
-Arenkart-
Os ventos traziam o cheiro do mar que Arenkart iria ver pela primeira vez em 

poucos dias. Cada vez estava mais perto o final da sua viagem que começara há quase 
um mês. Queria muito ver o anel dos magos em seu dedo, embora ainda faltasse alguns
anos para o final da sua aprendizagem sob a tutela do seu mestre. E ele não se cansava 
de repetir isso. 

- Eu sei. Eu sei – respondia Arenkart, pois realmente sabia que ainda lhe faltava 
um par de anos para aprender tudo. Mas nos anos seguintes, aprenderia as técnicas com 
a arma que mais gostava, embora nunca o tivessem deixado empunhá-la: uma espada.

Chegaram no dia anterior a Zenon, onde pensavam ficar apenas três dias para 
descasarem. Depois continuariam sua viagem ao norte, às Ilhas dos Poderes, dentro do
Golfo das Aves, onde Arenkart receberia a marca e seu anel de mago, no castelo da 
Sermaräe Ladenvarmiüm, a Ordem dos Magos.

Naquele dia seu mestre o havia tirado do seu cochilo da tarde, levando-o pelas 
ruas da cidade até a feira.

- Compre o que quiser – dissera ele ao garoto.
- Qualquer coisa mesmo? – perguntou Arenkart para confirmar o que acabava de 

ouvir. Era a primeira vez que alguém dizia aquilo para ele. 
- Não foi o que eu disse? Escolha o que quiser de qualquer comerciante. Será teu 

presente por ter conseguido o anel da verligïri – deu um leve golpe nas costas do 
menino, e sorriu.

Ir’nu já estava velho. Antes mesmo de aceitar aquele garoto como aluno, há 
cinco anos, já era velho. Na sua cabeça alguns ralos fios de cabelo branco persistiam em 
não abandoná-la, debaixo do chapéu de palha redondo que sempre usava. Entre seus 
dois grandes olhos castanhos, opacos pelo peso da idade, tinha um grande nariz 
achatado, com uma cicatriz que descia até o lábio superior. Usava um manto amarelado, 
encardido pelo tempo, que protegia sua sensível pele branca da luz do sol.

- Então, posso escolher uma espada...
- Não, isso ainda não – cortou-lhe rapidamente Ir’nu. – Seu treinamento ainda 

não acabou. Você só poderá levar sua própria espada quando aprender todas as técnicas 
de combate. Pelo que me lembro, já havia dito isso, não? Posso estar velho, mas minha 
memória ainda funciona. Agora anda, escolha algo interessante – empurrou o jovem 
cabisbaixo para frente.

Magoado por não poder escolher uma espada, Arenkart começou a andar pela 
rua buscando com seus olhos negros algo interessante, como havia dito seu mestre. 
Parava debaixo da lona de uma barraquinha e olhava tudo, mas nada chamava sua 
atenção: peões que faziam alegres sons ao serem jogados, bonecos de madeira que se 
moviam através de cordas, sapatos de outros continentes, estranhos artefatos feitos de 
ferro, objetos com jóias incrustadas que ele nunca havia visto antes, mas que um dos 
comerciantes falou que não era para homens, e tentou afugentá-lo com o olhar, mas 
Arenkart nem notou.

- Por que não são para homens? – Perguntou ele interessado num objeto roliço e 
liso que segurava.

- Por que são só para mulheres, meu jovem– respondeu o gordo comerciante 
meio incômodo ao ver o que o menino tinha nas mãos. Se abanava constantemente com 
um enorme chapéu amarelo para se refrescar, embora estivesse num lugar mais oculto 
que as outras barracas, onde o sol não chegava. De suas roupas multicoloridas emanava 
um cheiro a rosas muito forte, mas que não cobria seu cheiro amargo de suor.
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- Isso é só para mulheres? – mostrou o objeto para o comerciante. – Já vi algo 
assim sendo usado no jogo dos “sete paus”. E nesse jogo só joga homens.

- Bom... sim. Isso é muito parecido com os bastões que se usam no jogo dos sete 
paus, mas esse é só para mulheres. Bem... foi pensando nelas que o fizeram... acho.
Agora deixe isso onde estava – pediu o comerciante.  

- Por que tem tantos como esses de vários tamanhos e formas? – Perguntou 
Arenkart passando os olhos pelos outros objetos que estavam à venda. Eram todos 
muito parecidos. Mas além deles haviam outros mais estranhos. E também frascos de 
vidro com líquidos de várias cores. – No jogo dos sete paus todos são iguais. O jogo das 
mulheres é tão diferente assim? E para que serve isso? – pegou um cordão que passava 
por dentro da várias bolas de madeira.

- Garoto, deixe isso onde estava – ordenou o gordo irritado. – Não toque nas 
mercadorias, por favor. Você não tem dinheiro suficiente para comprar isso. E como já 
disse, são para mulheres. Vá procurar uma carroça de madeira ou um cavalinho em 
outro lugar – tentava espantar ele o curioso menino.

Arenkart encarou o gordo. Olhou de novo para os estranhos objetos e deu às 
costas para eles.

- Se são para mulheres, por que um homem vende eles? – falou se afastando da 
barraquinha, sem dirigir a ninguém aquela pergunta.

O comerciante fingiu não escutar, e começou a arrumar suas mercadorias e a 
limpar com um pano de seda, azul marinho, as que Arenkart havia tocado.

Rapidamente Arenkart esqueceu aqueles estranhos objetos e se dedicou a 
procurar em outras barracas. Se não fosse uma espada nada para ele tinha graça. Mas 
algo chamou sua atenção quando ele foi expulso à gritos de uma barraca por um 
comerciante que não aceitava críticas dos seus produtos.

Em uma esquina, sentado sobre uma velha cadeira, havia um senhor que parecia 
dormir, com a cabeça apoiada em um muro e os olhos fechados. Aos seus pés, sobre um 
grosso manto rasgado e maltratado, havia alguns artigos espalhados de pequenos 
tamanhos e pouco interesse. Nada chamava a atenção dos que andavam apressados 
pelas ruas com o único interesse de fazer um bom negócio. Se aquele homem realmente 
tinha a intenção de viver do que vendia, passaria fome por muitos dias seguidos. 
Arenkart foi até ele, curioso. O homem, de pele morena queimada pelo sol, e uma barba 
de vários dias, não pareceu notar sua presença. Continuou de olhos fechados, 
cochilando sobre a cadeira que vez ou outra rangia com seus pés tortos, reclamando do 
peso sobre suas velhas madeiras.

O menino se agachou diante do manto com os artigos e observou-os. Não havia 
muita coisa para ver ali. Podia-se contar os objetos com os dedos das duas mãos: perto 
de sair para fora do manto estava uma cruz feita de um metal negro que brilhava, com 
incrustações de pequenos rubis e esmeraldas, e uns símbolos em baixo relevo, prateados 
por toda sua lateral; uma esfera transparente do tamanho de um punho, que parecia estar 
oca, feita de vidro; um corno pequeníssimo se comparado com os normais, que levava 
marcado a fogo sobre sua superfície marrom símbolos que Arenkart tampouco sob 
descifrar de onde vinham, mas que davam beleza àquele insignificante objeto; junto a 
ele estava uma caixinha de madeira dividida em vários quadrados, com letras e símbolos 
aleatórios; um relógio de areia, sem nenhum grão de areia dentro; um leque fechado, 
envernizado de branco, com um nome na sua lateral impossível de pronunciar para 
Arenkart; um ovo, pouco menor que um melão, pintado por algum pintor louco que 
utilizou todos os tons de cores sem se importar com o resultado; quatro chaves feitas de 
pedra polida, onde cada uma tinha uma ponta diferente, presas por um cordão de ouro; e 
perto das botas do vendedor, estava uma flauta de marfim, gravado ao redor dela a 
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figura de um dragão vermelho, que parecia querer deixar aquele objeto para voar 
livremente pelos ares, com a boca aberta. Arenkart comparou os diferentes símbolos dos 
objetos, nenhum deles se pareciam entre si. Mas o que mais chamou sua atenção foi a 
pequena caixa de madeira com letras e símbolos, e estendeu a mão para pegá-la.

<< O que terá dentro dela?>> pensou ele examinando-a com o olhar, enquanto a 
segurava com uma mão. Não encontrava o lugar da tapa, e utilizando as duas mãos 
tentou puxar uma parte para cada lado, de qualquer jeito. Uma parte dos quadrados que 
compunham a caixa girou sobre si mesmo. Arenkart soltou uma exclamação de 
surpresa. Tentou mover outra parte, e ela girou. Então, ele percebeu que todas as cinco 
partes daquela caixinha giravam sobre si mesmas para qualquer lado que ele quisesse. 
Aquilo o maravilhou.

Arenkart olhou com receio para o homem sentando diante dele. Olhou para os 
lados, examinando os que iam e vinham, gritavam e gesticulavam pela rua; ninguém 
parecia ver aquele lugar, ou não queriam ver. <<Qualquer um pode roubar essas 
coisas>> pensou ele vendo que o vendedor ainda estava perdido em sonhos, surdo 
àquele barulho ao seu redor.

- Equivoca-se meu jovem – soltou o vendedor de repente. Arenkart caiu sentado 
pelo susto, e a caixinha caiu de volta sobre o manto. – Ninguém nunca me roubou. E 
nunca o farão. Deseja comprar-me algo? – e sorriu, mostrando seus dentes brancos e 
perfeitos. Seus olhos eram claros, castanhos; e seu rosto não parecia o de um velho, mas 
tampouco era de um jovem.

- Eu... – balbuciou Arenkart assustado. <<Ele leu minha mente?>> -... só 
pensava que alguém poderia roubar-lhe. Não tinha essa intenção.

- Eu sei. Você veio para comprar algo, não foi?
- Sim... Mas como sabe que não roubaria? E como soube o que eu pensava? –

Levantou-se, tirando a terra de sua calça com golpes. O vendedor coçou seu cabelo 
negro, curto e mal penteado, antes de responder.

- Você pensava que poderiam me roubar? 
Arenkart confirmou com a cabeça.
- E eu falei no mesmo momento que você pensava isso? – parecia confuso pelo 

que havia feito.
- Sim.
- Hmmm... que interessante. Deve ter sido uma coincidência. – falou ele 

chutando a flauta para o centro do manto. Pegou a cruz e a colocou no centro também. –
Não tenho esse poder, jovem.

<<Sim, deve ter sido uma coincidência. Ninguém tem este poder. Nem os 
magos.>> 

- Gostou dessa caixinha? – perguntou ele pegando a caixa de madeira e 
mostrando-a para Arenkart. – É uma boa escolha, certeza que passará muito tempo 
desfrutando com ela. Eu mesmo passei anos com elas nas mãos.

- O que tem dentro dela?
- Algo muito importante. Não há dúvida. Ninguém a abriu ainda – respondeu ele 

como se aquilo não tivesse importância. Jogou ela para cima, e a pegou de novo.
- Ninguém!? – espantou-se o menino. – O que são esses símbolos? Nunca os vi 

antes.
- Vai comprá-la? – olhou nos olhos de Arenkart, sério.
- Não sei – Arenkart passou os olhos pelos outros misteriosos objetos. – O que 

faz esse relógio sem areia?
- Vai comprá-lo?
- Quero saber o que ele faz antes, porque não vejo muita utilidade num relógio 

Pablo Rodriguez de Melowww.shallen.wordpress.com



de areia sem areia.
- Não posso falar sobre nada do que vendo, a menos que for comprar. Conhece 

aquele ditado dos ter’alurianos que diz: “a curiosidade matou o corvo?” – Encostou-se 
novamente na cadeira, girando aquela caixa em suas mãos sem preocupação e cruzou as 
pernas.

Arenkart franziu o cenho. <<O que ele quis dizer com isso? E como vou 
comprar algo se não sei para que serve e nem se será útil para mim? Só posso comprar 
uma coisa...>> Olhou para todos os objetos novamente, analisando suas utilidades. 
Olhou para caixa na mão do vendedor, que girava sem parar pelos seus rápidos dedos.

- Quero comprar essa caixa! – disse ele por fim.
- Isso eu já sabia – foi a resposta do homem.
- Agora quero saber o que ela faz – ordenou Arenkart com toda confiança de um 

comprador.
- Querer não é poder, meu jovem. Sabe o preço dessa caixa?
- Está feita de madeira, não pode ser comparada com essa cruz, por exemplo –

explicou o menino, com a coragem de quem sabe o que está negociando. – E meu 
mestre disse que compraria qualquer coisa para mim hoje.

- He, he, as aparências enganam, jovem – encurvou-se sobre o manto, 
aproximando-se de Arenkart. – Essa caixa vale muito mais que essa cruz, porque é 
muito mais velha que ela. Antes dos teus pais, e dos pais dos teus pais, e dos pais destes 
nascerem, essa caixa já existia. Antes de Miliëna Levar morrer e Ëxallie nascer. Antes 
de Elemrhas se transformar em Farmirhan; antes d’O Devastador surgir, esse objeto 
existia – girou o centro da caixa, e formou uma palavra em três lados dela. Mostrou elas
para o garoto.

- ALSH...UINN...ARED – leu Arenkart enquanto ele girava a caixinha diante 
dos seus olhos. Arenkart deu de ombros. – O que é isso?

- Algo... muito antigo – sussurrou ele. Rapidamente voltou a girar todos os lados 
da caixa, criando uma enorme confusão com as letras novamente.

- Mas você não me respondeu – insistiu o garoto. – O que ela faz? E o que tem 
dentro?

- Dentro tem algo que ninguém nunca viu ainda, jovem. Como posso te dizer o 
que faz? Sou apenas um vendedor de objetos antiquados. – Quer ver o que tem dentro? 
Compre-a e abra-a. Mas algo posso dizer sobre ela: guarda um grande objeto.

- Um grande objeto numa caixinha desse tamanho!? <<Um vigarista!>>
- Seu tamanho não é grande – explicou ele rindo pela ingenuidade do menino. –

Sua utilidade será grande num futuro próximo.
Arenkart ainda tinha dúvidas. Desconfiava daquele homem estranho que falava 

coisas mais estranhas ainda.
- E se estiver vazia? – perguntou com suspicácia.
O vendedor sorriu, parecendo contente com a pergunta.
- Não está vazia, posso garantir-lhe. E como você é um jovenzinho muito 

desconfiado e teimoso, lhe darei uma prova. Gostei de você. Agora abra a mão –
Arenkart abriu sua mão, e o homem colocou a caixa em sua palma. – Quanto você me 
dá por essa caixinha com letras e símbolos pintadas que gira para todos os lados, sem 
saber o que tem dentro? – Seus olhos pareceram escurecer por momentos. Arenkart não 
sabia o que responder, e ficou olhando para o vendedor. Este levantou uma sobrancelha, 
aguardando a resposta.

- Meu mestre que tem dinheiro. E como posso dar um preço por algo se não 
estou vendendo ele, mas comprando?

- Pense nisso como um gesto de confiança da minha parte. Tudo que tem que 
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fazer é falar um preço, e seu mestre o pagará, tenho certeza.
A caixinha estava em sua mão, fria, e não mostrava nenhum sinal de que valesse 

um alto preço. Tampouco tinha um peso elevado. <<Pode estar vazia...>> pensou o 
menino olhando-a.

- Trinta e seis yns? – perguntou Arenkart achando que havia pedido um preço 
muito baixo.

- Bem – respondeu o vendedor pegando de volta a caixa e encostando na cadeira 
novamente, que rangeu pelo movimento brusco. – Agora procure sue mestre e traga-me 
o dinheiro. Só assim ela será sua.

- De verdade vai me vendê-la por trinta e seis yns? – estava incrédulo.
- Foi o que você disse, não? Quer aumentar o preço? Também aceito outras 

ofertas acima desta.
- Não! Trarei meu mestre agora mesmo para pagar. Não saia daqui.
- Sair daqui... He, he... quando poderei fazer isso? – murmurou o vendedor 

enquanto brincava com o objeto que acabava de vender.
Arenkart saiu correndo pelas ruas. Encontrou seu mestre muito perto de onde 

estava o vendedor maluco, olhando ervas em uma enorme barraca coberta por um toldo
vermelho, cercada de gente.

- Mestre! Achei o que quero – disse ele quase à grito quando chegou ao seu lado.
Ao seu redor todos gritavam sem parar, numa cacofonia infinita.

- Ah, sim? E o que é? – perguntou Ir’nu cheirando uma erva vermelha que 
acabava de pegar. Enrugou o nariz pelo forte cheiro da planta e a colocou de volta num 
recipiente de madeira.

- Uma caixa com letras e uns símbolos. E tem partes que você gira. E pode 
formar palavras.

- Que interessante... – pegou outra erva e a cheirou, balançando a cabeça em 
aprovação depois de cheirá-la. – Levarei esta – disse ele ao vendedor, entregando-a. –
Espero que não seja muito cara. Apesar de haver dito qualquer coisa, você sabe que não 
temos tanto dinheiro para gastar. Também temos que comer até chegarmos nas Ilhas dos 
Poderes, e depois fazer todo o caminho de volta.

- Eu dei o preço do objeto – respondeu Arenkart orgulhoso pelo que havia feito.
- Você deu o preço? – Ir’nu entregou duas moedas de cobre ao vendedor e pegou 

o que havia comprado. Guardou-os em sua bolsa.
- Sim. Trinta e seis yns. E o vendedor aceitou!
- Vamos. Quero ver isso que você colocou o preço – e o conduziu entre a 

multidão que se aglomerava naquela barraca.
Quando Arenkart e Ir’nu chegaram aonde estava o vendedor, este estava em pé, 

encostado no muro girando a caixinha. Sua cadeira e os outros objetos haviam 
desaparecido.

- Oh, o jovem voltou! – exclamou ele como se estivesse surpreso ao ver 
Arenkart ali novamente. – E este deve ser o mestre de Arenkart – dirigiu-se a Ir’nu e o 
cumprimentou.

<<Como ele soube meu nome se eu não disse nada?>> Arenkart estava 
desconcertado com aquilo.

- Seu pupilo é um garoto muito desconfiado – continuou ele falando com Ir’nu. –
Se não fosse um mago certamente seria um ótimo negociante. Como esses que viajam 
por mar e se vestem com finos tecidos de outras terras e usam metáforas em tudo que 
falam.

- Como soube que vou ser mago? – perguntou Arenkart irritado por ele adivinhar 
tudo.
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- É óbvio, meu jovem. O anel no dedo do seu mestre não é apenas para adornar. 
Diz algo. E diz: “eu sou um mago”. Muita gente conhece.

- Sim – conseguiu falar Ir’nu. – Mas não diria que muita gente conhece, alguns o 
reconhecem. Poucos, na verdade – aquele homem na sua frente tinha um ar misterioso 
que Ir’nu não sabia dizer porquê. Não era um mago, mas conhecia sobre os anéis; 
vestia-se como qualquer um e não tinha uma beleza admirável, embora falasse muito 
bem. Mas não sabia dizer sua idade com certeza. – O que Arenkart quer comprar-lhe? –
quis saber deixando o mistério do comerciante para outro momento. Tinham que ir a 
outros lugares ainda antes de deixarem a cidade no dia seguinte.

- Oh, claro. Nosso Arenkart escolheu algo muito interessante. Algo que o fará 
desfrutar durante muito tempo – mostrou a caixa para Ir’nu.

- É isso que quer comprar? – perguntou ele a Arenkart, franzindo a sobrancelha 
ao ver que aquilo não tinha nada de especial. E que nunca pensou que Arenkart ia 
escolher aquilo tendo a oportunidade de comprar algo melhor.

- Sim – respondeu ele observando o vendedor com olhar sério, que sorria para 
ele, burlão – Mas onde estão os outros objetos que estava vendendo aqui?

- Estão bem guardados. Já não vendo nada mais hoje.
- Por quê?
- Porque já vendi o que queria, meu jovem. Agora deixe de perguntar tanto, e 

pague-me. Também tenho viagens que fazer – piscou um olho para Arenkart.
<< Ele adivinhou outra vez!>> Arenkart já não sabia o que dizer. Tinha certeza 

que não havia dito nada da viagem que estava fazendo. 
Ir’nu soltou uma exclamação diante daquilo, mas não comentou. Aquele homem 

era muito estranho. Pegou a bolsinha de dinheiro que levava na cintura e retirou de 
dentro algumas moedas: três de prata e duas de bronze; e entregou-as ao vendedor, que 
as olhou bem antes de metê-las em um bolso da calça amarrotada que usava.

- Vendido para o jovem Arenkart – disse ele, e estalou os dedos. – Tome, agora é 
sua para... bom, durante muito tempo – Entregou a caixinha para o menino. Agachou-se 
na frente de Arenkart, e sua alegre expressão mudou. Ficou sério, e olhou nos olhos do 
garoto. – Agora lhe darei um conselho, meu jovem: nunca tente quebrá-la para ver o que 
tem dentro. Abra-a da maneira que foi criada para ser aberta. Entendeu?

Arenkart assustou-se com aquelas palavras. Parecia que augurava algo muito 
ruim para ele. Desejou não ter comprado aquele objeto, mas já era tarde.

- Entendo – conseguiu responder.
- Bem, agora devo ir – o vendedor levantou-se e dirigiu-se a Ir’nu. – Um 

brilhante pupilo você tem nas mãos. Uma pena que o tempo seja curto. Boa viagem para 
os dois – deu as costas e se foi, andando tranquilamente pela rua, onde ninguém pareceu 
vê-lo. 

Arenkart lembrou-se de algo de repente.
- Como abrirei isso? – gritou ele. O vendedor parou e girou para responder.
- Você saberá como. Os que andam em busca da escuridão que caminha lhe 

dirão – girou-se novamente e seguiu em frente. A multidão na rua o cobriu e Arenkart o 
perdeu de vista.

<<A escuridão que caminha?>> Arenkart girou parte da caixa, pensativo. 
Nenhuma palavra se formou. Mas notou algo. O que havia pensado que eram símbolos 
no começo, agora ia fazendo mais sentido para ele ao analisá-la melhor. Em realidade 
eram figuras. Figuras de animais em várias posturas. E apenas um animal: um lobo.
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