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Renshi ainda não conseguia acreditar.

Segurava o pergaminho, até então selado com o brasão de seu Senhor. Olhava para o sol,  
ainda tímido iluminando os pés das montanhas sem esquentá-las.

Sua esposa sequer havia acordado, tampouco seu filho.

Olhou novamente para o pergaminho, agora amarrotado em sua mão fechada. Lentamente, 
desenrolou-o e tentou desamassá-lo.

Afinal, independente de portar sandices ou más notícias, ainda era um texto de seu Senhor, 
abaixo na hierarquia apenas ao Campeão dos Garças.

E,  como  bom  membro  de  seu  clã,  Renshi  entendia  perfeitamente  a  importância  da 
hierarquia.

Enquanto deslizava o pergaminho de um lado para outro em sua coxa, alisando-o, Renshi leu 
suas palavras mais uma vez.
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“A Kakita Renshi, servo do Senhor de suas terras.

Meu caro, Renshi.
Venho pessoalmente convocá-lo a serviço, uma vez mais.

Um de nossos  irmãos encontra-se em problemas e  eu  não confiaria  esta tarefa a mais  
ninguém, excetuando-se talvez, o nosso próprio Campeão.

Espero que isto deixe claro a confiança que deposito em você, meu jovem.

À semana que passou, o igualmente jovem, mas incontáveis vezes menos prudente que você,  
Suchiro envolveu-se em uma contenda com um Guarda Real do clã dos Escorpiões, em terras dos  
próprios.

Sobre o que o tolo Suchiro fazia nas terras dos Escorpiões, ele prefere guardar para si.

O que você, Renshi, precisa saber é que os dois desentenderam-se e Suchiro, sentindo-se  
ofendido,  desafiou-o  a  um  duelo.  Aparentemente,  Suchiro  esperava  que  o  Senhor  do  soldado  
Escorpião não arriscasse perder seu guarda real.

O que Suchiro informou-me, ao retornar, foi que este guarda havia acabado de ser demitido  
do cargo tendo recebido ordens para permanecer vivo com sua vergonha. Ao que tudo indica, este  
duelo veio muito a calhar, pois, pensando como o Campeão dos Escorpiões,  não há realmente  
muito a perder.

Porém, nós Garças, temos muito a perder com esta contenda. Suchiro pode ser idiota e  
dispensável, mas uma derrota pública diminuiria nossa moral.

Estou cedendo tantas explicações apenas para,  novamente,  reforçar o quanto prezo sua  
pessoa e seus serviços, meu caro.

Sua  parte  nessa  disputa  será  tomar  o  lugar  de  Suchiro,  o  que  tenho  certeza  que  nos  
garantirá a vitória.

Você não precisa responder a esta carta. Apenas apresentar-se depois de amanhã em frente  
ao nosso Palácio Principal, morada de nosso Campeão.

Minhas estimas a você e sua jovem esposa.

Doji Anotsu.”
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Renshi tentava sempre conter suas emoções. Havia aprendido corretamente.
Não havia lugar para explosões em uma corte real, por exemplo. Tudo sempre tinha de ser 

resolvido diplomaticamente.

Até mesmo um duelo. Uma disputa até a morte de um dos dois. Ou dos dois.

Mas naquele momento, Renshi estava achando difícil se controlar. O pergaminho de seu 
Senhor estava novamente amassado em suas mãos.

Renshi serviu a seu clã como um soldado especial. Já havia sido enviado a Terras de outros 
clãs para tratar de acordos comerciais quebrados. Em outras ocasiões, havia cobrado favores de 
Senhores rivais, que por esquecimento ou simples atrevimento, tinham se colocado no caminho do 
comércio dos Garças.

Ele via-se quase como uma “garantia”. Uma cláusula extra e irrevogável dos contratos. Ele 
não viajava sozinho, mas raramente seguia com os mesmos companheiros.

Neste trabalho, apenas os melhores entre os mais fortes poderiam sobreviver.

Renshi  lutou  e  batalhou  dos  dezesseis  aos  vinte  e  oito  anos,  ganhando  o  direito  de  se 
“aposentar” doze anos antes do que a tradição comanda.

Benefícios de se fazer um trabalho tão arriscado. Ele imaginava o que teria a dizer sobre isso 
um membro do clã Caranguejo, que luta desde que entra na fase adulta até os fins de seus dias  
contra as ameaças das Terras Sombrias.

Mas agora, no ano em que faria trinta invernos, Renshi foi chamado novamente ao serviço. 
Teria de pegar sua espada e colocar seu pescoço em risco.

Mais uma vez, como todas as outras de seu passado, ele não tinha envolvimento nenhum 
com o caso.

Sua frustração era tão grande que, sentado na varanda de sua casa, aos pés das montanhas,  
Renshi sentia lágrimas queimarem seus olhos.

Quando ouviu movimento em casa, ele enxugou-os, guardou o pergaminho em suas vestes e 
entrou.

O primeiro cômodo que alguém veria caso o visitasse seria uma pequena sala, com uma 
mesa baixa ao centro, cercada por quatro grandes almofadas, azuis e brancas. Ao fundo, em um 
suporte, estava a armadura que havia sido do pai de Renshi.

Era uma armadura resistente, mas leve, o que a tornava perfeita para sua técnica de luta. 
Renshi parou em frente a ela, passando as mãos por suas ombreiras. Encontrou, com os dedos, a  
única imperfeição que possuía, exatamente na ombreira esquerda.

O único lugar onde ele já havia sido atingido.

– Está conferindo se esta serva fez um bom trabalho, patrão?



Renshi  sorriu,  mas  não  virou-se  para  a  voz  que  falava  da  porta.  Continuou  fingindo 
concentração em sua análise da armadura.

– Patrão, se esta serva tiver esquecido de limpar alguma parte, você irá castigá-la?

Ele não se virou, nem quando ela o abraçou pelas costas.

– Você acha que devo castigá-la?
– Claro que deve. Mas primeiro preciso comer alguma coisa.

Renshi riu e virou-se para beijar sua esposa.

Ela não fazia parte do clã até casarem-se.
As pretendentes que lhe foram apresentadas, descendentes de famílias importantes, eram 

escolhidas a dedo pelos anciãos para darem continuidade à supremacia dos Kakita.

Ele  recusou  a  todas.  Em  todos  os  outros  aspectos,  seguia  à  risca  as  tradições,  sendo 
diplomático e colocando os interesses de seu clã acima dos seus.

Mas nesse quesito foi irredutível.

Talvez devido aos seus trabalhos extraoficiais, ou possivelmente puro sentimentalismo, mas 
Renshi não queria casar-se sem estar apaixonado.

Nunca cometeu o erro de dizer isso em voz alta. Sabia que receberia um sermão sobre a 
“real importância” do casamento.

Estava  com vinte  anos,  quatro  além da  costumeira  idade  para  o  matrimônio,  quando a 
encontrou.
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Renshi esperava a chuva passar.

Olhava com seus olhos azulados para a estrada de terra à sua frente, sem conseguir enxergar 
muitos metros além na direção para onde deveria seguir.

Estava em uma construção rústica, nas terras dos Leões. Era apenas um telhado simples 
sobre quatro grossas vigas de madeira, sem paredes, servindo única e exclusivamente para proteger 
viajantes de alguma chuva que os pegassem desprevenidos.

Ele estava encostado em uma das vigas mais próximas da estrada, sentado sobre uma grande 
sacola de lona, onde levava sua armadura. Não gostava de utilizá-la fora de combate ou ocasiões 
formais.

Segundo seus conhecimentos, todo aquele que porta uma armadura ou arma está pronto e 
disposto a utilizá-las.

O que quase nunca era o caso de Renshi.

Ele conseguia entender o ponto de vista de seus companheiros samurais. Eles viam a si 
mesmo como a verdadeira nata da sociedade Rokugani. Parte disso vinha dos Sete de Shinsei, cada 
um tendo fundado um dos Clãs Maiores do reinado.

Como descendentes  diretos,  as  famílias  consideravam-se  as  únicas  realmente  dignas  de 
existir em Rokugan, tolerando a existência dos não-nobres apenas por seus ofícios considerados 
Inferiores, como cultivar os campos ou preparar cadáveres para enterros, por exemplo.

Com uma cultura que acredita que até mesmo os planos espirituais estão organizados em 
camadas hierárquicas, ninguém achou extremo chamar os não-nobres de Meio-Gente, como são 
conhecidos até hoje e às vezes tratados como tal.

Renshi entendia. Mas discordava profundamente.

Infelizmente,  não  cabia  a  ele  lutar  contra  os  milênios  da  tradição  rígida  de  Rokugan. 
Tranquilizava-o que apenas em casos isolados os não-nobres são tratados com crueldade. Mesmo 
estes crueis senhores reconhecem a importância dos ofícios realizados por eles, então uma eutanásia 
sempre estará fora de questão.

Essa cultura sempre esteve no caminho das decisões individuais de cada um. Não que um 
Samurai, a serviço de um Senhor, tenha realmente muito espaço para querer uma coisa ou outra.

Mas Renshi queria. Queria poder escolher sua esposa. Para desespero de seu mentor e até 
mesmo de sua mãe.

Neste momento estava em missão na terra dos Leões para informá-los que eles vão aceitar 
os termos do acordo de exportação do saquê dos Garças.

Renshi  adorava a  forma que esses  acordos eram firmados nessas  últimas circunstâncias. 
Fazia com que ele aceitasse suas atribuições sem questionar,  mesmo possuindo um espírito tão 
rebelde.

Gostava também da reação dos que contatava, quando o viam entrando com sua já famosa 
armadura azul e branca, com suas espadas no lado direito da cintura. Normalmente o tratado era 
assinado assim que Renshi terminava de descrevê-lo.



Às vezes, só às vezes, Renshi se sentia mal por tudo que já havia feito. Mas esse sentimento 
não durava muito. Era um soldado, afinal de contas, cumprindo ordens de alguém muito mais sábio 
e experiente que si.

Então lá estava Renshi, sentado sobre sua armadura, observando melancolicamente a chuva 
cair, prendendo-o ali, com seus importantes papeis guardados em sua veste.

Haviam outras pessoas no rústico abrigo, na maioria trabalhadores voltando de algum tipo 
de farra em vilas vizinhas, gastando o pouco dinheiro que sobrava ao fim do período de colheitas,  
após pagarem os tributos ao Senhor de suas respectivas terras.

Renshi  estava  se sentindo mal  por  não poder  seguir  adiante  com sua missão e  sair  das 
horríveis terras Leoninas.

Se sentia tão mal que podia jurar estar ouvindo uma melodia, triste como sua alma, ecoar ali 
naquele canto perdido do reinado. Demorou alguns minutos até perceber que havia alguém tocando 
a música dentro do abrigo.

Virou-se para só então reparar que ali também havia uma jovem garota. Ela tinha cabelos 
longos e negros, como os de Renshi, e de olhos fechados, tocava uma Shakuhachi, um tipo de flauta 
de bambu.

Renshi ficou paralisado, como todos os outros ali dentro, encantado tanto pela música, triste 
mas belíssima, assim como sua intérprete, com sua face fina, alva e delicada, mas também forte e 
decidida em sua arte.

Ficou levemente irritado quando ouviu um dos homens falar, quebrando a magia daquele 
momento.

– Ei, gueixa, por que você não nos diverte de alguma outra forma?

Renshi percebeu que o homem estava muito embriagado e abaixou a cabeça, desanimado, já 
esperando o que viria a seguir.

A garota parou de tocar, levantando os olhos, negros como seus cabelos, para o homem.

– Prefiro continuar tocando. Não o agrada...?

Renshi novamente observava-a e imaginou que ofensa ao homem ela havia calado.

– Bah!, exclamou o bêbado – E quem quer ficar ouvindo essa música de bordel? Mas se 
você sabe tocar como uma, também deve...

– Pelo seu bem estar, seu idiota – Era a garota quem estava de pé agora, encarando o homem 
–  é melhor você não completar sua frase!

O homem chegou a recuar um pouco ante a coragem da garota, mas provavelmente a bebida 
falou mais alto que sua prudência naquele momento.

– E o que você acha que vai fazer contra meus amigos e eu?, ele disse, indicando outros 
homens que deviam estar embriagados também, mas não tanto quanto seu “porta-voz”. Disse isso 
caminhando na direção da garota, parecendo crescer junto com suas palavras.

Nesse momento, Renshi achou melhor agir.



Levantou-se, pegou as espadas, até então ocultas junto a seu corpo, e passou-as do lado 
esquerdo para o direito do corpo.

– Ela não vai fazer nada. E você também não.

Todos que estavam no abrigo finalmente reagiram à situação, afastando-se dos envolvidos. 
O bêbado apenas olhava para Renshi, que segurava sua katana ainda embainhada com a mão direita.

O  homem  estranhou  que  alguém  com  vestes  comuns,  como  as  que  Renshi  usava  no 
momento, carregasse as espadas símbolo da casta nobre dos guerreiros. Portanto julgou que fosse 
um saqueador de corpos.

Dessa  conclusão,  da  bebida  e  do  fato  que  Renshi  sequer  segurava  sua  espada  do  lado 
correto, o homem retirou coragem.

– E quando eu terminar de espancar você, garotinho, o que vai me impedir de dar umas 
lições para a prostituta?

– Eu não disse que lutaria com você. Eu disse que você não faria nada.

Quando o homem caminhou na direção do estrangeiro que havia se levantado para defendê-
la, Yumi pensou ter visto algo no olhar deste, mas foi apenas por um breve momento.

Antes de tudo ficar vermelho.
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– O que você tem, meu amado?

Estavam sentados juntos na varanda de sua casa, após terminarem de comer. Seu filho estava 
praticando caligrafia no momento, já que começaria seu treinamento como samurai no ano seguinte.

Yumi  havia  notado  o  olhar  distante  de  Renshi  durante  toda  a  manhã,  mas  esperou  até 
estarem sozinhos para perguntar.

Renshi  pensou  em  silêncio  durante  um  bom  tempo,  escolhendo  as  palavras,  antes  de 
responder. Ele sabia o quanto sua esposa desaprovava seus antigos deveres.

– Eu preciso lutar de novo, Yumi.

Como esperado, ela nada falou e Renshi não a olhou. Sabia que fraquejaria quando a olhasse 
nos olhos.

E ela, nada disse, pois sabia que ele não poderia ter um mínimo de dúvidas em mente no 
momento do combate.

Foi assim que ele foi atingido, na segunda vez que o viu lutar, há tantos anos atrás.

Ele  havia  pedido  que  ela  não  fosse  até  lá,  mas  ela  estava  curiosa.  Tinha  um péssimo 
pressentimento todas as vezes que o via se preparando para lutar.

Sentia como se naqueles momentos ele deixasse de ser o Renshi pelo qual se apaixonou. E 
sabia que caso perguntasse, ele diria que realmente o deixava de ser.

Mas ainda assim, ela  foi  até  a  praça,  no fim da tarde,  conforme leu na carta que ele  a 
mostrou. Ele lutaria pela honra de seu Senhor, desafiado por um rival de outro clã, que ela nem 
lembrava qual era.

A arte do Saque Rápido, chamada Iaijutsu, era utilizada nesses críticos duelos. Consistia de 
uma comparação rápida e limpa da habilidade e força de dois representantes.

Como nesses duelos é certa a morte de um ou ambos os combatentes, não eram realizados 
por motivos levianos. Uma ofensa pequena normalmente é resolvida por pagamentos de tributos 
pela parte considerada infratora e disputas amigáveis eram resolvidas com outro tipo de habilidade, 
como corridas, poesias e coisas assim.

Mas  nestes  raros  casos  extremos,  caso  ao  próprio  desafiado  não  existisse  o  desejo  ou 
permissão para lutar, um substituto era convocado.

E Renshi sempre era o convocado do clã das Garças. Ele era o último descendente de uma 
família de guerreiros e parecia que cada dia que dedicava às suas técnicas era como uma vida de 
treinamento de outros lutadores.

Yumi não temia que ele perdesse a disputa, mas ainda assim estava apreensiva. Tinha em 
mente o momento onde o olhar doce de seu amado havia desaparecido, anos antes, quando a havia 
salvado em um abrigo contra a chuva, em terras estranhas para os dois.

Então estava lá, misturada aos outros espectadores na frente da moradia do Senhor daquelas 
terras, que já estava lá, sentado em um assento improvisado, assistindo à preparação do duelo.

Yumi não esperava ver quem estava sentado ao lado do Senhor.



Em vestes azuis claras com detalhes brancos, respeitando as cores da bandeira dos Garças, 
sentado um pouco mais atrás do Senhor, observando os guerreiros que agora se curvavam em sua 
direção, estava um homem que Yumi só conhecia através de lendas.

Yumi ficou espantada com a intensidade do olhar do Campeão dos Garças.

Agora Renshi e seu desafiante se voltavam um para o outro e se curvavam. Renshi estava 
com sua armadura leve,  portando suas espadas no lado direito  do corpo, como comandava sua 
técnica.

Foi quando Renshi se concentrou no inimigo, esvaziando a mente para todo o resto, que a 
viu por cima do ombro do inimigo, olhando para ele com um olhar assustado.

Por sorte, seus anos de lutas o salvaram, trocando uma morte certa por um ferimento no 
ombro esquerdo. Em seguida, ele deu liberdade à ação que gritou em sua alma.

Mais  uma  vez,  Renshi  saiu-se  vitorioso.  Agora  embainhava  sua  espada,  formalmente 
encerrando o duelo.

Mas, pela primeira vez, havia sido atingido.

E era esse ferimento que o preocupava agora, tantos anos depois.
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Renshi não havia lutado de novo. Apenas sua fama resolveu todas suas incumbências desde 

então.

Estava ajoelhado em frente à sua armadura, tendo retirado suas espadas do suporte onde as 
guardava no quarto.

Encarava-as, ainda embainhadas, como se encarasse seu próprio pai, repreendendo-o por ser 
fraco e temer alguma coisa que ainda encontra-se além do horizonte.

–  Mas  esse  horizonte  está  mais  próximo do que  eu  gostaria,  pai.,  Renshi  disse  para  si 
mesmo.

Pegou  primeiro  sua  wakisashi,  praticamente  uma  versão  em  miniatura  de  sua  katana. 
Desembainhou-a pela segunda vez desde que a ganhou de seu pai,  e olhou-se refletido em sua 
lâmina.

O reflexo estreito mostrava apenas metade de seu rosto. Renshi temeu que isso fosse um 
presságio, mas não deixou esse pensamento espalhar-se mais além em sua mente.

Embainhou-a novamente, colocou-a a seu lado direito e encarou a katana.

Ela havia sido de seu pai. E do pai do pai de seu pai antes disso. Havia provado o sangue de 
incontáveis oponentes e ainda não havia saciado sua sede. Talvez quando fosse a vez do filho de 
Renshi, o destino desta espada em Rokugan se encerrasse.

Renshi  tremeu  novamente.  Nunca  havia  pensado  em passar  adiante  suas  espadas,  nem 
mesmo quando se aposentou.

Achando mais difícil afastar este segundo pressentimento, pegou a espada, respirando fundo 
para tentar bloqueá-lo.

Sentiu certo conforto na familiaridade de sua bainha. O peso dela também era perfeito para 
si, mesmo tendo sido feita em uma época onde os espíritos nem pensavam em trazer a alma de 
Renshi para o mundo.

Sabia que quando a desembainhasse, ela mostraria seu reflexo com ainda mais perfeição que 
sua wakisashi.

Mas não a desembainhou.

Já era tarde da noite, quando Renshi veio deitar-se ao lado de sua esposa. Teria mais um dia 
ao lado dela, antes de ir cumprir seu dever.

Renshi deitou-se de lado, olhando sua esposa nos olhos. Ficaram assim por um bom tempo.

– Yumi, não vá dessa vez.
– Eu não iria mesmo que pedisse., Renshi sorriu mais uma vez.

Yumi amou-o naquela noite, como se nunca mais fosse vê-lo de novo. No calor de seus 
movimentos, pôde sentir a cicatriz no ombro esquerdo de seu esposo, que tanto preocupava-o.

Preocupou-se também.
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Renshi havia passado o dia em viagem. Pernoitaria na morada de seu Senhor, pois o combate 

seria ao amanhecer.
Dessa vez,  ele nem tentou afastar os pressentimentos.  Duelaria em situação oposta à do 

fatídico dia que foi atingido. Ao amanhecer no lugar de um crepúsculo.

À noite, Renshi estava sozinho no dojo de treinamento do palácio. Podia sentir o chão ainda 
quente pelos samurais em treinamento que haviam passado o dia ali.

Podia ser apenas impressão, mas quase podia sentir a determinação de alcançar o sucesso de 
cada um deles. Tentou concentrar-se nisso.

Pegou uma espada de madeira, chamada boken, que tem o formato de uma katana. Parte do 
trunfo de Renshi, além do talento e dedicação, era o fato de ser canhoto.

Não afetava muita coisa na prática, mas a dúvida de que talvez fizesse era o suficiente para 
que todas as chances de seu oponente fossem extinguidas.

Segurou a boken, que possuía um peso até aproximado ao de sua espada. Ensaiou um golpe 
em arco vertical à frente. Parecia impressão, mas ele sentia uma leve estranheza.

Talvez uma fração de lentidão no movimento, mas Renshi não tinha certeza.

Ensaiou novamente o mesmo golpe, concentrando-se mais dessa vez.

E teve certeza.

Pra confirmar, ajeitou-se na postura do Iaijutsu, pé esquerdo à frente, segurando a boken 
com a mão direita na altura da cintura e pôs sua mão esquerda levemente sobre ela.

Visualizou um oponente sem rosto, de sua estatura, com uma postura tão perfeita quanto a 
sua, postado à sua frente. Focou seu olhar nos olhos deste inimigo. Lentamente, com a borda do 
pensamento, notou o dojo a seu redor como que perdendo as cores. Deixando de existir em sua 
mente.

Pelo  menos  sua  concentração não havia  endurecido desde  sua  última  luta.  Estudou seu 
oponente imaginário, vendo a si mesmo na sua frente. Analisou sua postura, sem nunca quebrar o 
contato visual.

Tudo agora havia perdido as cores  em sua mente,  exceto o olhar  de seu oponente,  que 
continuava lá, vermelho como lenha em brasa.

Esperou, seguindo seus instintos,  o momento exato para o golpe.  Quando avistou o que 
esperava, golpeou.

Foi um arco partindo de seu lado direito, subindo para a esquerda, terminando com uma 
postura baixa, com o peito paralelo ao chão e a espada erguida a seu lado.

Renshi voltou a ficar ereto, guardando a boken em uma bainha imaginária.
Considerou que era uma espada de madeira. Que possuía um peso diferente à espada que 

estava acostumado.

Calculou isso tudo e teve certeza.

Seu golpe foi lento demais.



O ferimento havia sido mais sério do que imaginava.

Após aquela luta, anos atrás,  com sua espada já embainhada e o corpo de seu oponente 
sendo retirado, Renshi permitiu-se ficar preocupado com o líquido quente que sentia escorrendo por 
seu braço esquerdo.

Nos aposentos de seu Senhor, foi-lhe permitido receber sua esposa. Ela não havia nascido 
nobre, mas possuía privilégios agora que carregava o sobrenome de Renshi.

A única coisa que não havia mudado desde que abandonou sua vida de música andarilha 
foram seus modos secos e rústicos.

Mas Renshi havia solicitado sua presença diretamente a seu Senhor. Este não pôde recusar 
um pedido de seu campeão e permitiu que ela entrasse.

Após afastar o monge que ia cuidar dos ferimentos de seus esposo, ela começou a retirar a 
parte de cima do quimono dele, para que todos pudessem ver o corte.

Teria sido o fim de Renshi, caso sua armadura não tivesse recebido a maior parte da força do 
golpe. Seu oponente seria quase tão forte quanto ele, caso vivesse e continuasse praticando.

Mas mesmo amortecido, ainda foi um corte profundo. Havia atingido músculos mas, para 
alívio de todos, Renshi conseguia mover seu braço, apesar da dor.

Foi  a  própria  Yumi que  ministrou  as  ervas  e  curativos  no ferimento de Renshi.  No dia 
seguinte, voltaram para casa, com Renshi apoiando-se em sua esposa, mais para ver a expressão 
escandalizada dos conservadores membros do clã das Garças do que por real necessidade de fazê-
lo.

E agora, anos depois, uma cicatriz começando um pouco acima do antebraço e seguindo até 
o começo do ombro não foi a única lembrança que aquele golpe deixou. O braço de Renshi não 
voltou a ser o que era desde então.

O braço capaz de realizar um golpe considerado tão rápido como um relâmpago não existia 
mais. Agora Renshi era apenas humano.

E essa incerteza da vitória era uma deliciosa novidade para o Sempre Vitorioso dos Garças.
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Renshi já estava em frente ao palácio quando seu oponente chegou.

Foi informado que tampouco seu oponente seria  o próprio motivador  do duelo.  Ao que 
parece, o Campeão dos Escorpiões mudou de ideia ao saber quem iria ser o representante por parte 
dos Garças.

Renshi o viu chegar, acompanhado por um pequeno grupo de nobres Escorpiões. Usava uma 
armadura de um forte rubro, acentuado pelo sol que nascia às costas do palácio. Um dos nobres 
trazia um estandarte com as cores e brasão de seu clã.

O combatente viu Renshi parado, esperando-o sozinho no pátio, usando uma armadura leve, 
assim como a sua, porém azul e branca. Não estranhou o fato de suas espadas estarem do lado 
direito.

Havia  recebido  muitas  informações  sobre  seu  oponente,  todos  os  combates  que  eram 
publicamente conhecidos, incluindo o que foi atingido. Planejava tirar vantagem disso, até ver os 
olhos de Renshi.

Renshi  havia dormido um sono intranquilo,  verdadeiramente preocupado com o dia  que 
chegava. E havia dormido feliz. Quase tão feliz quanto a primeira noite que passou com sua esposa.

Agora estava ali, esperando um duelo de iguais.

Iguais. Se ele soubesse como seria essa sensação de ansiedade, não teria se aposentado.

Mesmo no êxtase pré-combate, conseguiu se surpreender ao ver seu oponente postar-se na 
sua frente, com o rosto escondido pela tradicional máscara dos escorpiões.

Mas não foi a máscara que o surpreendeu, mas o fato de seu oponente removê-la, encará-lo 
nos olhos e bradar:

– Meu nome é Bayushi Kaigen, do clã Escorpião!

Renshi encarou-o por um tempo, ainda aturdido. Recuperando-se, controlou o sorriso que se 
formava em seu rosto, antes de responder.

– Sou Kakita Renshi, do clã Garça, representante neste duelo de Kakita Suchiro!
– Que tenhamos um duelo honrado, Kakita-san., disse o jovem Escorpião, curvando-se para 

Renshi.
– Que seja limpo como este amanhecer ensolarado, Bayushi-san.

Kaigen não sabia o que o havia motivado a agira assim. Ele apenas quis deixar de lado todas 
as maquinações que haviam preparado para garantir sua vitória ao ver o olhar de Renshi.

Ao remover sua máscara, esperava que tanto ele quanto seu oponente deixassem de ver a 
ambos como representantes políticos, e encarassem-se como iguais.

Renshi não tinha como saber das intenções de seu oponente. Iria apenas colocar sua vida 
naquele duelo.

Como havia se preparado para fazer na noite anterior.
Os  dois  postaram-se  de  frente  um  para  o  outro  e  esperaram  que  os  nobres  que  os 

acompanhavam discursassem sobre as motivações e finalidades deste duelo.



Foram apresentados, assim como aqueles que deveriam substituir. Voltaram-se para a frente 
do palácio, onde estava o Senhor de Renshi e os acompanhantes de Kaigen, e curvaram-se.

Encararam-se de volta e voltaram a se curvar.

Quando o Senhor deu a permissão, aproximaram-se até ficarem à distância de dois passos e 
assumiram suas posturas.

Renshi ficou feliz de ver que o oponente perfeito que havia idealizado na noite anterior 
agora estava ali na sua frente.
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Ao observador, parecia que ali havia apenas um lutador espelhado.

A postura dos dois era perfeita, porém invertida. O oponente de Renshi era destro.

Renshi concentrou-se nos claros olhos do jovem Escorpião.  Talvez fosse descendente de 
Garças. Isso explicaria o aparente talento para o Iaijutsu.

Mas Renshi não pensava nisto no momento. Na verdade, não pensava em nada.

Ele sentia como se uma névoa cercasse os dois. Ficava gradativamente surdo para todos os 
sons ambientes.

No universo dos dois, não existiam pássaros cantando nem ventos balançando as folhas das 
árvores. Não possuía nuvens movendo-se no céu. Nem mesmo os raios do sol chegavam ali, onde 
estavam.

Renshi estudou a postura sem falhas de seu oponente. A mão esquerda apertava com firmeza 
a bainha da espada, apoiando a guarda da katana poucos milímetros afastada com o polegar.

A mão direita estava sobre a bainha da espada, sem tocá-la, com todos os dedos curvados 
para dentro, exceto o indicador.

Realmente perfeita.

Renshi estava um pouco mais curvado para a frente que ele, já com todo seu peso sobre a 
perna esquerda. O outro pé apenas apoiava-se no chão.

Segurava a katana exatamente como o Escorpião, apenas de forma invertida. Sabia que essa 
antiga vantagem não faria diferença para aquele oponente, mesmo que Renshi estivesse em perfeita 
forma física.

Sorriu por dentro mais uma vez ao experimentar a incerteza da vitória.

Renshi  gabava-se  de  sempre  conseguir  ler  o  oponente,  a  ponto  de  saber  qual  seria  o 
movimento involuntário que denunciaria o ataque iminente.

Em alguns, era a contração dos músculos da coxa, preparando-se para a explosão. Outros 
deslocavam um pouco mais a katana dentro de sua bainha, temendo que a mesma não deslizasse.

Ele sempre conseguia prever  esse momento,  analisando o ponto de mínima fraqueza do 
oponente. Às vezes sabia antes mesmo de postarem-se frente a frente. Outras descobria apenas no 
momento iminente do golpe.

Mas  hoje  Renshi  não  encontrava  pista  de  quando  o  golpe  seria  desferido.  Não  havia 
incerteza nem indecisão nenhuma no homem que o encarava.

Se  fosse  Renshi  quem estivesse  do  outro  lado,  ele  estaria  extremamente  autoconfiante, 
tamanha as incertezas que sentia naquele momento.

Renshi mudou sua tática então.



Esperaria até que fosse o momento perfeito para o seu golpe e não por uma imperfeição do 
golpe de seu oponente.

Esse planejamento foi feito em nível subconsciente, pois Renshi agora não via nada além 
dos olhos sem cores do inimigo.

E esperou.

Kaigen havia se impressionado com as histórias do duelista Sempre Vitorioso dos Garças, 
mas agora não tinha mais certeza do que havia lido.

Ele postava-se na sua frente e três vezes havia quebrado o contato visual para analisar algum 
ponto de sua postura. Kaigen não atacou por temer que fosse algum tipo de blefe.

Pois Kaigen também já teve sua cota de lutas. Possuía vinte e seis anos, lutando desde os 
dezesseis. Mas não possuía a fama de Renshi.

Havia  sido  treinado  para  realizar  suas  tarefas  de  forma  discreta.  Não  chegava  a  ser 
especializado em agir nas sombras como um ninja, apesar de já ter agido muitas vezes como um.

Tudo que ele sempre havia sonhado era com uma disputa direta e clara de forças. Sabia que 
isso ia contra os princípios de seu clã, mas não podia evitar.

Ele não viveu o suficiente para saber que realmente era descendente do clã dos Garças.

Renshi ainda esperava por um sinal de que deveria atacar.

Mas ele não possuía muita prática com sinais. Ao contrário de sua esposa.

Doce Yumi, em casa agora, provavelmente tocando uma triste melodia para seu marido que  
não sabe se verá novamente.

E então Renshi viu.

Via, apesar de estar vindo pelas suas costas. Crescendo, como as linhas de uma folha de 
canções, estavam as notas da melodia que ouviu quando conheceu Yumi.

E esta linha estava vindo, em velocidade crescente. Passaria por trás de Renshi e seguiria 
adiante até o infinito.

Renshi possuiria apenas um momento para contemplá-la antes de perdê-la para sempre.

Podia sentir as notas cada vez mais perto, sempre acelerando como que se preparando para 
alçar voo até as estrelas.

Viu seu oponente começar a se mover. Segurando no cabo firmemente com a mão direita e 
começando a explosão de movimento de seus músculos.

Mas Renshi esperou.
A espada do Escorpião aproximava-se em um arco ascendente que atingiria o abdome de 

Renshi, provavelmente cortando-o ao meio.

Mas Renshi ainda assim esperou. Estava perto agora.



E, quando viu a ponta da linha com as notas entrando no seu campo de visão, moveu-se.

Sua espada acompanhou a linha, subindo em um arco um pouco mais alto do que o de seu 
oponente.

Renshi observou triste, quando a conexão de sua espada com a música se rompeu ao vê-la 
seguir adiante, sempre subindo, realmente seguindo até as estrelas, agora ocultas pelo sol.

E assim como teve certeza que elas estavam lá, esperando pela mais bela canção, também 
soube que Yumi estaria olhando na mesma direção que ele olhava agora.

(fim do Ato II)


