
Rokugan 

Ato 1
Cores e Máscaras



Rokugan 
Ato 1 de 7 – Cores e Máscaras (Escorpião)

Por Rafero Oliveira

Dedicado a quem ousar sonhar.



I
Um novo dia nasceu. O sol se infiltrou pelas pequenas entradas no teto.

Massashiro afastou o cabelo dos olhos, antes de levantar. Pensou sobre o que o esperava 
neste novo dia.

Protocolos de etiqueta extremamente entediantes. Exatamente como no dia anterior.
Hostilidade dos clãs irmãos. Como sempre.

Imaginou que estes não são pensamentos que atraem bons fluidos, mas não pôde evitá-los. 
Já estava cansado de tanta repetição, tanta tradição.

Tanto vazio.

Levantou, conseguindo afastar os pensamentos para o fundo de sua mente. E lá eles ficaram.

Era um dia importante mas, no todo, era apenas mais um outro dia. 
Ele estava novamente preparado para ter todas as suas palavras estudadas pelos que ouviam. 

Eles pensariam sobre elas, refletiriam sobre seus significados ocultos, remoeriam mais uma vez 
para ter certeza.

Só então responderiam. E mesmo assim, não acreditariam no sentido literal das mesmas, 
nem nos segundos significados que teriam encontrado. Nem nos terceiros e quartos, em caso de 
maior criatividade.

Entristecia-o um pouco esse fato, mas não muito. Como seu pai já havia dito, Massashiro 
não nasceu ou foi criado para ser um sentimentalista.

Ele era prático, racional e calculista.

A fama  de  seu  clã  era  algo  que  o  irritava,  mas  era  compreensível.  Tantos  séculos  e 
incontáveis gerações de maquinações e segredos levaram a este estado de desconfiança constante 
com todos os membros dos outros clãs.

Mas  era  exagero  dizer  que  foram  incontáveis  gerações;  todas  elas  são  devidamente 
registradas e estudadas.

E,  claro,  as  maquinações  nunca  foram  o  problema.  O  problema  sempre  foram  as  mal 
executadas, consequentemente descobertas.

Ele compreendia isso. Sabia que eram necessárias. Não era esse o problema.
Soldados usam espadas, escritores se valem das penas, cozinheiros não existem sem panelas.

E os Escorpiões usam as pessoas.
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II
O clã dos Escorpiões possui uma péssima fama. Não tem a confiança de nenhum de seus 

compatriotas rokugani.
Tudo isso se deve a um ancestral Escorpião, provavelmente descendente direto de um dos 

deuses que deram origem a cada clã.
O oitavo deus, Fu Leng, caído no Abismo, conforme constam nas lendas, foi derrotado de 

sua primeira tentativa de dominar Rokugan, e retornou à sua obscura morada.
De lá, sua influência havia criado as Terras Sombrias, que hoje já está praticamente maior 

que todo o reino.  Lá,  habitam suas mais terríveis criações, além de humanos corrompidos pela 
Mácula, quando atacados pelos monstros, ou de livre e espontânea vontade, por ambição.

Quando Fu Leng foi derrotado por Shinsei e seus Sete Trovões, seu poder foi aprisionado 
em doze pergaminhos. Os famigerados Pergaminhos Negros.

Trazidos de volta por Shosuro, único sobrevivente da batalha.

Shosuro  e  Bayushi  eram irmãos  gêmeos.  Também tiveram outra  grande participação na 
história de Rokugan.

Foram os fundadores do clã Escorpião.

Estes pergaminhos, com o tempo, foram dados como perdidos.  Isso causou uma terrível 
preocupação nos líderes de cada clã. Foi iniciada uma busca, que terminou apenas mil anos depois.

Durante este período de relativa paz, Fu Leng ainda tinha poder na sua influência, de forma 
que suas criações se multiplicavam por conta própria, mas ainda o seguiam. Cresciam também as 
Terras Sombrias.

É  justo  dizer  “relativa  paz”,  pois  os  descendentes  dos  irmãos  ainda  lutavam  entre  si. 
Disputas idiotas em sua maioria, sobre terras e posses.

Com  o  tempo,  ascendeu  ao  trono  um  Imperador  ambicioso,  porém  fraco.  Ele  possuía 
ambições próprias, destoantes do interesse rokugani.

Neste exato momento, foi dado início à sequencia de fatos que daria a fama que persegue 
Massashiro hoje.

Pois são conhecidos como traiçoeiros, indignos de confiança. São como um lembrete da 
sombra que existiu no passado e assola o presente. São os Mascarados. São Escorpiões.

Mas são leais. A seu ver, mais do que qualquer Dragão é à sua doutrina ou um Caranguejo 
ao seu dever.

Veem o que todos chamam de honra e a carregam. Mas são como observadores alheios. Não 
aceitam que uma lâmina através do estômago possa redimir um erro.

E  estão  dispostos  a  pagar  qualquer  preço,  trilhar  qualquer  caminho,  em  nome  de  sua 
lealdade.



Pra todos os Escorpiões, são claras as intenções de seu antepassado, quando utilizou o poder 
dos Pergaminhos Negros para atacar o Imperador daquela época.

Esse  golpe  de  estado planejava  dar  o  trono a  uma mão forte  e  centrada  que  vigiaria  e 
cuidaria de Rokugan até que um líder merecedor surgisse.

Infelizmente, a cada Pergaminho Negro aberto, uma parcela do poder de Fu Leng voltava a 
ele.  Com os onze Pergaminhos que possuía liberados,  o Escorpião foi morto por um traiçoeiro 
membro do clã Caranguejo.

Este Caranguejo, de posse do poder que não compreendia, uniu-se às forças sombrias de Fu 
Leng  e  atacou  o  palácio.  Em  seguida,  foi  morto  pela  aliança  dos  outros  clãs,  sem  grandes 
consequências.

Mas agora,  o  próprio  Fu Leng se aproximava.  O Dragão que estava presente no grupo 
revelou ser o próprio Deus Fundador de seu clã e que escondera o último Pergaminho em seu 
coração. Sacrificou-se para que este fosse aberto.

O  que  parecia  loucura,  terminou  por  condenar  Fu  Leng,  pois  todo  seu  poder  e  forma 
finalmente estava restituído, tornando-o extremamente poderoso, porém mortal.

Um novo Shinsei, que não se chamava Shinsei, seguido de seus Sete Trovões, que não eram 
mais sete, finalmente venceram esta luta, matando de vez Fu Leng.

Os adultos Escorpiões, culpados por tudo, foram banidos às Terras Sombrias. Foram de bom 
grado, afinal o trono estava vazio novamente, à espera de um novo Imperador. Como continua até 
os dias de hoje.

Entristeceram-se ao ver seus filhos serem criados pelo clã das Garças, mas era o preço a se 
pagar por sua lealdade ao trono.

Anos mais tarde, foram aceitos de volta e reintegrados à sociedade rokugani. Tiveram seus 
filhos de volta.

Porém, nem todos os banidos voltaram, seus filhos continuando nas suas famílias atuais, 
tendo seus descendentes que talvez nem venham a conhecer a história de seus heroicos ancestrais.

- -



III
E assim, até hoje, persiste a fama dos Escorpiões.

Massashiro estava terminando de se vestir e se preparar. Hoje participaria de sua primeira 
reunião do clã, ao lado de seu pai. Era um adulto agora. Possuía dezesseis anos e havia casado.

Colocou seu quimono e penteou seu cabelo enquanto sua máscara o encarava.

Era rubra como sangue, ou um crepúsculo que antecede um dia ensolarado. Possuía fundos 
olhos negros, com minúsculas aberturas para que enxergasse. Sua face era alongada a partir das 
maçãs do rosto até o fim do queixo, reto e não pontudo. Arreganhava a boca em dentes pontudos, 
em especial os caninos, que iam até metade dos dentes inferiores.

Tinha sido feita para ele.

Como todos os Escorpiões, usava máscara quando fora de casa. Só era removida na presença 
de seus iguais.

Era  mais  uma das  tradições.  Ele  não aceitava  isso  muito  bem,  imaginava que isso  não 
ajudava na fama de seu clã.

Dispensou o bolinho de feijão que sua esposa ofereceu, quando passou pela sala para sair. 
Casaram-se no dia anterior e ela já o olhava como se vivessem juntos desde sempre.

Sorriu quando ela desejou-lhe boa sorte, sentou à porta, calçou suas sandálias, vestiu sua 
máscara e saiu.

De onde morava, conseguia ver o rio que cortava todas as baixias terras de seu clã. 
Observou-o, vendo as luzes do sol que nascia refletirem em suas calmas águas, que criavam 

condições ideais para o cultivo de arroz em suas margens.

Após algum tempo, passou seu olhar pelas casas, pelos pequenos palácios e seguiu olhando 
até chegar ao grande palácio onde o líder de seu clã residia.

Precisou  se  corrigir.  Os  outros  clãs  chamam  seus  respectivos  líderes  de  Campeão. 
Massashiro não aceitava com facilidade nenhuma convenção. Mas era preciso.

Maldita etiqueta, pensou.

Começou sua caminhada até o palácio e, passando pelos guardas, entrou. Praticamente toda 
a decoração das casas importantes seguiam as cores da bandeira de seu clã, vermelha e preta.

Alguns detalhes dourados em painéis que mostravam as veneráveis histórias de seu clã. 
Massashiro passou por elas sem reparar. Ele já havia estado no palácio.

Mas nunca havia entrado no salão real.

Parou à entrada. Deveria se anunciar em alto e bom som, aguardar a permissão e só então 
afastar a porta de tela.

Mas  ouvia  vozes  lá  dentro,  ecoando  levemente  no  que  parecia  ser  um  gigante  salão. 
Escutava,  impelido pelo impulso de descobrir  segredos. Não conseguia distinguir  palavras,  mas 
reconhecia quase todas as vozes lá dentro, inclusive a de seu pai.

Todas, menos uma.



Após  as  formalidades  cumpridas,  estava  sentado,  ao  lado  direito  de  seu  pai,  com  sua 
máscara a seus pés, encarando os outros ali presentes, importantes membros do clã. Formavam um 
semicírculo aberto  na frente das almofadas onde o Campeão dos Escorpiões estava sentado.

O salão era realmente grande, com pilastras no centro, que davam a impressão de ser mais 
comprido que largo,  porém era perfeitamente cúbico. Suas paredes apresentavam uma coloração 
vermelha  fraca,  as  pilastras  eram de  madeira  enegrecida;  cores  escolhidas  como  para  lembrar 
constante e sutilmente de onde se encontrava.

O quimono do Campeão era vermelho, em uma tonalidade forte que Massashiro nunca havia 
visto, com as barras negras, aparentemente de veludo, pela forma que refletia as luzes que entravam 
timidamente pelas aberturas do teto. Também usava luvas negras, assim como a camisa que usava 
por baixo do quimono, com uma gola que cobria completamente seu pescoço.

Porém, Massashiro não via seu rosto. Ele estava de máscara.

Ela não possuía nenhum traço de rosto, humano ou monstruoso, era apenas uma lisa máscara 
vermelha, com traços negros ao redor dos olhos, com uma vasta cabeleira falsa anexada, com fios 
vermelhos e pretos cobrindo sua cabeça.

Após apresentado, a reunião começou. Foram tratados alguns assuntos enfadonhos, como a 
exportação de prata e ópio.

(Ópio?!, pensou Massashiro, Nunca soube disso!)

Trataram também da possibilidade de tirar algum proveito do confronto de ideais entre os 
Dragões e os Fênix. Ou da disputa territorial entre os Caranguejos e os Garças.

Nesse último tema, a opinião de Massashiro foi solicitada.

Ele  já  havia acompanhado o pai  em uma visita  às  terras  dos  Garças.  Eles  haviam sido 
enviados lá justamente para investigar o andamento do embate.

Massashiro não havia entendido muito bem, parecia que tinha acontecido devido a papéis 
que os Caranguejos possuíam, sobre as terras da família Yasuki, que anteriormente foi do clã Garça.

Mas isso foi quando ele era muito novo, era difícil lembrar. 
Por  sorte,  o  que  o  campeão  havia  perguntado,  através  de  seu  servo,  era  a  visão  que 

Massashiro teve dos Garças. Se eles pareciam dispostos a entrar em guerra.

Massashiro lembrou-se dos belíssimos membros do clã Garça. De seus cabelos lisos e olhos 
claros. Algumas das mulheres mais lindas que já havia visto e jamais veria circularam durante o 
tempo que havia ficado lá. Todas elas, sem exceção possuíam uma delicadeza que era ao mesmo 
tempo forte e imponente.

Lembrou também que todos eles, homens e mulheres, possuíam traços tão característicos 
que poderiam ser considerados inconfundíveis.

E também viu o Campeão dos Garças. Havia ficado momentaneamente paralisado, tamanha 
era a beleza e imponência sutil, porém profunda, naquele homem. Ele caminhava com seus servos e 
guardiões pessoais bem próximos.

Falava com eles com uma voz retumbante, tão profunda quanto seus olhos cinza-azulados, 
que encararam os olhos de Massashiro, durante um breve momento.

E respondeu que, pelo que percebia, os Garças viviam como se nada mais acontecesse.
Pelo que ele e seu pai haviam ouvido, desejavam seus irmãos Yasuki de volta e não queriam 

guerra, mas não estavam dispostos a baixar a cabeça a nenhum Caranguejo. Por ora, pretendiam 



continuar tentando resolver tudo diplomaticamente.

Disse isso tudo, prestando pouca atenção ao que dizia.
Apesar da etiqueta, encarava seu Campeão diretamente nos olhos, mas não conseguia vê-los.

Uma desconfiança profunda assombrava a mente de Massashiro.

- -



IV
À noite, Massashiro contou seu plano à esposa, para que ela não se preocupasse, caso ele 

não voltasse pela manhã.

Vestiu roupas negras e justas. Enrolou o rosto com tecidos negros, lembrando de como a 
mera  menção de  “ninjas”  assombrava Rokugan em tempos antigos.  Não entendia  como tantos 
Escorpiões puderam ser idiotas o suficiente para que deixassem de ser uma lenda.

Felizmente, nos tempos atuais, voltaram a ser folclore.
Nada como trabalho bem feito.

Sentiu as mãos de sua esposa ajudando-o a terminar o nó. Sentiu-se feliz e finalmente achou 
coragem para fazer o que tinha de fazer.

Ela também ajudou-o a vestir seu quimono com as cores do clã, por cima de suas vestes 
negras, e olhava para ele, segurando a máscara de Massashiro.

Ele  tentou demonstrar  com um olhar  tudo que  sentia  por  ela,  todo a  sua  gratidão.  Ela 
pareceu ter entendido, pois sorriu um lindo sorriso, enquanto lágrimas corriam por seu rosto.

Massashiro reconheceu seu erro. Ela era a mulher mais linda que já viu. 

Nunca se viram novamente.

Quando saiu, sentiu a brisa fria, apesar de tão bem vestido. Desconfiou que o frio que sentia 
nada tinha a ver com a brisa.

Olhou para o fio de prata líquida, que era o rio sob a luz do luar. Respirou fundo e encarou o 
palácio de seu Campeão. Achou-o parecido com um rosto de olhos flamejantes no lugar de janelas, 
com a boca aberta para engoli-lo.

Seguiu para lá.

Não era o mesmo guarda da manhã, o que era bom para Massashiro. Já duvidava que fosse 
conseguir entrar, quanto mais se tivesse de ser interrogado por um guarda desconfiado.

Aproximou-se do guarda solitário.

– Parado!, ele disse. - O palácio está fechado.
– Mas eu tenho negócios a tratar com o tecelão real!, Massashiro dissimulou.
– Não. Não tem.
– Sim, eu tenh... Espere, eu conheço você! Yamoto, não é?
– É Kishimoto. - Sorte grande., pensou Massashiro.
– Exato! Kishimoto! Não fico surpreso de vê-lo guardião noturno de nosso Campeão!
– Conheço você? - ele havia baixado um pouco a guarda.
– Claro que conhece! Treinamos juntos há tão pouco tempo!
– Tazuo?
– Eu sabia que você ia lembrar! Olha, Kishimoto-san. Por favor! Eu estou em problemas! 

Preciso mesmo falar com o tecelão!



– E não pode esperar até amanhecer, Tazuo-kun?
– É que eu rasguei o quimono favorito de minha esposa essa madrugada, Kishi-san! Nossa 

primeira noite juntos e eu me empolguei demais!
– Você  casou,  Tazuo-kun!  Meus  parabéns!  -  ele  já  estava  completamente  à  vontade, 

Massashiro observou.
– Ora,  obrigado,  Kishi-san!  Desculpe-me  não  convidá-lo,  minha  esposa  odeia  festas 

grandes!
– Já fica claro pra mim quem manda nessa relação, Tazuo-kun!, Muito, muito fácil.
– Veja você minha situação! E agora, ela quer usar esse vestido para visitar sua mãe e 

irmãs amanhã, no almoço. E eu acho que só o tecelão sabe me mostrar como fazer o 
conserto!

– Tazuo-kun, você sabe que eu não posso deixar ninguém entrar. Mas em nome de nossa 
amizade, você pode passar.

– Kishimoto-san, eu fico te devendo essa! Eu sabia que um guerreiro tão bravo como você 
iria ter um coração justo! Se eu puder, farei de tudo para você entrar na guarda real de 
nosso Campeão!

– Não! Não precisa se incomodar! Lembre-se somente de me convidar para almoçar na 
sua casa, qualquer dia desses! Se sua esposa deixar, é claro!

– Eu acho que consigo negociar com ela, se falar que meu convidado é o destemido herói 
que salvou seu vestido! Boa noite, Kishimoto-san!

– Boa noite, Tazuo-kun!

Aliviado, ele caminhou pelo corredor principal do palácio.

No dia seguinte, Kishimoto, recém demitido, encontraria com Tazuo para culpá-lo por isso. 
Tazuo o diria que não havia se casado e que não esteve nem perto do palácio durante a noite. 
Kishimoto só acreditou quando viu a máscara de Tazuo, completamente diferente da de Massashiro. 
Saindo da casa de Tazuo, resolveu descontar sua raiva em um membro de outro clã que estava 
perdido nas terras dos Escorpiões.

Massashiro, do lado de dentro, caminhou normalmente até virar por um corredor.
Correu por ele, ganhando velocidade. Continuou sua corrida pela parede esquerda; após dois 

passos deu um impulso para a parede direita, de lá, impulsionou-se para uma viga no teto e subiu.
Retirou seu quimono e máscara e prendeu-os à viga com uma fina corda.

Caminhou  por  lá,  silenciosamente  como uma sombra  e  tão  visível  quanto  uma.  Seguiu 
abaixado até chegar no salão principal. De lá pretendia tentar montar os passos do Campeão até o 
quarto.

Só não esperava vê-lo saindo, acompanhado do mesmo servo que estava lá, pela manhã, que 
agora, ao sair do salão, ajeitava sua própria máscara.

Junto dos dois, está um homem que Massashiro nunca viu.
É muito forte, porém seu tronco é atarracado. Possui olhos diferentes de todos os rokugani 

que  ele  já  havia  visto.  Pareciam mais  próximos  um do outro  que  o  normal.  Mas  talvez  fosse 
impressão. Estava escuro e ele estava olhando do alto.

Enquanto acompanhava os três, que caminhavam em silêncio, Massashiro reparou mais no 
estranho.  Ele  possuía  cabelos  pretos,  bagunçados,  um pouco arrepiados,  dando a impressão  de 
estarem  sujos.  Usava  um  estranho  cavanhaque  fino  e  vestia  um  quimono  com  as  cores  dos 
Escorpiões, por cima de vestes púrpuras.

Essa cor trazia alguma lembrança à mente de Massashiro, mas ele não conseguiu distinguir 



qual era. Apenas acompanhou-os, até entrarem em um quarto.
Com um gesto de seu senhor, o servo foi dispensado e o Campeão e o estranho entraram no 

quarto. A porta foi deslizada até fechar.

Como é normal em todas as construções de Rokugan, as paredes não chegam a tocar o teto 
ou as vigas. Era exatamente assim no palácio inteiro.

Com a exceção daquele quarto.

Massashiro  suava  levemente,  enquanto  pensava  em como conseguiria  entrar  lá  sem ser 
notado, quando viu o servo voltando, com alguns pergaminhos nas mãos.

Então, continuando em cima da viga, ficou um pouco à frente de onde o servo passaria. 
Como ele estava muito concentrado nos papéis que carregava, Massashiro abusou um pouco de sua 
sorte e pendurou-se pelos pés, deixando as mãos livres, antes do momento certo.

Isso passou pela  sua cabeça  e  já  se  preparava para ser  descoberto.  Mas o servo estava 
realmente muito concentrado nos papéis.

Inclusive  ia  andando  mais  devagar  que  o  necessário,  para  poder  lê-los  com  olhos 
arregalados.

Dessa  forma  não  percebeu  que  havia  alguém  ali,  até  ser  suspenso  pelo  pescoço.  Foi 
pendurado por fios esticados por Massashiro, sufocando rapidamente.

Morreu em pouquíssimo tempo, sem emitir nenhum som. A sorte realmente estava do lado 
de Massashiro. Além de tudo, o servo era fraco e magro. 

Assim, Massashiro conseguiu puxá-lo para cima da viga, sem grandes dificuldades.
Tirou o quimono e a máscara dele para em seguida amarrá-lo às vigas, com a mesma corda 

usada anteriormente.

Desceu, vestiu o quimono e a máscara do servo, recolheu os papéis e se encaminhou até a 
sala. Deu uma rápida olhada no que estava escrito.

Estacou.

Com os olhos arregalados por baixo da máscara,  pela primeira vez temeu por sua vida. 
Pensou em sua esposa. 

Deveria ter dito a ela que fugisse pra bem longe, caso eu não voltasse pela manhã.

Preocupado,  resolveu  levar  seu  plano  até  o  fim.  Afrouxou um pouco  mais  o  quimono, 
simulou ser mais baixo e buscou na memória a voz do servo.

Suando frio, se anunciou.

A voz que o mandou entrar era sussurrante e obscuramente familiar.

Afastou a porta e entrou, vendo o estranho e o Campeão, sentados frente a frente, com uma 
lamparina entre eles.

O Campeão, de nome desconhecido pelos próprios Escorpiões, tinha sua máscara na frente 
do rosto, mas apenas a segurava. Esperou até que Massashiro corresse a porta fechada novamente 
para baixá-la ao colo.

Massashiro quase gritou. Por muito pouco não foi desmascarado ali ao invés de mais tarde.



Atuando seu papel entregou os pergaminhos a seu senhor.
Ele não é meu senhor!, pensou desesperado.

– Muito bem, meu caro., disse o farsante. - Esses papéis selam nosso acordo. Veja por si.

Massashiro acompanhou com o olhar enquanto o estranho lia. Ele também observava os 
papéis, mas não conseguia lê-los. Estava assustado demais com a sensação de que o farsante o 
observava.

Segurou um espasmo, quando ouviu sua voz.

– Massashiro, meu caro, poderia pegar um pouco de saquê para meu convidado e eu?

Somente quando se curvou para sair  é que Massashiro reparou que ele havia usado seu 
nome.

(fim do Ato I)


