






















— Pelo que ouvi dizer, ela era feiticeira — interveio a garçonete.

— Fosse o que ela fosse — tornou o beberrão —, não foi convidada para a celebração do 

nascimento da criança.

— Tudo balela — retrucou o funileiro. — Convidada ou não para a festa de batismo, teria 

amaldiçoado a princesa de qualquer jeito. Ela era uma das bruxas da floresta, relegada a uma 

vida à margem de tudo, há mil anos, e uma criatura má. Lançou uma maldição sobre o bebê logo 

que nasceu, tal que, quando completasse dezoito anos, a menina furaria o dedo e cairia num sono 

eterno.

O homem de cara gorda enxugou a testa. Ele suava, mesmo não estando quente.

— O que eu soube foi que a menina ia morrer, mas outra fada, uma das boas, reduziu a pena 

de morte mágica para outra, de sono. Um sono encantado — acrescentou o homem.

— Pois bem — recomeçou o beberrão. — A garota espetou o dedo em alguma coisa. E caiu 

no sono. E as outras pessoas no castelo, o lorde, a lady, o açougueiro, o padeiro, a leiteira, a dama 

de companhia, todos dormiram quando a menina adormeceu. Nenhum deles envelheceu nem 

um dia sequer desde que fecharam os olhos.

— Havia rosas — acrescentou a garçonete. — Rosas que cresceram ao redor do castelo. E a 

floresta se adensou até se tornar intransponível. Isso foi, o quê, há cem anos?

— Sessenta. Oitenta, talvez — corrigiu uma mulher que até então não havia se manifesta-

do. — Sei disso porque minha tia Letícia se lembra do acontecido de quando era garota, e ela não 

passava dos setenta quando morreu de disenteria, e isso foi há apenas cinco anos, que se comple-

tam no fim deste verão.

— ... E homens corajosos — continuou a garçonete. — Sim, e mulheres corajosas também, 

segundo dizem, tentaram viajar até a Floresta de Acaire e chegar ao castelo no coração do bosque 

para acordar a princesa e, tirando-a de seu sono, despertar todos os adormecidos, mas cada um 

desses heróis perdeu a si mesmo e a vida na floresta, mortos por bandidos, ou empalados pelos 

espinhos das roseiras que circundam o palácio...

— Acordá-la de que jeito? — perguntou o anão médio, as mãos ainda agarradas à pedra, 

sendo ele do tipo que gosta de saber de tudo nos mínimos detalhes.

— Do modo tradicional — respondeu a garçonete e ruborizou. — Pelo menos é o que reza 

a lenda.

— Entendi — falou o anão maior. — Uma tigela de água fria derramada na cara e um grito 

de ‘Acorde! Acorde!’?

— Um beijo — esclareceu o bebum. — Mas ninguém nunca chegou perto o suficiente. Eles 

vêm tentando há sessenta anos ou mais. Dizem que a bruxa...

— Fada — retrucou o gordo.

— Feiticeira — corrigiu a garçonete.

— Seja lá o que for — falou o bêbado. — Ela ainda está lá. É o que dizem. Se você 

chegar perto. Se conseguir passar pelas rosas, ela estará à sua espera. Ela é velha como as 

montanhas, traiçoeira como uma cobra, toda malévola, toda magia, toda morte.
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