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Os lobos do sul 
de Philipp Vitor 

 

Era uma vez uma aldeia no meio das montanhas. Como ficava num vale repleto de florestas 
verdejantes, chamava-se Vale Verde. Pessoas e animais viviam em paz lado a lado. Nesse  tempo as 
crianças e até alguns adultos ainda sabiam falar com os animais. As pessoas cuidavam dos seus 
rebanhos de ovelhas e respeitavam os lobos e os outros animais selvagens e os lobos, por sua vez, 
respeitavam as pessoas e os seus rebanhos. Todos os anos, no início do inverno, as grandes manadas 
de caribus migravam para o sul e passavam pelo vale, fornecendo aos lobos e às pessoas a carne que 
os ajudava a sobreviver ao árduo inverno. 

Até que veio um inverno terrível: o Inverno Branco. Nevou durante 30 dias e 30 noites. Milímetro 
por milímetro, muros e paredes brancas cresciam a cada segundo nas encostas e nas ruas. Os caribus 
tiveram de percorrer outro caminho e não passaram pela aldeia. Pessoas e animais selvagens 
morriam de frio e de fome. Os habitantes da aldeia estavam encurralados nas suas casas, os lobos 
não conseguiam sair do vale. Então o desespero aumentou e os lobos, famintos, juntaram-se, 
entraram num dos estábulos e atacaram o maior rebanho da aldeia. Pela primeira vez desde que há 
memória, teve lugar uma luta aguerrida entre as pessoas e os lobos, com mortes dos dois lados. A 
neve engoliu os corpos e pintou-se de vermelho. 

Na primavera a neve derreteu, mas em vez de flores, trouxe os cadáveres de ovelhas, lobos e gente. 
Os habitantes da aldeia, cheios de um medo que se transformou em raiva, juntaram-se e caçaram os 
lobos com lanças, flechas e tochas. Fizeram uma incursão por toda a floresta e expulsaram-nos do 
vale, para as terras do sul. 

Depois, para ter a certeza que jamais voltariam, construíram um muro de madeira. A partir daí a 
fronteira foi vigiada e todas as noites, os guardas acendiam fogos e patrulhavam o limite da aldeia. 
Cada vez menos habitantes se aventuravam para o outro lado, e dentro em pouco tempo não só os 
lobos como qualquer viajante vindo das terras a sul do vale era encarado com desconfiança. 

Os lobos não voltaram ao Vale Verde, mas antes de partir tinham deixado uma maldição. 
Precisamente no dia em que a muralha ficou terminada ouviu-se um lobo a uivar. O som vinha do 
interior do vale. Dizia-se que era o maior e mais temível de todos os lobos. Dizia-se que só tinha um 
olho e que este era vermelho e que a besta ficara para se vingar. Dizia-se que se chamava Arak e 
que assombrava as florestas de noite, à espera de um habitante desprevenido e de uma oportunidade 
para o devorar. Por isso, todos os dias, quando escurecia, as pessoas fechavam-se em casa e nas 
noites em que o lobo uivava, pastores e ovelhas tremiam de medo e ansiavam pelo nascer do sol. 

 

E por isso é que não era sensato viajar para fora de Vale Verde e as criancinhas jamais se deviam 
aproximar do muro. Fim. - leu Majad e fechou o livro. 

Era uma livro enorme, cheio de desenhos fantásticos, que continha a história da aldeia. Passara de 
geração em geração e sempre que acontecia algo importante era atualizado. Algumas famílias 
possuíam tesouros como jóias de ouro, ou um instrumento de uma madeira rara, ou uma bodega 
bem recheada. Na família de Sonya, o tesouro que um dia lhe pertenceria e depois aos seus filhos, 
era um livro. E Majad, o avô de Sonya, estimava aquele objeto como um filho e limpava-o todos os 
dias, para que não ganhasse pó. 

 

Verdade seja dita, era uma família pequena. Os pais da menina tinham morrido no Inverno Branco, 
a proteger as suas poucas ovelhas. Ninguém sabia se tinham sido vencidos pelos lobos ou pelo frio. 
Contudo Sonya era uma menina alegre, que gostava muito de viver com o avô, um homem severo, 



2 

mas bondoso e que lhe contava muitas histórias. 

 

– Vô? 

– Hmm – resmungou ele. 

– Eu ainda era muito pequena quando aconteceu o Inverno Branco que levou os pais, não é? 

– Muito pequena. - anuiu ele. E fez um gesto com as mãos – Eras deste tamanhinho. 

– Então foi há muito tempo que os lobos se foram embora... - o homem voltou a fazer que sim 
com a cabeça - Porque é que vocês ainda têm tanto medo de sair da muralha? 

– Porque nós expulsámos o mal para fora do Vale Verde e desde aí que ele está do outro lado. 

– Mas também há muitas coisas bonitas do outro lado não é? Como as manadas de caribus. 

– O mais importante é que nunca mais aconteça o que aconteceu no Inverno Branco. O mais 
importante é estarmos seguros – rosnou o avô – Além disso temos tudo o que precisamos aqui 
mesmo. 

– Mas 

– Nem mas, nem meio mas. Está na hora da caminha. 

– Já? 

– Sim, eu tenho de estar de guarda para o caso dos lobos voltarem. 

– Mas vô, então isso quer dizer que dantes não havia um muro e os caribus passavam mesmo 
pelo vale? 

– Sim. 

– E dantes as pessoas não tinham medo e saíam do vale para outras terras? 

– Sim 

– E dantes 

– Chega de perguntas pequenota, já para a caminha. 

 

Sonya decidiu retomar o interrogatório à próxima oportunidade e obedeceu. 

Deitou-se com um sorriso. Nas últimas noites ouviam-se muitos uivos perto da muralha e as 
pessoas estavam inquietas. Mas a menina sabia da verdadeira origem por trás dos ruídos. 

Naquela noite queria sonhar com as terras do Sul. Um dia, quando fosse grande, deixaria Vale Verde 
e viajaria por todo o mundo. 

Mal fechou os olhos, ouviu um barulho. E outra vez. Alguém estava a atirar pedrinhas contra a 
janela. Levantou-se, abriu a janela e olhou para as traseiras da casa, que davam para a floresta. 
Estava escuro, pois as nuvens tapavam a lua. Ainda assim, Sonya reconheceu algumas figuras atrás 
dos arbustos. 

– Sonya, vens uivar à muralha connosco? - perguntou Jani, o mais velho dos cinco miúdos. 

– Vocês vão uivar agora? 

– Vamos, e para hoje planeámos uma partida extra para os guardas: vamos apagar as tochas. - 
respondeu um menino mais novo, excitado. Era o único que tinha cabelo claro e bochechas 
rechonchudas. 

Sonya riu-se a imaginar como os guardas entrariam em pânico. A partida daria que falar no dia 
seguinte. Aqueles malditos lobos! Ainda bem que temos a muralha. - conseguia já ouvir o velho 



3 

Majad a resmungar, satisfeito consigo mesmo. Se soubesse que eram apenas miúdos... 

– Chhht. Fala mais baixo Tiemet. - rosnou Jani – E então Sonya, é esta noite que vens 
finalmente connosco? 

– Tenho de ver se consigo sair. 

– Sim ou não Sonya? 

– Vou tentar. 

– És uma medrosa. Até parece que acreditas mesmo nessas histórias dos velhos. - troçou Jani. 

– Não é verdade! - disse Sonya. 

– Está bem, está... Vamos mas é andando pessoal. 

– Se puderes vir, o ponto de encontro é atrás do Velho Moinho. - disse Tiemet, antes de 
desaparecerem no escuro. 

 

A menina tinha medo de ser apanhada pelo avô e deitou-se outra vez. Mas estava tão irrequieta que 
não conseguia dormir. Devagar, saiu do quarto e desceu as escadas em bicos de pés. 

Majad adormecera no grande cadeirão que ficava ao lado da porta de entrada. Embora ressonasse, 
Sonya não teve coragem de se aproximar e abrir a porta mesmo por baixo do seu nariz. 

Em vez disso, contentou-se em pegar no grande livro de família e sentou-se junto à lareira. Passou 
os dedos pelas páginas, a olhar para as imagens de pastores e caçadores, de ovelhas, de caribus, de 
florestas e montanhas, de uma muralha alta com tochas alaranjadas, de lobos e de neve. Imagens 
que conhecia bem, mas que ainda a fascinavam e que pareciam dançar à luz do fogo oscilante, que 
quase as lambia. Até que adormeceu. Sonhou que abria o grande portão da muralha e corria por 
prados verdes cheios de flores até chegar ao mar de que falavam as lendas, mas lá... lá a areia 
escorregava e ela começou a cair pelas dunas abaixo e não conseguia parar. De repente acordou. 

Sentiu um calor intenso e um cheiro áspero que fazia doer as narinas. Sonya gritou e levantou-se de 
um salto. O livro jazia no chão. E ardia. Ela pisou-o, até que apagou o fogo. Com olhinhos abertos 
de pavor, a menina fitou as réstias negras e fumegantes do tesouro da família. Majad roncou. A 
menina correu escadas acima. 

Fechou a porta do quarto. Instantes depois ouviu os berros do avô. Não sabia se eram gritos de 
mágoa ou de fúria, mas soavam tão alto, que parecia que ele já estava junto à porta. O coração da 
menina queria saltar-lhe do peito. 

– Sonya - rugiu o avô e os degraus de madeira rangeram debaixo das suas grandes botas. 

 

A rapariga olhou em volta, assustada. Vestiu um casaco e abriu a janela. Nunca saltara daquela 
altura. 

– Sonya! 

A menina pulou. 

Ao aterrar num montículo de caruma os joelhos doeram-lhe, o peito comprimiu-se e por um 
momento ficou sem ar. Mas não partiu nada. Levantou-se e correu. 

Correu, correu, correu. Bosque adentro até deixar de ouvir os gritos do avô a chamar por ela e até 
deixar de ver a luz da aldeia. 

Quando parou, percebeu que estava tão nervosa que tinha perdido a orientação. Olhou em volta, 
mas não sabia de onde viera. A noite estava densa, as árvores rangiam com o vento. Fazia frio e 
começara a nevar. Minúsculos flocos de neve caíam devagarinho e derretiam na sua pele. 
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Assim perdida na floresta, de um momento para o outro, o avô já não lhe metia tanto medo. 

Só queria sair da escuridão e voltar à aldeia. 

Sonya andou durante algum tempo. Caminhava cada vez com mais pressa, tropeçando em ramos, 
pedras e raízes e olhava constantemente por cima do ombro, com medo de que algo a seguisse. 
Passado um bocado já tremia de frio, ainda não via a luz da aldeia e o chão negro da floresta 
começava a vestir-se com um manto cinzento de neve. Com a neve seria ainda mais difícil encontrar 
o caminho. 

À sua direita ouviu um ruído. Estacou e olhou. No escuro viu algo mexer-se. O pequeno coração 
começou a dar pulos dentro da caixinha que era o seu peito. Distinguiu a estatura alta, as pernas 
finas, as hastes. Parecia fitá-la de volta. Um rajada de vento fez as ramadas gemer e o veado 
estremeceu e pulou pela vegetação, afastando-se. 

– Como é que eu encontro o caminho para casa? - murmurou, mas nem o vento gélido a 
escutava. Estava quase a chorar. 

Quando deu meia volta, a menina avistou uma luz fraquinha a brilhar para lá dos troncos das 
árvores no topo da colina à sua frente. 

– A aldeia! Vila Verde está próxima. 

Andava com mais e mais pressa, ansiosa por deixar a escuridão do bosque noturno e os seus perigos. 
Pois dizia-se que lá haviam coisas bem mais sinistras do que veados. Subiu a colina, sem se 
importar com os arranhões que os arbustos lhe faziam na cara e a forma como lhe despenteavam o 
cabelo. Só queria chegar a casa. Quando atingiu o topo, a luminosidade parecia ter mudado de sítio. 
Ficava mais à direita. Como é que é possível, pensou. 

Sonya olhou com cuidado durante algum tempo. Não era a aldeia de Vale Verde. Era uma 
nuvenzinha que pairava por entre os pinheiros. A menina aproximou-se fascinada: era a primeira 
vez que via pirilampos. 

– Olá amigos. - cumprimentou ela. 

Ouvia as vozinhas deles, a falarem uns com os outros, mas não obteve resposta. 

– Olá amigos. Eu estou perdida. Podem ajudar-me? 

As vozinhas calaram-se. Uma das luzinhas deixou a nuvem e aproximou-se do seu rosto. 

– Olá grandalhona. Sabias que és a primeira da tua espécie que fala connosco? 

– E vocês são os primeiros pirilampos que eu vejo. Que bonitas são as vossas luzinhas. 

– Achas mesmo? - disse um dos outros, destacando-se um pouco do grupo - Obrigado. 

– E ainda não viste nada, no verão somos muito mais luminosos. Mas o que estás tu a fazer 
aqui a meio da noite? 

– Eu fugi de casa e agora estou perdida. - a menina mordeu o lábio - Vocês sabem qual é o 
caminho para Vale Verde? 

– O que é Vale Verde? 

– A aldeia onde eu vivo. 

– A imensa colmeia dos homens? Talvez saibamos como lá chegar. 

O pirilampo e os seus companheiros decidiram ajudar a menina. Conduziram-na montanha acima ao 
longo de um riacho. Assim iria ter ao Grande Rochedo. De lá poderia avistar a aldeia e seguir um 
caminho que levava diretamente a Vale Verde. Era um desvio longo, no entanto uma vez no Grande 
Rochedo não havia como enganar. 

A subida foi cansativa, mas ajudou Sonya a aquecer um pouco. 
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Quando chegou ao Grande Rochedo viu que os pirilampos tinham dito a verdade: dalí avistava as 
luzes da aldeia em baixo no vale, não muito longe. 

– Nós temos de ir procurar um abrigo grandalhona. Não somos feitos para este frio. Boa sorte. 

– Obrigada pequenotes! 

Sonya também não queria perder tempo. Avançou com cuidado para a berma do rochedo. Apesar do 
medo, do cansaço e do frio, era bonito ver Vale Verde à noite daquele ponto alto. 

Havia mais movimento do que o normal. Especialmente do lado oposto da aldeia, junto à muralha, 
onde os guardas corriam de um lado para o outro. Ouviu os uivos distantes dos seus amigos. Riu-se 
e perguntou-se como é que as pessoas podiam acreditar que fossem lobos. Depois uma das tochas 
da muralha apagou-se e depois outra. E o alarido aumentou. Diana viu algumas figurinhas correrem 
perto das sombras do Velho Moinho. Mais um uivo despertou da noite. Parecia-lhe ser o uivo de 
Jani, que não dava tréguas aos guardas. Depois ouviu-se um outro uivo um pouco mais distante. 

Era um uivo diferente. Era o tipo de uivo que se ouvia às vezes do cimo das montanhas que 
rodeavam o vale. Soava ao mesmo tempo triste e sinistro. Sonya arrepiou-se. O vento empurrou as 
nuvens. Estava lua cheia e a sua luz pálida brilhou sobre as montanhas e a aldeia. O uivo prolongou-
se durante algum tempo, como se quem uivasse quisesse inundar a noite. Quando cessou nem uma 
coruja ousou piar. Na muralha todos se tinham calado e parado para escutar. 

De súbito um outro uivo irrompeu do silênsio. Sonya guinchou. Soara atrás de si, vindo do Grande 
Rochedo. Deu meia volta e viu um grande fantasma branco numa rocha próxima. Esticava o 
pescoço e apontava o focinho para a lua, a uivar. Mas ao aperceber-se da menina, parou de repente. 

 

Por um longo momento, o fantasma olhou para ela. Então, desceu da rocha e aproximou-se com a 
cabeça rasa e as orelhas inclinadas para trás. Sonya recuou passo após passo. Quando olhou para 
trás viu que alcançara e beira e estava prestes a cair do Grande Rochedo. O fantasma afinal era um 
um lobo branco muito grande. 

– Por favor, não me comas! 

O lobo parou a três passos à sua frente e Sonya já se preparava para arriscar e saltar para o vazio. 
Fitava-a em silêncio e então, para sua surpresa, falou: 

– Achas mesmo que eu te ia comer? Se eu andasse para aí a comer meninas pequeninas como 
tu, os humanos odiavam-me ainda mais. 

Sonya era uma menina muuuiiiito curiosa e por um momento teve mais curiosidade do que medo. 

– Mas tu és o lobo que ficou no vale, o Arak. Dizem que estás sempre à espera de uma 
oportunidade para comer alguém. 

– Que disparate! - rosnou o lobo, arreganhando os dentes e Diana quase recuou mais um passo, 
que teria sido fatal. - Nunca na minha longa vida eu ataquei um humano. A minha vida já é difícil 
como é... 

Aiata virou-lhe as costas e começou a andar em direção à sua rocha. 

– E o meu nome não é Arak, que nome tão feio. - disse, sem olhar para trás – Eu sou Aiata, a 
Velha. 

À luz da lua Sonya viu que apesar de grande, Aiata era muito magra, viam-se as costelas. Devia 
estar esfomeada. A menina tinha medo, mas estava tão fascinada pela loba, que a seguiu com 
timidez. 

 

– Então porque é que ficaste aqui? Não foi para nos atormentar? 
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O lobo voltou a olhar a menina e a arreganhar os dentes. 

– Mais um disparate das vossas línguas falsas. Se voltares a dizer uma coisa dessas atiro-te do 
rochedo. - parecia que não ia dizer mais nada, mas depois acrescentou – Há muitos invernos, os 
humanos correram com a minha família, mas eu estava a descansar no covil porque estava ferida e 
fiquei para trás. E antes que percebesse o que se passava, vocês construíram aquela coisa horrível 
com árvores mortas e eu fiquei presa neste maldito vale sem os meus filhos e sem nada para caçar. 

Sonya olhou em silêncio a loba branca subir para a rocha. Estava estupefacta. E tinha muitas 
perguntas. 

– Tu tens filhos? 

– Dez. Sou a matriarca do nosso clã. 

– Dez filhos? - espantou-se a menina – E há quanto tempo não os vês? 

– Que pergunta estúpida. - a loba rosnou - Desde que vocês abateram todas as árvores adiante 
para construir aquela barreira. 

– Mas isso foi logo a seguir ao Inverno Branco! Portanto há mais de sete anos... 

A loba não respondeu. Olhava fixamente para a encosta. Sonya olhou também e viu a luz das tochas 
a moverem-se na floresta perto das traseiras da sua casa. O avô Majad devia ter chamado os 
vizinhos para o ajudarem na busca. 

– Vai criança. Volta para casa antes que os humanos pensem que te devorei e voltem a pegar 
nas lanças. 

A loba apontou com o focinho e Sonya avistou o caminho que partia da margem do Grande 
Rochedo e ia dar à aldeia. Nesse momento voltaram a ouvir uivos distantes. Aiata uivou tão alto em 
resposta, que Sonya deu um salto de susto. 

– Quem é que está a uivar do outro lado? 

– São os meus filhos. 

– Os teus filhos? 

– Sim. - respondeu a loba e a sua voz tremia de emoção. 

– E o que é que dizem? 

– Estão a passar nestas terras enquanto seguem as manadas de caribus, mas ao alvorecer têm 
de prosseguir caminho para Sul. 

– E quando é que podes voltar a falar com eles? 

– No próximo inverno, quando as manadas voltarem. Vai criança, volta para a tua própria 
alcateia. 

Sonya afastou-se de cabeça baixa. À beira do rochedo voltou-se para ver Aiata uma última vez. 
Permanecia sentada, olhando por cima do vale, para as montanhas distantes. A menina preparava-se 
para gritar adeus, mas Aiata uivou de repente tão alto, que a pequena se assustou e desatou a correr 
pelo caminho abaixo. 

Enquanto caminhava, não conseguia parar de pensar na loba e na sua história, uma história  triste. 
Através das densas copas dos pinheiros conseguia ouvir os uivos claros de Aiata e os uivos 
longínquos dos seus filhos, a responder. 

Se os meus pais estivessem do outro lado do muro e eu não pudesse sair ficava muito triste. E muito 
zangada. Mas os meus pais já não estão vivos. 

Sonya parou. Limpou as lágrimas e o nariz com a manga do casaco. 

Em vez de continuar em frente, deu meia volta e tornou a correr para o Grande Rochedo. 
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Quando lá chegou, parou em frente à rocha a ofegar. Aaita ainda lá estava, quieta a olhar na mesma 
direção. A menina perguntou-se se ela ficava ali toda a noite, todas as noites. 

– Aiata? 

A loba não respondeu. 

– Talvez eu te consiga ajudar a passar para o outro lado do muro. 

Aiata fitou longamente a menina em silêncio. Só se via um dos seus olhos, verde e brilhante. As 
nuvens voltaram a cobrir a lua e o vale escureceu. O olho desapareceu. 

– Juras que não é uma armadilha? 

A menina anuiu. 

– Juras pela tua alcateia? 

– Juro. 

 

As duas correram pelo caminho que levava à aldeia, mas antes de a alcançarem fizeram um desvio. 
Passado pouco tempo estavam em frente a umas ruínas que ficavam perto do muro. Chamavam 
àquele lugar o Velho Moinho. 

– Há uma portinhola ali à frente. - disse Sonya – Fica aqui. Eu vou procurar os meus amigos. 
Talvez eles possam distrair os guardas para nós podermos sair. 

– Não te demores. - rosnou Aiata, olhando em volta e farejando o ar inquieta. 

Ela é uma loba e é grande, mas está com medo, percebeu a menina. 

Sonya avançou até às ruínas. Pouco depois apareceu um grupo de cinco miúdos. 

– Jani! - chamou Sonya. 

– Olha, olha! 

Ela não perdeu tempo e explicou-lhes o seu plano: eles que distraíssem os guardas a uivar e a atirar 
paus e pedras contra o muro ali ao lado. Enquanto isso ela abria a portinhola para Aiata sair. Em 
princípio dentro de poucos minutos o assunto estaria resolvido para sempre. Aiata voltaria à sua 
alcateia e as pessoas de Vale Verde deixariam de ter razões para temer a noite. 

Os miúdos ouviram em silêncio. Quando a menina acabou de falar, Jani começou a rir. Todos eles 
gozaram com ela. Pensavam, enfim, que a rapariga tinha ficado meio maluca. Como ninguém lhe 
deu ouvidos, Sonya chamou no escuro: 

– Aiata, podes vir. 

Nada aconteceu. Jani preparava-se para dar meia volta, mas então um enorme lobo branco apareceu 
por detrás de uma parede desabada. Jani e os outros entraram em pânico. 

– Não se preocupem, ela não nos faz mal. - garantiu Sonya, tentando acalmá-los a todo o custo. 
Não podiam fazer barulho. - Aiata só quer sair para o outro lado, para ir ter com a sua família. E eu 
quero ajudá-la. Vocês alinham? 

No decorrer de alguns minutos e muitas explicações, os miúdos foram-se aproximando. No fim 
concordaram ajudá-la e puseram o plano em prática. 

Fizeram um grande estardalhaço, atirando pedras contra a muralha e uivando com toda a força ao 
longo do muro. O guarda que patrulhava aquela zona correu atrás deles. Tinham pouco tempo para 
escapar, por isso apressaram-se a alcançar a portinhola. 

Era velha e pequena, mas grande o suficiente para um lobo passar. No entanto, quando Sonya a quis 
abrir, viu que estava fechada a cadeado. Tentou quebrá-lo com uma pedra. Bateu uma e outra vez, 
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mas o metal era demasiado resistente. 

– Então? - disse Jani, zangado, quando os miúdos voltaram ao Velho Moinho e encontraram lá 
a menina e a loba. 

– Esta portinhola está bloqueada, não dá para sair por aqui. - respondeu Sonya, desanimada. 

Fez-se silêncio. Nas imediações ouviam-se os resmungos do guarda. Não era sensato ficarem ali. 
Um dos rapazes disse que só havia uma alternativa: tinham de tentar pela entrada principal. Mesmo 
que isso envolvesse atravessar a praça do mercado da aldeia. 

 

 

O grupo estava escondido atrás dos estábulos e olhava para o grande portão, que ficava do outro 
lado da praça do mercado. 

– Não há mesmo outra alternativa? - lamentou-se Sonya. 

– Podemos tentar ver amanhã – começou Jani. 

– Não. - interrompeu a menina. Olhou para a loba. Tinha a cauda baixa, quase entre as pernas. 
Parecia mais pequena e mais velha. As ruas, os rapazes, os guardas, as tochas, as casas: era tudo um 
mundo estranho para ela. Olhava fixamente o guarda que vigiava o portão para as tochas da 
muralha. Talvez a lembrassem do que acontecera no Inverno Branco, quando os lobos tinham sido 
perseguidos com lanças e tochas – Não, ela tem de sair hoje, senão talvez já não vá a tempo de se 
juntar à sua família. 

– Mas como é que tiramos o homem dali... - murmurou Jani, olhando para o guarda. - Ele tem 
ordens para não sair do lugar. Não serve de nada atirar paus e uivar como fizemos há pouco. 

– Tenho uma ideia. - disse Temiet. 

O menino explicou-lhes com um entusiasmo nervoso. 

– Nós não podemos incendiar o monte de palha! - disse a irmã de Temiet. 

– Mas se incendiássemos, o guarda tinha de vir a correr. - apontou Sonya. 

– Não pode correr o risco do fogo se alastrar e devorar a aldeia. 

Era o seu único plano. Sonya e Aiata deram a volta ao estábulo e ali esperaram. Viram Jani, que era 
o que corria mais rápido, trepar à muralha, roubar uma das tochas e correr em direção ao monte de 
palha. 

– Hei! - gritou o guarda – Hei para já aí! 

Mas o rapaz não parou de correr. 

– Jani és tu? Para já aí, olha que... Mas que raio, não, não, não! 

O monte de palha pegou fogo e as labaredas deflagraram instantaneamente. O guarda correu a gritar: 
Fogo! Fogo! Acudam! Fogo! 

Sonya olhou para o portão. Com azar dentro de instantes os habitantes saíam das suas casas. Era 
agora ou nunca. A menina sentiu-se mais pequena e nova que nunca. As suas pernas tremiam. Aiata 
também tremia. 

– Juras que não é uma armadilha? - perguntou a loba, olhando de orelhas baixas para a palha 
em fogo. 

– Juro. Vamos! - disse a menina baixinho e desatou a correr, seguida de perto pela loba. 

O mundo tremia a cada passo, mas para seu espanto o guarda estava demasiado ocupado e não se 
apercebeu da sua presença. Nada se entrepunha entre elas e o portão, já a menos de vinte metros de 
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distância. 

– Sonya! - gritou uma voz aflita. - Sonya! 

Ela não devia ter parado. 

Mas parou. 

Virou-se e viu o avô a correr atrás delas, de arco numa mão e tocha na outra, uma tocha que era a 
única luz na praça. Então também ele parou. Só agora via a loba e olhava para ela embasbacado. 
Deixou cair a tocha no chão, pegou numa flecha, esticou a corda do arco e apontou para Aiata. 

– Não, espera! - gritou a menina, mas já a flecha voava. Aiata conseguiu escapar por pouco, 
mas Majad aproximava-se e já tinha uma segunda flecha preparada. 

– Não! - gritou Sonya e pôs-se em frente da loba. 

– Sai da frente rapariga. - disse Majad. 

– Por favor vô, tem calma. 

– Tu juraste que não era uma armadilha. - ouviu Aiata rosnar baixinho atrás de si. 

– Sonya sai da frente. Ela está aqui, ela está aqui. - gritou o homem. E várias pessoas, algumas 
delas munidas de lanças e tochas acorreram e formaram um círculo à volta deles. 

– Tu juraste menina. - repetiu a loba, rosnando agora mais alto. 

– Sonya afasta-te dela. 

– CALEM-SE OS DOIS! 

 

Fez-se silêncio. Menina e loba encontravam-se cercadas. Só havia uma maneira dos habitantes não 
trespassarem Aiata com as lanças: Sonya abraçou-se a ela. 

– Não é uma armadilha eu juro. - sussurrou-lhe. 

– Sonya, com quem estás a falar? O que estás a dizer? - disse Majad, que, como a maioria dos 
adultos, não conseguia falar com os animais. 

Sem largar a loba, a menina tentou explicar a situação. 

– Então este é o Arak. Finalmente apanhámos-te. - clamou Majad, cheio de ódio. 

– Não, ela não se chama Arak. Chama-se Aiata e nunca uivou para nos meter medo. O tempo 
todo só queria falar com os seus filhos. 

– O lobo enfeitiçou a menina. - disse um dos homens que as cercavam. 

– Ela pode parecer mansinha. - disse uma mulher – Mas não vês que essa não é a sua 
verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza é cruel e sangrenta, tal como essas bestas mostraram 
no Grande Inverno. 

Sonya não sabia o que dizer. 

– Traduz o que eles dizem criança. - disse Aiata. Sonya assim fez. A loba escutou e depois 
disse à menina o que transmitir. 

Sonya ergueu a voz, anunciando as palavras da loba: 

– Vocês dizem que a forma como os lobos agiram naquele inverno é a sua verdadeira natureza. 
E qual é a vossa verdadeira natureza? 

– O quê? 

– O que queres dizer Sonya? - interviu Majad – Nós somos pessoas. E boas pessoas. Só 
queremos viver em paz. 
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A menina consultou a loba e voltou a dizer em voz alta. 

– Os lobos também querem viver com as suas famílias em paz. Se acham que no Grande 
Inverno eles mostraram a sua verdadeira natureza ao atacarem as ovelhas, então as pessoas também 
mostraram a sua verdadeira natureza ao caçá-los e matá-los. 

– Isso é diferente. - irritou-se Majad. - Eles atacaram primeiro. 

– Não me digam que vocês acreditam mesmo que ela está a falar com a loba? - gritou uma 
mulher. 

– Está sim! - disse Jani e os meninos abriram caminho aos encontrões e entraram no círculo, 
pondo-se em roda da menina e da loba. - E a Sonya tem razão: deixem-na sair do vale. 

Toda a gente desatou a falar ao mesmo tempo. Gritavam a Aiata e aos miúdos, enquanto os 
tentavam  tirar da roda, para conseguirem chegar à loba. Então um uivo soou, do outro lado da 
muralha. E um uivo soou do centro da roda. Fez-se silêncio. Sonya voltou a falar em nome da loba: 

– Por favor, escutem: o Grande Inverno foi uma grande tragédia para todos nós. Mas o que 
aconteceu nesses dias é só uma pequena parte de nós. Vocês humanos não me querem aqui e eu não 
quero estar aqui. Façamos um acordo: vocês deixam-me sair para que me possa juntar à minha 
família, que já não vejo há sete invernos. Em troca eu faço uma jura, que jamais a minha alcateia 
fará mal a um humano ou aos seus rebanhos. - Sonya fez uma pausa - Avô, eu também quero dizer 
uma coisa. Por favor, ouve. Foi tudo um mal-entendido. Durante todos estes anos pensávamos que o 
lobo era uma maldição e que uivava para nos atormentar. Mas era o contrário: era uma loba sozinha 
e triste e a única coisa que ela queria, era falar com a família, porque tinha saudades deles. E por 
causa desse mal-entendido, há anos que ninguém entra e ninguém sai. E nós vivemos com medo do 
que está no vale e mais medo ainda do que está lá fora e ninguém entra e ninguém sai. Por favor, 
aceita a jura da Aiata. Deixa-a sair. 

Sonya olhava fixamente para Majad. Mas não era a única. Os miúdos fitavam-no na esperança que 
ele compreendesse. Os outros habitantes fixavam-no à espera que ele pusesse a miúda na ordem. 

O homem estremeceu. Da forma como a loba olhava para ele parecia que também ela sabia o que se 
passava e aguardava uma resposta. 

– Uma jura? - disse ele. 

Então a loba aproximou-se dele. Teve sorte: estavam todos tão pasmados que ninguém a atacou. 
Parou em frente ao homem e, para seu espanto, levantou uma pata. 

– Vô, tens de jurar que a deixas sair em paz. - disse Sonya. 

Meio embasbacado, o homem baixou-se em frente a Aiata e agarrou na pata com a mão. Então ela 
uivou um uivo que nunca se ouvira, baixinho e alegre. Sonya e as cinco crianças aproveitaram e 
abriram caminho entre a multidão até chegarem à muralha. Jani, que era alto o suficiente, abriu o 
portão. Um portão que nunca fora aberto de noite. 

Do outro lado a escuridão era densa. A loba aproximou-se, mas hesitou. Parou em frente a Sonya e 
disse: 

– Obrigada. 

– Vou ter saudades tuas. Espero que um dia eu também possa ir ao outro lado. 

A loba uivou e aguardou a resposta. 

– A minha alcateia está próxima. 

Aiata avançou. A escuridão começou logo a agarrar-se ao seu pelo branco. Mas ela parou uns 
metros mais à frente e olhou para trás. 

– Esta é uma noite especial. Uma noite em que decidimos viver em paz. Em que decidimos 
confiar nos outros em vez de confiar no medo. Tudo graças a ti e aos teus amigos. Eu conheci a tua 
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alcateia, se quiseres vem conhecer a minha. 

A menina não soube o que dizer. Sair para o outro lado? De noite? Ao encontro de uma alcateia de 
lobos selvagens? 

– O que dizes? - insistiu a loba. 

Sonya não pensou, apenas agiu e deu um passo em frente. 

– Sonya! - rugiu Majad. 

Ela explicou-lhe. Ou pelo menos tentou. 

Para sua surpresa o avô não se opôs. Disse apenas que só iam, se fossem todos juntos. 

– Sem as tochas. - disse Aiata. 

Avô e neta estavam de pé lado a lado. Ambos hesitavam em dar mais um passo. Do outro lado 
estava um mundo imenso e escuro. Havia mais de sete anos que Majad não deixara a aldeia. Sonya, 
por seu lado, nem sequer subira ao muro para espreitar para o outro lado. Como tinham medo, 
deram as mãos. Sonya deu um passo, puxando o avô. Os dois seguiram a loba. Atrás, muito 
timidamente ouviam os passos de Jani, Temiet, das outras três crianças e dos restantes habitantes de 
Vale Verde.   

Olhos brilharam na escuridão, pelo menos sete pares, e de súbito desataram a correr. Majad e Sonya 
estremeceram, mas os lobos corriam de alegria. Por uns minutos, a lua voltou a aparecer. Aiata e a 
sua família juntaram-se, brincaram, lamberam-se, rebolaram. 

Então a loba aproximou-se. 

– Sonya, estes são os meus bisnetos. - disse feliz. 

A menina deu mais um passinho e três pequenos lobinhos, um negro, um branco e um cinzento, 
vieram a correr e saltaram-lhe para cima, derrubando-a e lambendo-lhe a cara toda enquanto ela se 
ria. 

Depois de brincarem um pouco os outros lobos afastaram-se. 

– Diz adeus à tua alcateia por mim. - disse Aiata. Aproximou-se de Sonya e lambeu-lhe o rosto. 

A menina abraçou-a e perguntou-lhe se alguma vez a voltaria a ver. 

– Daqui a um ano, quando nos ouvires uivar em frente à muralha ao nascer do sol, abre o 
portão, vem ter connosco e eu mostro-te o mundo para lá de Vale Verde. 

A loba lambeu a menina mais uma vez e afastou-se. Era um pontinho branco na escuridão que 
depressa se tornou mais e mais pequeno, até que desapareceu. 

A menina suspirou. Perguntou-se se a voltaria a ver no ano seguinte e perguntou-se se teria mesmo 
de abrir um portão, ou se as coisas mudariam e já não haveria um muro. 
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