


Para a minha mãe,

K. M. Drabble,

Que me ofereceu Asgard e os Deuses.



U m a  N o t a  s o b r e  o s  N o m e s

Esta história foi composta a partir de muitas histórias em muitas 
línguas — islandês, alemão e outras. Nos mitos, os nomes das 
pessoas variam de narrativa para narrativa. Iduna e Idun são a 
mesma pessoa. Jørmungandr, ou Jörmungander, pode ser escrito 
de muitas outras maneiras. Prefiro usar várias grafias em vez de  
tentar chegar a uma coerência artificial. Os mitos mudam na mente, 
dependendo da forma como são contados — não existe uma versão 
integralmente correta.



A caçada selvagem de Wodan
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U m a  C r I a N Ç a  m a G r a  
e m  t e m P o  D e  G U e r r a

H
avia uma criança magra que tinha três anos quando a guerra 
mundial começou. A criança conseguia lembrar ‑se, embora 
muito vagamente, do tempo de antes da guerra, um tempo 

em que, conforme a mãe lhe contava com frequência, o mel e 
as natas e os ovos abundavam. Era uma criança magra, débil  
e ossuda, fazendo lembrar um tritão, com cabelo fino que parecia 
fumo iluminado pelo sol. Os familiares mais velhos diziam ‑lhe 
que não fizesse isto, que evitasse aquilo, porque «estavam em 
guerra». A vida era um estado no qual decorria uma guerra.  
No entanto, por ironia do destino, é possível que a criança ape‑ 
nas tenha sobrevivido porque a sua família trocara o ar sulfuroso 
de uma cidade siderúrgica, repleta de chaminés fumegantes,  
por uma cidade de província sem interesse para os bombardeiros 
inimigos. E, assim, ela pôde crescer no paraíso corriqueiro do 
campo inglês. Aos cinco anos, ia a pé para a escola, duas milhas 
através de prados cobertos de prímulas, botões ‑de ‑ouro, marga‑
ridas e ervilhaca, ladeados por sebes floridas e depois carregadas 
de bagas, por abrunheiros, espinheiros, roseiras bravas, e pelo 
estranho freixo com os seus botões fuliginosos. A mãe, quando 
estes apareciam, dizia sempre: «Negros como botões de freixo no 
início de março.» O destino da mãe também tinha algo de irónico.  
Uma vez que estavam em guerra, era ‑lhe legalmente permitido 
viver da sua mente, dando aulas a meninos inteligentes, algo 
que, antes da guerra, fora proibido às mulheres casadas. A criança  
magra aprendeu a ler muito cedo. A mãe era mais natural, e mais 
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afável, quando se tratava de letras agrupadas na página. O pai 
estava longe. Estava no ar, na guerra, em África, na Grécia, em 
Roma, num mundo que apenas existia nos livros. Ela lembrava‑
‑se dele. Tinha cabelo ruivo dourado e olhos azuis cristalinos, 
como um deus.

A criança magra sabia, e não sabia que sabia, que os mais  
velhos viviam no medo provisório da destruição iminente. 
Confrontavam ‑se com o fim do mundo que conheciam. O mundo 
do campo inglês não acabara, como acontecera com muitos 
outros, não fora devastado nem reduzido a um lamaçal pelos 
exércitos. Mas o medo era constante, ainda que ninguém falasse 
dele com a criança magra. No mais fundo de si, ela sabia que o 
brilhante pai jamais regressaria a casa. No final de cada ano,  
a família bebia sidra e brindava ao seu regresso em segurança. 
A criança magra sentia um desespero que não sabia que sentia.



Yggdrasil, o Freixo
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o  F I m  D o  m U N D o

O Início

A 
criança magra pensava menos (ou assim parece agora) no 
lugar de onde viera e mais sobre esta velha questão: porque 
é que existe algo em vez de nada? Devorava histórias com 

grande avidez, fileiras de marcas negras no fundo branco que se 
convertiam em montanhas e árvores, estrelas, luas e sóis, dragões, 
anões e florestas com lobos, raposas e o escuro misterioso. Além 
disso, contava as suas próprias histórias ao caminhar pelos cam‑
pos, histórias de cavaleiros destemidos e pântanos profundos, 
de seres bondosos e bruxas malvadas.

A certa altura, quando já era um pouco mais velha, descobriu 
Asgard e os Deuses1. Tratava ‑se de um volume compacto, encader‑
nado a verde, com uma imagem intrigante e impetuosa na capa, 
a da Caçada Selvagem de Ódin, cujos cavaleiros irrompiam por um 
céu nublado entre descargas de raios enquanto eram observados, 
a partir da entrada de uma caverna subterrânea escura, por 
um anão com um capuz na cabeça e uma expressão assustada.  
O livro estava repleto de enigmáticas gravuras de metal, bastante 
pormenorizadas, de lobos e águas revoltas, aparições e mulheres 
a flutuar. Era um livro académico e, na verdade, tinha sido usado 

1 No original, Asgard and the Gods. Visto tratar ‑se de uma obra várias vezes refe‑
rida ao longo do texto e não existir ainda uma edição deste livro em português, 
optou ‑se pela tradução literal do título. [N. T.]
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pela mãe como apoio para os exames de Islandês Antigo e Nórdico 
Primitivo. Era, porém, alemão. Fora adaptado da obra do Dr. W. 
Wägner. A criança magra estava acostumada a ler os livros do prin‑ 
cípio ao fim. Começou pela introdução, sobre o resgate do «velho 
mundo germânico, com os seus segredos e maravilhas […]». 
Ficou desconcertada com a imagem dos alemães. Já sonhara 
com a existência de alemães debaixo da sua cama que, depois de 
atirarem os seus pais para um poço verde num bosque escuro, 
lhe serravam os pés da cama para a apanharem e destruírem. 
Quem seriam estes velhos alemães, por contraposição com os lá 
de cima, que agora distribuíam a morte a partir do céu noturno?

No livro também se referia que estas histórias pertenciam 
aos povos «nórdicos», noruegueses, dinamarqueses e islan‑ 
deses. A criança magra era, em Inglaterra, uma habitante do Norte.  
A família viera de uma terra invadida e colonizada por vikings. 
Estas histórias eram as dela. O livro transformou ‑se numa paixão.

Lia principalmente de noite, com uma lanterna escondida 
debaixo da roupa da cama ou empurrando o livro ao longo de uma 
abertura na porta do quarto até uma poça de luz fraca no sombrio 
patamar das escadas. O outro livro que ela lia e relia era O Caminho do 
Peregrino, de John Bunyan. Sentia nos ossos o fardo atroz carregado 
pelo Homem que se debatia no Lamaçal do Desalento, acompanhava 
as suas viagens através de terras selvagens e do Vale da Sombra, 
testemunhava os encontros com o Gigante Desespero e o demónio 
Apoliom. A mensagem e o sentido da narrativa de Bunyan pare‑
ciam ser claros. Não se podia dizer o mesmo de Asgard e os Deuses.  
Este livro era o relato de um mistério, de como um mundo surgira, 
fora ocupado por seres mágicos e poderosos e, depois, chegara ao 
fim. Um fim verdadeiro. O Fim.

Uma das ilustrações mostrava as Rochas de Riesengebirge. 
Um rio corria através de uma fenda, sobre a qual se erguiam 
altos ‑relevos em pedra com formas quase idênticas a cabeças 
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inexpressivas e braços parciais, elevados entre colunas salientes 
sem nenhuma semelhança com qualquer outra criatura viva. 
Uma encosta estava coberta por plantas pontiagudas cinzen‑
tas. Ao largo, seres humanos minúsculos como formigas, quase 
invisíveis, olhavam para cima. Algumas aparições de véus feitos 
de nuvens pendiam entre as formas e a criança que lia. E ela leu:

As lendas dos gigantes e dos dragões foram sendo desenvolvidas 
gradualmente, como todos os mitos. De início, os objetos natu‑
rais eram vistos como idênticos a estes seres estranhos; depois, 
as rochas e os abismos tornaram ‑se os seus lugares de residên‑
cia; e, por fim, passaram a ser considerados entidades distintas  
e obtiveram o seu próprio reino de Jotunheim.

A imagem gerou na criança um prazer intenso e estranho.  
Ela sabia, mas sem conseguir explicar, que o exato grau de infor‑
midade das rochas, ainda assim representadas ao pormenor, era o 
motivo de tal satisfação. Os olhos que liam precisavam de trabalhar 
para lhes dar vida, e assim fizeram, vezes sem conta, nunca repe‑
tindo a mesma vida, como o artista pretendera. A criança reparara 
já que um arbusto ou um tronco, vistos à distância no seu percurso 
pelos prados, podiam ser, por breves momentos, um cão agachado 
a rosnar, assim como um galho arrastado pelo chão podia ser 
uma cobra de olhos brilhantes e língua bifurcada em movimento.

Esta maneira de ver era proveniente do mesmo lugar de onde 
vinham os deuses e os gigantes.

Os gigantes de pedra faziam ‑na querer escrever.
Enchiam o mundo de energia e poder assustadores.
A criança via aqueles rostos informes, espiando ‑a, por trás 

do respirador da sua máscara de gás, durante as simulações  
dos ataques aéreos.

*
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Todas as quartas ‑feiras, os alunos da escola primária dirigiam‑
‑se à igreja local para aprenderem as Escrituras. O vigário era 
amável: a luz entrava por uma janela colorida sobre a sua cabeça.

Havia imagens e canções que retratavam um Jesus gentil, sim‑
ples e brando. Numa delas, Ele pregava numa clareira a um grupo 
de animais encantadores que O ouviam com atenção: coelhos,  
uma corça, um esquilo, uma pega. Os animais eram mais reais do 
que a figura divina ‑humana. A criança magra tentou identificar‑
‑se com a fotografia, mas não conseguiu.

Os alunos da escola primária foram, então, ensinados a rezar. 
A criança magra intuiu o que seria a maldade ao sentir que as suas 
palavras eram sugadas para dentro de uma espécie de nuvem de 
algodão que compunha o nada.

Era uma criança racional, tanto quanto o podem ser as crian‑
ças. Não compreendia como um Deus tão bom, afável e bondoso 
como aquele a quem rezavam podia condenar a Terra inteira pelo 
seu carácter pecaminoso e decidira inundá ‑la, ou condenar o seu 
único Filho a uma morte repugnante em nome de toda a gente. 
Esta morte não parecia ter feito muito bem. Havia uma guerra a 
decorrer. Provavelmente, haveria sempre uma guerra a decorrer. 
Os combatentes do outro lado eram maus e não seriam salvos, 
ou talvez fossem humanos e estivessem feridos.

A criança magra pensava que estas histórias — a do ser simples 
e doce como o algodão, a do bárbaro sacrifício envolto em satis‑
fação maldosa — eram ambas invenções humanas, como a vida 
dos gigantes de Riesengebirge. Todavia, nenhum aspeto destas 
histórias a fazia querer escrever ou alimentava a sua imagina‑
ção. Pelo contrário, entorpeciam ‑na. Tentou pensar que podia ser 
má por ter estes pensamentos. Talvez fosse como a Ignorância,  
no livro O Caminho do Peregrino, que caíra no poço às portas  
do Céu. Tentou sentir ‑se má.

Mas a sua mente zarpou para longe, para onde se sentia viva.
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Conheço um freixo, chama ‑se Yggdrasil
É uma árvore de copa densa, humedecida por uma nuvem brilhante.

N
o princípio era a árvore. A bola de pedra rolava pelo vazio. 
Sob a crosta era o fogo. As rochas ferviam, os gases ebu‑
liam. Através da crosta, irrompiam bolhas. A água sal‑

gada e densa agarrava ‑se à bola que rolava. Dela escorria limo,  
e no limo as formas alteravam ‑se. Qualquer ponto de uma bola é  
o centro, e a árvore estava no centro. Mantinha o mundo unido, 
no ar, na terra, na luz, no escuro, na mente.

Era uma criatura enorme. Fincava as raízes ‑agulhas na 
espessa camada de matéria vegetal. Atrás das extremidades 
cegas vinham fios, cordas e cabos que sondavam, agarravam 
e procuravam. As suas três raízes estendiam ‑se sob prados e 
montanhas desde Midgard, a terra média, até Jotunheim, lar dos 
gigantes de gelo, aprofundando depois o percurso pela escuri‑ 
dão até alcançarem os vapores de Hel.

O tronco alto era formado por anéis de madeira compactados, 
um dentro do outro, pressionados para fora. Por dentro, no inte‑
rior da casca, havia feixes de tubos que levavam colunas de água 
aos ramos e à copa. A força da árvore dirigia o fluxo da água até 
às folhas, que se abriam à luz do Sol, e misturava a luz, a água,  
o ar e a terra para gerar nova matéria verde, agitando ‑se ao vento, 
sugando a chuva. A matéria verde alimentava ‑se da luz. À noite, 
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quando a luz desvanecia, a árvore devolvia ‑a, brilhando breve‑
mente ao crepúsculo como uma lâmpada fraca.

A árvore comia e era comida, alimentava e era alimentada.  
A sua vasta malha subterrânea de raízes estava infestada, envolta 
em filamentos de fungos que se alimentavam das raízes, abriam 
caminho até às próprias células e sugavam vida. Apenas oca‑
sionalmente estas viçosas criaturas ‑filamentos emergiam do 
chão da floresta, ou da casca da árvore, para darem origem a 
cogumelos comestíveis e venenosos, escarlates e coriáceos, com 
excrescências brancas, frágeis chapéus de pele clara, protube‑
râncias lenhosas em várias camadas sobre a casca. Ou então 
elevavam ‑se a partir dos seus próprios caules e transformavam‑
‑se em bexigas ‑de ‑lobo que explodiam e espalhavam os esporos 
como fumo. Alimentavam ‑se da árvore, mas também lhe leva‑ 
vam comida, finos pedaços que subiam na coluna de água.

Havia vermes, gordos como dedos ou delgados como cabelos, 
que arrastavam os focinhos embotados através da matéria vegetal, 
comiam raízes e excretavam o alimento das raízes. Os besouros 
viviam atarefados na casca, triturando e furando, reproduzindo‑
‑se e alimentando ‑se, ora reluzindo como se fossem de metal 
ora adquirindo tons castanhos como se fossem madeira morta.  
Os pica ‑paus perfuravam a casca e comiam as larvas gordas que 
comiam a árvore. Apareciam subitamente nos ramos, tingidos 
de verde e carmesim, preto, branco e escarlate. As aranhas, pen‑
duradas em seda, ligavam teias bem entrelaçadas às folhas e aos 
galhos, caçavam percevejos, borboletas, traças e grilos pomposos. 
As formigas reuniam ‑se em exércitos frenéticos ou criavam 
pulgões doces, acariciados por antenas delicadas. Formavam ‑se  
poças nas cavidades onde os ramos se bifurcavam; o musgo cres‑
cia; as rãs arborícolas de cores vivas nadavam nas poças, punham 
ovos frágeis e engoliam pequenos seres espiralados. Os pás‑ 
saros cantavam nas pontas dos galhos e construíam ninhos 
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de todos os tipos — taças de barro, bolsas peludas, conchas for‑ 
radas a feno —, escondidos nos buracos da casca. Toda a superfí‑
cie da árvore era raspada e varrida, furada e consumida, picada 
e esmagada.

Contavam ‑se histórias sobre outras criaturas pertencentes à 
comunidade que existia entre os galhos espalhados. No ponto mais 
alto, segundo parecia, empoleirava ‑se uma águia que cantava com 
indiferença perante o passado, o presente e o porvir. O nome desta 
águia era Hraesvelgr, «a que engole carne»; quando as suas asas 
batiam, os ventos sopravam e as tempestades uivavam. Entre os 
olhos desta ave enorme residia um belo falcão, Vedrfölnir. Os gran‑ 
des ramos eram lugar de pasto para alguns animais herbívoros:  
quatro veados, Daínn, Dvalinn, Dúneyrr e Duraþrór, e uma cabra, 
Heidrún, cujo úbere estava cheio de hidromel. Ratatöskr, «dente 
de broca», um esquilo preto muito ativo, corria apressado do topo  
à raiz e da raiz ao topo, transportando mensagens maliciosas 
da ave situada no ponto mais alto para o dragão negro vigilante,  
Nidhøggr, enrolado em torno das raízes e enlaçado a uma ninhada 
de vermes helicoidais. Nidhøggr roía as raízes, que se renovavam.

A árvore era imensa. Servia de suporte ou de sombra a gran‑ 
des salões e palácios. Era um mundo em si mesma.

Junto à sua base havia um poço escuro, imensurável, cujas 
águas negras, quando bebidas, concediam sabedoria, ou pelo 
menos discernimento. No rebordo do poço sentavam ‑se as Irmãs 
Fatais, as Norns, que talvez tivessem vindo de Jotunheim. Urd via  
o passado, Werdandi observava o presente e Skuld espreitava o 
futuro. O poço também se chamava Urd. As irmãs eram fian‑
deiras que entrelaçavam os fios do destino. Eram igualmente as 
jardineiras e guardiãs da Árvore. Regavam ‑na com a água negra 
do poço. Alimentavam ‑na com barro branco puro, aurr. E assim se 
degradava, ou enfraquecia, a cada momento. E também assim era  
sempre renovada.




