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A honra de um samurai é mais importante que sua vida.

Se isso é verdade para todos os clãs de Rokugan, a dedicação dos membros do clã Dragão 
faz todos parecerem baderneiros sujos e traiçoeiros.
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Mirumoto Daoshi seguia esse princípio com ainda mais dedicação.

Com sua forte determinação aos ideais do clã, além de seu esforço sem igual às artes da 
esgrima, conseguiu, ainda muito jovem, um posto ao lado de seu Senhor.

Outro traço muito característico do clã Dragão, além da postura silenciosa e envolta em 
mistérios filosóficos, vem de um dos discípulos do fundador do clã, Togashi.

O  primeiro  Mirumoto  considerava  errado  que  todo  samurai  carregasse  consigo  sua 
Wakizashi, preparado para retirar sua vida em caso de desonra. Ele era tão determinado e focado em 
seus princípios que chegava a  pensar  na wakizashi  como um “peso morto”,  desconsiderando a 
possibilidade de cometer um ato desonroso.

Para alterar esse estigma, desenvolveu um estilo único, que seria seguido por todos seus 
descendentes: a luta com duas espadas.

Daoshi levava seu corpo ao limite durante horas a fio,  todos os dias,  aperfeiçoando sua 
técnica. Considerava a luta até a morte como a melhor forma de afiar seus instintos e habilidades.

Agora, ao lado do Senhor, tinha muitas oportunidades para desenvolvê-las.
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Daoshi estava sentado em um caixote de madeira, dentro da casa dos inimigos.

Seus  longos  cabelos  negros  haviam se  soltado durante  a  luta  e  agora  caíam sobre seus 
ombros, úmidos com o sangue grosso e viscoso de seus oponentes.

Estava sem a parte de cima de sua armadura, atingida nas amarras e agora caída a alguns 
passos de onde estava. Assim, seu tronco pálido e delgado estava descoberto, mostrando as velhas 
cicatrizes de uma vida de lutas pela honra de seu Senhor.

Possuía agora trinta e um invernos.  Lutando desde a juventude,  os combates que outros 
chamariam “impossível”, para ele eram apenas “desafiantes”.

Mesmo tendo isto em mente, achou este combate fácil demais.

Daoshi nunca questionou nenhuma de suas missões. Confiava cegamente no julgamento de 
seu mestre.

Se a honra de um samurai nunca é questionada, o que dizer da honra de um Senhor?

Havia  sido  enviado  até  aquele  vilarejo  para  eliminar  uma  gangue  que  contrabandeava 
produtos proibidos para dentro e fora do território Dragão.

No entanto, encontrou camponeses oprimidos ocultando parte da produção de arroz, para 
distribuir entre os outros moradores. Estavam lutando, à sua maneira, contra os abusos do Senhor.

Daoshi nunca questionou a palavra de seu mestre.  Lutou até o fim e com todas as suas 
forças, honrando a determinação dos oponentes.

Aquele  ato  não  seria  relevado  pelos  outros  moradores.  A nobreza  de  seu  Senhor  seria 
questionada. Talvez, pela primeira vez na história de Rokugan, houvesse uma revolta popular.

Mas a um samurai, a morte é preferível à desonra. Tanto sua, quanto a de seu Senhor.
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Daoshi considerava seu dever proteger seu Senhor. E o dever de seu Senhor era cuidar de 

seus inferiores.
Não os samurais, meras ferramentas a seu serviço. Mas aqueles com ofícios menores, porém 

essenciais à sobrevivência geral.

Naquele  dia,  Daoshi  viu  que  os  princípios  de  seu  Senhor  estavam deturpados.  Não no 
momento logo após a luta, mas depois, ao confrontá-lo.

Lá sentado, observando os corpos dos bravos, porém despreparados, camponeses, Daoshi 
tanto concluiu quanto torceu para que seu Senhor tivesse sido enganado.

Preferia servir a um mestre ingênuo do que a um corrupto. Mas ali,  dentro daquela casa 
simples e rústica, agora com paredes manchadas de sangue, apenas podia ter esperanças.

Ao sair,  não evitou ser visto pelos outros moradores do vilarejo. Queria ser reconhecido 
como Mirumoto Daoshi, servo direto de Kitsu Imura, Senhor daquelas terras.

Rumou de volta ao palácio.

Chegou lá  durante a  madrugada.  Banhou-se e  meditou sob as  estrelas,  sendo acariciado 
pelos frios ventos do alto da montanha.

Os Dragões são considerados misteriosos com sua postura ponderativa por todos os outros 
clãs, mas também por sua constante reclusão nas montanhas.

Uma  das  histórias  mais  tradicionais  do  clã  conta  que  Shinsei  estava  apresentando  sua 
filosofia a seus Trovões, antes de partirem para confrontar Fu Leng, nas Terras Sombrias.

Togashi,  o  fundador  do  clã  Dragão,  sentia  a  frustração  crescer  dentro  de  si,  por  não 
conseguir compreender ou mesmo captar toda a profundidade das palavras de Shinsei. Quando não 
conseguiu  mais  suportar  a  frustração,  afastou-se  de  seus  companheiros  e  mestre  e  isolou-se, 
alegando que meditaria sozinho até que a tudo compreendesse.

Shinsei, preocupado com a atitude de Togashi, foi até ele. Togashi já jejuava há dias, mas 
estava irredutível em sua determinação.

“Eu não sairei daqui até entender!”, disse a Shinsei.
Shinsei, então, sentou-se em lótus a seu lado e disse:
“Nem eu também.”

Todo o clã Dragão segue até hoje a filosofia de Togashi, sempre buscando a verdade, mas 
compreendendo  e  aceitando  que  alguns  mistérios  não  podem  e  às  vezes  não  devem  ser 
completamente entendidos.

As  três  palavras  de  Shinsei  estão  penduradas  na  parede  do  dojo  da  família  Mirumoto, 
sempre lembrando-os que não é necessário a compreensão completa de tudo para a defesa da honra.

Até hoje,  todos os Dragões realmente preferem manter-se afastados dos outros clãs,  tão 
díspares em suas filosofias e prioridades.

Daoshi não era diferente em sua resolução.



Durante  a  noite,  tomou sua  decisão.  Defenderia  a  honra  de  seu  Senhor  até  o  fim.  Não 
permitiria que ela fosse maculada ou mesmo questionada.

Durante o frio amanhecer, deixou-se avistar pelos guardas, ao abandonar o palácio.

Demoraria horas até que descobrissem o corpo de Kitsu Imura, Senhor daquelas terras.
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Sankuro orgulhava-se de seus leais seguidores.

Eram todos criminosos, assassinos e ladrões, mas leais. Ao menos leais a Sankuro.

Todos eles ouviam o que seu experiente e grisalho líder tinha a dizer.  As missões eram 
determinadas por ele, de forma que os saques e ataques eram sempre organizados e eficazes.

Sankuro nem sempre foi grande e forte como hoje, quase atingindo cinquenta anos. Desde 
cedo conheceu as injustiças nas ruas dos assim chamados “meio gente”.

Aprendeu a não esperar ajuda de ninguém. Após uma juventude de lutas pela sobrevivência, 
já conseguia evitá-las apenas com sua forte e imponente presença.

Com o tempo, seu porte intimidador começou a atrair outros moradores de rua, em busca de 
proteção. Sankuro adaptou-se rapidamente à nova situação, como líder de uma rede de pequenos 
criminosos, dispostos a roubar e matar, em troca da proteção de sua reputação.

Logo, aprendeu a identificar traidores e inúteis, reduzindo porém fortalecendo sua gangue. 
Após anos, mantinha ao seu lado apenas os mais fortes e habilidosos.

Passaram a vagar por todo o reinado, atacando recursos de vilarejos como gafanhotos em 
colheitas. Ficaram conhecidos, famosos e temidos. E cada vez mais eficazes.

A verdadeira fama da gangue de Sankuro veio quando começaram a aceitar contratos por 
serviços  diversos.  Eram  terríveis,  mas  confiáveis,  contanto  que  o  pagamento  fosse  efetuado 
conforme combinado.

O destino dos poucos que não honraram os contratos firmados ficou rapidamente conhecido, 
garantindo a “honestidade” dos contratantes seguintes.

Já quase idoso, mas ainda o mais forte em sua gangue, dificilmente Sankuro tomava parte 
nas missões. Eram necessárias falhas consecutivas de seus seguidores para que ele se movesse.

Agora vivia uma dessas situações.

Ele mesmo quase não acreditou quando, sentado em seu mais novo abrigo temporário, viu 
entrar um homem em vestes esmeraldas. Pela abertura do quimono do estranho, ao curvar-se em sua 
direção, viu tatuagens características.

Sankuro era considerado um bárbaro iletrado, mas isso não era totalmente verdade. Para sua 
sobrevivência em duelos, precisava reconhecer rapidamente o que enfrentaria.

E via ali um jovem aspirante ao caminho das Chamas dos monges Dragões.

Após aceitar a missão que lhe foi solicitada, Sankuro deliciou-se com a ironia da situação. 
Um dos Dragões, os mais honrados entre os autoproclamados “superiores” clãs maiores, vinha até 
ele, um malfeitor, um bandido.

Aceitou sem pestanejar a missão de matar um Dragão desgarrado. Aceitou até a condição de 
entregar o corpo ao clã, para que parecesse que eles haviam conseguido defender a própria honra.

Mas após anos de lutas, a arrogância de Sankuro estava sendo posta à prova.
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Daoshi agora acreditava ainda mais que lutar para continuar vivo era a forma mais rápida de 

desenvolver seu potencial.

Nem mesmo  durante  suas  missões  nas  Terras  Sombrias  ele  havia  evoluído  tão  rápido. 
Naqueles tempos, muitas vezes ao lado de Chugo, da família Hida, do clã Caranguejo, ele enfrentou 
as terríveis criaturas chamadas Oni, deformadas e deturpadas pela Mácula.

Terríveis,  mas bestiais.  Eram desafiantes apenas por sua quantidade, não possuíam força 
como indivíduos.

Mas agora, enfrentava oponentes que receberam o mesmo treinamento que ele.

Já não usava as cores de seu clã, nem mesmo sua armadura. Um ano havia se passado desde 
que matou seu mestre.

Vagou por tanto tempo sem destino que sequer sabia onde estava. Não pensava nisso agora, 
no entanto. Apenas lavava o suor e sangue de seu corpo no rio, ao lado de onde combateu três 
jovens samurais Dragões.

A honra para um samurai não era mera formalidade. Sem honra, um samurai nada mais é 
que um guerreiro portando espadas exóticas.

As  Katanas  e  Wakizashis  são armas especiais,  atingindo suas  capacidades  totais  apenas 
quando utilizadas por um verdadeiro samurai.

A essência dos ancestrais do guerreiro as fortalece, ampliando a força e agilidade do usuário, 
podendo até mesmo, em casos raros, conceder outras habilidades.

Mas isso apenas caso o samurai mantenha sua honra.

Portada  por  um  espadachim  indigno,  as  lâminas  não  diferenciam-se  de  qualquer  outra 
espada de qualidade inferior.

O fato das lâminas de Daoshi continuarem as mesmas de sempre fortalecia sua crença de 
que havia feito certo em seguir seu coração.

Era um poderoso guerreiro, portando poderosas espadas. Não acreditava que seria derrotado 
por nenhum de seus irmãos.

O que o frustrava. Queria morrer, mas precisava continuar lutando, para manter sua imagem 
de malfeitor. Deveria tombar em um combate honrado.

Comprou batatas de uma casa à beira da estrada, ainda sem conseguir descobrir onde estava. 
Comeu-as, protegendo-se do sereno da noite sob uma árvore, fora da vista de possíveis transeuntes.

Cochilava levemente, mas acordou ouvindo movimentação próxima de onde estava. Abriu 
os olhos para ver a lâmina que descia em sua direção.



Sua  wakizashi  interrompeu  o  movimento  descendente  da  lâmina,  enquanto  sua  katana 
assobiou para fora da bainha, subindo em um arco pouco depois de onde deveria estar a guarda da 
espada inimiga.

Sentiu a força que empurrava-o para baixo desaparecer enquanto seu inimigo gritava, ainda 
oculto pela sombra da noite sem luar. Levantou enquanto a lâmina inimiga caía a seu lado, ainda 
segura pela mão, agora separada de seu dono.

O homem ainda gritava quando teve sua cabeça cortada.

Daoshi já estava de prontidão, quando os outros se aproximaram. Não conseguia enxergá-
los, mas confiava em seus instintos.

Ouvia algo zumbindo no ar à sua frente, mas o objeto apenas continuava seu movimento 
circular, sem avançar. À direita, passos pesados aproximavam-se devagar. Da esquerda, passos tão 
leves que pareciam apenas folhas da árvore às costas de Daoshi caindo suavemente no chão.

E foi da árvore que veio o primeiro ataque.

Daoshi  foi  pego de surpresa pelo atacante caindo da árvore sobre ele.  Foi tarde demais 
quando ouviu o vento balançando as vestes do inimigo e só começou a se mover quando sentiu sua 
pele ser cortada.

Movimentou-se  para  a  frente  e  a  pequena  lâmina  cortou-o  a  partir  do  ombro  esquerdo 
deslizando pelas costas, ao invés de ficar presa.

Com seu deslocamento, os outros inimigos moveram-se também.

Agora,  completamente  concentrado  no  combate,  parecia  ver  com a  mente,  montado  as 
imagens com seus outros sentidos.

Ao perceber o objeto à frente interromper seu som circular, antecipou onde a ponta dele 
atingiria, ouvindo-o zumbir na direção de seu rosto.

O objeto chegaria até ele junto dos leves passos vindos da esquerda, então saltou para a 
direita, rumo à pesada respiração que ouvia. Identificou a arma que zumbia como uma corrente com 
um peso na ponta, difícil de manusear.

Quando ouviu um som de impacto seco, mas não rígido o suficiente para que julgasse ter o 
peso atingido a árvore, já estava próximo o suficiente do inimigo da direita para atacá-lo.

Mas esperou.

O grunhido do inimigo indicava a preparação de um golpe forte, porém lento. Daoshi não 
pretendia interrompê-lo, mas continuar com a tática de fazê-los atingir uns aos outros no escuro.

Mas sentiu dois cortes horizontais nas costas. Foram rasos, mas serviram para quebrar sua 
concentração,  enquanto  remontava  a  posição  de  seus  atacantes.  Pelo  ângulo  dos  cortes,  quem 
atacou-o saltando da árvore é que havia sido atingido pela corrente.

Ouviu o ar sento cortado brutalmente em um arco vindo de sua esquerda. O inimigo à sua 
frente o cortaria ao meio, caso Daoshi não tivesse aparado o golpe com suas duas espadas. Ainda 
assim foi arremessado para a direita.

Rolou sobre as costas, sentindo os três cortes arderem e sangrarem mais.

Agora tinha os inimigos à sua frente, mas perdeu a vantajosa posição de estar cercado por 
lutadores com táticas distintas.

Conseguia  enxergar  apenas  seus  contornos  entre  as  árvores,  conforme se  aproximavam, 
lentamente. Por um segundo assustador, perdeu a figura dos passos leves de vista.

A percebeu novamente apenas quando ela já estava a um passo de distância.



Surpreendido, conseguiu defender-se apenas confiando em sua experiência. Deduziu que, 
por estar portando armas tão leves, o inimigo iria mirar nos pontos vitais que alcançasse, facilitando 
o trabalho de seus companheiros. Pela postura baixa com que se aproximava, estaria mirando em 
suas pernas.

Assim, dando um pequeno salto para trás, as duas pequenas lâminas brandiram contra sua 
wakizashi, enquanto ainda estava no ar.

Mas Daoshi  não  levou em consideração o nível  de companheirismo daqueles  lutadores. 
Havia outro motivo para que fosse atacado por um inimigo agachado.

O peso na ponta da corrente atingiu-o com força no ombro esquerdo, já ferido. Tinha sido 
salvo de um golpe na cabeça apenas por ter saltado, ao invés de bloquear sem deslocar-se.

Ainda no ar, girou brevemente com o impacto, e esforçou-se para cair sobre os dois pés, fora 
de uma postura defensiva, mas mantendo o equilíbrio. O inimigo, ainda agachado, deu mais um 
passo, começando outros dois golpes circulares.

Mas este foi antecipado por Daoshi.

A tática repetida permitiu que ele preparasse sua katana. Assim, o próprio movimento do 
inimigo fez com que a katana de Daoshi cortasse seu braço esquerdo.

Daoshi não teve tempo de pensar, apenas defender-se precariamente do ataque do inimigo 
pesado, que alcançou-o de repente. A lâmina deste atingiu a katana de Daoshi com força suficiente 
para desequilibrá-lo novamente, indo dessa vez atingir outra árvore com seu ombro esquerdo.

O zumbido da corrente agora vinha em um arco horizontal na direção da cabeça de Daoshi, 
que abaixou-se, ouvindo o peso quebrar a madeira, afundando no tronco da árvore.

Ainda abaixado, Daoshi saltou na direção do portador da corrente, quando ouviu a lâmina 
gigante cortando o ar em um novo ataque.

O inimigo atingiu a árvore com força,  onde Daoshi estava,  o que o fez torcer para que 
estivesse  presa  por  tempo  suficiente  para  que  conseguisse  alcançar  o  inimigo  com a  corrente. 
Daoshi não esperava a coragem vindo de oponentes não-samurais e foi surpreendido mais uma vez.

Estava  em  carga,  rumo  ao  dono  da  corrente,  que  ainda  puxava-a  de  volta.  O  pegaria 
despreparado, sem chance de defender-se de um ataque direto.

Então sentiu uma forte dor na coxa direita. Com o único braço que ainda possuía, o inimigo 
derrubado há pouco cravou sua espada curta na perda de Daoshi, quase derrubando-o.

Aproveitando o movimento da corrente, que teve de puxar com força para desprende-la da 
árvore, o atacante girou-a por sobre a cabeça, em um novo ataque circular.

Daoshi, com a cabeça abaixada, foi novamente atingido no ombro esquerdo, cambaleando 
para a direita, desequilibrado. Retomou a postura de combate ao mesmo tempo que fazia um arco 
ascendente com sua katana, cortando o inimigo junto de si a partir da axila direita até a lâmina 
libertar-se no ombro esquerdo deste.

Ouviu a espada gigante finalmente se desprender da árvore, ao mesmo tempo que ouvia a 
corrente retomar seus movimentos circulares.

Respirou fundo, ignorando os ferimentos e concentrando-se novamente, de olhos fechados.

Dessa vez não foi pego de surpresa.



Ferido,  mas ainda vivo,  o primeiro inimigo que o atacou chegava furtivamente pela sua 
esquerda. Mais acostumado a lutar nas sombras, conseguiu reparar que o Dragão estava de olhos 
fechados. Pensou que ele estava focando-se em superar as dores dos ferimentos e atacou, estocando 
com sua faca, mirando no pescoço do ex-samurai.

Girando, apoiado na perna esquerda, Daoshi cortou o inimigo pela cintura. A metade de 
cima do furtivo atacante seguiu no ar até o maior dos oponentes, que estava em carga, preparando 
outro golpe. Ao tropeçar no corpo de seu companheiro, recebeu um corte na altura do peito.

O corte foi profundo, mas o inimigo era forte, de forma que Daoshi girou mais uma vez, 
cortando-o também com a wakizashi. Este golpe foi superficial, devido aos múltiplos ferimentos em 
seu braço esquerdo, mas serviu para desconcentrar o oponente.

Mesmo grande,  o  inimigo maior  tombou,  com sua  garganta  cortada  quase até  a  cabeça 
desprender-se do corpo.

Concluindo o movimento, Daoshi parou de frente para o último inimigo, que girava sua 
corrente, surpreso pela repentina mudança de cenário.

Daoshi  continuava  de  olhos  fechados.  Ignorando  a  dor  do  braço  esquerdo,  levantou-o, 
posicionando a wakizashi horizontalmente acima de sua cabeça, enquanto esticou o braço direito, 
deixando a ponta de sua katana apontando diretamente para o pescoço de seu inimigo.

Respirou fundo mais uma vez e aguardou.

Seu  inimigo  não  esperava  por  aquilo.  Calculava  que  o  braço  esquerdo  do  ex-samurai 
estivesse machucado o suficiente para que ele não conseguisse assumir a lendária postura defensiva 
dos espadachins Dragões.

Pensou em correr, mas sabia que Sankuro não perdoaria sua covardia. Se teria de morrer de 
qualquer forma, ao menos que fosse buscando a vitória. Não temia perder a vida ali, já que devia ter 
partido há muitos anos, caso não fosse salvo por seu líder.

Assim, completou mais uma volta de sua corrente e liberou sua força, guiando o peso em 
sua ponta para atingir o espaço livre entre as lâminas do Dragão, direto para o rosto deste.

Daoshi ouviu o peso vindo em sua direção. Abaixou e levantou rapidamente a wakizashi, 
ainda mantendo-a na horizontal. Conseguiu atingir a corrente, de forma que o peso fez o trabalho de 
enrolá-la na lâmina.

Com a arma de seu inimigo presa a si, abriu os olhos e encarou-o.
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Daoshi  desejou  não  ter  matado  todos  os  atacantes.  Ponderava,  enquanto  improvisava 

curativos com as vestes dos atacantes, sobre de onde eles vinham. Com certeza seu clã não estaria 
envolvido com isto.

Com certeza.

Longe dali, Sankuro observava o dia nascer, confirmando sua desconfiança.

Todos seus enviados haviam tombado.

Daoshi pôde, com a luz do sol nascente, ver a cor dos trapos das vestes de seus atacantes. 
Eram todos tecidos rústicos, sem nenhuma cor característica de um ou outro clã.

Havia caminhado mancado por toda a noite, afastando-se do local do ataque. Somando a 
exaustão do combate a uma noite não dormida, estava com uma aparência horrível.

Decidiu não abordar viajantes nem bater em nenhuma porta. Procurava um local tranquilo e 
isolado para descansar e um rio ou lago, para matar sua sede e se lavar.

Não teve sorte até então.

Sankuro observava sozinho os corpos mutilados espalhados pela floresta.

Abaixou-se para ver de perto uma de suas melhores infiltradoras. Seu braço restante ainda 
segurava uma das espadas curtas que tanto gostava.

Seu segundo melhor guerreiro estava caído com um enorme corte que descia por todo seu 
tórax até o fim do abdome. Em sua mão, apertava a pequena foice com uma corrente presa à parte 
debaixo do cabo.

O gigante guerreiro também estava ali perto. Quase decapitado.

Sankuro viu um rastro partindo dali e adentrando a floresta. Sentiu uma brisa fresca vindo 
daquela direção, indicando a presença de água.

Seu alvo era habilidoso e inteligente. Seria um oponente digno de se enfrentar.

Sankuro ficaria feliz, caso não estivesse furioso com a morte de seus companheiros.

Daoshi estava cambaleando em uma linha praticamente reta, cortando a floresta. Não sabia 
porque ia naquela direção. Apenas seguia seus instintos.

Semiconsciente, ajoelhou às margens de um rio. Sem ver como tinha feito, viu-se do outro 
lado do rio, arrastando-se até uma árvore. Deu a volta e sentou-se, apoiando as costas nela.

Tentou  concentrar-se,  utilizar  seu  treinamento  para  separar  sua  consciência  do  corpo, 
mantendo-se em prontidão, enquanto repousava fisicamente, mas a luta no escuro o havia exaurido 
mentalmente também.

Pouco a pouco, sentiu seus pensamentos calando-se e sua visão escurecendo-se dos cantos 
para o centro dos olhos.

Não viu ou ouviu mais nada.



Sim. Seu oponente era realmente inteligente.

Os rastros seguiam até o rio e desapareciam. Tanto podia ter atravessado quanto descido, 
apoiado em um tronco, acompanhando a leve correnteza.

Se seguisse o curso do rio,  chegaria  até  um vilarejo,  onde Sankuro já tinha homens de 
confiança aguardando. Assim, Sankuro decidiu atravessar o rio e continuar sua busca solitária.

Daoshi acordou de repente.
Por  um instante  nada  sentiu,  mas  no  segundo  seguinte  todos  seus  ferimentos  gritaram 

silenciosamente. Assim como ele.

Já havia descansado algumas horas, percebia pela posição do sol. Queria descansar mais, 
mas já que estava acordado, decidiu retomar sua caminhada.

Antes,  entretanto,  ainda  apoiando-se  precariamente,  deu  a  volta  na  árvore  onde  havia 
dormido, para beber água no rio.

Por um segundo achou que delirava.

Sankuro estava no meio do rio, com as águas o encobrindo até a altura do tórax quando viu 
um homem pálido e franzino sair de trás de uma árvore.

Possuía trapos enrolados em diversos partes do corpo e o braço esquerdo descansava em 
uma tipoia improvisada.

Encararam-se por longos segundos.

Daoshi estava paralisado pela surpresa.

No meio do rio, havia o que só podia ser um Oni, com uma vasta cabeleira vermelha, caindo 
por seus ombros enormes. Os músculos dele esticavam ao máximo a pele do tórax descoberto.

Acima do rosto barbado, braços quase da largura do tronco de Daoshi seguravam fora da 
água  uma  nagamaki,  uma  espécie  de  katana  gigante,  um  pouco  mais  reta  e  específica  para 
guerreiros montados.

Os dois se encararam.

Daoshi contabilizava todas as reduções de mobilidade que seus ferimentos o causavam.

Sankuro repassava pela mente os corpos mutilados de seus companheiros.

Daoshi recuou, dando espaço para o gigante sair da água, tentando esconder a fraqueza de 
suas pernas.

Sankuro havia ficado feliz pela habilidade de seus amigos mortos, ao ver a quantidade de 
ferimentos que o ex-samurai havia sofrido, então pôde admirar sem peso na consciência a grandeza 
do combate iminente.

Daoshi apenas esperou, colocando todo seu peso na perna esquerda, sem ferimentos.
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– Sabe, você matou muitos dos meus melhores amigos., bradou Sankuro com sua voz de 

trovão, pingando à margem da floresta.
– Eu apenas me defendi, senhor., Daoshi conseguiu falar, guardando seus gemidos para si, 

ao retirar o braço da tipoia.

Sankuro sabia que  tinha um Dragão à sua frente,  então  a  luta  estaria  decidida caso  ele 
passasse por suas defesas. O momento perfeito para um ataque era agora, enquanto ele ainda não 
havia assumido a postura da escola Mirumoto.

Mas, sob o peso do olhar de Daoshi, Sankuro não conseguiu levar esta tática desonrada à 
frente. Só tinha em mente vingar seus companheiros, um pensamento inédito até então.

– Eu já sabia que um ou dois dos meus enviados morreriam por suas mãos.
– Fico honrado por tamanha expectativa., Daoshi sentia o corte do ombro arder e sabia que 

ele voltaria a sangrar assim que levantasse o peso da wakizashi.
– Mas me deixou muito surpreso ver que todos eles tombaram. Não esperava que minha 

infiltradora fosse um dia ser atingida por um golpe tão preciso.
– Infiltradora?
– Sim, a que lutava com duas espadas curtas. Não se recorda?
– Peço desculpas. Não discerni nada no escuro.

Sankuro ficou impressionado mais uma vez.  Como ele tinha lutado com  quatro exímios 
lutadores sem enxergá-los? Não poderia  ter  sido usando os ouvidos,  pois nem mesmo Sankuro 
conseguia ouvir ou perceber sua infiltradora de qualquer forma durante as missões.

Os instintos desse guerreiro eram tão fortes assim?

– Imagino que queira saber por quê irá morrer agora, samurai?
– Não sou mais um samurai, senhor.
– Peço desculpas. Me esqu...
– E não irei morrer aqui.

O combate iminente estava reaquecendo o sangue de Daoshi, fazendo com que as dores que 
o  desequilibravam se  tornassem cada  vez  mais  toleráveis.  Mas  sabia  que  ainda  diminuiriam a 
velocidade de seus movimentos.

Pôs as mãos nos cabos das lâminas de seus ancestrais.

Sankuro preparou-se, desenrolando o pano que improvisava uma bainha em sua espada. Não 
possuía um estilo fino e limpo, mas sua força descomunal sempre o pôs em pé de igualdade com 
seus oponentes.

Daoshi sacou as espadas. Lentamente, passou o peso do corpo para a perna ferida, enquanto 
levantava o braço esquerdo. Sentiu os músculos tremerem, enquanto as feridas pareciam estar sendo 
tocadas por ferros em brasa. Como temia, sangue deslizou para suas costas, a partir do ombro.

A espada direita  não  encontrou dificuldade em direcionar  sua  ponta  para  a  garganta  do 
adversário, mantendo-se firme em sua posição.

Respirou fundo e fechou os olhos.



Sankuro afastou os pés, curvando-se levemente enquanto segurava a gigante lâmina com a 
mão direita. Respirava mais rápido, enquanto seu sangue esquentava e corria por suas veias.

Com um sorriso no rosto, avançou bruscamente.

Daoshi  abriu  os  olhos  ao  ouvir  o  movimento.  A lâmina  inimiga  vinha  horizontalmente, 
mirando em seu tronco.

Não era louco de tentar aparar aquele golpe, de forma que apenas saltou para trás, ignorando 
o protesto da perna direita. Esperava que o gigante se desequilibrasse com o erro.

Mas Sankuro girou o braço por cima da cabeça, acompanhando a força do movimento e 
desferiu um novo golpe, da mesma forma do primeiro.

Daoshi, ainda com os pés fora do chão, interceptou a lâmina gigante com suas duas espadas 
cruzadas e, com a força do golpe, foi arremessado para o lado.

A perna ferida não teve forças para mantê-lo de pé, então caiu e deslizou sobre o joelho.

Sankuro terminou o avanço e começou uma nova carga  em direção ao oponente caído. 
Dessa vez, sua lâmina descia verticalmente, mirando o crânio do ex-samurai.

Daoshi impulsionou o corpo com a perna esquerda na direção do inimigo. Fez um ataque de 
ponta com sua katana, mirando no abdome do gigante.

Sankuro foi pego de surpresa pelo movimento e não conseguiu girar o corpo com velocidade 
suficiente. Seus densos músculos, entretanto, fizeram com que sofresse apenas um corte leve.

Quando  se  virou,  encontrou  seu  oponente  levantando-se  com  dificuldade  e  assumindo 
novamente a postura defensiva.

Deu uma grande gargalhada.

– Estamos os dois atacando com todas as nossas forças e sequer sabe meu nome!, bradou 
para o ex-samurai.

– Imagino que saiba o meu, já que parece ter sido contratado para eliminar-me.
– Sim. Seus antigos irmãos me procuraram, Daoshi, da família Mirumoto.
– Certo, senhor.
– Me  chame  de  Sankuro,  enquanto  ainda  tem  forças  para  falar.  Mas  pode  deixar  o 

“senhor” de lado. Não sou bem nascido, como vocês.
– Tem algum motivo para estar contando-me seu nome, mercenário?
– Ora, não é assim que samurais duelam?, Sankuro perguntou, verdadeiramente surpreso.
– Pelo que me recordo, apresentam-se quando estão prontos para morrer.

Sankuro decidiu atacar novamente, fugindo do temor que sentiu naquele momento. Daoshi 
viu-o atacar em mais um arco horizontal. Dessa vez, aparou o golpe.

Inclinando o corpo, utilizou a wakizashi para guiar a lâmina do inimigo deslizando para 
cima, enquanto estocou com a katana na direção do rosto de Sankuro.

Viu a ponta de sua espada não alcançando por pouco o rosto do gigante, enquanto voava 
para trás com a força do chute que recebeu no estômago.

Caiu de joelhos novamente. Cuspindo sangue, achou que sua perna direita não aguentaria 
erguê-lo novamente, quando escutou os passos de Sankuro vindo rapidamente em sua direção.

Tentou levantar-se, mas já era tarde.



Com suas espadas despreparadas, além de estar sem fôlego, defendeu precariamente o golpe 
vindo da sua esquerda. Com o impacto e a força, foi deslocado para trás, recebendo um novo corte 
no ombro esquerdo, dessa vez bem mais fundo.

Sankuro avançava novamente e o braço esquerdo de Daoshi sequer se moveu na direção do 
novo ataque, vindo em um arco na outra direção. Daoshi rolou com a força do golpe em sua katana, 
afastando-se de Sankuro. Estava quase na margem do rio novamente.

Teve tempo de levantar, ofegante, enquanto Sankuro o alcançava. Abaixou-se para que o 
golpe  passasse  por  cima  de  sua  cabeça.  Conseguiu  estocar  a  coxa  esquerda  do  gigante,  que, 
gritando, acertou um murro em cheio no rosto de Daoshi.

Cambaleando  para  trás,  o  ex-samurai  não  enxergava  nada  e  sentia  sua  perna  direita 
chegando aos limites. Precisava definir tudo no próximo ataque.

Sankuro olhou para o ferimento na perna. Parecia sério demais para que ele estendesse o 
combate. Segurando sua espada com as duas mãos, partiria o crânio do maldito Dragão.

O braço esquerdo de Daoshi não respondia seus comandos, mas continuava segurando a 
wakizashi. Retirou forças de sua perna esquerda, a única que ainda não ferida, para levantá-lo.

Apesar de tudo, não queria morrer ali.

Sankuro ficaria espantado com a força de vontade de Daoshi, caso não estivesse totalmente 
concentrado nos  músculos  de seus  braços.  Colocaria  toda  sua  força  e  a  de  seus  companheiros 
mortos no próximo golpe.

Daoshi estava em sua postura defensiva, sem sentir os ferimentos do braço esquerdo, que 
havia se levantado como alguém que se posta para defender um amigo.

Sankuro avançou.

Daoshi esperou.

Sankuro, a três passos do samurai, começou o movimento descendente de sua lâmina. Com 
toda sua força, sabia que o franzino guerreiro não teria tempo de desviar-se agora.

Mas Daoshi avançou.

O gigante sentiu a dor lacerante de seus braços afundando nas pontas das lâminas de Daoshi. 
Ao avançar, o ex-samurai as apontou para cima, deixando a força do gigante fazer o trabalho.

Não conseguiu suportá-lo, no entanto, e os dois caíram ajoelhados no chão. Seus rostos a 
menos de dois palmos.

Sankuro não conseguia mover-se, espantado com seus braços arruinados.
Daoshi forçava suas pernas enfraquecidas a se levantar.



A perna esquerda fez a maior parte do trabalho, já que a direita cobrava seu preço agora, por 
ter trabalhado tanto mesmo tendo sido profundamente ferida.

Com dificuldade, Daoshi soltou a katana do braço do gigante, que o observava atônito. A 
mão esquerda ainda aferrava-se ao cabo da wakizashi, mas parecia uma entidade alheia ao corpo do 
ex-samurai.

Ali, com sua consciência novamente querendo partir para a escuridão, Daoshi preparou sua 
katana para encerrar a vida de seu oponente.

Ouviu os passos vindo pelas suas costas, mas não conseguiria se virar a tempo. Aceitou que 
morreria traiçoeiramente, mas levaria também a vida do gigante.

Porém, os passos vindos de trás traziam um franzino guerreiro, portando uma espada curta 
que utilizou para aparar o golpe de Daoshi.

Encarou os olhos negros do espadachim, com sua katana bloqueada e ainda preso ao gigante 
pela wakizashi.

– Por favor., disse o espadachim – O combate já terminou. Você venceu.
– Mas..., a mente de Daoshi estava a um passo da inconsciência – Até a morte... Somos 

guerreiros honrados...
– Se morrer vai trazer-lhe a honra que busca, fique à vontade, samurai. Mas precisamos de 

nosso mestre.
– Eu... Não sou...

Mas agora a escuridão tornou-se o mundo de Daoshi.
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Daoshi estava novamente nas montanhas.

Apoiado em uma árvore na sua frente estava uma placa. Nela haviam três palavras que ele 
não conseguia distinguir.

Tentou compreender onde estava. Onde havia sido levado.

Buscou na memória cada passo de sua vida até ali.

Apesar de não questionar o fato da essência de seus ancestrais não o ter abandonado mesmo 
depois do assassinato frio de seu Senhor, Daoshi não compreendia.

Sempre  seguiu  fielmente  os  ensinamentos  da  família  Mirumoto,  sem  interromper  sua 
jornada para compreender os mistérios do mundo. Ou os entendia ou não.

Mas  agora  sentia  que  teria  todo  o  tempo  do  mundo  para  estudá-los.  Não  se  moveria,  
enquanto não os compreendesse.

Só então conseguiu ler a placa.
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Daoshi acordou, abrindo os olhos lentamente.

Estava sob a sombra de uma árvore, ainda ao lado do rio. O sol estava em uma posição 
anterior à de antes de encontrar Sankuro.

Momentaneamente confuso, conseguiu clarear os pensamentos.

Um dia inteiro havia se passado.

Sentou-se, sentindo terríveis pontadas no ombro esquerdo. Ao olhar para baixo, viu-se limpo 
do sangue, sem a parte de cima do quimono. Estava com curativos limpos na coxa direita e no braço 
esquerdo, apoiado em uma nova tipoia.

A seu lado, suas espadas e um cesto de vime, coberto com um panos simples.

Lá dentro, encontrou três bolinhos de arroz e algumas maçãs.

Caminhava com dificuldade, improvisando uma muleta com um galho. Estava chegando em 
um vilarejo, onde pretendia descansar apropriadamente em uma estalagem ou até mesmo pagaria 
alguma família por um quarto.

Passou os olhos brevemente por uma placa simples fincada na entrada do vilarejo. Parou 
para lê-la novamente quando viu seu nome.

“A Mirumoto Daoshi.
Desafio-o para um duelo que definitivamente determinará sua honra.
Esperarei-o ao fim do último dia da primavera ao lado da ponte do outro lado deste vilarejo.

Chugo, da família Hida, do clã Caranguejo.”

Nas  três  semanas  que  antecederam  o  duelo,  Daoshi  conseguiu  recuperar-se 
satisfatoriamente.  O tratamento com ervas do dono da estalagem surpreendeu-o ao acelerar em 
muito a recuperação dos músculos de seu braço esquerdo.

Preparou suas espadas, polindo-as. Alimentou-se levemente, lavou-se e rumou para o outro 
lado da cidade.

Parado ao lado da ponte, viu um grande samurai, utilizando cinzentas placas, surgir por entre 
a multidão que se aglomerava ali.

Não pôde deixar de sorrir para seu antigo companheiro de batalhas.

(fim do Ato III)



Nota do autor:

Eu ia incluir a triste história da família que se separou do clã Dragão ao desentenderem-se  
quanto à filosofia do clã.  Esta família não aceitava a postura passiva dos Dragões frente aos  
mistérios do mundo.

Queriam compreender a tudo, sem restrições.

Apresentaram seu ponto de vista ao místico clã Fênix, que possui uma filosofia semelhante.  
Suas motivações sequer foram discutidas. Os Fênix os acolheram de prontidão, fortalecendo-se.

Agora, os antigos irmãos e companheiros, estão afastados involuntariamente.

É, eu ia trabalhar em cima dessa situação.
Mas se nem eu consigo levar a sério o sobrenome da família, como poderia esperar isso de  

você, leitor?

Assim, fica perdida para sempre a melancólica saga de uma Agasha.


