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As cordas estavam bem apertadas.

Os nós estavam perfeitos tanto no convés quanto no mastro.
Aparentemente,  apesar  de  pequena,  esta  embarcação  estava  preparada  para  enfrentar  os 

bravos e agitados mares profundos.

O que era estranho. Não era um barco pesqueiro. Então o que ele poderia querer tão longe da 
costa?

Aquele vilarejo costeiro não era grande como as capitais, mas talvez fosse até mais agitado e 
movimentado.

Com tantos visitantes temporários, pareceu ser um ótimo reduto para uma gangue.

Composta basicamente de órfãos que cresceram sozinhos na rua, agora adultos, esta gangue 
conseguiu se especializar em obter informações.

Quando  contratados,  não  se  prendiam  muito  à  missão.  Ao  menor  risco  de  morrer, 
abandonavam seus deveres e até mesmo entregavam seus contratantes.

Sua missão principal era sobreviver.

Portanto, era preciso estar terrivelmente desesperado e sem opções, para contratar a gangue 
sem nome do vilarejo costeiro Nichibotsu.

Dessa forma, eles tinham muito tempo livre. Um de seus membros teve a brilhante ideia de 
conseguir as informações e depois procurar alguém interessado.

Foi assim que Shoma foi parar dentro daquela pequena embarcação, que portava a bandeira 
do clã Louva-a-Deus.

O assim chamado “clã menor” Louva-a-Deus compôs-se basicamente de diversas famílias 
sem clã espalhadas pela costa e ilhas de Rokugan.

São  excelentes  contatos  para  quem deseja  uma  rede  de  comércio  ágil  pelos  mares,  ou 
simplesmente força bruta na forma de mercenários.

O clã  é  considerado parte  integrante de Rokugan,  mas por decisão própria,  estão muito 
afastados da honra e deveres dos sete clãs “maiores”.

Nem Shoma nem sua gangue estranhava a presença daquela embarcação em seu vilarejo.
Mas  eles  a  viram  negociar  com  mensageiros  muito  bem  vestidos,  o  que  significava 

envolvimento dos “grandes”.
Agora, após quase duas semanas fora, o barco havia voltado.

Aproveitando que os navegantes teriam de esperar até o amanhecer para aportar, Shoma os 
abordou no meio da noite.

Foi até o barco, longe da costa, em uma jangada improvisada, feita com bambus. Uma corda 
presa a ela era segura por um dos “irmãos” de Shoma, ainda na costa.

Dessa forma, a tripulação não teve aviso ou som para ser ouvido quando foram invadidos.



Shoma prendera seus revoltos cabelos negros em um rabo de cavalo no alto da cabeça. Não 
usava camisa ou calçados, apenas uma leve calça cinza escura, que ia até a altura das canelas.

Suas únicas “proteções” eram luvas de couro, também escuras, e bandagens enroladas na 
altura do estômago.

Nessas bandagens, prendia nas costas suas duas facas longas, em bainhas improvisadas.

Saltando da jangada para dentro da embarcação, que devia ter pouco mais de quinze pés, 
Shoma aterrissou com leveza no convés.

O barco  possuía  uma parte  coberta,  às  vias  de cabine,  e  possivelmente  um porão,  pois 
Shoma não via nenhum baú onde pudessem estar guardando pergaminhos, tesouros ou o que fosse.

Via, sim, seis marinheiros dormindo sobre mantos no convés e mais um, dentro da “cabine”.

Todos dormiam com seus daishôs – conjunto de katana e wakizashi –, ao lado do corpo.

Shoma caminhou em silêncio por entre as pernas e braços amontoados até a cabine. Ali, logo 
atrás do possível capitão, realmente havia uma portinhola, porém pequena demais para ser uma 
entrada.

Segurando na borda do telhado, Shoma balançou-se por cima do capitão e escorou-se com 
uma perna e a mão livre nas laterais abertas, quase janelas, da cabine.

Girando o  corpo,  alcançou a  portinhola  e  parou.  Ponderava  a  qualidade  daquele  barco. 
Observou as vestes dos marinheiros.

“Nada bom.”, pensou.

Se eles sequer podiam ter vestes melhores, o que pensar da manutenção do barco?

Decidiu investigar mais um pouco.

Saiu pela “janela” da frente e subiu do topo da cabine para o mastro, balançando-se pelas 
cordas.

No topo do mastro, aproveitou para sinalizar que estava tudo bem. Voltou sua atenção para 
as cordas.
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Hida Chugo só tinha até a próxima semana.

Foi  chamado  ao  dever,  retirado  de  sua  aposentadoria.  Iria  enfrentar  um  dos  melhores 
guerreiros do clã Dragão, agora renegado.

Lutaria pela honra do clã Dragão, assim como tentaria resgatar a honra perdida de Mirumoto 
Daoshi.

Sim, essa história era suficiente crível, talvez até emocionante?

Mas não era totalmente verdade.

Desde que o primeiro boato chegou aos seus ouvidos, Chugo ofereceu-se para encontrar seu 
antigo amigo e ex-companheiro de batalhas.

Teve de observar impotente enquanto as diversas equipes de busca falhavam, como ele sabia 
que aconteceria.

Somente quando ouviu o terrível boato que o clã Dragão estava contratando bandidos e 
guerreiros foras-da-lei que ousou pedir novamente a seu Senhor. Apesar de aposentado, ainda era 
leal a ele.

E era por essa lealdade inquebrável que os guerreiros do clã Caranguejo eram conhecidos 
por toda Rokugan.

Eles  eram  os  responsáveis  pela  vigilância  da  fronteira  das  Terras  Sombrias.  Eram  os 
guardiões de Rokugan, a barreira que impedia a mácula de invadir o reinado.

Como tais, seu treinamento não encontrava tempo para as incontáveis normas de etiqueta e 
boa conduta assim como os outros clãs.

Preocupavam-se apenas em ser os mais resistentes possíveis, tornado suas peles verdadeiras 
carapaças,  muralhas  fazendo  frente  aos  golpes  dos  seus  inimigos.  Com sua  força,  conseguiam 
encerrar suas batalhas com pouquíssimos golpes.

Podiam ser chamados de brutos e imundos, por vezes realmente fossem imundos, mas eram 
leais guardiões.

E essa lealdade impelia Chugo ao resgate de seu ex-companheiro. Se não conseguisse salvá-
lo, o redimiria.

E ele sabia que era o único que poderia.
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Chugo não acreditava em destino.

Mal acreditava nos espíritos. Contava com apenas seus músculos e no peso de sua espada no 
calor do combate.

Não, Chugo não acreditava em destino. Mas dessa vez, tinha de dar o braço a torcer.

Investigando as pistas e passos de Daoshi, chegou a um vilarejo costeiro.
Lá,  perguntou,  ameaçou  e  interrogou  em busca  da  quase  lendária  gangue  de  Sankuro. 

Descobriu a base improvisada dos mesmos e rumou até lá.
Encontrou apenas soldados menores. Convencendo-os que resgatar seu líder e abandonar 

esta missão era a única forma de sobreviverem ao temível Dragão Caído, Chugo preparou-se.

Tinha certeza que seu amigo sobreviveria e em breve chegaria a este vilarejo pela estrada 
que cortava a floresta.

Com sua rústica caligrafia, redigiu seu desafio e o deixou naquela entrada. Tinha quase um 
mês para preparar-se.

Como bom Caranguejo, treinava pela manhã até o cair da noite. Dispensava as crenças de 
manter  um “corpo  puro”,  entregando-se  aos  prazeres  da  bebida  e  algumas  vezes  os  da  carne 
também.

Foi assim que levou toda sua vida,  pensou ele,  numa dessas noites. Observava uma lua 
crescente refletir-se nas águas tão raramente calmas do mar.

Sua única esposa faleceu no parto de um bebê natimorto. Talvez o contato tão próximo com 
a Mácula das Terras Sombrias o tivesse amaldiçoado de alguma forma.

Ou talvez Chugo tivesse vindo ao mundo para trazer apenas morte.

Qualquer  que  fosse  a  hipótese  correta,  Chugo  não  arriscou  novamente.  Focou-se 
inteiramente em seus deveres, tornando-se um admirável representante dos ideais dos Caranguejos.

Ainda assim, ele arruinou outra vida, dezessete anos atrás.
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Tendo decidido que  aqueles  marujos  tratavam aquele  barco  como uma pessoa  – e  uma 

pessoa muito importante -, Shoma voltou para a cabine.
Colocando  apenas  metade  do  corpo  para  dentro  da  cabine  pela  janela,  ele  alcançou  a 

portinhola novamente.

Lentamente,  atento  à  menor  resistência  das  dobradiças,  que  poderiam  trair  um  ruído 
denunciador, ele a abriu.

Lá dentro, uma pequena caixa quadrada medindo pouco mais de um palmo, feita de madeira 
clara, repousava envolvida em um tecido aveludado escuro.

Removendo ambos, Shoma sentou-se em cima da cabine e abriu a caixa.

Fechou-a rapidamente, quase esquecendo de não fazer barulho.

“Eles estão sendo tão bem pagos assim!?”, ele pensou, observando com olhos arregalados a 
pequena tripulação.

Com uma de suas facas, cortou um pedaço do tecido. Passou o conteúdo da caixa para ele, 
improvisando uma algibeira.  Em seguida,  devolveu a caixa,  vazia  e embrulhada no restante  do 
tecido, ao interior da cabine.

Fechou com cuidado a portinhola e desceu, caminhando pela borda do barco até poder voltar 
à sua jangada.

Enquanto era puxado de volta, pensava no quanto iriam lucrar e no tamanho do problema 
que o clã Louva-a-Deus acabara de se envolver.

A reunião da pequena gangue naquela noite foi tensa e silenciosa.
Todos haviam ficado extremamente felizes ao verem o fruto do roubo de Shoma, mas a 

felicidade foi rapidamente substituída por olhares preocupados ao saberem sua procedência.

– Só saber o que eles levavam, Shoma. – disse Gan, grande e imponente, um dos três 
fundadores da gangue, junto de Shoma – Só a informação já valeria muitas moedas.

– Eu sei, Gan. – respondeu Shoma – Mas elas valem muito mais.

Gan as tinha olhado e as cobriu rapidamente, como se temesse que alguém os espionasse no 
portão da estalagem onde fizeram sua base.

Ali, em meio a futons improvisados com palha, era onde todos guardavam seus pertences e 
passavam as noites.

Agora, as velas iluminavam um grupo silencioso.

Gan estava de olhos fechados e apoiava a cabeça na mão, pensando. Foi o terceiro membro 
fundador, Batsu, quem quebrou o silêncio.

– Já que é assim, por que não esperamos a poeira baixar ou as vendemos em outras vilas?
– A gente nem sabe se vai ter poeira pra baixar, Batsu. – Shoma interviu.
– Você tá sendo otimista demais, Shoma. É claro que vão fazer confusão!
– Será? Não sabemos nem de onde elas vêm! Talvez eles nem possam fazer alarde!



– E desde quando os Grandes precisam dar satisfação de alguma coisa!? Eles vão só falar 
que foram roubados e virar a vila de cabeça pra baixo! E quem você acha que eles vão 
culpar primeiro!?

– Talvez a  gangue do Sankuro...  Eles  estão na vila...  – Shoma respondeu,  já  inseguro 
quanto à sua atitude. Foi Gan quem respondeu.

– Todo mundo sabe que Sankuro só age sob contrato. E eles nunca pegam contrato pra 
furtos.

– Mas e se os Louva-a-Deus não quiserem admitir que foram roubados?
– É a nossa única esperança. – Gan encerrou.

Decidindo por esperar o desenrolar da situação e ficarem prontos para sair de Nichibotsu, 
caso fosse preciso, todos foram dormir, exceto por Shoma.

Ele estava sentado no telhado de uma casa próxima ao porto. Observava o barco recém 
furtado flutuar em um mar que espelhava o céu estrelado à perfeição.

Parecia que o barco flutuava no próprio céu.

Shoma não possuía sobrenome e orgulhava-se disso.

Sua mãe, uma gueixa, o criara da melhor forma que pôde, em um vilarejo longe dali.
Quando Shoma tinha idade suficiente para perceber que era um fardo, ele fugiu. Chegando a 

Nichibotsu, conheceu Gan e Batsu.

Hoje, tantos anos depois, já não conseguia lembrar-se do rosto ou nome da sua mãe. E não 
se importava.

Seus irmãos de gangue eram sua família. E era com eles que Shoma se preocupava agora.

Eles podiam estar condenados. E a culpa era de Shoma.
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Chugo repousava após o almoço, sentado na varanda da hospedaria, observando o intenso 

fluxo de Nichibotsu.
Via quimonos nas cores de todos os clãs vagando por ali, contrastando drasticamente com as 

vestes simples dos moradores.
Identificava-se com estes, usando as cores cinzentas e sóbrias de seu clã. Sem floreios, assim 

como seus membros.

Foi arrancado de seu devaneio ao ver um jovem passar na rua.

Ele possuía cabelos negros e rebeldes, um rosto fino, porém decidido e os olhos...
Ou teria sido impressão?

Perguntou  bruscamente  ao  dono  da  hospedaria,  que  reconheceu  o  jovem.  Pertencia  à 
“guangue dos órfãos”, segundo o homem.

Chugo aproximou-se rapidamente do jovem e bateu em seu ombro. Quando o rapaz voltou-
se para ele, Chugo pôde confirmar.

“Olhos amendoados... iguais aos de...”

– O que quer? – o jovem perguntou, já que Chugo ficou apenas calado, encarando-o.
– Ah... Acho que isso é seu, garoto. – Chugo disse, estendendo sua bolsa de moedas.
– Não, não é. A minha ainda está comigo.
– Então me confundi. Desculpe-me.
– Sem problemas. – o jovem disse, virando-se com um olhar desconfiado, para continuar 

seu caminho.

Chugo, ainda parado no meio da rua, passou as mãos por seus próprios cabelos, também 
negros e revoltos, exatamente como os cabelos daquele jovem.

“E os olhos.”, ele pensou – “São os olhos de Minazuki.”



6
Mais tarde naquele dia, Shoma foi abordado por Kyoko, uma de suas “irmãs”.
Segundo ela, um homem o esteve procurando, tendo perguntado por ele mais cedo a Gan.

Shoma deu pouca importância a isso, continuando sua atenta vigilância ao barco dos Louva-
a-Deus.

Eles tinham ficado extremamente agitados pela manhã, mas não tinham aportado, causando 
uma ligeira desconfiança na “guarda portuária”. Agora, no fim da tarde, discutiam entre si, ainda 
dentro do barco.

Ouvindo passos pesados na rua logo abaixo do telhado onde estava, Shoma julgou ser Gan e 
saltou para conversarem.

Surpreendeu-se,  assim como o  homem,  que  não  era  Gan.  Este  possuía  cabelos  negros, 
raspados no topo e firmemente presos em um coque na nuca.

As  rugas  ao  redor  de  seus  olhos  denunciavam sua  idade,  assim como  as  cores  de  seu 
quimono informavam ser um membro do clã Caranguejo.

– Desculpe-me, samurai. – Shoma disse – Achei que fosse um amigo.
– Tudo bem. Eu estava mesmo procurando você.
– Me procurando? – Shoma deu meio passo atrás, ocultando o braço direito. “Será que já 

desconfiam de mim?”, pensou.

– Acalme-se. Não vim lutar.
– Então o que quer?
– O nome Minazuki quer dizer alguma coisa para você?

A princípio, o nome soou vazio como uma árvore morta para Shoma, mas de repente, tudo 
voltou em um único turbilhão de memórias.

O corpo que o aquecia enquanto cantava para que dormisse. O sempre presente perfume de 
lírios. Os acalmantes olhos amendoados que o diziam que tudo iria ficar bem.

Shoma acabara de recuperar todas as memórias perdidas de sua mãe.
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Chugo  descobriu  que  a  dona  do  bordel  nunca  repassou  as  moedas  que  ele  enviava  a 

Minazuki, desde que ficou sabendo que ela estava grávida.
Descobriu também que a vida de seu filho bastardo havia sido ainda pior do que imaginara.
Mas para seu orgulho, ali estava ele. Um homem feito. Infelizmente, não conseguiu notícias 

de Minazuki.

Não sabia se estava feliz ou triste ao se despedir de Shoma, após este recusar o convite de 
tomar seu lugar de direito no clã Caranguejo.

“Tenho minha própria família e clã para cuidar.”, ele disse.

Agora Chugo observava a lua quase cheia, sentindo a fria brisa que agitava de leve seu 
quimono, assim como a bandeira de uma embarcação, flutuando solitária no mar.

Não teve coragem de contar sobre o duelo de amanhã a Shoma. Também não conseguiu 
oferecer suas posses ao “clã” de seu filho.

Podia ver sem dificuldade o brilho grave do orgulho faiscar nos olhos do jovem.

Ainda assim, estava de certa forma com o espírito mais leve quando ajeitou as amarras de 
sua armadura e prendeu suas espadas à cintura na manhã seguinte.

Iria concluir seu dever, de uma forma ou de outra.
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Shoma era bom em guardar informações. Era assim que sobrevivia, afinal de contas.
Assim, lembrou-se imediatamente quando o samurai se apresentou. Lembrou-se da estranha 

placa na entrada da vila.

Hida Chugo tinha um duelo marcado para esta manhã.

Não sabia se acreditava que ele havia tentado ajudar sua mãe, mas não conseguiu duvidar 
que aquele homem era seu pai.

Algo dentro de Shoma dizia que era verdade.

Assim, ele estava em meio à multidão que se formava, esperando o duelo.
Pouco depois de seu pai chegar, ele viu o outro samurai aproximar-se.

O duelo entre Hida Chugo e Mirumoto Daoshi ia começar.

O dragão estava apenas com um quimono verde escuro e suas espadas.  Talvez tentando 
igualar o combate, Chugo removeu suas placas.

Mas Shoma sabia que isso não equilibrava muito o duelo. Ele conhecia a lendária resistência 
dos Caranguejos.

Os samurais se apresentaram em voz alta. De forma igualmente clara, Hida Chugo informou 
os motivos do duelo.

Shoma lembra-se de ter se espantado com o rastro de sangue que acompanhava os passos do 
Dragão Caído.

Eles, enfim, sacaram suas armas.

O  Dragão  assumiu  a  postura  de  combate  com  duas  armas,  mantendo  a  Wakizashi 
horizontalmente na altura da testa e a Katana apontada para o inimigo.

Chugo plantou os pés com firmeza no chão, alinhados com a distância dos ombros, deixando 
o pé esquerdo à frente. Segurou a katana com força, usando as duas mãos.

À distância de dois passos, os guerreiros se encaravam nos olhos.

Foi o Dragão que moveu-se primeiro.

Ele tentou deslocar a katana de seu inimigo com um golpe da wakizashi, para abrir suas 
defesas. Mas ao ver que ela sequer se moveu, ele interrompeu o golpe seguinte e tentou voltar à 
posição inicial.

Chugo, aproveitando a abertura, deu um forte grito para canalizar sua energia chi na espada 
e avançou, com um golpe na vertical.

Aparentemente, era isso que Daoshi esperava, pois ele desviou a espada de Chugo com sua 
katana e conseguiu fazer o primeiro corte do combate com a wakizashi. O sangue que correu do 
tronco de Chugo, na altura do estômago, deixou claro para todos que o corte foi superficial.

Porém, como um incêndio se iniciando, os golpes seguintes do Dragão foram aumentando a 
velocidade.



Com sua katana, Chugo concentrou-se em bloquear os golpes que visavam pontos vitais. 
Mas as lâminas faiscantes de Daoshi já destruíam em farrapos a parte de cima de seu quimono e 
faziam seu sangue respingar pelo chão.

Daoshi parecia um demônio com olhos em chamas iluminando  um rosto sem expressão. Os 
golpes ficavam cada vez mais rápidos.

Ele estocava com a wakizashi, mirando no coração de Chugo. A espada que bloqueava este 
golpe abria caminho para um corte da katana. Quando ela voltava, visando abrir o estômago do 
Caranguejo, descobria uma via para a wakizashi conseguir talhar uma linha rubra em seu ombro.

Chugo sabia que estava prestes a não conseguir mais acompanhar o ritmo mortal de Daoshi, 
então decidiu entregar-se à fúria do combate.

Sentiu o sangue aquecer-se ainda além do que já havia atingido. Com ele prestes a ferver, 
conseguiu encontrar a abertura que procurava.

Valendo-se  apenas  da  força  bruta,  defendeu-se  de  um  golpe  de  forma  expansiva, 
conseguindo empurrar Daoshi para trás. Quando avançou, seu sangue esguichou de seus inúmeros 
ferimentos.

A defesa de Daoshi foi lenta demais.

O Dragão pretendia bloquear o golpe de Chugo com suas espadas cruzadas e então deslizar 
para perto do inimigo, utilizando a força do movimento de ambos para perfurar seu coração.

Mas seu braço esquerdo o traiu.

A katana que interpôs-se solitária no caminho do golpe de Chugo não foi suficiente para 
pará-lo.

O corte foi profundo, indo do ombro esquerdo, deslizando por todo o tórax de Daoshi. Teria 
sido fatal, se ele não estivesse saltando para trás.

Mas ele tinha de ignorar a dor e aproveitar sua chance. Chugo não era tão veloz quanto ele.

Daoshi partiu com uma estocada com a katana à frente, que terminaria em um largo arco 
horizontal,  visando  o  braço  esquerdo  de  Chugo.  Quando  este  aparasse  o  golpe,  o  Dragão 
recomeçaria a chuva de golpes com sua wakizashi.

Mas o Caranguejo não se defendeu.

Chugo  sentiu  a  dor  aguda  da  lâmina  de  Daoshi  transpassar  o  seu  ser.  Mas  a  ignorou, 
enquanto erguia o corpo leve do Dragão com sua katana.

Daoshi, atônito, sentiu seus pés abandonarem o chão e seu corpo ser sustentado por um 
único ponto, na altura do estômago.

Tossiu sangue, sentindo tanto uma dor fria que comprimia seus músculos, quanto o mudo 
desespero de uma falha imutável.

Nada que ele fizesse agora mudaria o fato de que ele havia perdido.

Mas nos  olhos  de Chugo finalmente  encontrou o alívio que buscava.  Na escuridão que 
dominava sua visão encontraria apenas a paz.



Hida Chugo tanto viu quanto sentiu a vida abandonar o corpo de seu amigo.
Havia aprendido a concentrar a Fúria Guerreira dos Campeões Hida em um único golpe e 

isso, somente isso, havia trazido sua vitória.

Seu braço direito fraquejou, assim como sua consciência. Ouviu o corpo de Daoshi atingir o 
chão como se estivessem em aposentos diferentes de um grande palácio.

Já  tinha  perdido  muito  sangue  durante  o  combate  e  do  toco  que  restava  de  seu  braço 
esquerdo, perdia ainda mais.

Sua visão já estava negra quando ele sentiu seu corpo balançar, caindo para trás.
Antes de sua consciência perder-se na escuridão, sentiu alguém ampará-lo.

Alguém o segurou, antes que atingisse o chão.

(fim do Ato IV)


