
 

I advise you, Loddfafnir, 
to take advice; 

you would benefit, if you took it, 
good will come to you, if you accept it: 

mock or laugh 
never 

at a guest or a traveller39 
 
- Deixem-no, homens. – disse o líder. Ele ainda gostaria 
de ter falado muito mais, mas as palavras não saíam de 
sua boca. Afinal, o que ele poderia dizer para quem es-
tava à sua frente? Absolutamente nada. Rapidamente o 
grupo de invasores desapareceu por entre as árvores, 
tão repentinamente quanto surgira, sem emitir um úni-
co som ou conversa. Os homens levariam dias para 
conseguir falar sobre o que lhes acontecera. Muitos de-
les preferiram guardar a lembrança somente para si e 
nada dizer àqueles que não estavam lá. Juntos, eles 
venceriam ainda incontáveis batalhas. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Eu o aconselho, Loddfafinir / a pedir conselho / você se beneficiará, se 
você aceitá-lo / o bem virá até você, se você aceitá-lo / nunca / zombe ou 
ria / de um convidado ou de um viajante [Hávamál. Codex Regius]. 
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 O saxão sorriu levemente antes de prosseguir 
viagem, mesmo compreendendo apenas parcialmente 
o que terminara de acontecer. De algum modo, ainda 
que sem nada dizer ou fazer, ele abençoara aqueles 
Gewisse que o honraram. E, não havia dúvida, ele havia 
sido honrado. Resoluto, o amplo caminho até Aquae Su-
lis abria-se final e completamente para si. 
 

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.
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Sulis Minerva 
    

  
How that time has passed away, 

dark under the cover of night, 
as if it had never been!40  

 
The Wanderer 

 
 

O saxão não sabia e não teria realmente como 
saber, mas chegara aos arredores desertos de Aquae 
Sulis exatamente em uma terça-feira, no dia dezenove 
de março do antigo calendário romano, sob intensos 
ventos e rodopiantes ventanias. Ele cruzou charnecas 
putrefatas e planícies verdejantes pelo interior de Seo-
mere-saetan. Atravessou morros suaves e íngremes in-
clinações nos Mened, e mergulhou em pântanos de ca-
na próximos a lentos córregos perigosos. Pisava com 
cuidado nas pedras coloridas, ora marrons, ora cor de 
mel, ora âmbar, ora pérola, que muitas vezes se apre-
sentavam como trilha viável onde o Caminho da Fossa 
não podia mais ser seguido. As escuras rochas vulcâni-
cas delineavam as infindáveis escarpas e os  precipícios 
que diligentemente enfrentou. A água gelada dos rios e 
seus vaus encharcaram sua capa e congelaram a fina 
carne negra derretida de seu cadáver exausto. Era co-
mo um pus gélido correndo através da enorme ferida 
cilíndrica que Cailleach deixara em seu torso trespas-
sado.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 40 Como esse tempo passou-se embora / escuro sob o manto da noite / 
como se ele nunca tivesse sido! 

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.

Inserted Text
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.

Inserted Text
Caminho da Fossa: Antiga estrada romana que percorria o sul da Inglaterra e ligava Londres a Aquae Sulis, em geral seguindo a direção nordeste, cortando tanto o Wandsdyke quanto o Rio Avon. Foi uma das mais importantes estradas durante a ocupação romana das Ilhas. 


Inserted Text
Mened: Nome “brythonico” para os atuais Morros Mendip, localizados ao sul de Bath e que se espalham e cortam mais ou menos a região de Seo-mere-saetan. Caracterizam-se pela presença de multicolores rochas calcárias e por pedras vulcânicas, além de serem marcados por cavernas e precipícios profundos. 


Inserted Text
Seo-mere-saetan: Nome “brythonico”/céltico para a região atualmente chamada de Somerset Levels. Trata-se de uma ampla área pantanosa cortada pelos Morros Mendip e caracterizada pela presença de charnecas de turfa, charcos de cana, morros e salgueiros.


Inserted Text
Seo-mere-saetan: Nome “brythonico”/céltico para a região atualmente chamada de Somerset Levels. Trata-se de uma ampla área pantanosa cortada pelos Morros Mendip e caracterizada pela presença de charnecas de turfa, charcos de cana, morros e salgueiros.




	   114	  

 
Perto de Camerton, desviou-se mais uma vez do 

Caminho da Fossa para evitar o pequeno aglomerado 
de pessoas que lá moravam, e não muito tempo depois, 
afastado de Maes Knoll e muito próximo da Floresta de 
Savernake, ultrapassou com muito custo, mas sem ser 
molestado por vivalma, os incipientes baluartes e cer-
cas de pedra que viriam a se tornar o Wandsdyke. Ele 
lamentou que os brythonicos já aceitassem tão cedo a 
dolorosa derrota, e se preocupassem apenas em estabe-
lecer um novo marco defensivo para a fronteira com 
Westseaxna Rīce. Glevum, Corinium e Aquae Sulis esta-
vam todas ao norte, ao agora longínquo norte distante. 
 
 Eram poucos os anos após a derrota em Dyrham, 
mas quem visse Caervaddon teria a impressão de que 
milênios haviam se passado desde que os inimigos Ge-
wisse rapinaram e violentaram a cidade romana. Mara-
vilhosa era a muralha de pedra perolada, alvenaria es-
plêndida, rompida e quebrada pelo destino, a urbe 
queimada para além da existência, suas estruturas gi-
gantescas e altivas erguidas por descomunal trabalho 
esmigalhadas e desperdiçadas. Os telhados arruinados 
nas torres alquebradas, sua velha argamassa quebradiça 
recoberta pela geada. A muralha rompida, tornada cin-
za de limo e manchada de vermelho, não resistira à 
tempestade, não resistira às lanças dos homens, não 
resistira àqueles dias de fúria e pestilência. 
 
 Outrora foram brilhantes os palácios, gloriosas 
suas infinitas casas de banho, ricos e adornados eram 
os altos frontões das imensas mansões. As ruas repletas 
de burburinho, as casas de banquete e mel prometiam 

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Caervaddon: Nome “brythonico” para a cidade de Bath, ou seja, para Aquae Sulis. Caervaddon teria sido fundada pelo Rei Blaiddyd, que se curou da lepra nas quentes águas da Deusa Sulis. 


Inserted Text
Camerton: Pequena cidade a sudoeste de Aquae Sulis, existente até os dias de hoje, localizada ao lado do Caminho da Fossa.


Inserted Text
Caminho da Fossa: Antiga estrada romana que percorria o sul da Inglaterra e ligava Londres a Aquae Sulis, em geral seguindo a direção nordeste, cortando tanto o Wandsdyke quanto o Rio Avon. Foi uma das mais importantes estradas durante a ocupação romana das Ilhas. 


Inserted Text
Corinium (Corinium Dobunnorum): Nome romano para a cidade de Cirencester, às margens do Rio Corin (Churn). Durante a ocupação romana foi a capital da província de Britannia Prima, uma grande cidade dotada de Fórum,  Villas, Basílica e Anfiteatro. Em seu centro havia um pilar consagrado ao Deus Júpiter, e, tradicionalmente, considerava-se que a cidade era protegida por Três Matres, Deusas responsáveis por garantir sua segurança e bem-estar.  


Inserted Text
Floresta de Savernake: Floresta próxima do Wandsdyke, ao sul de Aquae Sulis.


Inserted Text
Floresta de Savernake: Floresta próxima do Wandsdyke, ao sul de Aquae Sulis.


Inserted Text
Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. Historicamente, encontram-se associados ao Reino de Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse significa confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo chamado Giwis, fundador do clã e descendente do Deus Wóden.


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Maes Knoll: Antigo forte “brythonico” ao sul da atual Bristol, próximo ao Wandsdyke. 


Inserted Text
Wandsdyke: Trata-se de uma estrutura defensiva construída pelos “brythonicos” como fronteira contra Wessex, possivelmente pouco tempo depois da derrota na Batalha de Dyrham. Localizada ao sul de Aquae Sulis, o Wandsdyke divide-se em duas partes: de Monkton Combe a Maes Knoll (ao sul de Bristol e oeste de Bath) e da Floresta Savernake aos Morros de Morgan. Seu meio é cortado pela estrada romana que conduzia de Londres a Bath, ou seja, pelo Caminho da Fossa.


Inserted Text
Westseaxna Rīce: É o nome saxão para o Reino de Wessex, que, a partir de sua expansão sobre territórios “brythonicos”, eventualmente tornou-se o mais importante dos reinos ingleses anteriores à invasão normanda. Foram os grandes rivais do Reino bretão de Dumnonnia e dos “brythonicos” em geral, e, na perspectiva da narrativa, do próprio Rei Arthur.
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as felicidades da vida, desfrutadas por guerreiros orgu-
lhosos em suas vestes reluzentes tinturadas de ouro e 
prata. Mas a força do fado mandara tudo de volta para a 
terra lamacenta, uma triste ilusão de um passado que 
jamais retornaria. A morte rondou e levou os espada-
chins e os lanceiros, as fortalezas e muros se desmilin-
guiram e apodreceram. As cortes desoladas, e nada 
mais eram as armaduras polidas, nem as lâminas afia-
das, nem os vinhos e seu rubor, nem as joias e as gemas 
e seus tesouros. Nada mais era. Colapso e pedregulhos, 
detritos e morte. 
 
 O saxão demorou-se contemplando as ebúrneas 
ruínas carmesim, toda aquela destruição inexplicável e 
inaceitável à sua volta. Em outros tempos teria se preo-
cupado apenas com o que pretendia realizar, e temeria 
que o estado de Aquae Sulis poderia de algum modo 
atrapalhá-lo, mas a verdade é que, diante de tamanha 
falta de sentido em tanta incalculável miséria, sincera-
mente entristeceu-se mais ainda do que era sempre. Os 
saxões nem mesmo ocuparam a orgulhosa cidade, dei-
xando as cediças ruínas tão somente como símbolo de 
sua pretensão e delírios quanto ao resto de Albion. Mas, 
por outro lado, era melhor que fosse assim. E, no fun-
do, ele sabia desde o princípio que seria assim.  
 
 Avançou pelo interior dos espaços destroçados 
em busca do Templo romano. Quando finalmente o 
encontrou, levemente acariciado pelos poucos raios de 
Sol que voltavam a cair sobre as terras de Bro an Hãnv, 
curvou-se sentindo-se profundamente agradecido. A 
despeito de seu estado sem vida, ele de algum modo 
ainda estava de pé. As colunas ruíram, a estrutura pa-

Inserted Text
Albion: Possivelmente o mais antigo nome para as Ilhas Britânicas, originado do grego clássico a partir do “brythonico” Albi̯iū. Pode significar tanto “morro”, quanto “branco” ou “mundo”. 



Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Bro an Hañv: Nome “brythonico” para a região de Somerset.
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recia tremer sobre si própria, mas, apesar de tudo, a 
danificada construção de algum modo permanecia tei-
mosamente existindo. Ele ergueu os olhos para con-
templar o alto frontão triangular do sítio sagrado. A fa-
ce redonda de Netuno olhava-o de cima para baixo, 
com seus olhos caídos e austeros. Tudo começara com 
Netuno, tudo terminaria diante de Netuno. 
 
 O Deus dos Oceanos era como um imenso Sol, 
quiçá origem da luz que timidamente se espalhava por 
Aquae Sulis. Ao seu redor emolduravam-no círculos de 
folhas de carvalhos, sustentados por duas Vitórias ala-
das, suas consortes. Contudo, ali, Ele não passava de 
um hóspede de Sulis Minerva, a verdadeira senhora do 
Ádito e de suas águas cálidas. O capacete romano à sua 
esquerda, sobre o qual repousava a pequena coruja de 
Minerva, não permitia e nunca permitirá que Ele se es-
queça disso. Dois tritões ocupavam os cantos do triân-
gulo, regidos pela estrela no ápice do frontão. O saxão 
demorou-se longamente frente a Netuno, incapaz de 
expressar como gostaria o quanto, afinal, devia ao Deus 
e seu conselho. 
 
 Quando ele não conseguia pensar em novos 
agradecimentos para intimamente proferir, descalçou-
se e penetrou o interior do que restava do Templo 
atravessando o pórtico arruinado. No pátio carcomido 
pelo tempo e pela violência, sobre o qual teto algum 
pairava, ele viu a cabeça cortada de Sulis Minerva, ba-
nhada delicadamente a ouro e ainda resplandecente, 
esquecida e abandonada em um canto qualquer. Ele es-
tremeceu de terror, e não pôde encontrar onde estaria 
o restante da estátua que compunha o corpo completo 

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Minerva: Deusa romana da sabedoria, das decisões retas, das artes, das escolas, da guerra, da estratégia e do comércio, dentre outros epítetos. Filha emergida da cabeça de seu pai Júpiter, Minerva já nasceu portando suas armas e armaduras, assemelhando-se, portanto, ainda que ligeiramente menos militarizada, à Athena grega. Possivelmente derivada da Deusa etrusca Menrva, seu nome conecta-se à raiz indo-europeia “mens”, ou seja, à ideia de Memória. Além de ter a coruja e o capacete como alguns de seus símbolos mais importantes, a Quinquatria, ou seja, as festas em sua homenagem, eram tradicionalmente realizadas em Roma entre 19 e 23 de Março. Ver também Sulis e Sulis Minerva.


Inserted Text
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.
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Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quanto às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é vasta, de modo que seria possível escrever páginas e páginas sobre os demais aspectos e características do Deus.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.
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Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Tritões: Seres mitológicos greco-romanos equivalentes a sereios.
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da Deusa. Quando conseguiu se recuperar do choque e 
do pavor, avistou à direita uma pequena mesa de pedra 
que ainda se sustentava. Ele se aproximou dela, postou-
se diante do tablado e colocou seu bornal no chão.  
 
 Primeiro fez uma pequena prece em que pedia 
autorização à Deusa. Calmamente investigou os poucos 
objetos que ainda possuía. Dispôs alguns gravetos e 
carvão no chão, acendeu o fogo com sua pederneira e 
continuou alimentando-o até atingir uma intensidade 
satisfatória e uma coloração intensa. Então, retirou a 
folha de peltre do alforje para em seguida a depositar 
sobre o pequeno fogo. Deixou que ela permanecesse 
ardendo por muito tempo, até se tornar mole e flexível 
para ser sulcada e grafada. Quando julgou que o ponto 
e o momento certo chegaram, retirou a tabuleta das 
flamas sem se importar com a dor e a descansou sobre 
a mesa. 
 
 Em seguida, pegou o estilete que lhe fora pre-
senteado por Myrddin Wyllt, muito gasto e usado, e 
preparou-se para escrever. Por meses ele pensara em 
como exatamente seriam suas palavras. Essa era uma 
preocupação constante e incômoda ao longo da ampla 
peregrinação. Ele ainda nutria dúvidas insolúveis sobre 
se aquelas seriam as frases certas e retas, mas tinha 
pouco tempo e apenas uma folha de peltre. Uma única 
tabuleta, entre milhares que existiram no passado. Não 
podia errar, e não podia hesitar. Ele se debruçou sobre 
o tablado e, pacientemente, diligentemente, na arcaica 
e perdida escrita brythonica, inscreveu as seguintes 
orações sobre a superfície prateada e encerada da tabu-
leta brilhante: 

Inserted Text
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profeta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Caledônia em algum momento durante o século VI, após enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acredita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, especialmente em vista de sua aparência e atributos. Tanto Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estória, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Árvore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido eternamente preso em cavernas profundas junto a tesouros e furiosos dragões.


Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.
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Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.
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“Ceridwen para a Deusa Sulis Minerva. Eu dou Ceri-
dwen para Vossa Divindade e Majestade. Quer seja ho-
mem quer menino, quer seja pagão quer cristão, quer seja 
livre quer escravo, quer seja saxão quer brythonico, pos-
sa aquele que a tenha levado para longe de mim não ter 
mais descanso. Possa aquele que a tenha levado para lon-
ge de mim perder seus olhos no Templo da Deusa. Possa 
aquele que a tenha levado para longe de mim ter sua car-
ne e seu sangue fervidos. Possa aquele que a tenha levado 
para longe de mim tornar-se tão líquido quanto água. Eu o 
dou a Vossa Divindade. Eu o dou a Vossa Majestade. Que 
ele não tenha paz até se revelar e trazer Ceridwen ao 
Templo da Deusa.” 
 
 Ao fim da extensa maldição, ao término daquela 
infindável exação por Justiça, o saxão jogou o estilete 
contra o assoalho de pedra e permaneceu inerte por 
um longo período. Tão logo se recuperou, pegou a ta-
buleta de peltre e delicadamente a dobrou e enrolou 
sobre si própria, formatando um tubo concêntrico e 
fechado de metal prensado e colado, com o texto gra-
fado voltado para seu interior. O calor ainda ardia em 
suas mãos arruinadas, mas ele continuava sem se im-
portar. Voltou-se novamente para sua bolsa, de onde 
retirou o prego que tempos atrás rasgava e magoava o 
estômago de Irusan, o enorme gato negro Rei, bem 
como buscou em sua cintura o martelo que lhe fora 
emprestado por Cailleach Bheurach, no que pareciam 
ser anos atrás. 
 
 Sobre a última tábua do Templo, ele segurou a 
folha prateada e dobrada contra a superfície rígida de 

Inserted Text
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser interpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deusa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se altera a depender da variação do clima: enquanto Cailleach governa o período de frio e inverno que se estende de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o período entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável pelos demais meses mais quentes e calorosos do restante do ano. Em geral, considera-se que no período em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dormindo – de modo que em diversas localidades rurais ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa dormir (ainda que em sua versão cristianizada como Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e acolhedora.

Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantadora; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela seja vista na forma de um grande pássaro carregando um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitologia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar e moldar as montanhas da região, utilizando um martelo forjado especialmente para esse fim. Além do martelo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diversas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, ela igualmente mantém um grande caldeirão e um enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e torna-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiticeira.

No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno será longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno terminará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom clima indica inverno longo, mau clima indica inverno curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de pequenas bonequinhas de milho representando a velha bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um inverno curto.

Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 
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Inserted Text
Irusan, o Rei dos Gatos: Tradicional figura do folclore inglês e irlandês, o imenso gato negro senhor de todos os felinos é um dos mais importantes Aes Sídhe dotado de personalidade e individualidade próprias. Bem próprias.
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Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.
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Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.
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pedra usando a lateral do dedo médio de sua mão es-
querda, e manteve o prego perpendicular ao cilindro 
de peltre, pinçando-o entre o indicador e o polegar da 
mesma mão. Com a mão direita ele firmou o pesado 
martelo ancestral, ergueu-o até o alto de sua cabeça e, 
com um único golpe, afundou o prego bem no centro 
da tabuleta de maldição. A defixio finalmente estava 
confeccionada. Perfeitamente constituída. Ele suspirou 
de alívio, e, assim como Brìghde havia pedido, jogou o 
martelo para além do pórtico de entrada, pois ele lhe 
seria devolvido no tempo certo. 
 
  Ele segurou firme o tubo ainda quente e ence-
rado em sua mão direita fechada, e avançou pelo inte-
rior do Templo. Por entre as ruínas que outrora foram 
corredores e pátios coloridos, avistou as salas que 
compunham o poderoso hipocausto romano que ali-
mentava e aquecia o antigo complexo de banhos e pis-
cinas. Nunca mais aquelas águas sagradas e curativas 
seriam alimentadas pelo seu calor reconfortante, nem 
resfriadas pelos ventiladores feitos de bronze, nem sua 
temperatura seria regulada pelo ar escaldante e seco 
assoprado por suas fornalhas famintas. Os tijolos e os 
assoalhos não estariam mais abrasadoramente mornos, 
insuflados pelo fogo e fumaça subterrâneos correndo 
pelos ínferos espaços vazios. Nunca mais os peregrinos 
mergulhariam, exaustos, primeiro no caldarium, depois 
no tepidarium, para afinal descansarem no frigidarium, 
lá onde os poros abertos de sua tez relaxada seriam fe-
chados. Nunca mais. 
 
 Finalmente ele atingiu o coração do sítio, a fonte 
sacra de Sulis Minerva, misteriosamente firmada acima 

Inserted Text
Brìghde: Ver Cailleach Bheurach.


Inserted Text
Caldarium: Banho quente romano, presente nas antigas casas de banho, inclusive em Aquae Sulis.


Inserted Text
Defixio: As tabuletas de maldição eram uma prática mágica comum entre os povos da Antiguidade, especialmente os romanos e os gregos. Usualmente em uma folha metálica de peltre ou chumbo, o suplicante registrava um pedido por justiça a determinado Deus, solicitando que quem o tivesse prejudicado fosse “tomado e punido” pela Divindade, a não ser que reparasse o dano causado. Quando não se sabia a identidade do criminoso, utilizavam-se formas alternativas que tentavam abranger todas as hipóteses possíveis de quem poderia ser o autor do dano (“quer romano, quer bretão”, “quer homem, quer mulher”, por exemplo). Em seguida dobrava-se a folha metálica como um cigarro e fixava-se um prego no centro do cilindro. Um pouco mais de uma centena de defixios foram encontradas nas Ilhas, destinadas a diversos Deuses, parte delas em Bath, consagradas a Sulis Minerva. Ao que tudo indica, pequenos roubos eram muito comuns no âmbito das casas de banho. A maioria das tabuletas está escrita em latim bretão (fruto da mistura entre o latim romano e as línguas locais), ainda que em vários casos os símbolos registrados não passem de desenhos sem sentido (indicando que, possivelmente, o suplicante não sabia escrever). Duas das tabuletas encontradas em Bath estão registradas em uma linguagem desconhecida, que pode ter sido uma espécie de escrita “brythonica” da época.


Inserted Text
Frigidarium: Banho frio romano, presente nas antigas casas de banho, inclusive em Aquae Sulis.


Inserted Text
Hipocausto: Sistema romano de aquecimento subterrâneo com ar quente e fumaça, que preenchiam espaços vazios abaixo do piso.


Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Tepidarium: Banho morno romano, presente nas antigas casas de banho, inclusive em Aquae Sulis.
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das entranhas rasgadas e abissais de Prythain. A ampla 
zona retangular, apesar de fraturada e partida, era a 
parte mais bela e menos arrasada de toda Aquae Sulis. 
Mesmo o limo decadente, a sujeira repugnante e a fina 
poeira que recobriam as ruínas dos edifícios não con-
seguiam esconder a multiplicidade resplandecente das 
pedras cujo branco desdobrava-se em âmbar e pérola e 
mel. As largas bordas ligeiramente rachadas e lascadas 
ainda guarneciam e continham a piscina santa, e os pi-
lares semidestruídos regularmente espalhados ao redor 
sugeriam a feliz existência passada de gloriosos balcões 
e adornados camarotes. 
 
 A lagoa transbordava placidamente sua feérica 
água esverdeada. O esmeralda profundo e distante de 
incontáveis sonhos perdidos, dissolvidos vagamente 
por entre suas misteriosas correntes subterrâneas. O 
transparente vapor que pairava acima de sua virente 
superfície refluía do tórrido interior dos fluidos opa-
cos, o segredo haurido e presenteado pelo próprio ven-
tre de Sulis Minerva. Pois ali, naquele sacro recinto, 
nunca constructos humanos aqueceram uma única gota 
do líquido que emergia das baixias veias divinas. O es-
caldante calor sempre fora o terno abraço orvalhado 
do corpo da Deusa, bem como o fluido vital de sua in-
falível Justiça. 
 
 O saxão sentiu primeiro as pernas, e, depois, to-
do o seu corpo, tremerem, conforme caminhava em 
direção à fonte sagrada da Deusa. Cada passo espalhava 
espasmos e ferroadas através das solas arruinadas de 
seus pés carcomidos. Exaustão e inquietude tomaram-
lhe o espírito, e a coragem lhe faltou muito mais do que 

Inserted Text
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado durante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, descreve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo uma tradução para o inglês moderno feita por Miller Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis queimadas pelo fogo):

Wondrous is this wall-stone, broken by fate,
the city burst apart, the giant-work crumbled.
Roofs are ruined, towers ruined,
rafters ripped away, hoarfrost on lime,
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away
under-eaten by age. The earth grip holds
the mighty makers, decayed and lost to time
held in the hard-gripping ground while a hundred generations
of people watched, then died. Often this wall waited,
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another,
stood against storms until steep, deep, it failed.
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ]
remains [                                                          ]
savagely scraped [                                                         ]
grimly ground up [                                                       ]
 [           ] shone [           ]
 [           ] skillful work ancient building [          ]
 [              ]g [   ] earth-rind bent
the mind [        ] swift motion
the mind-renowned one bound up in firm rings
house walls wonderfully with wire strips.	
bright were the fort-buildings, bathhouses,
a wealth of high gables, much martial sound,
many meadhalls full with joy-days
until the force of fate turned that
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came
death swept away all of the sword-brave men
This came to be their strife-place, their waste-places,
their battle places became blasted waste,
the fort-place rotted apart. The repairers died,
armies to the earth. For that reason these houses are failing,
the red expanses, the open places and shelters,
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell,
broken to mounds where once many men,
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming,
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining,
and looked on treasure, silver, curious gems
on property, on lands, on jewel stones,
on this bright city, this broad realm.
The stone halls stood, the hot stream gushed
in a wide billow, and a wall held all of it
in its bright breast, and that bath was
hot in its heart. That was fitting.
Then they let flow [                 ]
hot streams over old stone
 [                                                           ]
 [           ] until the ringed pool hotly [   ]
 [                       ] where they were.
When is [                                             ]
 [                       ] That is a kingly thing
house [                                                 ]
 [           ] city [              ]


Inserted Text
Prythain: Um dos nomes da Brittania, possivelmente ligado a antigas práticas de tatuagem e arte corporal de seus habitantes antes da conquista romana.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.
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imaginara. O olho ausente pinçou e furou o interior 
profundo de seu crânio, a grande ferida em seu torso 
gelou e rasgou-se em sangue, toda sua pele ressequida e 
artérias esturricadas torraram envoltas numa ardejante 
pira invisível.  
 
 Às suas costas, agora muito distantes, Glevum e 
Dyrham lentamente deixavam de existir – saíam de sua 
memória, abandonavam o presente para serem somen-
te seu passado. Mas, ainda assim, seu caminho ainda 
não chegara ao término – seu caminho ainda não era 
inteiramente reto. 
 

Rijo à borda das águas, ele primeiro pegou as 
duas últimas moedas de prata que lhe haviam sobrado 
e, uma a uma, atirou-as no centro da imperturbada su-
perfície licorosa. Em seguida, apertou o cilindro de pel-
tre entre a palma e os dedos uma derradeira vez e o ar-
remessou próximo do local onde as moedas haviam 
quebrado a quietude da piscina. E, então, esperou. 
 
 E esperou. 
 
 E esperou um pouco mais ainda. 
 
 No início eram apenas círculos concêntricos 
lentos e de mínimos raios, quase imperceptíveis ao 
único olho do saxão. Inexoravelmente eles foram au-
mentando seus diâmetros, a um ritmo harmônico que 
se acelerava a cada nova e maior revolução sobre a su-
perfície esverdeada. O epicentro então principiou a 
borbulhar, as granulas e bolhas de água saltando a meia 
altura e recaindo de volta para a ardente massa líquida. 

Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.
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O burburinho do movimento das correntes invisíveis 
sonorizou-se até se tornar o murmúrio ressoante vindo 
das profundezas distantes e abandonadas, há décadas 
imperturbadas pelos caprichos humanos. Das vísceras 
longínquas de sua cálida lagoa, Sulis Minerva emergiu, 
erguendo-se e apresentando-se para a atmosfera em um 
único lance de corpo serpeante e austero. 
 
 A Deusa descerrou as pálpebras sonolentas num 
lento vagar aquoso. Espreguiçou e alongou seus braços 
em direção aos últimos raios solares do dia, que res-
plandeceram sobre as longas e cintilantes madeixas es-
carlates que lhe acariciavam os ombros. Os fios de fogo 
dançavam sinuosamente ao vento boreal do fim da fria 
tarde, ora revelando seus prateados brincos, ora es-
condendo os detalhes de artífice das finas joias. Ela era 
alva como a pura neve do topo de Beinn na Caillich, 
dourada e perolada assim como a tez que embelezava a 
arquitetura de sua cidade. Opaca lunula de cornalina 
carmesim protegia-lhe o colo. A longa túnica púrpura, 
fixada nas presilhas dissimuladas do colar, escondia e 
talhava sua venusta silhueta delgada. Embebida no vi-
rente palustre da fonte fervente, a veste tornara-se tão 
escura quanto seus vívidos olhos espelhados. Sulis Mi-
nerva mirou o saxão, e com suas pupilas semiabertas 
esboçou um sorriso morno e preguiçoso. Mas tão logo 
suas mãos repousaram novamente sobre os ardentes 
vapores, já totalmente desperta, os claros lábios rubros 
da Deusa desenharam-se um amplo sorriso galante e 
infinito. 
 
 Como era necessário que fosse, Sulis Minerva, 
em cada um de seus míticos detalhes, em sua pele, em 

Inserted Text
Beinn na Caillich: Um dos antros de Cailleach Bheurach na Ilha de Scitis, a partir de onde ela envia tempestades furiosas e nevascas gélidas para devastar as terras abaixo.


Inserted Text
Lunula: Típica joia romana em formato de meia lua, feita dos mais diversos materiais metálicos e preciosos.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.
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seu rosto, em seu corpo, em sua etérea beleza de Deusa, 
era Ceridwen. Ele tombou ajoelhado, sem conseguir 
controlar o rimbombar frenético de seu coração calci-
nado. Uma única e fina agulha perfurava secreta entre 
suas veias e artérias. 
  
 Ela brincava de dedilhar as águas com a mão es-
querda quando disse, no tom e no timbre dela: 
 
- Hmn... Isso é curioso... 
 
 O saxão queria falar, mas havia bolor e podridão 
acumulados em sua garganta, uma sujeira que jamais 
conseguira nem vomitar nem expelir. Entupiam-na e 
vedavam-na, ainda que ele soubesse o que devia dizer. 
Diante da Deusa, diante dela, ele mal conseguia evitar 
rasgar e dilacerar o próprio rosto no chão ardente das 
bordas da piscina sacra. 
 
- Deixe-me ver de novo... 
 
 Sulis Minerva retirou dos refluxos esmeraldas a 
folha de peltre, a tabuleta de maldição que há pouco o 
saxão entregara às suas águas ardentes. A peça havia 
sido despregada e desenrolada, e a Deusa aproximou a 
prateada prece por Justiça de seu rosto para lê-la uma 
segunda vez. Ela correu os olhos pelas palavras que o 
saxão sofridamente talhara sobre a superfície encerada, 
e em seguida baixou novamente a mão, sem, contudo, 
largar a exação metálica. 
 
- Sabe, faz muito, mas muito tempo mesmo que não rece-
bo um pedido semelhante a esse... Por quantos anos eu 

Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.
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terei estado adormecida...? Mas, se não estou enganada, e 
a não ser que o mundo tenha mudado muito desde que os 
homens imploravam pela minha intervenção e presença, 
você não me parece de modo nenhum com alguém que te-
nha o nome de Ceridwen... 
   
 Talvez porque naquele momento a Deusa queria 
uma resposta, o saxão finalmente conseguiu dizer al-
guma coisa, ainda que não as marcas grafadas em seu 
coração. 
 
- Deusa... Eu... eu não sou Ceridwen – e ele pareceu ili-
mitadamente tolo ao dizer essas palavras – Eu estou 
aqui no lugar de Ceridwen... Porque... Porque ela não pô-
de vir... 
 
- Compreendo. Acho. É raro, mas se bem me lembro já 
aconteceu. Digo, alguém pedir por outrem. Se é que é isso 
mesmo... É tão... raro. Bom, mas como é Ceridwen, en-
tão? 
 
- Deusa... – mas o saxão não respondeu, precisando 
empregar uma força de vontade que de fato não tinha 
para conter as flamejantes lágrimas que se acumulavam 
ao redor de seu único olho injetado. 
 
 Sulis Minerva gracejou, e logo a seguir fez um 
gesto de dispensa com as mãos. 
 
- Ah, não ligue, não fique assim... Eu estou só sendo mal-
vada com você. Sei muito bem a aparência de Ceridwen. 
Afinal de contas, ela me foi dada... Bom, mas então ve-
jamos... 

Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.
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 A Deusa ergueu novamente a folha de peltre, e 
começou a tratar a respeito de seu conteúdo, ponto a 
ponto, pausadamente. 
 
- “Quer seja homem quer menino”... Você, agora aí em 
minha frente, você é homem ou menino? 
 
- Eu não sei... Eu me sinto tão velho, mas... ... 
 
- Hmn. “Quer seja pagão quer cristão”, bom, acho que po-
demos combinar que você é pagão... 
 
- Deusa... 
 
- Claro, até porquê que respeito eu poderia manter por 
mim mesma se ficasse me apresentando e aparecendo pa-
ra quem não tem a mais profunda fé em mim? Pagão, en-
tão, podemos marcar aqui. Ainda que essa palavra não 
faça muito sentido, né? 
 
 Ela ajeitou os cabelos, e ajustou cuidadosamente 
lunula e túnica para melhor se acomodar em suas abra-
sadoras águas inquietas. 
 
- “Quer seja livre quer escravo”... o que me diz? 
 
 O saxão permaneceu silente, sem nada proferir. 
 
- Sei. Bom, vamos seguir adiante. “Quer seja saxão quer 
brythonico”... Diga-me, homem de cinza, quem você é? 
 

Inserted Text
Lunula: Típica joia romana em formato de meia lua, feita dos mais diversos materiais metálicos e preciosos.


Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.
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- Eu... eu não sei... por Jupiter e por Cuda, por Morrígan e 
por Wóden, eu não sei... 
 
- Está bem... está bem... também não precisa ficar nervoso 
assim... E você está falando comigo, Sulis Minerva, não 
com Cuda ou Morrígan... 
 
Bom, o que mais?... Ah sim... Ai não... eu quero dizer, você 
tem conseguido descansar? 
 
- Não, nunca... 
 
 Ela deu um sorriso meio cúmplice, e prosseguiu: 
 
- Perder os olhos, certo, confere... carne queimada... sem 
dúvida confere... hmn... vamos ver o que mais aqui... nada 
de paz... Diga-me, você está em paz, agora? 
 
- Deusa, eu não tenho como explicar o misto de felicidade 
e angústia por estar vendo-a novamente, ainda que eu es-
teja vendo você nela e ela em você... 
 
- Está bom... sem paz então... nem aqui na minha frente. 
Que falta de respeito. De novo. Já é a segunda vez. Muito 
feio da sua parte. Mas deixe para lá. Sem paz, sem paz... 
e, contudo, você se revelou e trouxe Ceridwen ao Templo 
da Deusa... ao meu Templo. 
 
 Sulis Minerva lançou a folha de peltre longe, de 
volta para as profundezas limiares da fonte. Fez o que 
parecia ser um leve apertar de lábios e cruzou os bra-
ços balançando a cabeça descrente. 
 

Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Cuda: Deusa da terra e mãe criadora louvada pelos Dobunni da região de Codesuaalt, usualmente venerada em clareiras sagradas chamadas de nemeton. 


Inserted Text
Cuda: Deusa da terra e mãe criadora louvada pelos Dobunni da região de Codesuaalt, usualmente venerada em clareiras sagradas chamadas de nemeton. 


Inserted Text
Júpiter: Divindade chefe do panteão romano, equivalente ao Zeus grego.


Inserted Text
Morrígan:  A “Rainha Fantasma” é uma Deusa irlandesa vinculada à batalha, ao conflito e à soberania. Muitas vezes ela se manifesta como corvo ou lobo. A princípio, pode ser comparada às valquírias vikings, e talvez se relacione com a Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Morrígan:  A “Rainha Fantasma” é uma Deusa irlandesa vinculada à batalha, ao conflito e à soberania. Muitas vezes ela se manifesta como corvo ou lobo. A princípio, pode ser comparada às valquírias vikings, e talvez se relacione com a Feiticeira Morgana.


Inserted Text
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período romano, composta predominantemente de estanho acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicionalmente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem consagradas aos Deuses.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Wóden: Nome saxão para o Deus Odin, o absoluto senhor caolho dos panteões germânicos da Alta Idade Média, após suplantar Tiw em proeminência. O maior de todos os Deuses de Valhalla, Wóden associa-se à saúde, à morte, ao conhecimento, à poesia, à batalha, à forca, à nobreza, dentre outros epítetos. O Deus, em troca da sabedoria, sacrificou um de seus olhos ao gigante Mimer para poder beber das águas de seu poço localizado abaixo das raízes de Yggdrasil, a Árvore do Mundo, e atingir o conhecimento e a sabedoria plenos. Tradicionalmente um Deus viajante, Wóden costuma usar um longo chapéu pontiagudo, vestir-se de cinza ou de azul e caminhar apoiado em um cajado ou em sua lança Gungnir, acompanhado de seus dois corvos, Huggin e Muninn, e de seus dois lobos, Geri e Freki. Até por ser tradicionalmente ligado aos lobos e aos ursos, Wóden é igualmente o patrono dos berserkers, ou seja, dos guerreiros que atingiam a fúria incontrolável durante as batalhas. A quarta-feira inglesa – wednesday – é consagrada a Wóden. Além de ser o ancestral que teria dado origem a diversas casas reais saxãs (e, posteriormente, nórdicas), Wóden é uma das divindades que passou pela Morte Tríplice ao longo de suas andanças e travessias pelos nove mundos, ora sob múltiplos nomes, ora sob nome nenhum.
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- É... estamos em uma situação difícil aqui. Eu não consi-
go me decidir se é você que me foi entregue até que devol-
va Ceridwen... Essas questões são sérias, não dá para re-
ceber e tomar as pessoas assim sem certeza absoluta... Eu 
preciso de garantias. 
 
- Deusa, você não entende, eu... 
 
 A Deusa empertigou-se magoada e elevou o tom 
de sua voz, que se tornou rígida e desdenhosa. 
 
- Eu não entendo? É, pode ser... Faz sentido que eu não 
entenda. Faz todo sentido do mundo. Ora, então por que 
você não me explica? Vamos, homem de cinza, vamos, 
Widur, conte-me: você a matou? 
 
- Sulis Minerva, eu só queria... eu só queria... eu nunca 
tive a intenção... eu não tinha opção, simplesmente não 
havia alternativas, não havia mais nada que eu pudesse 
fazer... 
 
- Você a matou? – ela perguntou mais alto e mais irrita-
da. 
 
- Os saxões, eles... Ceawlin, ele... como eu poderia prote-
gê-la? Como eu poderia... como eu poderia... como eu po-
deria proteger-me?  
 
- Você a matou? – ela perguntou mais alto ainda, mais 
irritada ainda. 
 
- Eu não sei... Eu não sei! Como eu saberia? Se minhas 
memórias não me pertencem, se minhas lembranças são 

Inserted Text
Ceawlin e Cuthwine: Rei e príncipe de Wessex, que derrotaram os “brythonicos” na Batalha de Dyrham. São, evidentemente, Gewisse.


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Widur: Um dos nomes de Wóden. Significa “assassino”.
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de desespero, tão somente desespero e angústia e miséria, 
se eu não pertenço a mim, se eu nem sei dizer quanta ruí-
na eu causei, nem para quem? Se, afinal, eu nunca mais a 
vi, nunca mais ouvi sua voz... e nunca mais fui eu mesmo... 
 
 A Deusa deixou-se acalmar e sorriu, para em se-
guida rodopiar na água em torno de si própria, como 
uma criança bailando satisfeita. Sua voz voltou a ser 
simpática e sonoramente profunda.  
 
- Então, ao menos alguma coisa você sabe. 
 
 E então, naquele momento, Glevum e Dyrham 
realmente desapareceram – e o presente de Widur era 
Ceridwen, apenas Ceridwen, e nada além de Ceridwen. 
 
Eu sou aquela que faz Justiça. Por Justiça, Ceridwen me 
foi dada. Por Justiça, se você for aquele que a levou para 
longe, você pertence a mim até devolvê-la em meu Tem-
plo... Toda a sua travessia, toda a sua longa estória... todo 
o nosso exílio... Por que, então, você não me devolve Ce-
ridwen? 
 
   Widur levantou o rosto com vagar, resoluto. 
Ele se apoiou sobre o joelho esquerdo dobrado, para 
em seguida se reerguer. Parou na última beirada da pis-
cina sacra, e seus lábios tremeram em direção à Deusa. 
 
- Sim... – Widur sussurrou muito baixo. 
 

Ela lhe devolveu um enorme sorriso, inclinou o 
mento aveludado em sua direção e abriu amplamente 
seus braços em um carinhoso gesto de enlace: 

Inserted Text
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cuthwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequência, se viram em condição de anexar todo o território dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo tempo (em tese, até o século X ou XI).


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Gloucester, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igualmente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno povoamento romano durante a ocupação imperial.


Inserted Text
Widur: Um dos nomes de Wóden. Significa “assassino”.


Inserted Text
Widur: Um dos nomes de Wóden. Significa “assassino”.


Inserted Text
Widur: Um dos nomes de Wóden. Significa “assassino”.
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 - Venha, meu filho... devolva Ceridwen... 
 
 Widur fechou os olhos e se deixou tombar sobre 
a extensão ardente da fonte sagrada de Sulis. O líquido 
causticante espalhou-se com o surdo impacto e lavou o 
castigado solo do velho Templo como há muito não 
ocorria. O jade e o calor penetraram primeiro em seus 
pulmões, depois nas feridas de sua atemporal jornada, 
e por fim, alojaram-se em todos os recantos e poros do 
seu corpo e além, muito além. Sulis Minerva delicada-
mente agarrou suas vestes ensopadas e o levou junto 
de si, para esquecidas profundezas longínquas que ele 
jamais relembrara outrora. 
 
 Quando o breu daquela noite tocou as velhas e 
entristecidas ruínas de Caervaddon, e lentamente os 
rasteiros vegetais pantanosos voltavam a se esgueirar 
rumo ao calor vivificante da fonte sacra, não havia 
mais nem Deusa, nem Widur, nem Ceridwen, mas ape-
nas o silêncio absoluto que ressoava soberano da pláci-
da lagoa vaporosa. Dissolveram-se e desmancharam-se 
como anelados sonhos postergados sob a serena super-
fície cristalina das inabaláveis águas de Venilia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserted Text
Caervaddon: Nome “brythonico” para a cidade de Bath, ou seja, para Aquae Sulis. Caervaddon teria sido fundada pelo Rei Blaiddyd, que se curou da lepra nas quentes águas da Deusa Sulis. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da transformação e, principalmente, da inspiração poética, é dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa “bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poesia”, “justa poesia” ou “branca poesia”. 


Inserted Text
Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a divindades romanas femininas. Mais ainda do que para Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos romano-brythonicos, especialmente no Templo Romano construído em Aquae Sulis com a finalidade de abrigar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indica, era comum que no próprio Templo houvesse o material necessário para a confecção da tabuleta de maldição a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la com moedas era igualmente frequente. A associação de Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Minerva.


Inserted Text
Sulis: É a Deusa “brythonica” louvada em Aquae Sulis como senhora de suas cálidas águas termais e da fonte sagrada que as alimentam. Sulis quer dizer “olho”, “visão”, e também “Sol”. A ela devotavam-se, com clamores por justiça, as defixios, ou seja, as tabuletas que amaldiçoavam e “entregavam” à Deusa quem houvesse prejudicado ou cometido um crime contra quem recorria à divindade. Ver também Minerva e Sulis Minerva.


Inserted Text
Venilia: Venilia é a outra consorte do Deus Netuno, e representa as águas calmas que permanecem imóveis ou que fluem seu curso tranquila e placidamente. Assim como Salacia, em uma outra perspectiva ela corresponde ao desejo, à esperança e à saudade, de modo que ambas as consortes do Deus às vezes são consideradas a mesma divindade.


Inserted Text
Widur: Um dos nomes de Wóden. Significa “assassino”.


Inserted Text
Widur: Um dos nomes de Wóden. Significa “assassino”.
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Glossário 
 

 
Nota explicativa 

 

 
 
Praticamente todos os nomes, termos e lugares utilizados 
em Ceridwen correspondem a sítios reais, a personagens 
históricas ou mitológicas, ou a palavras hauridas das lingua-
gens saxã, latina, “brythonica”, céltica, galesa, gálica, bretã, 
irlandesa ou inglesa. Os eventos históricos mencionados, ao 
menos de algum modo, aconteceram. As escolhas específi-
cas de termos e de interpretação de fatos da História das 
Ilhas Britânicas correspondem ao que foi considerado me-
lhor para a estrutura da narrativa, quer internamente, quer 
poeticamente. Este Glossário, portanto, longe de ser exaus-
tivo ou preciso, refere-se tão somente à visão autoral  ado-
tada para cada um desses elementos da história. E, ainda 
assim, mesmo nessa perspectiva, está longe de poder ser 
verdadeiramente considerado completo. 
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Abona: Pequeno porto romano localizado na enseada 
do Rio Avon, na região de Bristol. 
 
 
Aes Sídhe: O “Povo dos Montes”, são as fadas, os espí-
ritos e os elfos das lendas célticas, que vivem em uma 
realidade paralela ao mundo humano, particularmente 
em Tír na hÓige. Especialmente em determinadas datas 
consideradas sagradas, os Aes Sídhe podem atravessar 
as fronteiras limiares e ter contato com os homens, 
nem sempre para benefício destes últimos. 
 
 
Albion: Possivelmente o mais antigo nome para as 
Ilhas Britânicas, originado do grego clássico a partir do 
“brythonico” Albi̯iū. Pode significar tanto “morro”, 
quanto “branco” ou “mundo”.  
 
 
Ambrosius: Um dos nomes latinos para o Mago Merlin. 
Inspirado no líder romano Ambrosius Aurelianus, a fi-
gura de Merlin teria sido criada por Geoffrey de Mon-
mouth a partir de sua fusão com Myrddin Wyllt, resul-
tando na personagem Merlinus Ambrosius da típica len-
da arthuriana – ainda que, em diversas partes das estó-
rias, Ambrosius seja uma personagem separada do Ma-
go. Merlin é apenas meio humano, sendo fruto da uni-
ão de uma mulher normal com um íncubo demoníaco, 
o que justificaria seus vastos poderes sobrenaturais.  
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An Cuiltheann: Cadeia montanhosa presente na Ilha 
de Scitis, caracterizada por rochas escurecidas ao norte 
e vermelhas ao sul.  
 
 
Aquae Sulis: Nome romano para a atual cidade de 
Bath. As “Águas de Sulis” se reportam à fonte da Deusa 
localizada na cidade “brythonica” de Caervaddon. 
Acredita-se que o poema saxão The Ruin, publicado du-
rante o século VIII d.c. no chamado Exeter Book, des-
creve justamente as ruínas de Aquae Sulis. Segue abaixo 
uma tradução para o inglês moderno feita por Miller 
Oberman (os colchetes indicam passagens ilegíveis 
queimadas pelo fogo): 
 
Wondrous is this wall-stone, broken by fate, 
the city burst apart, the giant-work crumbled. 
Roofs are ruined, towers ruined, 
rafters ripped away, hoarfrost on lime, 
gaps in the storm-shelter, sheared and cut away 
under-eaten by age. The earth grip holds 
the mighty makers, decayed and lost to time 
held in the hard-gripping ground while a hundred generations 
of people watched, then died. Often this wall waited, 
lichen gray and red-stained, through one kingdom after another, 
stood against storms until steep, deep, it failed. 
Yet even now the [                  ] heaped over with [     ] 
remains [                                                          ] 
savagely scraped [                                                         ] 
grimly ground up [                                                       ] 
 [           ] shone [           ] 
 [           ] skillful work ancient building [          ] 
 [              ]g [   ] earth-rind bent 
the mind [        ] swift motion 
the mind-renowned one bound up in firm rings 
house walls wonderfully with wire strips.  
bright were the fort-buildings, bathhouses, 
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a wealth of high gables, much martial sound, 
many meadhalls full with joy-days 
until the force of fate turned that 
bodies died all over the place in battle, days of pestilence came 
death swept away all of the sword-brave men 
This came to be their strife-place, their waste-places, 
their battle places became blasted waste, 
the fort-place rotted apart. The repairers died, 
armies to the earth. For that reason these houses are failing, 
the red expanses, the open places and shelters, 
and the woodwork of the roof. The place of ruin fell, 
broken to mounds where once many men, 
mood-glad and gold-bright, clothed in gleaming, 
gold-adorned and wine-flushed, war-gear shining, 
and looked on treasure, silver, curious gems 
on property, on lands, on jewel stones, 
on this bright city, this broad realm. 
The stone halls stood, the hot stream gushed 
in a wide billow, and a wall held all of it 
in its bright breast, and that bath was 
hot in its heart. That was fitting. 
Then they let flow [                 ] 
hot streams over old stone 
 [                                                           ] 
 [           ] until the ringed pool hotly [   ] 
 [                       ] where they were. 
When is [                                             ] 
 [                       ] That is a kingly thing 
house [                                                 ] 
 [           ] city [              ] 
 
 
Artorīgios Pen y Ddraig: Nome latinizado do Rei Ar-
thur Pendragon, cuja significação relaciona-se a ursos e 
dragões, especialmente à ideia de Urso-Rei e de Dra-
gão-Chefe. 
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Arusan: Pai de Irusan, o Rei dos Gatos. Possivelmente 
o Rei anterior, quiçá o que estava sendo enterrado em 
seu funeral real no conto Beware of the Cat, de William 
Baldwin, escrito em 1553 d.c. O gato caseiro mencio-
nado na estória certamente só pode ser Irusan. De todo 
modo, Arusan também era um enorme gato negro. E 
peludo. E gordo. 
 
 
Báetán mac Cairill: Aproximadamente entre 572 d.c. e 
581 d.c., foi o Rei de Ultonia e o chefe máximo dos Dál 
Fiatach, um clã de dinastias interligadas que controlava 
o território de Ulster. Ele foi ou tentou se impor como 
Alto-Rei da Irlanda, além de ser um dos primeiros mo-
narcas locais a se converter integralmente ao catoli-
cismo. 
 
 
Ban-feis: Ritual pagão irlandês por meio do qual o Al-
to-Rei se casava com a própria Ilha Esmeralda (ou com 
a Deusa Terra).  Dentre várias outras razões, tinha a 
função de garantir a fertilidade das colheitas e a pros-
peridade do Reino. 
 
 
Batalha de Dyrham: Batalha ocorrida em 577 d.c., ao 
norte de Bath, nas proximidades da Floresta de Braden. 
Os exércitos saxões do Rei Ceawlin e de seu filho Cu-
thwine destroçaram as forças “brythonicas” das cidades 
de Glevum, Corinium e Aquae Sulis, e, por consequên-
cia, se viram em condição de anexar todo o território 
dos derrotados ao crescente Reino de Wessex. Bath 
veio a ser arrasada durante a ocupação, e, mesmo sob 
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controle saxão, permaneceria em ruínas por um longo 
tempo (em tese, até o século X ou XI). 
 
 
Batalha de Mons Badonicus: Batalha lendária ocorrida 
entre as forças do Rei Arthur e os saxões de Cerdic e 
Cynric, por volta de 517 d.c., nas proximidades de 
Aquae Sulis. Conta-se que em uma única carga vitoriosa 
Arthur teria liquidado solitariamente em torno de mil 
inimigos. A vitória em Mons Badonicus (Monte Badon) 
marcaria, dessa forma, o início da era de ouro de Came-
lot e do reinado de Arthur Pendragon. 
 
 
Batalha de Natanleod: Conforme narrado na Crônica 
Anglo-Saxã, um Rei “brythonico” chamado Natanleod e 
seus cinco mil homens teriam sido derrotados, em 508 
d.c., por Cerdic e Cynric nas proximidades do pântano 
de Netley, em Hampshire. Algum tolo rival de Arthur, 
certamente. 
 
 
Bealtaine: Forma céltica para o tradicional feriado de 
Beltane. Ocorre em 1º de Maio, a meio termo entre o 
equinócio da primavera e o solstício de verão. As co-
memorações marcam o princípio do verão, e comu-
mente se relacionam a purificação, fogo, renovação e 
até mesmo aos Aes Sídhe, que encontram alguma facili-
dade para entrar no mundo dos homens nessa data 
(mas não tanta facilidade quanto no Samhain). 
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Bean Nighe: Um tipo especial de Bean Sídhe, a Bean 
Nighe é o espírito de uma lavadeira, que se preocupa 
em lavar as roupas daqueles que estão próximos da 
morte. Trata-se de uma figura horrenda, que, em certa 
medida, igualmente exerce o papel de vidente, pois, se 
tratada corretamente, aceita responder a três perguntas 
de seu interlocutor, caso três perguntas suas sejam 
igual e primeiramente respondidas. Curiosamente, se 
alguém conseguir se aproximar dela sorrateiramente e 
mamar em seus seios, pode alegar ser seu filho adotivo. 
Em troca, a velha bruxa se vê obrigada a conceder um 
desejo a quem tanto ousar. 
 
 
Beane Sídhe: Usualmente chamadas de banshee, as 
Beane Sídhe são criaturas horrendas do outro mundo, 
cujos gritos dementes de dor e desespero anunciam a 
morte daqueles que escutam seu choroso lamento. 
 
 
Beinn na Caillich: Um dos antros de Cailleach Bheu-
rach na Ilha de Scitis, a partir de onde ela envia tempes-
tades furiosas e nevascas gélidas para devastar as terras 
abaixo. 
 
 
Blaiddyd: Ver Caervaddon. 
 
 
Bodhmall: Uma das mais importantes dryades dos ci-
clos poéticos medievais irlandeses, considerada grande 
guerreira e semidivina. 
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Bro an Hañv: Nome “brythonico” para a região de So-
merset. 
 
 
Brìghde: Ver Cailleach Bheurach. 
 
 
Brittania: Nome romano para a personificação femini-
na da Grã-Bretanha. 
 
 
Caerleon: Ver Isca Augusta. 
 
 
Caern Brea: Sítio ainda existente na Cornualha, ocupa-
do desde o Neolítico. Durante a Idade Média, foi a sede 
de um castelo local. 
 
 
Caervaddon: Nome “brythonico” para a cidade de 
Bath, ou seja, para Aquae Sulis. Caervaddon teria sido 
fundada pelo Rei Blaiddyd, que se curou da lepra nas 
quentes águas da Deusa Sulis.  
 
 
Cailleach Bheurach: A “Mulher Velha”, ou “Bruxa”, é 
uma figura mitológica céltico-galesa que pode ser in-
terpretada tanto como uma bruxa feiticeira, uma Deu-
sa, ou uma divindade ligada ao clima. Ela tem múltiplos 
nomes, e é considerada a irmã de Brìghde, ou, quiçá, ela 
e Brìghde são a mesma divindade. Sua personalidade se 
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altera a depender da variação do clima: enquanto Cail-
leach governa o período de frio e inverno que se esten-
de de 1º de Novembro a 1º de Maio – ou seja, o perío-
do entre o Samhain e Beltane – sua irmã é responsável 
pelos demais meses mais quentes e calorosos do res-
tante do ano. Em geral, considera-se que no período 
em que Cailleach controla o clima, sua irmã está dor-
mindo – de modo que em diversas localidades rurais 
ainda é comum se fazer camas de palha para a Deusa 
dormir (ainda que em sua versão cristianizada como 
Santa Brígida). Se Cailleach pode muitas vezes ser dura 
e cruel, sua irmã Brìghde é uma figura maternal terna e 
acolhedora. 
 
Cailleach tradicionalmente tem muitas facetas: como 
Feasa ela é uma velha sábia capaz de prever o futuro; 
como Phiseogach ela é uma feiticeira e uma encantado-
ra; como Caileag ela é uma bela mulher jovem; como 
Carlin ela é a bruxa velha e malévola; como Oidhche ela 
é coruja; como Dhubh ela é monja. Não é raro que ela 
seja vista na forma de um grande pássaro carregando 
um pedaço de madeira no bico enegrecido. Na mitolo-
gia escocesa, Cailleach é a grande responsável por criar 
e moldar as montanhas da região, utilizando um marte-
lo forjado especialmente para esse fim. Além do marte-
lo, ela tradicionalmente possui uma cesta de vime para 
recolher madeira e um cajado para se apoiar e tocar 
veados e cervos, os quais costuma pastorear durante os 
meses do ano em que se encontra ativa. Em suas diver-
sas residências espalhadas pela Escócia e pelas Ilhas, 
ela igualmente mantém um grande caldeirão e um 
enorme xale: durante o inverno seu xale é limpo e tor-
na-se branco – mas ao longo do restante do ano ele se 
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suja e volta a ser xadrez; daí a necessidade de um novo 
inverno para que o xale volte à cor preferida pela feiti-
ceira. 
 
No dia 1º de Fevereiro, comumente chamado de Là 
Fhèill Brìghde, Cailleach recolhe madeira para o resto 
do inverno. Se ela recolhe muita madeira o inverno se-
rá longo ainda, se ela recolhe pouca, o inverno termi-
nará logo. O clima do dia indica sua disposição: bom 
clima indica inverno longo, mau clima indica inverno 
curto. Não é raro que camponeses façam e cuidem de 
pequenas bonequinhas de milho representando a velha 
bruxa, com o intento de agradá-la e propiciar um in-
verno curto. 
 
 
Caldarium: Banho quente romano, presente nas anti-
gas casas de banho, inclusive em Aquae Sulis. 
 
 
Caliburnus: Nome latino para a espada Excalibur, dada 
pela Dama do Lago – Nimue, a Arthur. Uma de suas 
principais propriedades seria a de cegar os inimigos 
que olhassem diretamente para sua lâmina ao refletir o 
Sol. 
 
 
Camalet: Antigo nome para o atual Castelo de Cad-
bury, tradicionalmente associado à Camelot das lendas 
arthurianas, e que teria deixado de ser utilizado em al-
gum momento durante o século VI, até voltar a ser 
ocupado por volta de 1010 d.c. Apesar de não ser a 
única capital de Arthur, Camelot popularizou-se justa-
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mente por ser o ponto de reunião da corte e da távola 
redonda durante os períodos de conflitos militar con-
tra os saxões ou outros monarcas “brythonicos”. 
 
 
Camerton: Pequena cidade a sudoeste de Aquae Sulis, 
existente até os dias de hoje, localizada ao lado do Ca-
minho da Fossa. 
 
 
Caminho da Fossa: Antiga estrada romana que percor-
ria o sul da Inglaterra e ligava Londres a Aquae Sulis, 
em geral seguindo a direção nordeste, cortando tanto o 
Wandsdyke quanto o Rio Avon. Foi uma das mais im-
portantes estradas durante a ocupação romana das 
Ilhas.  
 
 
Ceawlin e Cuthwine: Rei e príncipe de Wessex, que 
derrotaram os “brythonicos” na Batalha de Dyrham. 
São, evidentemente, Gewisse. 
 
 
Celliwig: Trata-se de um castelo da Idade do Ferro lo-
calizado onde hoje seria Killibury, na Cornualha. Signi-
fica “Bosque na Floresta”, e, muitas vezes, a localidade 
é associada à lenda arthuriana, inclusive como uma de 
suas muitas cortes. 
 
 
Cerdic e Cynric: Supostamente pai e filho, foram os 
saxões Gewisse que, por volta de 495 d.c., fundaram o 
Reino que viria a se tornar Wessex. 
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Cerdicesora: Supõe-se que tenha sido a capital dos in-
vasores saxões comandados por Cerdic e Cynric. Cor-
responderia à atual cidade de Calshot. 
 
 
Ceridwen: A Deusa galesa do renascimento, da trans-
formação e, principalmente, da inspiração poética, é 
dona de Awen, o caldeirão da inspiração, circunstância 
que a torna efetivamente uma musa. Ceridwen significa 
“bela”, “justa”, “amada”, “abençoada”, “sagrada”. Em 
outra perspectiva, Ceridwen significa ainda “bela poe-
sia”, “justa poesia” ou “branca poesia”.  
 
 
Codesuaalt: Nome “brythonico” para a região atual-
mente chamada de Cotswolds, que envolve tanto Aquae 
Sulis quanto Glevum e Corinium. Trata-se de uma área 
de amplas colinas e de pastagens verdejantes, marcadas 
por escarpas profundas e por pedras de coloração dou-
rada, mel e perolada (especialmente próximo a Bath). 
Em seu interior há um amplo complexo subterrâneo de 
cavernas e túneis de mineração repletos de morcegos, 
hoje chamado de Box Mine. O nome Codesuaalt é pro-
vavelmente uma referência a Cuda, Deusa dos Dobunni  
tradicionalmente reverenciada em clareiras sagradas. 
 
 
Commagil: Rei da cidade de Glevum derrotado na Ba-
talha de Dyrham junto aos demais aliados de Corinium e 
Aquae Sulis. 
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Conn das Cem Batalhas: Outro herói irlandês, consi-
derado um dos primeiros Altos-Reis da Irlanda. Apesar 
de ligado a Connacht, seria um dos ascendentes de 
Niall e dos Uí Néill. 
 
 
Connacht: Atual região de Connacht, na Irlanda. 
 
 
Corinium (Corinium Dobunnorum): Nome romano 
para a cidade de Cirencester, às margens do Rio Corin 
(Churn). Durante a ocupação romana foi a capital da 
província de Britannia Prima, uma grande cidade dota-
da de Fórum,  Villas, Basílica e Anfiteatro. Em seu cen-
tro havia um pilar consagrado ao Deus Júpiter, e, tradi-
cionalmente, considerava-se que a cidade era protegida 
por Três Matres, Deusas responsáveis por garantir sua 
segurança e bem-estar.   
 
 
Crioch Fuinidh: Um dos nomes da Irlanda. Significa 
“terra remota” ou “terra final”. 
 
 
Crom Cróich: Divindade irlandesa ora conectada à fer-
tilidade, ora aos mortos e aos sacrifícios humanos. Seu 
nome significa “o torto sangrento dos montes”, sendo 
que os montes estão usualmente associados aos túmu-
los e aos Aes Sídhe. 
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Cromlechs: Túmulos pré-históricos particularmente 
numerosos na Irlanda, os quais se acreditava manter 
especial conexão com o mundo dos mortos e do além. 
 
 
Cú Chulaind: Possivelmente o mais famoso dos heróis 
medievais irlandeses, também chamado de Sétanta, e 
sobre o qual há amplíssima literatura. Cú Chulaind é 
tradicionalmente associado a Aquiles por sua invencibi-
lidade, bem como possui a capacidade de atingir o rías-
trad, os insanos espasmos de batalha que lhe davam in-
calculável vantagem na guerra. São incontáveis as len-
das sobre o herói, tanto guerreiras como amorosas e 
políticas.  
 
 
Cuda: Deusa da terra e mãe criadora louvada pelos Do-
bunni da região de Codesuaalt, usualmente venerada 
em clareiras sagradas chamadas de nemeton.  
 
 
Cymru: Nome galês para Gales. 
 
 
Cyndydann: Rei da cidade de Corinium derrotado na 
Batalha de Dyrham junto aos demais aliados de Glevum 
e Aquae Sulis. Ao contrários dos outros dois monarcas, 
ele teria conseguido escapar e se aquartelar com os 
poucos soldados que lhe restavam no Anfiteatro de sua 
cidade, que, de toda forma, não demorou a cair nas 
mãos dos saxões Gewisse. 
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Cynwit: Trata-se de um antigo castelo localizado onde 
hoje se encontra Cannington, bem ao sul da região de 
Somerset, próximo a Dumnonnia. 
 
 
Cyuli: É o nome saxão dado a um tipo específico de 
embarcação utilizado tanto para a guerra, quanto para 
transporte e comércio. Eram semelhantes aos navios 
vikings chamados de karve, ainda que possivelmente 
um pouco menores.  
 
 
Dál Fiatach: Grupo de dinastias interligadas que con-
trolavam a região de Ulster, na Irlanda, e teriam uma 
descendência comum a partir de Fiatach Finn mac 
Dáire, um monarca local que teria governado no pri-
meiro século da era cristã. 
 
 
Defixio: As tabuletas de maldição eram uma prática 
mágica comum entre os povos da Antiguidade, especi-
almente os romanos e os gregos. Usualmente em uma 
folha metálica de peltre ou chumbo, o suplicante regis-
trava um pedido por justiça a determinado Deus, solici-
tando que quem o tivesse prejudicado fosse “tomado e 
punido” pela Divindade, a não ser que reparasse o dano 
causado. Quando não se sabia a identidade do crimino-
so, utilizavam-se formas alternativas que tentavam 
abranger todas as hipóteses possíveis de quem poderia 
ser o autor do dano (“quer romano, quer bretão”, “quer 
homem, quer mulher”, por exemplo). Em seguida do-
brava-se a folha metálica como um cigarro e fixava-se 
um prego no centro do cilindro. Um pouco mais de 
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uma centena de defixios foram encontradas nas Ilhas, 
destinadas a diversos Deuses, parte delas em Bath, con-
sagradas a Sulis Minerva. Ao que tudo indica, pequenos 
roubos eram muito comuns no âmbito das casas de ba-
nho. A maioria das tabuletas está escrita em latim bre-
tão (fruto da mistura entre o latim romano e as línguas 
locais), ainda que em vários casos os símbolos registra-
dos não passem de desenhos sem sentido (indicando 
que, possivelmente, o suplicante não sabia escrever). 
Duas das tabuletas encontradas em Bath estão registra-
das em uma linguagem desconhecida, que pode ter sido 
uma espécie de escrita “brythonica” da época. 
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Defnas: Nome dado aos bretões que habitavam o Reino 
de Dumnonnia. O nome Devon deriva justamente de 
Defnas. 
 
 
Demetae: Nome romano para os territórios de Dyfed, 
ao sul de Gales. A região associa-se à lenda arthuriana, 
como praticamente toda Gales. 
 
 
Diarmait mac Cerbaill: Foi o último dos Reis de Tara 
(ou Grande-Rei, ou Alto-Rei da Irlanda) a seguir os ri-
tuais pagãos e realizar o ban-feis, ou seja, seu próprio 
casamento com as terras de Iouernia.  
 
 
Digde: Nome da personagem do poema irlandês The 
Lament of the Old Woman of Beare. Segue abaixo uma 
versão moderna proposta por Gerard Murphy: 
 
Ebb-tide has come to me as to the sea;  
old age makes me yellow;  
though I may grieve thereat,  
it approaches its food joyfully. 
 
I am Buí, the Old Woman of Beare;  
I used to wear a smock that was ever-renewed;  
today it has befallen me, by reason of my mean estate,  
that I could not have even a cast-off smock to wear. 
 
It is riches  
you love, and not people;  
as for us, when we lived,  
it was people we loved. 
 
Beloved were the people  



	   150	  

whose plains we ride over;  
well did we fare among them,  
and they boasted little thereafter. 
 
Today indeed you are good at claiming, 
and you are not lavish in granting the claim;  
though it is little you bestow,  
greatly do you boast. 
 
Swift chariots  
and steeds that carried off the prize,  
there has been, for a time, a flood of them:  
a blessing on the King who has granted them! 
 
My body, full of bitterness,  
seeks to go to a dwelling where it is known (?):  
when the Son of God deems it time,  
let Him come to carry off His deposit. 
 
When my arms are seen,  
all bony and thin! 
-the craft they used to practise was pleasant:  
they used to be about glorious kings. 
 
When my arms are seen,  
all bony and thin,  
they are not, I declare, 
worth raising around comely youths. 
 
The maidens are joyful  
when they reach May-day;  
grief is more fitting for me:  
I am not only miserable, but an old woman. 
 
I speak no honied words;  
no wethers are killed for my wedding;  
my hair is scant and grey;  
to have a mean veil over it causes no regret. 
 
To have a white veil  
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on my head causes me no grief;  
many coverings of every hue  
were on my head as we drank good ale. 
 
I envy no one old,  
excepting only Feimen: 
as for me, I have worn an old person’s garb;  
Feimen’s crop is still yellow. 
 
The Stone of the Kings in Feimen, 
Rónán’s Dwelling in Bregun,  
it is long since storms (first) reached their cheeks;  
but they are not old and withered. 
 
I know what they are doing:  
they row and row off (?);  
the reeds of Ath Alma, 
cold is the dwelling in which they sleep. 
 
Alack-a-day (?)  
that I sail not over youth’s sea!  
Many years of my beauty are departed,  
for my wantonness has been used up. 
 
Alack the day (?)!  
Now, whatever haze (?) there be,  
I must take my garment even when the sun shines:  
age is upon me; I myself recognize it. 
 
Summer of youth in which we have been  
I spent with its autumn;  
winter of age which overwhelms everyone,  
its first months have come to me. 
 
I have spent my youth in the beginning;  
I am satisfied with my decision:  
though my leap beyond the wall had been small,  
the cloak would not have been still new. 
 
Delightful is the cloak of green  
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which my King has spread over Drumain.  
Noble is He who fulls it: 
He has bestowed wool on it after rough cloth. 
 
I am cold indeed;  
every acorn is doomed to decay.  
After feasting by bright candles  
to be in the darkness of an oratory! 
 
I have had my day with kings,  
drinking mead and wine;  
now I drink whey-and-water  
among shrivelled old hags. 
 
May a little cup of whey be my ale; 
may whatever may vex (?) me be God’s will;  
praying to thee, O living God,  
may I give . . . against anger. 
 
I see on my cloak the stains of age;  
my reason has begun to deceive me;  
grey is the hair which grows through my skin; 
the decay of an ancient tree is like this. 
 
My right eye has been taken from me  
to be sold for a land that will be for ever mine;  
the left eye has been taken also,  
to make my claim to that land more secure. 
 
There are three floods  
which approach the fort of Ard Ruide:  
a flood of warriors, a flood of steeds,  
a flood of the greyhounds owned by Lugaid’s sons. 
 
The flood-wave  
and that of swift ebb:  
what the flood-wave brings you  
the ebb-wave carries out of your hand. 
 
The flood-wave  
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and that second wave which is ebb: 
all have come to me  
so that I know how to recognize them. 
 
The flood-wave,  
may the silence of my cellar not come to it (?)!  
Though my retinue in the dark be great,  
a hand was laid on them all (?). 
 
Had the Son of Mary  
the knowledge that He would be beneath the house-pole of my 
cellar!  
Though I have practised liberality in no other way,  
I have never said ‘No’ to anyone. 
 
It is wholly sad  
(man is the basest of creatures)  
that ebb was not seen  
as the flood had been. 
 
My flood  
has guarded well that which was deposited with me.  
Jesus, Son of Mary, has saved it  
till ebb (?) so that I am not sad. 
 
It is well for an island of the great sea: 
flood comes to it after its ebb;  
as for me, I expect  
no flood after ebb to come to me. 
 
Today there is scarcely  
a dwelling-place I could recognize;  
what was in flood  
is all ebbing. 
 
 
Dinas Emrys: A “Fortaleza de Ambrosius” é uma len-
dária localidade onde provavelmente hoje se localiza 
Beddgelert. De acordo com a lenda arthuriana, Uorti-
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gerno, refugiado após derrotas contra os saxões, dese-
java construir uma torre em Dinas Emrys, mas toda noi-
te a torre erguida tombava. Acreditava-se que a única 
solução para o problema seria espalhar em suas funda-
ções o sangue de uma criança sem pai mortal. Supunha-
se que Merlin seria tal criança. Quando o Mago foi le-
vado até Uortigerno, ele explicou que na verdade dois 
dragões, um branco e um vermelho, batalhavam todas 
as noites em uma lagoa nos subterrâneos de Dinas Em-
rys, impedindo, portanto, que a torre permanecesse de 
pé. Os dois dragões simbolizavam os saxões e os 
“brythonicos”, sendo que a torre – os Reinos “Brytho-
nicos” – jamais permaneceria de pé enquanto perten-
cesse a Uortigerno. Após a derrocada de Uortigerno, a 
torre é entregue a Ambrosius, visto como o senhor da 
guerra capaz de sustentar a torre “brythonica” e ador-
mecer o dragão saxão. Ironicamente, neste ponto, a fi-
gura de Ambrosius, inspiradora de Merlin, separa-se do 
Mago em uma personagem independente. O grande 
“libertador brythonico”, contudo, não seria Ambrosius, 
mas sim Arthur Pendragon. 
 
 
Dintagell: Nome bretão para a atual Tintagel. Esta pe-
quena cidade e castelo foi um ponto importante de 
exercício do poder dos Reis de Dumnonnia sobre a re-
gião da Cornualha, igualmente associada a Arthur e a 
Camelot. 
 
 
Dobunni: Povo “brythonico” que habitava a fronteira 
sudeste entre Inglaterra e Gales (inclusive parte do 
norte de Somerset). Seu nome significa “os vitoriosos”. 
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Dragonete Branco: O símbolo do dragão branco, na 
mitologia galesa, associa-se aos invasores saxões inimi-
gos, e, em especial, aos saxões do Reino de Wessex, 
principal responsável pela derrocada da presença 
“brythonica” em territórios além de Gales, Devon e 
Cornualha. Ele se opõe ao Dragão Vermelho de Gales e 
dos “brythonicos”, e se relaciona à lenda de Dinas Em-
rys e de Merlin e Arthur. 
 
 
Dragonete Vermelho: Se o Dragonete Branco repre-
senta os saxões, o Dragonete Vermelho representa 
Cymru, e, em certa medida, todos os “brythonicos”. 
 
 
Druwide: Forma céltica para druida – figuras muito 
conhecidas ainda nos dias de hoje. Os druidas eram a 
casta sacerdotal dominante no interior das sociedades 
célticas tradicionais. Usavam roupas brancas e foices 
em forma de meia lua, além de acreditarem na reen-
carnação. Associam-se ao ritual do carvalho e do visco, 
que procurava granjear fertilidade aos campos, especi-
almente durante o Samhain, quando não eram raros os 
sacrifícios de animais. Possivelmente realizavam sacri-
fícios humanos, especialmente por meio dos Homens 
de Vime. A carriça é um pássaro utilizado pelos druidas 
para obter augúrios e previsões sobre o passado ou fu-
turo.  
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Dryade: Forma feminina para druwide. Não são raras as 
druidesas nas lendas célticas, como mostram as perso-
nagens de Bodhmall e Tlachta. 
 
 
Dumnonnia: Após a Batalha de Dyrham, Dumnonnia 
permaneceu como o principal reino “brythonico” do 
sul da Inglaterra, ocupando grosso modo a região de 
Devon e Cornualha e mantendo importantes conexões 
com a Bretanha continental. Dumnonnia significa 
“mundo profundo”. O Reino dos Defnas perdurou mais 
ou menos até a conquista normanda, quando eventu-
almente foi absorvido à coroa inglesa. 
 
 
Epona: Divindade romano-gaulesa protetora dos cava-
los, das mulas e dos jumentos, igualmente associada à 
fertilidade e à Deusa céltica Rhiannon. 
 
 
Esus: No épico poema romano De Bello Civili, de Mar-
cus Annaeus Lucanus, Esus representa uma divindade 
céltico-gaulesa associada ao Deus Marte. Vítimas hu-
manas lhe eram sacrificadas após serem dependuradas 
em árvores e brutalmente flageladas. Nessa perspecti-
va, trata-se de uma divindade que se liga à chamada 
Morte Tríplice típica da mitologia das sociedades célti-
cas e indo-europeias. Tal rito implicava ou na passagem 
por três mortes diferentes, ou em sofrer três mortes ao 
mesmo tempo: enforcamento, fogo e afogamento. A 
Morte Tríplice, na interpretação dada por Dumézil, era 
a punição adequada para quem – quer homem, quer 
Deus – desrespeitasse um dos três aspectos sagrados 



	   157	  

de tais sociedades: a casta guerreira, a casta sacerdotal, 
ou as funções reprodutivas dos homens e das mulhe-
res. Por outro lado, através da punição e das três mor-
tes, era também um dos modos de se atingir um enten-
dimento mítico superior. 
 
 
Fand: Trata-se de uma Aes Sídhe, uma bela fada de Tír 
na hÓige que, por um breve período, teve um caso 
amoroso com o herói Cú Chulaind. 
 
 
Farinmagil: Rei da cidade de Aquae Sulis derrotado na 
Batalha de Dyrham junto aos demais aliados de Cori-
nium e Glevum. 
 
 
Floresta de Braden: Ver Batalha de Dyrham. 
 
 
Floresta de Savernake: Floresta próxima do Wands-
dyke, ao sul de Aquae Sulis. 
 
 
Frigidarium: Banho frio romano, presente nas antigas 
casas de banho, inclusive em Aquae Sulis. 
 
 
Fuathan: Forma plural de Fuath. Nas lendas gaélicas, os 
Fuathan, cujo nome significa “ódio”, são malévolos e 
vingativos espíritos das águas, habitando tanto rios e 
lagoas quanto o próprio mar. Associam-se, de algum 
modo, à Bean Nighe. 
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Fungus Muscarum: Tais fungos alucinógenos, quando 
misturados ao leite, formavam uma substância que se 
acreditava ser capaz de repelir insetos, particularmente 
moscas. Alguns estudiosos defendem que uma bebida 
feita à base do fungo era utilizada pelos guerreiros vi-
kings chamados de berserkers para atingir seu frenesi. 
Esses guerreiros, devotados a Odin, eram capazes de 
entrar em um estado de insensível fúria incontrolável 
durante a batalha, tornando-se, portanto, imbatíveis. 
Os berserkers, até mesmo pela conexão com Odin, são 
tradicionalmente associados a ursos e lobos, em vista 
de seu permanente ânimo para a guerra e o combate. 
No Haraldskvæði, um poema skald do século IX com-
posto por Thórbiörn Hornklofi, os berserkers são descri-
tos da seguinte forma: 
 
I'll ask of the berserks, you tasters of blood, 
Those intrepid heroes, how are they treated,  
Those who wade out into battle?  
Wolf-skinned they are called. In battle  
They bear bloody shields.  
Red with blood are their spears when they come to fight.  
They form a closed group.  
The prince in his wisdom puts trust in such men  
Who hack through enemy shields. 
 
 
Gerren rac Denau: Um dos filhos do lendário Rei Cus-
tennin, o primeiro Constantine britânico, Gerren suce-
deu a seu irmão Bledric como Rei de Dumnonnia em 
aproximadamente 560 d.c., tendo governado até 613 
d.c.  
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Gewisse: O clã Gewisse foi uma das primeiras tribos 
saxãs a se instalarem na Inglaterra durante a Alta Idade 
Média, possivelmente na enseada do Rio Tâmisa. His-
toricamente, encontram-se associados ao Reino de 
Wessex como sua Casa Real governante. Gewisse signi-
fica confiável, certo, e deriva de um ancestral epônimo 
chamado Giwis, fundador do clã e descendente do 
Deus Wóden. 
 
 
Glevum: Nome romano para a atual cidade de Glouces-
ter, próxima ao Rio Sabrina (Severn).  Pode ser igual-
mente chamada de Colonia Nervia Glevensium ou de 
Colonia Glevum Nervensis, e constituía um pequeno po-
voamento romano durante a ocupação imperial. 
 
 
Gloui Wallt Hir: De acordo com a Historia Brittonum, 
Gloui “Cabelos Longos” seria o bisavô de Uortigerno e 
fundador de Glevum. 
 
 
Grande-Rei: O Grande-Rei ou Alto-Rei da Irlanda era 
tradicionalmente chamado de Ard Rí na hÉireann, e 
governava a partir da região de Tara. Longe de ser um 
verdadeiro Rei absoluto, os Altos-Reis muitas vezes 
dependiam da lealdade dos Reis menores que lhes ju-
ravam ou não lealdade. 
 
 
Hébridas: Arquipélago de ilhas a oeste da Escócia, bem 
próximas à costa. 
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Hipocausto: Sistema romano de aquecimento subter-
râneo com ar quente e fumaça, que preenchiam espa-
ços vazios abaixo do piso. 
 
 
Homem de Vime: Trata-se de imensas efígies feitas de 
vime e gravetos dentro das quais seres humanos eram 
sacrificados em flamas por druwides celtas. A principal 
menção ao uso do Homem de Vime é feita por Júlio 
César em seu Commentarii de Bello Gallico. Acredita-se 
que a maior parte dos sacrificados era de criminosos, 
sendo que as gigantescas estátuas conseguiam compor-
tar inúmeras “oferendas” antes de serem acesas duran-
te os ritos de sacrifício. 
 
 
Inisfail: Nome poético para a Irlanda, baseado em Lia 
Faíl, a Pedra do Destino, localizada no Morro de Tara, o 
centro do poder dos Grandes-Reis da Alta Idade Média 
irlandesa. Os Altos-Reis eram coroados no sítio da Pe-
dra, de modo que os poderes míticos da rocha pudes-
sem rejuvenescê-los e garantir um longo reinado. A 
Pedra teria sido trazida à Ilha pelos Tuath Dé, a Tribo 
dos  Deuses, um dos principais elementos da mitologia 
irlandesa pagã, sobre os quais há vasta literatura. Inisfa-
il, nesse contexto, seria a Ilha de Lia Faíl.  
 
 
Iouernia: Um dos nomes latinos para a Irlanda, equiva-
lente a Hibernia. Grosso modo, significa “terra abun-
dante”.  
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Irusan, o Rei dos Gatos: Tradicional figura do folclore 
inglês e irlandês, o imenso gato negro senhor de todos 
os felinos é um dos mais importantes Aes Sídhe dotado 
de personalidade e individualidade próprias. Bem pró-
prias. 
 
 
Isca: Nome romano para a cidade de Exeter, centro do 
poder imperial em Dumnonnia durante a ocupação ro-
mana das Ilhas. Diversas localidades por toda a Albion 
chamavam-se Isca, que significa “fortaleza”. Durante 
boa parte da Alta Idade Média a área da cidade perma-
neceu desabitada e em ruínas. 
 
 
Isca Augusta: Nome romano para a cidade de Caerleon, 
no sul de Cymru e às margens do Rio Usk. Foi sede da 
Legio II Augusta entre 75 d.c. e 300 d.c., e, durante a 
Alta Idade Média, era controlada pelo Reino de Gwent. 
Ela teria sido, por um tempo, uma das capitais do Rei 
Arthur, especialmente reservada para os tempos de 
paz. 
 
 
Junius: Nome latino masculino relacionado à Deusa 
Juno, esposa de Júpiter,  senhora dos casamentos e dos 
nascimentos, conselheira do Estado e protetora das 
mulheres. Igualmente associada à guerra, ela tradicio-
nalmente se veste com uma capa de pele de cabra ou 
de bode, além de trazer lança e outros aparatos milita-
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res. São múltiplas as manifestações de Juno, dona de 
diversos epítetos.  
 
 
Júpiter: Divindade chefe do panteão romano, equiva-
lente ao Zeus grego. 
 
 
Jutos: Um dos povos germânicos que, juntos dos sa-
xões e dos anglos, invadiram as Ilhas Britânicas pouco 
tempo após (ou simultaneamente) à retirada do Impé-
rio Romano da região. 
 
 
Leannán Sídhe: São belas fadas que têm por costume 
tomar homens mortais como amantes. Sua imagem 
corresponde à que tradicionalmente se tem das peque-
nas fadas brilhantes e aladas. 
 
 
Lugh: Uma das principais divindades irlandesas, consi-
derado como um dos primeiros Reis da Irlanda e des-
cendente dos Tuath Dé. Lugh é extremamente habili-
doso na guerra, especialmente com a lança e a funda. 
Originalmente teria sido o Deus céltico Lugus, associa-
do ao Mercúrio romano, e, possivelmente, uma divin-
dade trina englobando Esus, Taranis e Teutates. 
 
 
Lunula: Típica joia romana em formato de meia lua, 
feita dos mais diversos materiais metálicos e preciosos. 
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Maes Knoll: Antigo forte “brythonico” ao sul da atual 
Bristol, próximo ao Wandsdyke.  
 
 
Maighdean Mhara: Nome dado às sereias escocesas, 
metade mulheres, metade salmão. As “damas do mar” 
são obrigadas a conceder três desejos a qualquer um 
que as capture. 
 
 
Mare Lwyds: Os “Cavalos Cinzas” são figuras míticas e 
folclóricas galesas vinculadas a festas invernais e à 
Deusa Rhiannon. Eles possuem crânios cadavéricos de 
cavalo e o corpo envolto em lençol, geralmente branco. 
Ainda hoje pessoas se vestem de Mare Lwyds e lideram 
pequenos grupos em cantoria para pedir comida e be-
bida nas casas e nos pubs, especialmente no ano novo. 
Podem, evidentemente, ser considerados Aes Sídhe. 
 
 
Matres: Entidades protetoras de Corinium. Ver Cori-
nium Dobunnorum. 
 
 
Mened: Nome “brythonico” para os atuais Morros 
Mendip, localizados ao sul de Bath e que se espalham e 
cortam mais ou menos a região de Seo-mere-saetan. Ca-
racterizam-se pela presença de multicolores rochas 
calcárias e por pedras vulcânicas, além de serem mar-
cados por cavernas e precipícios profundos.  
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Miliário: Grandes pedras presentes nas estradas do 
Império Romano, que serviam como marco para a in-
dicação tanto de direções e localidades quanto da dis-
tância entre diversos pontos das estradas. 
 
 
Minerva: Deusa romana da sabedoria, das decisões re-
tas, das artes, das escolas, da guerra, da estratégia e do 
comércio, dentre outros epítetos. Filha emergida da 
cabeça de seu pai Júpiter, Minerva já nasceu portando 
suas armas e armaduras, assemelhando-se, portanto, 
ainda que ligeiramente menos militarizada, à Athena 
grega. Possivelmente derivada da Deusa etrusca Menr-
va, seu nome conecta-se à raiz indo-europeia “mens”, 
ou seja, à ideia de Memória. Além de ter a coruja e o 
capacete como alguns de seus símbolos mais importan-
tes, a Quinquatria, ou seja, as festas em sua homena-
gem, eram tradicionalmente realizadas em Roma entre 
19 e 23 de Março. Ver também Sulis e Sulis Minerva. 
 
 
Modron: Personagem galesa lendária, possivelmente 
derivada da Deusa céltica Matrona, quiçá conectada a 
Cuda e a Rhiannon. Modron é a mãe de um dos cavalei-
ros do Rei Arthur. É considerada, por muitos estudio-
sos, como protótipo das características e dos atributos 
da Feiticeira Morgana.  
 
 
Moerae: Também chamada de Parcas pelos romanos e 
Nornes pelos germânicos, as Moerae são as três mulhe-
res – avó, mãe e filha – que tecem o destino dos ho-
mens e, quando necessário, responsabilizam-se pela 
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punição à hubris (orgulho) e à violação da diké (lei di-
vina).  
 
 
Mongfind: Madrasta de Niall, que teria tentado enve-
nenar Crimthann mac Fidaig, Rei de Munster e futuro 
Grande-Rei da Irlanda, de forma a favorecer seus filhos 
na sucessão. Para convencê-lo a beber do veneno ela 
teria igualmente tomado um cálice poluído, vindo a 
morrer durante o Samhain. Em algumas versões da 
lenda é o próprio Niall que ela tenta envenenar. A par-
tir de então torna-se uma Deusa da feitiçaria, a quem 
pessoas desesperadas pedem ajuda durante as festas de 
1º de Novembro. É possível que ela tenha igualmente 
se tornado uma Bean Sídhe.  
 
 
Môr Sabrina: Possível forma de nomear o Canal de 
Bristol (como Mar de Sabrina), tradicionalmente asso-
ciado ao Rio Severn. Sabrina é o nome romano do cur-
so em questão, provavelmente derivado do termo cél-
tico sabrinn-â. Sabrina é tanto uma ninfa que se afogou 
no rio quanto a Deusa de suas águas.  
 
 
Morrígan:  A “Rainha Fantasma” é uma Deusa irlande-
sa vinculada à batalha, ao conflito e à soberania. Muitas 
vezes ela se manifesta como corvo ou lobo. A princí-
pio, pode ser comparada às valquírias vikings, e talvez 
se relacione com a Feiticeira Morgana. 
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Muirgein: Também chamada de Lí Ban, Muirgein é a 
irmã de Fand, que, em determinado momento de sua 
vida, teria se transformado em uma sereia, após uma 
nascente ter estourado em sua casa para formar Lough 
Neagh, em Ulster. Ela teria permanecido presa no fun-
do do lago por trezentos anos, até ser resgatada por 
monges cristãos que a teriam batizado, provocando, 
portanto, a perda de sua imortalidade de Aes Sídhe em 
troca de uma alma cristã. Muirgein significa “nascida do 
mar”, e é uma das possíveis origens do nome atribuído 
à Feiticeira Morgana. 
 
 
Myrddin Wyllt: Trata-se de um lendário bardo, profe-
ta e lunático galês que teria vivido na Floresta da Cale-
dônia em algum momento durante o século VI, após 
enlouquecer ao vivenciar os horrores da guerra entre 
saxões e “brythonicos”. A figura do Mago Merlin, da 
lenda arthuriana, é diretamente inspirada em Myrddin 
Wyllt. Merlin é, como Myrddin, um poderoso feiticeiro 
e profeta, possuindo um livro no qual estão traçados os 
destinos de toda Brittania, inclusive a forma da morte 
de vários de seus heróis, como Arthur e Gawain. Acre-
dita-se que quem ler tais profecias registradas no tomo 
sofre morte imediata. A figura de Merlin não se liga 
apenas a Myrddin Wyllt, mas também ao Deus Odin, es-
pecialmente em vista de sua aparência e atributos. Tan-
to Merlin quanto Myrddin Wyllt teriam eventualmente 
sofrido a Morte Tríplice. Em algumas versões da estó-
ria, contudo, o final de Merlin é diverso: ou subiu a Ár-
vore do Mundo para nunca mais retornar ao convívio 
dos homens, ou foi capturado por Nimue e mantido 



	   167	  

eternamente preso em cavernas profundas junto a te-
souros e furiosos dragões. 
 
 
Nechtan: Divindade irlandesa casada com Boann, a 
Deusa do Rio Boyne. Associa-se à água, e seu nome po-
de significar “lavar”, “limpeza, pureza e brancura”. É 
uma das figuras que, na mitologia irlandesa, pôde visi-
tar o Poço da Sabedoria e comer um dos salmões que 
davam conhecimento sobre todas as coisas. 
 
 
Netuno: Netuno é o Deus romano dos mares e das 
águas, podendo ser associado tanto aos Oceanos quan-
to às fontes de água doce. Ele corresponde ao Poseidon 
grego, e, assim como este, liga-se a cavalos e corridas 
na imagem de Netuno Equestre ou ainda como o Deus 
latino Consus, tradicionalmente visto como o Deus 
mais apto a aconselhar e guiar os homens. A literatura 
sobre Netuno, e sobre os deuses romanos em geral, é 
vasta, de modo que seria possível escrever páginas e 
páginas sobre os demais aspectos e características do 
Deus. 
 
 
Niall dos Nove Reféns: Tradicional personagem irlan-
dês, semilendário, ligado à dinastia Uí Neíll, que teria 
conquistado, a partir do Reino de Tara, as regiões de 
Leinster e Ulster. Visto como exímio guerreiro, condu-
ziu dezenas de saques e pilhagens ao restante das Ilhas 
e até mesmo ao continente e aos... Alpes.    
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Nodens: Deus céltico associado à cura, ao mar, à caça e 
aos cães. Era comumente reverenciado na região pró-
xima à atual Gloucester.   
 
 
Oweynagat: A “Caverna dos Gatos” é um dos mais sa-
grados sídhes da Irlanda, no complexo arqueológico de 
Rathcrogan, próxima a Tulsk, no Condado de Ros-
common. É particularmente associada ao Samhain e aos 
mundos do além. Nas lendas, centenas de Aes Sídhe e 
outros seres sobrenaturais, muitas vezes destrutivos, 
emergiram de seu sombrio interior. Seu nome eviden-
temente deriva de Irusan, o Rei dos Gatos, que é um de 
seus mais ilustres habitantes e senhores. 
 
 
Peltre: Liga metálica muito utilizada durante o período 
romano, composta predominantemente de estanho 
acrescido de cobre, chumbo, antimônio, bismuto, e, às 
vezes, até mesmo prata. As defixios eram tradicional-
mente feitas de peltre ou chumbo, antes de serem con-
sagradas aos Deuses. 
 
 
Povo dos Montes e dos Túmulos: Na mitologia céltico-
irlandesa, são os mortos e seus espíritos, como as Bea-
ne Sídhe, além das fadas e dos elfos, que de algum mo-
do ainda mantêm alguma influência sobre o mundo dos 
vivos e dos homens. Os “montes”, nesta perspectiva, 
são tradicionalmente associados aos túmulos, ao so-
brenatural e aos mundos de além. Ver, igualmente, Aes 
Sídhe. 
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Pridwen: Escudo utilizado em batalha por Arthur. 
 
 
Prythain: Um dos nomes da Brittania, possivelmente 
ligado a antigas práticas de tatuagem e arte corporal de 
seus habitantes antes da conquista romana. 
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Rhiannon: Uma das principais divindades e figuras mi-
tológicas galesas, associada à região de Demetae por ter 
rompido um noivado para se casar com o Príncipe 
Pwyll. Seu filho, Pryderi, eventualmente tornou-se Lor-
de de Dyfed, conforme contado no “Livro Branco de 
Rhydderch” e no “Livro Vermelho de Hergest”. Conec-
tada à Epona romana, é igualmente uma Deusa ligada a 
cavalos.  
 
 
Ríastrad: Trata-se dos famosos espasmos de batalha 
que os maiores heróis irlandeses, especialmente Cú 
Chulaind, apresentavam antes de entrar em combate. 
Durante o Ríastrad o guerreiro se torna horrível e sem 
forma, e, na prática, efetivamente invencível, já que 
deixa de sentir dor e de ter controle sobre os seus pró-
prios atos. Thomas Kinsella fornece a seguinte tradu-
ção de The Táin ao descrever um dos Ríastrads de Cú 
Chulaind: 
 

The first warp-spasm seized Cúchulainn, and made 
him into a monstrous thing, hideous and shapeless, 
unheard of. His shanks and his joints, every knuckle 
and angle and organ from head to foot, shook like a 
tree in the flood or a reed in the stream. His body 
made a furious twist inside his skin, so that his feet 
and shins switched to the rear and his heels and 
calves switched to the front... On his head the temple-
sinews stretched to the nape of his neck, each mighty, 
immense, measureless knob as big as the head of a 
month-old child... he sucked one eye so deep into his 
head that a wild crane couldn't probe it onto his cheek 
out of the depths of his skull; the other eye fell out 
along his cheek. His mouth weirdly distorted: his 
cheek peeled back from his jaws until the gullet ap-
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peared, his lungs and his liver flapped in his mouth 
and throat, his lower jaw struck the upper a lion-
killing blow, and fiery flakes large as a ram's fleece 
reached his mouth from his throat... The hair of his 
head twisted like the tangle of a red thornbush stuck 
in a gap; if a royal apple tree with all its kingly fruit 
were shaken above him, scarce an apple would reach 
the ground but each would be spiked on a bristle of 
his hair as it stood up on his scalp with rage. 

 
 
Rio Corin: Atual Rio Churn, próximo a Corinium (Ci-
rencester). 
 
 
Ron: Lança empregada pelo Rei Arthur em batalha. 
 
 
Salacia: Salacia é uma das consortes de Netuno, uma 
entidade divina menor que representa algumas das ca-
racterísticas do Deus. Ela corresponde ao aspecto das 
águas furiosas e violentas dos Oceanos, assim como à 
paixão desmedida e luxuriosa conectada à virilidade do 
Deus. Em outra perspectiva, quase inversa, ela é consi-
derada esposa de Netuno e ligada à calma dos mares e 
das águas. 
 
 
Samhain: É um dos grandes festivais célticos, que 
ocorre em 1º de Novembro, a meio caminho entre o 
equinócio de outono e o solstício de inverno. Fogueiras 
são especialmente acesas em sua noite para garantir 
purificação e proteção contra o inverno. Em geral o ga-
do era morto ao longo do dia e a carne estocada para a 
estação gélida que em breve chegaria. Trata-se de um 
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dia considerado limiar, quando as fronteiras entre este 
mundo e o além encontram-se abertas, favorecendo a 
presença dos mortos e dos Aes Sídhe, para os quais tra-
dicionalmente se deixa leite e pão em agrado. Nesta 
noite, o véu entre os Sídhes e a realidade torna-se par-
ticularmente poroso. Converteu-se, atualmente, no fe-
riado de Halloween, que mantém boa parte de suas ca-
racterísticas originais. 
 
 
Scildweall: Formação militar típica da Alta Idade Mé-
dia britânica, similar às antigas falanges gregas, em que 
os escudos dos companheiros próximos protegem-se 
uns aos outros enquanto se tenta perfurar os inimigos 
com lanças ou outras armas similares.  
 
 
Scitis: Nome latino para a Ilha de Skye, na Escócia, tra-
dicionalmente associada à figura de Cailleach Bheurach. 
 
 
Seo-mere-saetan: Nome “brythonico”/céltico para a 
região atualmente chamada de Somerset Levels. Trata-
se de uma ampla área pantanosa cortada pelos Morros 
Mendip e caracterizada pela presença de charnecas de 
turfa, charcos de cana, morros e salgueiros. 
 
 
Seonaidh: Trata-se de um espírito irlandês das águas, 
que gostava de receber cerveja na beira das praias. Pos-
sivelmente, portanto, o mais irlandês dos espíritos. 
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Sgùrr Dearg: O chamado Pico Vermelho localiza-se na 
Ilha de Skye, na Escócia, e, com 986 metros de altura, é 
a segunda maior montanha dos An Cuiltheann. Seu to-
po, nominado “O Pináculo Inacessível”, é extremamen-
te difícil de ser escalado. 
 
 
Sídhe: Termo céltico para os montes em que havia tú-
mulos, ligados tanto aos mortos quanto aos Aes Sídhe. É 
expressão que, na prática, representa qualquer lugar 
em que a fronteira entre os mundos é frágil e dos quais 
os Aes Sídhe podem emergir, como, por exemplo, 
Oweynagat.  
 
 
Síle: Termo céltico para “bruxa”. 
 
 
Sithchenn: Importante druwide das lendas irlandesas, 
um dos responsáveis pelos testes para a escolha do su-
cessor do Alto-Rei Eochaid, dos quais Niall emerge vi-
torioso, provocando frustração e fúria em Mongfind. 
 
 
Sulis: É a Deusa “brythonica” louvada em Aquae Sulis 
como senhora de suas cálidas águas termais e da fonte 
sagrada que as alimentam. Sulis quer dizer “olho”, “vi-
são”, e também “Sol”. A ela devotavam-se, com clamo-
res por justiça, as defixios, ou seja, as tabuletas que 
amaldiçoavam e “entregavam” à Deusa quem houvesse 
prejudicado ou cometido um crime contra quem recor-
ria à divindade. Ver também Minerva e Sulis Minerva. 
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Sulis Minerva: Fruto do sincretismo romano-
brythonico, Sulis Minerva corresponde à equiparação 
da Deusa Sulis à Minerva romana. Trata-se de uma das 
poucas Deusas célticas que foram assemelhadas a di-
vindades romanas femininas. Mais ainda do que para 
Sulis, a ela eram devotadas as defixios e maldições dos 
romano-brythonicos, especialmente no Templo Roma-
no construído em Aquae Sulis com a finalidade de abri-
gar a fonte sagrada e o culto à Deusa. Ao que tudo indi-
ca, era comum que no próprio Templo houvesse o ma-
terial necessário para a confecção da tabuleta de maldi-
ção a ser entregue à Deusa em sua fonte. Presenteá-la 
com moedas era igualmente frequente. A associação de 
Sulis a Minerva, ademais, torna-a uma Deusa conectada 
à sabedoria e às boas decisões. Ver também Sulis e Mi-
nerva. 
 
 
Taranis: A terceira das divindades mencionados em De 
Bello Civili e vinculadas à Morte Tríplice, Taranis asso-
cia-se a Júpiter e a Thor na medida em que é o senhor 
dos trovões. Os sacrifícios que lhe eram feitos envolvi-
am a queima ritual dos sacrificados.  
 
 
Tepidarium: Banho morno romano, presente nas anti-
gas casas de banho, inclusive em Aquae Sulis. 
 
 
Teutates: Outra divindade céltico-gaulesa mencionada 
no poema romano De Bello Civili, de Marcus Annaeus 
Lucanus, vinculado ao Mercúrio romano. As vítimas a 
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ele consagradas eram afogadas em sua homenagem, 
imersas em um líquido de natureza desconhecida. Liga-
se, portanto, também à Morte Tríplice. 
 
 
Tír na hÓige: A “Terra dos Jovens” é o outro mundo 
irlandês, associado tanto aos Aes Sídhe quanto aos 
Tuath Dé. A viagem entre o mundo real e Tír na hÓige 
pode eventualmente ser feita, em dias especiais, apenas 
através dos Sídhes.  
 
 
Tiw: Trata-se do Deus saxão da guerra, similar ao Mar-
te romano. Tuesday, terça-feira em inglês, possivel-
mente deriva de Tiw. Há registros de enterros de cava-
los feitos em homenagem a Tiw, tanto como oferendas 
quanto em túmulos de guerreiros importantes. Na zona 
de influência religiosa germânica mais ampla, Tiw foi 
em algum momento um dos Deuses principais, sendo 
eventualmente substituído por Wóden/Odin. 
 
 
Tlachta: Lendária druidesa irlandesa, quiçá uma Deusa, 
tradicionalmente associada ao Samhain, quando teria 
morrido ao dar à luz três filhos, fruto de estupro pelos 
três filhos do Mago Simão. Sim. Do Mago Simão. 
 
 
Tritões: Seres mitológicos greco-romanos equivalentes 
a sereios. 
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Uí Neíll: Tradicional dinastia irlandesa ligada à região 
de Ulster e Tara. 
 
 
Ultonia: Nome latinizado para a região de Ulster, no 
norte da Irlanda. 
 
 
Uortigerno: Versão latina de Vortigern, trata-se de um 
dos senhores da guerra “brythonicos”, precursor de 
Arthur, tradicionalmente odiado pelas fontes históricas 
católicas sobre as Ilhas. Teria sido um dos responsáveis 
por “convidar” os saxões como mercenários para as 
Ilhas Britânicas, além de ter sua capacidade soberana 
questionada pelo próprio Merlin quando este foi trazi-
do à sua presença como solução para a torre cambiante 
em Dinas Emrys. 
 
 
Uxella: Nome latino para a atual cidade de Launceston, 
nomeada na Geografia de Ptolomeu como uma das ci-
dades existentes em Dumnonnia. 
 
 
Venedotia: Nome romano para a região de Gwynedd, 
em Gales, associada, assim como Demetae, à lenda ar-
thuriana. 
  
 
Venilia: Venilia é a outra consorte do Deus Netuno, e 
representa as águas calmas que permanecem imóveis 
ou que fluem seu curso tranquila e placidamente. As-
sim como Salacia, em uma outra perspectiva ela cor-
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responde ao desejo, à esperança e à saudade, de modo 
que ambas as consortes do Deus às vezes são conside-
radas a mesma divindade. 
 
 
Wandsdyke: Trata-se de uma estrutura defensiva 
construída pelos “brythonicos” como fronteira contra 
Wessex, possivelmente pouco tempo depois da derrota 
na Batalha de Dyrham. Localizada ao sul de Aquae Sulis, 
o Wandsdyke divide-se em duas partes: de Monkton 
Combe a Maes Knoll (ao sul de Bristol e oeste de Bath) 
e da Floresta Savernake aos Morros de Morgan. Seu 
meio é cortado pela estrada romana que conduzia de 
Londres a Bath, ou seja, pelo Caminho da Fossa. 
 
 
Westseaxna Rīce: É o nome saxão para o Reino de 
Wessex, que, a partir de sua expansão sobre territórios 
“brythonicos”, eventualmente tornou-se o mais impor-
tante dos reinos ingleses anteriores à invasão norman-
da. Foram os grandes rivais do Reino bretão de 
Dumnonnia e dos “brythonicos” em geral, e, na pers-
pectiva da narrativa, do próprio Rei Arthur. 
 
 
Widur: Um dos nomes de Wóden. Significa “assassino”. 
 
 
Wóden: Nome saxão para o Deus Odin, o absoluto se-
nhor caolho dos panteões germânicos da Alta Idade 
Média, após suplantar Tiw em proeminência. O maior 
de todos os Deuses de Valhalla, Wóden associa-se à sa-
úde, à morte, ao conhecimento, à poesia, à batalha, à 
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forca, à nobreza, dentre outros epítetos. O Deus, em 
troca da sabedoria, sacrificou um de seus olhos ao gi-
gante Mimer para poder beber das águas de seu poço 
localizado abaixo das raízes de Yggdrasil, a Árvore do 
Mundo, e atingir o conhecimento e a sabedoria plenos. 
Tradicionalmente um Deus viajante, Wóden costuma 
usar um longo chapéu pontiagudo, vestir-se de cinza ou 
de azul e caminhar apoiado em um cajado ou em sua 
lança Gungnir, acompanhado de seus dois corvos, Hug-
gin e Muninn, e de seus dois lobos, Geri e Freki. Até por 
ser tradicionalmente ligado aos lobos e aos ursos, Wó-
den é igualmente o patrono dos berserkers, ou seja, dos 
guerreiros que atingiam a fúria incontrolável durante 
as batalhas. A quarta-feira inglesa – wednesday – é con-
sagrada a Wóden. Além de ser o ancestral que teria da-
do origem a diversas casas reais saxãs (e, posterior-
mente, nórdicas), Wóden é uma das divindades que 
passou pela Morte Tríplice ao longo de suas andanças e 
travessias pelos nove mundos, ora sob múltiplos no-
mes, ora sob nome nenhum. 
 
 
Wræclast: Termo saxão que significa “exílio”, especifi-
camente retirado do poema saxão The Wanderer, cons-
tante do Exeter Book e epígrafe de todos os capítulos 
desta estória. Segue abaixo uma versão completa em 
inglês moderno proposta por Sean Miller: 
 
Often the solitary one 
finds grace for himself 
the mercy of the Lord, 
Although he, sorry-hearted, 
must for a long time 
move by hand [in context = row] 
along the waterways, 
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(along) the ice-cold sea, 
tread the paths of exile. 
Events always go as they must! 
So spoke the wanderer, 
mindful of hardships, 
of fierce slaughters 
and the downfall of kinsmen: 
Often (or always) I had alone 
to speak of my trouble 
each morning before dawn. 
There is none now living 
to whom I dare 
clearly speak 
of my innermost thoughts. 
I know it truly, 
that it is in men 
a noble custom, 
that one should keep secure 
his spirit-chest (mind), 
guard his treasure-chamber (thoughts), 
think as he wishes. 
The weary spirit cannot 
withstand fate (the turn of events), 
nor does a rough or sorrowful mind 
do any good (perform anything helpful). 
Thus those eager for glory 
often keep secure 
dreary thoughts 
in their breast; 
So I, 
often wretched and sorrowful, 
bereft of my homeland, 
far from noble kinsmen, 
have had to bind in fetters 
my inmost thoughts, 
Since long years ago 
I hid my lord 
in the darkness of the earth, 
and I, wretched, from there 
travelled most sorrowfully 
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over the frozen waves, 
sought, sad at the lack of a hall, 
a giver of treasure, 
where I, far or near, 
might find 
one in the meadhall who 
knew my people, 
or wished to console 
the friendless one, me, 
entertain (me) with delights. 
He who has tried it knows 
how cruel is 
sorrow as a companion 
to the one who has few 
beloved friends: 
the path of exile (wræclast) holds him, 
not at all twisted gold, 
a frozen spirit, 
not the bounty of the earth. 
He remembers hall-warriors 
and the giving of treasure 
How in youth his lord (gold-friend) 
accustomed him 
to the feasting. 
All the joy has died! 
And so he knows it, he who must 
forgo for a long time 
the counsels 
of his beloved lord: 
Then sorrow and sleep 
both together 
often tie up 
the wretched solitary one. 
He thinks in his mind 
that he embraces and kisses 
his lord, 
and on his (the lord's) knees lays 
his hands and his head, 
Just as, at times (hwilum), before, 
in days gone by, 



	   181	  

he enjoyed the gift-seat (throne). 
Then the friendless man 
wakes up again, 
He sees before him 
fallow waves 
Sea birds bathe, 
preening their feathers, 
Frost and snow fall, 
mixed with hail. 
Then are the heavier 
the wounds of the heart, 
grievous (sare) with longing for (æfter) the lord. 
Sorrow is renewed 
when the mind (mod) surveys 
the memory of kinsmen; 
He greets them joyfully, 
eagerly scans 
the companions of men; 
they always swim away. 
The spirits of seafarers 
never bring back there much 
in the way of known speech. 
Care is renewed 
for the one who must send 
very often 
over the binding of the waves 
a weary heart. 
Indeed I cannot think 
why my spirit 
does not darken 
when I ponder on the whole 
life of men 
throughout the world, 
How they suddenly 
left the floor (hall), 
the proud thanes. 
So this middle-earth, 
bit each day, 
droops and decays - 
Therefore man (wer) 
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cannot call himself wise, before he has 
a share of years in the world. 
A wise man must be patient, 
He must never be too impulsive 
nor too hasty of speech, 
nor too weak a warrior 
nor too reckless, 
nor too fearful, nor too cheerful, 
nor too greedy for goods, 
nor ever too eager for boasts, 
before he sees clearly. 
A man must wait 
when he speaks oaths, 
until the proud-hearted one 
sees clearly 
whither the intent of his heart 
will turn. 
A wise hero must realize 
how terrible it will be, 
when all the wealth of this world 
lies waste, 
as now in various places 
throughout this middle-earth 
walls stand, 
 blown by the wind, 
covered with frost, 
storm-swept the buildings. 
The halls decay, 
their lords lie 
deprived of joy, 
the whole troop has fallen, 
the proud ones, by the wall. 
War took off some, 
carried them on their way, 
one, the bird took off 
across the deep sea, 
one, the gray wolf 
shared one with death, 
one, the dreary-faced 
man buried 
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in a grave. 
And so He destroyed this city, 
He, the Creator of Men, 
until deprived of the noise 
lease  of the citizens, 
the ancient work of giants 
stood empty. 
He who thought wisely 
on this foundation, 
and pondered deeply 
on this dark life, 
wise in spirit, 
remembered often from afar 
many conflicts, 
and spoke these words: 
Where is the horse gone? Where the rider? 
Where the giver of treasure? 
Where are the seats at the feast? 
Where are the revels in the hall? 
Alas for the bright cup! 
Alas for the mailed warrior! 
Alas for the splendour of the prince! 
How that time has passed away, 
dark under the cover of night, 
as if it had never been! 
Now there stands in the trace 
of the beloved troop 
a wall, wondrously high, 
wound round with serpents. 
The warriors taken off 
by the glory of spears, 
the weapons greedy for slaughter, 
the famous fate (wyrde), 
and storms beat 
these rocky cliffs, 
falling frost 
fetters the earth, 
the harbinger of winter; 
Then dark comes, 
nightshadows deepen, 
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from the north there comes 
a rough hailstorm 
in malice against men. 
All is troublesome 
in this earthly kingdom, 
the turn of events changes 
the world under the heavens. 
Here money is fleeting, 
here friend is fleeting, 
here man is fleeting, 
here kinsman is fleeting, 
all the foundation of this world 
turns to waste! 
So spake the wise man in his mind, 
where he sat apart in counsel. 
Good is he who keeps his faith, 
And a warrior must never speak 
his grief of his breast too quickly, 
unless he already knows the remedy - 
a hero must act with courage. 
It is better for the one that seeks mercy, 
consolation from the father in the heavens, 
where, for us, all permanence rests. 
 
 
Wyrde: Termo saxão correspondente à ideia de “des-
tino”, ou, mais precisamente, de “fado”. Aproxima-se 
do conceito grego de destino, vinculado à violação da 
diké, ou seja, da lei divina, em geral por hubris, por or-
gulho. O destino ou o fado, nessa perspectiva, é justa-
mente a consequência punitiva, quase mecânica, da vi-
olação às regras divinas, e, evidentemente, não pode 
ser resistido ou elidido. Boa parte das tragédias gregas 
abordam as consequências da hubris e da violação da 
diké, independentemente de culpa ou das intenções do 
herói trágico. 
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