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Uma pequena, mas muito importante, nota:
Nos  contos  anteriores,  Rokugan  foi  tratada  como  um  
Reinado. Como cenário baseado no japão feudal, nunca,  
eu digo, nunca, Rokugan poderia ser um reinado, mas um  
império.
Tal qual foi o Japão e ainda é hoje em dia.
Um  perdão  a  todos,  caso  isso  tenha  confundido-os  de  
alguma forma.
Agora, adiante com a história do império Rokugani.

Não tente reviver ou remontar o passado.
Nunca dá certo.
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A verdadeira entrada das ruínas estava bem à frente.

Após  terem  vagado  por  salões  vazios  repletos  de  móveis  em  diferentes  estados  de 
decomposição, o grupo de Onyuri finalmente conseguiu perceber o embuste.

Em outros  tempos,  os  escribas  realizavam suas  atividades  normalmente,  enquanto  seus 
segredos eram guardados no subsolo.

A jovem samurai  agora  observava com olhos  castanhos a  entrada para o que  ela  podia 
chamar apenas de “masmorra”.

Estavam no coração profundo da floresta, longe de qualquer estrada ou vilarejo. Haviam 
visto alguns traços do antigo caminho que os escribas utilizavam, mas eram poucos e espaçados.

A antiga construção de pedra não tinha mais teto em diversos pontos e, em alguns aposentos, 
nem era possível entrar.

Ela via a entrada que levava para a escuridão abaixo e pensava se o caminho estaria ao 
menos livre ou se correriam o risco de que o teto caísse em suas cabeças.

Foi arrancada de seus devaneios quando Asayuu a chamou, com sua voz etérea.

– Onyuri-hime. Deixe que nosso líder se preocupe com o caminho e me ajude aqui, sim?

Asayuu estava limpando um trecho da floresta,  para acender uma fogueira e passarem a 
noite.

Com um último olhar para a entrada da masmorra, Matsu Onyuri foi até sua companheira.

Nota: Hime = Princesa
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Os Leões,  se  nada  mais,  seriam a  encarnação  viva  dos  princípios  do  samurai.  Em sua 

corrente sanguínea fluem os ideais do Bushidô, o caminho do guerreiro.
São  íntegros,  leais,  polidos.  Humildes  e  corajosos,  se  consideram  a  alma  do  Império 

Rokugani.

Seus guerreiros não usam armaduras pesadas, assim como os caranguejos e garças, mas por 
outro motivo.

Eles o fazem para orgulhosamente exibir  toda a imponência de seus musculosos corpos 
treinados para moldarem o guerreiro perfeito.

Seus magos especializam-se em contatar os espíritos de seus ancestrais e emprestarem suas 
forças. Por isso, estão sempre estudando a história do clã, buscando relíquias perdidas por todo o 
império.

E era em busca de uma dessas relíquias que a filha do Campeão dos Leões estava agora.
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Decidiram por não caçar, poupando suas energias. Comiam seus últimos pedaços de carne 

ressecada, um alimento duradouro, mas caro demais para ser encontrado nos pertences de qualquer 
andarilho ou aventureiro.

Mas esta era uma missão da Realeza.

Onyuri  era  a  filha  única  de  Matsu  Nimuro,  o  Campeão  do  clã  dos  Leões.  Apesar  de 
habilidosa em combate, era eleita apenas para missões simples, como esta.

Ir  até  a  floresta  a  oeste,  recuperar  uma  relíquia  dos  Leões  em um templo  há  séculos 
abandonado e retornar.

Seria liderada por Retsu, um Grande Guerreiro Akodo, a família conhecida por seus grandes 
e habilidosos generais.

Onyuri requisitou a presença de sua amiga de infância, Asayuu, da família Kitsu, por sua 
familiaridade com as florestas.

Asayuu era uma xamã, uma das pouquíssimas de Rokugan.

Ela não era realmente nascida na família Kitsu.  Seus pais a encontraram ainda bebê na 
floresta e a adotaram.

Logo jovem,  demonstrou  raros  dons,  conseguindo praticamente moldar  os  elementos  da 
floresta à sua vontade. Unindo essas habilidades com o treinamento de sua família, aos mesmos 
dezoito anos de Onyuri, era altamente respeitada.

Seus olhos verdes sempre fascinaram Onyuri e a faziam pensar se Asayuu era realmente 
filha da floresta.

Terminaram de comer e matar a sede e se prepararam para começar a noite de descanso e 
vigília alternada.

Onyuri queria conversar tranquilamente sobre frivolidades com Asayuu, como tantas outras 
vezes, mas a seriedade de Retsu era era tamanha que a contagiava.

Assim,  apenas  despiu-se  da  armadura  e  deitou  em sua  capa  de  viagem,  acomodando a 
cabeça em seus fartos cabelos ruivos, rajados por fios de cabelos mais claros. Observou as estrelas 
acima, adormecendo rapidamente.

O último turno de vigia foi de Asayuu, então Onyuri estranhou quando foi acordada por 
Retsu.

– Onde está Asayuu?, perguntou.
– Segundo ela, foi “ter com a floresta”, antes de podermos prosseguir.

Onyuri via no semblante do guerreiro que ele nunca foi ensinado a confiar em algo além de 
sua força física e treinamento.

Ela foi até onde Retsu apontou. Gostava de ver a amiga meditando pela manhã. Sentia sua 
serenidade espalhando-se como ondas pelo ambiente.



E lá estava Asayuu. Sentada em lótus em uma clareira, banhada pela luz do sol nascente, 
refletindo sua luz dourada em seus negros cabelos.

Onyuri olhou espantada enquanto folhas caídas começavam um leve movimento circular em 
torno da clareira, antes de reparar que sua amiga havia aberto os olhos e sorria para ela.

– Vamos?, disse a xamã, levantando-se enquanto as folhas caíam lentamente.
– Vamos.
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Entraram na masmorra com Retsu à frente, Asayuu no centro, segurando uma tocha acesa e 

Onyuri na retaguarda.

As  armaduras  do  Guerreiro  Akodo  e  da  princesa  eram  similares,  diferindo  apenas  na 
qualidade.

Braceletes, caneleiras e placas peitorais, com leves ombreiras e proteções para o quadril, 
todas ostentando a cor parda do clã.

Asayuu  dispensava  proteções,  utilizando  apenas  um quimono  leve  e  nenhuma  arma,  à 
exceção do sempre presente daishô, o conjunto de katana e wakizashi, obrigatoriamente portados 
por qualquer membro das famílias dos grandes clãs, guerreiros, magos ou diplomatas. Ainda assim, 
Asayuu só as tinha desembainhado em sua cerimônia de maioridade, quando as recebeu.

E era em armas que a mente de Onyuri estava no momento.

Os estreitos corredores não permitiriam que dois lutadores agissem com ombros colados. O 
teto era baixo, não estando a mais de cinco palmos do topo dos cabelos castanhos de seu líder.

Essa falta de espaço preocupava a princesa. Ela era satisfatoriamente treinada para lutar com 
a katana, mas tinha se especializado desde jovem no combate com a Naginata.

Ela gostava de empunhar o metro e meio de haste. O longo alcance levava a larga lâmina em 
uma das extremidades em alta velocidade, entoando sua canção da morte no campo de batalha.

Mas ali, naquele ambiente claustrofóbico, era praticamente um peso inútil que levava em 
suas costas.

“Você está sendo pessimista, Matsu Onyuri.”, pensou – “Vocês não terão combates nesta 
masmorra.”

E a entrada da masmorra continuava descendo.

Os séculos de abandono e a entrada ruída fizeram a floresta encontrar seu caminho até lá 
dentro.

As paredes de tijolos quadrados, cinzas e pesados, estavam praticamente cobertos por vinhas 
e trepadeiras.

O caminho desceu mais algum metros, até uma parede. A princípio assustaram-se, antes de 
verem dois caminhos, seguindo para lados opostos.

O líder Akodo os guiou para a esquerda, por um corredor plano, igualmente estreito.
Ele continuava em frente, mas deixava uma pequena entrada à esquerda no caminho.

Quando Asayuu iluminou aquele ponto com sua tocha, os três viram que era um pequeno 
depósito, talvez para ferramentas de limpeza.

Continuando pelo corredor,  viram-se em um amplo salão,  para uma rápida e passageira 
sensação de alívio para Onyuri.



A tocha iluminava apenas cerca de seis metros circulares, mostrando largas pilastras, mas 
não chegando até a parede oposta.

Começaram seus passos até o centro do salão, quando ouviram movimentos ao longe e à 
direita.



5
Passos cautelosos ecoavam pela escuridão. Os três estavam cercados, agora que os ouviam 

até mesmo do caminho que vieram.

Quando chegaram ao alcance da luz bruxuleante da tocha, eles os viram.

Onyuri  os  descreveria  como pessoas  cobertas  por  ressequidas  sombras.  Traços  de carne 
podre  apareciam em alguns  trechos,  mas  no  todo  eram seres  sem traços  ou  feições,  portando 
lâminas quebradas e oxidadas, assim como armaduras em pedaços.

Eram oito ao todo.

– Asayuu-san, – o Guerreiro Akodo disse – você sabe o que são essas criaturas?
– Se estivéssemos nas Terras Sombrias, a única resposta seria Crias da Mácula.

Com esta  agourenta  observação,  o  tempo para  conversas  havia  acabado,  pois  com seus 
passos lentos, as criaturas chegaram perto o suficiente.

Feliz por poder usar sua arma favorita,  Onyuri lançou-se à frente,  descrevendo um arco 
horizontal da esquerda para a direita.

Retsu  começou  o  primeiro  golpe  de  sua  sequência  cadenciada,  um  golpe  descendente 
simultâneo a um passo adiante.

Asayuu manteve-se no centro, fornecendo iluminação para seus companheiros.

Onyuri estranhou a facilidade com que sua lâmina cortou duas das criaturas ao meio mais os 
braços estendidos de uma terceira.

O Guerreiro  Akodo olhou para  trás,  após  terminar  sua  sequência,  tendo derrubado dois 
inimigos, agora cortados e em diferentes ângulos.

A quarta criatura, ainda ilesa dos golpes da princesa, avançou ensaiando um golpe largo com 
sua lâmina partida.

O movimento era tão lento que Onyuri julgou ser uma finta. Com cautela, estocou com a 
parte sem lâmina da naginata, afastando o inimigo, para em seguida cortá-lo ao meio, a partir da 
cabeça.

Retsu  foi  ainda  mais  cauteloso.  Aparou  o  golpe  de  uma  das  criaturas,  guiando-a  para 
cambalear a seu lado. Sem dificuldades, sua lâmina subiu, trespassando a criatura, que caiu a seu 
lado.

Aproveitando o movimento, atingiu seu inimigo restante, que avançava na direção da xamã, 
que a tudo observava com olhos atentos.

A última criatura de pé estava sem os braços, mas avançava para Onyuri, cambaleando. Suas 
pernas ainda ficaram erguidas por um momento, antes de se juntarem ao resto do corpo no chão, 
atingido por mais um golpe da naginata.

Os três Leões reuniram-se no centro do salão e observaram os corpos.

– Eu acho que são guardiões. – disse Asayuu – As sombras são poderosas, mas os corpos 
não se sustentam mais. Vejam.



Onyuri  viu  que  as  metades  restantes,  as  partes  decepadas,  ainda  moviam-se,  tentando 
rastejar até eles.

– Vamos. Eles não representam perigo. – Sentenciou o líder Akodo.
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Onyuri acharia difícil nos anos seguintes apagar de sua mente a visão dos monges mortos 

que encontraram nas ruínas de um dormitório.
Eles caminharam lentamente, rastejando, caindo por cima uns dos outros, na direção dos 

três. Decidindo que a relíquia não estaria naquele aposento, Retsu ajudou a entrada a ruir mais, 
encerrando os mortos ali dentro.

Ainda encontraram mais “defensores”. Pequenos seres portando arcos destruídos.
Eram pateticamente frágeis, mas muitos. Tomando a frente do combate, um dos inimigos 

conseguiu passar pelas defesas de Retsu e cravou uma flecha parcialmente arruinada em sua coxa.

Preocupados com a possibilidade de algum veneno residual, apressaram-se.

Chegaram a outra sala, com pouco mais de cinco metros de largura e dez de comprimento. 
Do outro lado, uma pesada porta de madeira, ainda inteira, bloqueava o caminho.

Assim como um samurai de armadura completa.

As placas eram vermelhas escuras, com alguns detalhes na cor parda dos Leões.

O samurai moveu-se, sacando sua katana e, empunhando-a com as duas mãos, a apontou 
para os três.

Obviamente, outro obstáculo a ser superado.

Foi Onyuri e não Retsu quem caminhou até ele. Com o pé esquerdo à frente, segurou a 
naginata  pelo meio da haste  com a lâmina apontada para baixo,  atrás de si.  O braço esquerdo 
esticado à frente agia como um leve contrapeso.

A princesa teve de imaginar olhos, pois o rosto que estava por baixo do elmo com uma longa 
juba dourada pendendo às costas, era formado apenas por escuridão.

Onyuri tomou a inciativa, deslizando a naginata para a direita até segurar a extremidade sem 
ponta em sua mão. Em seguida, girou-a veloz em direção ao inimigo.

O inimigo aparou o golpe com uma velocidade inesperada e no mesmo ritmo deslizou sua 
lâmina pela haste da naginata, em direção a Onyuri.

Girando o corpo, ela segurou a naginata pelas costas, trocando de mão no exato momento 
que a lâmina do samurai amputaria seus dedos.

Segurando mais próximo à lâmina, tentou um golpe mais veloz, aproveitando o movimento 
circular do próprio corpo.

Assustou-se ao ver o samurai já de frente para si, esperando.
Ele aparou o golpe, empurrando a lâmina da samurai para cima, que desequilibrou-se com o 

movimento, subindo sua arma na diagonal.
Foi salva de um golpe fatal ao utilizar o cabo da naginata para atingir o tronco do inimigo.

Julgou ter o afastado e se voltava para assumir a postura inicial de seu estilo.
Mas ele já estava próximo novamente quando ela se virou.



Segurando a naginata com as duas mãos, ela usava sua haste para bloquear os golpes rápidos 
do inimigo, ora na vertical, ora na horizontal.

Onyuri sabia que a fraqueza de sua arma eram combates corpo-a-corpo e, aparentemente, 
seu inimigo também.

Ela buscava uma solução, sabendo que não poderia ficar defendendo-se para sempre: seu 
oponente não parecia se cansar.

O samurai era realmente muito rápido, mas parecia haver algo mais. Onyuri prestou mais 
atenção ao inimigo como um todo, ainda defendendo-se de seus golpes e recuando.

Assim, conseguiu perceber uma diferença mínima de tempo entre o impacto do golpe e o 
golpe em si.

Como se a imagem dele estivesse atrasada.

A princesa  ouviu  muitas  histórias  sobre  herois  de  Rokugan,  sentada  nos  salões  de  seu 
palácio.  Uma  delas  contava  sobre  um  Monge  das  Chamas  dos  Dragões,  que  perdeu  a  visão 
enfrentando  os  demônios  Onis  nas  Terras  Sombrias.  Para  conseguir  levar  seus  aprendizes  em 
segurança de volta ao Império, forçou seus outros sentidos a ajudarem-no.

Com essa teoria em mente, Onyuri fechou os olhos.

Sem  o  treinamento  adequado,  ela  desesperou-se  com  a  velocidade  dos  passos  se 
aproximando.  Sem conseguir  distinguir  o  ângulo  do golpe  a  partir  do som da lâmina  inimiga, 
arriscou defender-se de um hipotético corte na horizontal.

Sua placa peitoral a salvou, pois um corte que deveria ter aberto seu estômago foi reduzido a 
um mero corte superficial.

Agora,  com a  dor  e  o  temor  combinados,  Onyuri  já  não  conseguia  pensar  claramente. 
Reabriu os olhos e continuou presa na defensiva.

– Matsu Onyuri! Concentre-se! Honre seus ancestrais!

O brado de  Retsu  ecoou  naquele  aposento.  Esta  habilidade  dos  Guerreiros  Akodos  age 
fortalecendo mente e espírito daqueles que lideram.

Só assim Onyuri acalmou-se. Não usaria técnicas desconhecidas de outros clãs.

O Leão prevaleceria no fim.

Em combates, para suprir a fraqueza de sua naginata, Onyuri aprendeu a ler os movimentos 
de seus inimigos e antecipá-los.

Agora, precisaria ler ainda mais rápido e antecipar ainda mais movimentos.

Estudou os dois ataques seguintes antes de agir.



Quando  o  samurai  retirou  a  sola  do  pé  esquerdo  do  chão,  Onyuri  virou-se  de  lado, 
levantando a naginata acima da cabeça.

O golpe vertical estava passando à sua frente enquanto a imagem do samurai começava a 
levantar os ombros. Ele parecia ter ficado ainda mais rápido agora que ela tinha percebido.

Ela colocou sua naginata em pé à sua frente, bloqueando o corte horizontal do samurai (cuja 
imagem ainda desferia o primeiro golpe).

Com um pequeno passo para o lado, manteve sua naginata parada, impedindo um golpe 
circular do inimigo, que girara em torno de si.

Removendo a resistência esperada pelo inimigo em sua defesa, Onyuri colocou seu peso na 
metade superior da naginata, dando um passo à frente.

Com a guarda aberta, o inimigo não teve como impedir que a força devastadora da arma 
penetrasse em ombro.

A quem assistia a luta, o samurai pareceu mover-se de forma aleatória até encaixar seu corpo 
na lâmina de Onyuri.

A princesa removeu a lâmina, que entrara até o meio da armadura, que agora caía vazia no 
chão.

O caminho até a próxima sala estava livre.
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O grupo apressou-se em sair  das ruínas.  Atrás daquela porta,  em um pedestal  ricamente 

trabalhado, estava a relíquia que eles buscavam.

Onyuri vinha novamente na retaguarda, trazendo sua naginata na vertical com a lâmina para 
baixo, segura na mão direita atrás de si.

Na outra mão, de forma similar, a naginata com runas gravadas por toda a haste e lâmina 
esmeralda.

– Hmm... – Asayuu disse, assim que saíram das ruínas, olhando para cima e segurando o 
queixo – Acho que ainda não passa do meio do dia.

Onyuri não conseguia ver o sol dali, debaixo das árvores. Então confiou na palavra de sua 
amiga, que se aproximava de Retsu, agora escorado em uma árvore.

– Aqui, Akodo-san. Deixe-me ver aquele ferimento.
– N-não! Não é preciso, Kitsu-san.
– Não seja tolo. Apenas abra um pouco mais o rasgo em seu quimono.

Fazendo como ela disse, o líder expôs a todos uma pequena perfuração na coxa, que já não 
sangrava. Mas sombrias linhas escuras expandiam-se a partir do ferimento.

Não tiveram tempo de preocupar-se.

Ouvindo  alguma  coisa  ainda  não  percebida  por  Onyuri,  os  outros  dois  abaixaram-se 
rapidamente.

A princesa sentiu uma dor aguda no ombro esquerdo. Viu uma fina agulha ainda presa ali, 
quando olhou para baixo.

Não conseguiu impedir a naginata resgatada de cair e fincar-se no chão, quando perdeu a 
sensibilidade dos dedos. 

No segundo seguinte, achou que as sombras das masmorras haviam escapado. Mas eram 
guerreiros vestidos de negro, cobrindo os rostos com máscaras de tecido.

Onyuri  girou  sua  naginata  por  cima  de  seus  companheiros  ainda  agachados,  afastando 
alguns atacantes.

Quando eles levantaram, ficaram de costas uns para os outros, formando um pequeno círculo 
em volta da naginata das ruínas.

Os inimigos à frente da princesa portavam lâminas curtas e se aproximavam lentamente.
Novamente tinha quatro inimigos para enfrentar no momento. Mas ela sabia que não poderia 

ser tão imprudente quanto foi mais cedo. Eles pareciam habilidosos e ela só contava com um braço.

Fez um arco horizontal com sua lâmina. Um ataque óbvio, mas eficiente e devastador.
Um dos inimigos bloqueou a lâmina, enquanto um segundo aparou a haste com o ombro e 

um terceiro a empurrou com o corpo, mais próximo a Onyuri.



Pega de surpresa por esta tática, Onyuri sentiu a arma escapar de seus dedos e, impotente, a 
viu girar no ar e cravar-se no chão, fora de seu alcance.

Por instinto, pegou a outra naginata atrás de si e fez outro movimento circular, nos inimigos 
que saltaram em sua direção.

A lâmina moveu-se mais rápido do que ela esperava, passado à sua frente sem atingir os 
inimigos.

Ainda assim, eles foram atirados para trás.

Atônita, Onyuri aproveitou o segundo livre para respirar e olhar seus companheiros.
Asayuu movias suas mãos rapidamente e era imitada por pesados galhos saídos do chão, 

atingindo com força alguns inimigos.
Retsu  saía-se  ainda  melhor  contra  inimigos  armados.  Onyuri  já  tinha  ouvido  falar  das 

Lâminas Akodo que ao enfrentar um oponente em pé de igualdade, atingiam seu potencial máximo. 
Se o inimigo tentasse se defender e falhasse, ela causaria ainda mais dano.

E assim,  a  sequência perfeita  do Grande Guerreiro Akodo Retsu  acrescentava  um novo 
corpo ao rastro de morte que formava atrás de si a cada golpe.

Voltando sua atenção a seus próprios oponentes, Onyuri os viu levantando-se. Avançou com 
uma desajeitada estocada, usando um único braço.

Novamente, foi surpreendida pela velocidade que a arma atingia. O peito de seu inimigo não 
ofereceu resistência quando a lâmina o atravessou, fazendo suas costas explodir em sangue.

Os outros hesitaram por um instante, mas recuperaram-se com rapidez e avançaram.

Ainda  tentando  se  harmonizar  com a  arma,  a  princesa  retirou  a  lâmina  presa  com um 
movimento circular, tentando atingir o máximo de velocidade possível.

Pareceu girar o corpo sem peso.

Um dos inimigos foi cortado ao meio, mas os outros ainda estavam longe. Dessa vez não 
foram atingidos por nenhuma força invisível.

Onyuri  sentiu  as  duas  lâminas  atingirem seu  corpo  em cheio.  Uma  perfurou  sua  coxa 
esquerda, estendida à frente. A outra atravessou seu estômago pela frente, saindo nas costas.

Literalmente rugindo de dor e ódio, a princesa Matsu girou a naginata encantada sobre a 
cabeça. Dessa vez, ela conseguiu sentir a energia fluir por seu braço até a ponta da lâmina.

Um dos inimigos foi atingido pela haste da arma, tendo a lateral do crânio e mandíbula 
esmagados.

O outro foi separado do corpo na altura dos ombros, junto com a arma com a qual tentou 
deter o golpe de Onyuri.

Com os ensanguentados dentes à mostra, Onyuri procurou seus companheiros. Parecia ver a 
tudo desacelerado agora.

Asayuu  se  encolhia  enquanto  dois  mascarados  avançavam  com  lâminas  prontas  para 
perfurar.

Retsu acabara de se defender de um golpe e girava o corpo para aparar o ataque de um 
segundo atacante.

Confiando na força de seu líder, Onyuri avançou, realizando um golpe em arco horizontal à 
distância. Dessa vez, conseguiu criar outra rajada de vento, atingindo com força os que atacavam 
sua amiga.



Mesmo com as lâminas inimigas ainda presas em seu corpo, a princesa alcançou os inimigos 
antes que estes caíssem no chão.

Com suas metades ainda girando no ar, ela olhou de volta para Retsu. Ele estava encerrando 
a vida de mais um inimigo, mas estava também com uma lâmina presa ao estômago.

Onyuri a princípio não acreditou que ele tivesse sido atingido, mas começou a compreender 
quando se sentiu tonta.

Olhando o próprio corpo, viu diversas, inúmeras, incontáveis outras agulhas.

Olhou para o rosto de Asayuu e viu duas de sua amiga. Então três, quatro.
A floresta girava, a copa das árvores dançava lá em cima, quando ela caiu no chão.

Ainda segurando com firmeza o cabo da naginata que vieram resgatar, Matsu Onyuri não viu 
mais nada.

E em seguida, não ouviu também.

(fim do ato V)


