
-A Fazedora de Guerra-
Nil’yuran estava em pé diante do pórtico do quarto, observando as estátuas dos 

guerreiros de mármore entre os jardins mais abaixo, descendo os degraus azulados 
também de mármore. A neve que caíra na madrugada agora começava a descongelar-se, 
deixando o piso de lousas brancas, escorregadio e brilhante. Certamente ninguém 
andaria por ali até o começo da tarde. 

Do seu lado esquerdo o sol começava a despontar-se entre as torres coloridas do 
palácio, derretendo a neve acumulada sobre os telhados ondulados, fazendo-as cair por 
esses como se fosse um dia de chuva.

Nil’yuran encolheu-se dentro da fina túnica de linho azul quando um vento a 
tocou com suas garras gélidas, fazendo seus longos cabelos balançar-se com fúria, 
açoitando o ar em suas costas. «Será um dia frio», pensou. “Todo dia frio começa com 
um vento frio”, lhe havia dito alguém. Mas quem era? Não se lembrava. 

Nyu era uma das quatro concubinas – até o momento – que possuía o irmão do 
imperador, Ran’koocho. Mas ela era a mais querida por ele, - ou assim pensava -, e a 
mais mimada, embora ainda não tivesse lhe dado nenhum filho. Ran’koocho tivera uma 
filha com uma das concubinas há dois anos, mas desejava ter um com Nyu. Era seu 
maior desejo.

- Você foi minha primeira concubina – dizia ele entre quatro paredes, depois de 
fazerem amor. – Um filho nosso, mesmo uma mulher, virá antes que qualquer outro 
para mim. «Diria ele o mesmo para as outras?», pensava ela às vezes. Mas logo deixava 
essas ideias de lado. Ran, mais que amá-la, venerava-a. E não era um homem que 
brincasse com os sentimentos dos outros.

Mas ela não desejava dar-lhe um filho. Ainda não. E para isso tomava umas 
ervas em segredo, que lhe proporcionava uma de suas damas antes dela ir ao quarto de 
Ran. Era uma beberagem negra, com um cheiro suave, que para Nyu era de hortelã e 
uva, mas nada disso era um de seus ingredientes; e queimava seu estômago durante a 
noite toda.

- Isso é infalível – dizia sua dama, uma anciã com quase cem anos, em quem ela 
confiava muito. – Mas tomá-lo durante muito tempo pode trazer graves problemas para
sua saúde.

- Não importa – falava Nyu. – Não o tomarei por muito tempo – e bebia aquele 
líquido negro. Três anos se passaram desde a primeira vez.

Na noite anterior havia estado com Ran, fazendo amor até muito tarde, mas não 
era isso que a preocupava naquele momento.

Acordara aquele dia agitada, com algumas ideias remoendo em sua mente.
«Talvez por causa da conversa que tivemos ontem» foi o primeiro que pensou. 

Mas não. As brasas daquelas ideias já estavam acesas há anos. Mas ocultas sobre uma 
capa de pedragelo, descansavam, esperando que o sol as aquecesse para arderem 
novamente. O sol aparecera ontem, entre cochichos e gemidos de prazer. Hoje as 
chamas já estavam tão altas quanto às torres do palácio. 

O vento gélido do leste deixou de soprar. Um fio de água começou a cair diante 
dela, baixando do telhado. Nyu descruzou os braços e estendeu uma mão, deixando que 
a gélida água caísse sobre ela. Retirou-a quando já não aguentava o frio. Passou a mão 
gelada no rosto, para acabar de despertar-se. Em sua pele branca e fina ficara uma 
marca vermelha pela água fria.

O palácio estava num silêncio quase palpável aquela fria manhã. Mas sempre 
estava em silêncio aquele enorme lugar. Era completamente o oposto do Palácio de 
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Verão na capital Chan-tow. Mas Nyu não se aborrecia por aquela paz e tranquilidade 
forçada; só que, às vezes, sentia falta de um pouco mais de ruído ao redor, onde pudesse 
notar que havia mais gente viva em volta. Havia momentos – cada vez mais raros - em 
que sentia falta de sua vida antiga em Yukio-o, onde cada noite havia coloridas festas 
em que ela ia entreter os convidados, tocando instrumentos ou dançando. Era uma vida 
de luxúria e prazeres, onde ela tinha poder, embora pouco. Ali seu poder era bem maior. 
Era tratada como uma semideusa por quase todos de dentro do palácio. Os de fora 
tinham certo receio dela. Mas sempre lembrava a si mesma que era uma mera humana, 
para não cair nunca na falsa esperança de serem eternas como os Deuses, que muitas das 
outras concubinas tinham. Nyu nunca se considerou mais importante que as outras 
concubinas, arrogantes e egocêntricas, - exceto Shujin, com quem se dava muito bem -, 
e talvez por isso soubesse melhor que elas o poder que tinha nas mãos. E agora iria usá-
lo. Iria usá-lo para trazer mais alegria àquele lugar frio e silencioso. Iria beneficiar-se 
totalmente do poder e do conhecimento que tinha para fazer Ran ser o que havia nascido 
para ser: Imperador. A Luz Que Dissipa Toda Escuridão.

O Imperador Lieniang estava sentado no trono já fazia sete anos. Ostentava o 
título supremo, mas pouco fazia pelo seu povo. Era um rato preso em seu próprio 
buraco. Alguns dos rumores que chegavam aos seus ouvidos diziam que fazia dois anos 
que ele saia pouco do palácio, e quando saia, era disfarçado. Temia o próprio povo que 
governava. Mercadores de todo o reino e do reino vizinho estavam descontentes com 
seus impostos ao verem seus lucros reduzidos pela metade três anos depois que 
Lieniang sentou no trono de rubi e jade. Ele quase triplicou os impostos obrigatórios, 
fazendo com que todos levantassem as mãos ao céu pedindo clemência a ele e aos 
deuses ao verem que perderiam muito dinheiro naquele primeiro ano em que o mandato 
entrou em vigor. Nem ele nem os deuses ouviram as aclamações populares. Mas o 
dinheiro não era o único que perderiam, também havia os castigos por tentar safar-se 
desses impostos: a morte. E os cobradores imperiais a cumpriam sem piscar. Poucos 
barcos começaram a atracar nos portos, e os mercadores já não formavam enormes 
caravanas para levar a mercadoria de vila em vila, cidade em cidade, por todo o 
continente.

As arcas do palácio estavam transbordando de tanto ouro e prata, mas o povo 
começava a passar fome por todo o continente, pois Lieniang usava os benefícios para 
construir estátuas e aumentar seu palácio, numa tentativa vã de preencher seu doentio 
ego. Nessa época Ran’koocho estava ao seu lado, e tentou avisar-lhe dos problemas que 
estavam surgindo em todo o continente, mas Lin não lhe dava ouvidos. Depois de muito 
tentar, sem nenhum resultado, Ran avisou-lhe de forma indireta; falou com seus 
conselheiros; homens que, embora gananciosos – a maioria – pensavam também no 
povo abaixo deles, pois sabiam o que era capaz de fazer um povo em fúria.

Lin os ouviu e reduziu os impostos. Mas os focos de revolta pelo continente não 
cessaram apesar disso. E depois de vários anos, ainda continuavam, e só ia aumentando 
a brutalidade. Os impostos foram reduzidos, mas ainda eram altos demais para as castas 
mais baixas e, quando o inverno era duro demais, perdiam tudo pelo que trabalharam 
durante o ano todo. E os invernos eram cada vez mais frios. Correndo da morte, fugiam 
e começavam a fazer parte de bandos armados que assaltavam aldeias. Viravam simples 
bandidos. Ladrões e violadores e assassinos.

Nessa época Nyu estava em Yukio-o. Durante as noites de festas tinha contato 
com mercadores vindo de todas as partes, inclusive do reino ao sul, e importantes 
magísteres das cidades. Todos eles lhe contavam histórias do que acontecia pelas 
estradas e alguns dos segredos que circulavam na corte imperial. Uma lawrishy – Casa 
de Festas -, sempre foi considerado um lugar onde os maiores segredos de todos corriam 
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pelos corredores, nus, sem medo de serem ouvidos pelos demais, por que o ouvido ali, 
dali não saia. Essa era uma das regras que todos tinham que cumprir, embora ninguém a 
tivesse imposto dessa maneira. E as lawshang eram as mulheres encarregadas de 
fazerem esses segredos virem à tona através do baile e da música, sem pretensão alguma. 
“Uma velha lawshang tem mais conhecimento do que acontece no continente que o 
próprio Imperador”, dizia um ditado entre elas. 

Nyu era uma lawshang de grande importância na cidade, embora jovem. Através 
dos homens que divertia escutou tudo o que acontecia na capital, e também sobre as 
revoltas nas estradas utilizadas para o comércio. Selvagens salteadores assaltavam as 
caravanas em busca das mercadorias, matando os homens, violando mulheres e crianças 
e levando-os depois como escravos. Os yakonens também começavam a voltar a 
aparecer depois de décadas ocultos.

- Tememos levar nossas mercadorias através da fronteira agora – diziam os 
homens do reino vizinho. Homens com modos vulgares para Nyu

- Temos que gastar muito dinheiro contratando homens que nos protejam se 
queremos chegar vivos nos lugares que fazemos negócios. E mesmo assim ainda nos 
atacam! – reclamavam os mercadores do continente.

- O Imperador está plantando sementes de rancor – vaticinavam os magísteres 
das grandes cidades. – Em pouco tempo colherá os frutos da fúria e da vingança. Seu 
império começará a cair em pedaços aos poucos, num mar de sangue. O que podemos 
fazer se ele não nos escuta? Que seus ancestrais o aconselhem, porque nós já nos 
cansamos!

Com dezessete primaveras Nyu escutava tudo isto e mais. Já conhecia grandes 
segredos de homens poderosos e comuns, de mulheres, e até de bandidos, pois até eles 
frequentavam as lawrishy às vezes, disfarçados. E havia tornado-se muito amiga de 
vários de todos que tinha a sorte de conhecer.

Assim, um ano após o imperador abrandar a lei dos impostos, uma de suas 
amigas na lawrishy lhe propôs algo que mudaria sua vida para sempre.

- Você irá comigo para a capital – disse ela enquanto provavam várias telas 
jogadas ao redor, na busca de alguma cor adequada para um novo traje. Estavam na 
parte traseira da mansão que era o lawrishy, num quarto grande, de paredes amarelas 
decoradas com flores brancas pintadas que pareciam saídas de um sonho. As risadas e 
conversas de suas companheiras que andavam de um lado a outro pelos corredores e 
jardins chegavam abafadas aos seus ouvidos.

- A capital? – surpreendeu-se Nyu, que nunca havia pisado Chan-tow. – E o que 
faremos ali?

Antes de responder Kim-hee se olhou no enorme espelho redondo apoiado na 
parede, analisando a tela vermelha que enrolava seu fino corpo. Seus olhos castanhos 
claros demonstravam desagrado com o tecido.

- Eu farei compras – disse por fim. – E visitarei alguns amigos. Você será uma 
das concubinas imperiais.

Nyu demorou a entender o que ela quis dizer, mas o primeiro que fez foi 
gargalhar quando compreendeu.

Kim-hee desenrolou o tecido do corpo, jogou-o num monte onde havia outros e 
pegou um amarelo, cheirando-o antes.

- Esse tem um cheiro a jasmim – comentou. Enrolou-o no corpo diante do 
espelho. 

- Deixe de rir, Nyu, porque falo sério. Yuling já concordou comigo. E ela mesma 
está preparando tudo para nossa viagem.

Ao escutar o nome de Yuling ela deixou de rir.   
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- Yuling concordou? Concordar com o quê? Explique-me, Kime – pediu Nyu, 
que estava sentada no chão, tirando e colocando anéis de uma caixinha de laca branca 
com incrustações de lápis-lazúli redondo na tapa, na busca de algum chamativo para a 
noite que se aproximava.

- Ai, Nil’yuran, tão bonita, tão educada, mas com um ouvido tão pouco aguçado 
– falou Kim-hee jogando a tela amarela entre as outras, com uma careta de reprovação. 
Girou-se teatralmente e foi sentar-se junto a Nyu, entre mais telas coloridas e sua 
mescla de olores.

- Deixe de brincar e explique-me – ordenou Nyu, séria. Kim-hee tinha estranhas 
ideias às vezes, e por isso era conhecida como “A Doida de Yukio-o” – O Imperador 
está procurando mais concubinas? Mas a Imperatriz não lhe havia proibido por ele já ter 
um harém com mais de vinte delas no seu Palácio de Primavera? – retirou um anel de 
rubi do dedo e jogou-o na caixinha, sem nem olhar aonde ele foi parar. Esperou sua 
amiga responder.

- Agora está excitada? Acalme-se.
Kim-hee cruzou as pernas, finas, longas e morenas pelo sol que banhava Yukio-

o no verão. Pegou um cachimbo delgado sobre a mesa, alongado, pintado com um negro 
brilhante com a figura de um cisne de asas apertas sobre ele. Seu fornilho era pequeno e 
quadrado, com uma tímida fumaça saindo, rodeando-a com um aroma a gergelim e 
canela. Tragou-o uma vez, segurando-o com dois dedos, apoiado em sua palma.

- Não, querida – começou ela pondo seus estreitos olhos em Nyu depois de soltar 
a fumaça do cachimbo para o alto. – O Imperador não “pegará” nenhuma concubina 
mais pelo resto de sua vida, que não será muito longa, pelas histórias que ouvi falar. A 
Imperatriz não tem poder nenhum sobre o império, mas sobre ele é diferente, embora 
pouco faça – levou o bocal do cachimbo a boca de novo, tragando a fumaça e soltando-a 
pelo ar depois. Kim-hee tinha o dobro da idade de Nyu, e era como se fosse sua mentora 
no lawrishy, mais que uma amiga. – Ontem estive no Quarto Vermelho com alguns 
convidados. Acho que você viu quem chegou à cidade faz dois dias, não? – Nyu 
assentiu calada. Seus olhos escuros brilhavam de ansiedade – Pois bem, à noite 
estiveram aqui, divertindo-se e nos contando histórias sobre a corte. Também nos 
contaram o que vieram fazer na cidade. Você sabe que é raro ver eles fora da capital. 
Estão buscando concubinas para o irmão do imperador. Já escolheram algumas em 
Yukio-o; três apenas, até agora. Não levarão mais de cinco de cada grande cidade. Hoje 
de manhã saí para vê-las; não são nem a metade de bonitas que você, Nyu – admitiu ela 
com um tom orgulhoso na voz. - E tampouco tem a educação que você tem. Por isso
acho que você pode ser suas rivais. Ou melhor, elas nunca serão rivais para você. E 
Yuling acha o mesmo – tragou de novo.

  - Mas o irmão do Imperador nem é casado ainda – falou Nyu aproveitando a 
pausa de Kime. – Ou ele se casou em segredo e agora busca concubinas? – Nyu não 
entendia aquilo. Nenhum homem da família imperial aceitara concubinas sem antes ter 
uma esposa. Seria algo inaudito. 

Kim-hee negou com a cabeça antes de confirmar.
- Ele não está casado, querida. Mas é o que o Imperador quer para ele. Irá 

mandá-lo para o leste, para Chowgang, e quer que ele vá com pelo menos uma mulher, 
mas não quer deixá-lo casado. Ele tampouco deseja casar-se agora, e aceitou a proposta 
do irmão. Os homens de ontem disseram que é uma artimanha para fazer com que seu
irmão fique longe dele. O Imperador não tem uma boa amizade com ele, disso todos 
sabemos, mas com esse problema dos impostos e esses bandidos que assolam nosso 
império, ele ficou ainda mais suscetível ao irmão. Quer vê-lo longe quanto antes. E você 
irá com ele.
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- Isso é o que você pensa, Kime. Ser uma concubina do irmão do Imperador? –
soltou um bufido. – Por acaso se esqueceu de como são as concubinas do Imperador? 
Não sou tão bela, e tampouco destaco em muitas coisas – disse ela com uma mistura de 
receio e desesperança. - Acha mesmo que poderia disputar o concubinato com as 
lawshang da capital? Aquelas mulheres são quase divinas com suas roupas de seda e 
maquiagens vindas de outros continentes. E Chowgang é um lugar muito frio, ouvi falar. 
Uma mulher como nós ali definharíamos como o gelo debaixo do sol.

- Ai, minha doce inocente Nyu – disse Kime segurando uma das mãos de Nyu. –
Chowgang é frio, sim, mas é uma cidade grande. E você estará entre as paredes do 
Palácio de Inverno, deitada ao lado do irmão do homem mais poderoso entre nós, entre 
almofadas de plumas de cisne, cobertores de pele de tigre e velas com aromas que nunca 
sentimos. O frio não é nada comparado a isso. E sabe por que Yuling e eu temos tanta 
certeza que você será a escolhida?

- Não posso nem imaginar. Pela cabeça de vocês passam estranhas ideias.
Kim-hee riu assentindo. Sua risada era alta, quase escandalosa. Levou o 

cachimbo aos lábios novamente, mas desistiu de tragar.
- Sim, tem razão – colou o cachimbo sobre um cinzeiro de porcelana quadrado e 

negro com um gesto lento e elegante. Nyu adorava ver como seus estilizados dedos se 
moviam com fluidez e precisão. - Mas isso não é nenhuma ideia, é um fato. As 
lawshangs da capital podem ser divinas e estonteantes, mas são mais putas que as 
mulheres que se vendem pelas ruas do Bairro dos Prazeres dessa cidade! Por que as 
mulheres nas ruas ao menos cobram ao venderem seus corpos, as lawshangs da capital 
não.

Nyu arregalou os olhos ao ouvir aquilo, estupefata por aquele comentário vindo 
de Kim-hee, que quase nunca falava abertamente sobre as lawshangs de outras cidades. 
Entre elas, era costume não falar das outras, quase uma regra.

- Desculpe pela falta de educação, querida – desculpou-se ela sorrindo 
cinicamente. Seus dentes eram brancos e bem formados, ocultos por uma boca pequena 
de lábios finos, pintados de rosa e vermelho. – Mas é a realidade. Todas elas, e sei bem 
do que falo, abrem as pernas ao primeiro magíster ou conselheiro que passa por sua 
frente. Só não fazem o mesmo com os eunucos por esses já não serem o que eram E por 
isso você está acima delas. Agora entende, não é?

Nyu assentiu. Agora entendia o porquê de Kim-hee estar tão segura de ela ser a 
eleita pelo irmão do Imperador. Nunca pensou que aquilo um dia chegaria a chamar a 
atenção de alguém da família imperial.

- Além de ter habilidades e beleza, ele deseja uma mulher virgem, não é? –
perguntou ela já sabendo a resposta.

- Aha! Correto, querida! Embora seja apenas uma concubina, há de ser pura 
fisicamente, e por esse motivo você será a escolhida, e não eu.

As duas gargalharam.
- Deixe que elas dancem, cantem, toquem instrumentos de todo o mundo diante 

do irmão do Imperador. Recitem poesias ou contos. Tentem seduzi-lo com seus olhares 
e roupas finas. Nada disso as ajudará. Por que o que têm entre as pernas está manchado. 
E a família imperial não aceita nada manchado por outro. Muitas delas irão mentir, 
tentarão colocar de volta o que foi tirado há tempos, e pagarão caro por isso. Creia-me.

- Se isso acontecer seria... – Nyu nem tinha palavras para expressar o que queria 
dizer. Ficou pensativa.

Kim-hee voltou a pegar seu cachimbo e levou-o a boca.
- Não sei nem o que pensar, Kime. Não posso ter esperanças em algo que nunca 

sequer sonhei. É um sonho muito grande para uma simples garota como eu, que apenas 
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conhece algumas vilas aqui e ali. Você dizendo parece muito simples, mas sei que não é. 
Não sou totalmente estúpida.

- Você não é estúpida, apenas não viu o mundo lá fora. E não tenha esperanças. 
Tampouco pense que será um sonho. A partir de agora, apenas levante a cabeça e aja 
como se já fosse a primeira concubina de Ran’koocho. Faça isso até ser escolhida, 
depois, seja o que sempre foi: a doce e bobinha Nyu – Kim-hee sorriu, piscando-lhe.  –
Agora, segure sempre minha mão, e até ser escolhida por ele, nunca a solte. Vou levá-la 
para um lugar que nem em sonhos você o viu. E isso não invento, você mesma acabou 
de dizer.

Dois meses depois, Nil’yuran era escolhida como a primeira concubina do irmão 
do Imperador, Ran’koocho, como Kim-hee lhe prometera. Mas para isso Kim-hee não 
apostou tudo em sua virgindade, beleza e habilidade; também mexeu alguns pauzinhos 
entre os poderosos homens que conhecia, e também confiou no bom gosto de 
Ran’koocho. O sonho de Nyu havia sido curto, de apenas dois meses desde a conversa 
com sua mentora, e agora tinha toda uma realidade pela frente como concubina imperial. 

Ran’koocho era muito mais calmo que seu irmão gêmeo, e também racional, 
delicado e prestativo, sem deixar de ser masculino. Tinha uns ombros fortes e largos 
pelo treinamento com a espada e o arco curvo. Uns braços musculosos, às vezes, 
pesados demais para Nyu. Gestos controlados, sem pressa, e um rosto de expressão 
solene, de olhos verdes.

Durante os quatro meses que esteve no Palácio de Verão, ela notou com angústia 
a hostilidade entre os dois irmãos. Era algo que se notava no ar, mesmo quando os dois 
estavam separados pelos enormes jardins e bosques dentro dos muros. Uma energia 
negativa que deixava todos ao redor incômodos predominava ali dentro. «Talvez por 
isso façam tantas festas nesse lugar - pensava ela. – Para tentar afastar essa força 
invisível que oprime todos entre esses muros.» Quando se encontravam, falavam pouco, 
e Ran sempre parecia acatar as ordens do irmão sem replicar, submisso. Num princípio 
Nyu pensou que talvez fosse para evitar discussões desnecessárias, mas pouco antes de 
se mudarem ao Palácio de Inverno, notou que Ran tinha medo de Lieniang, por motivos 
que ela desconhecia.

Ran’koocho foi nomeado Guardião das Fronteiras Nevadas e Senhor Único do 
Palácio de Inverno. Mas como Kim-hee lhe dissera, e agora Nyu via com seus próprios 
olhos, aquilo era um título vazio dado pelo Imperador. Era um título apenas para fazer 
com que Ran fosse para Chowgang, ocupar o lugar que lhe correspondia, longe da corte 
e longe da vista de Lieniang. E Ran o aceitou sem contestar, como se também desejasse 
estar longe do seu irmão.

Assim, quase quatro anos depois, Nyu ainda não havia definhado naquele lugar 
frio como dissera um dia. Ao contrário; amadurecera muito, deixando que o frio que a 
cercava moldasse seu comportamento dependendo da ocasião, principalmente entre as 
outras concubinas que tinha que conviver. Agora, já se considerava uma mulher. Uma 
mulher capaz de reverter a rebelião que estava próxima a estalar por todo o continente, 
aberta e brutalmente contra o Imperador. Mais também uma mulher com seus temores 
ocultos.

«Muito sangue já foi derramado – pensou tristemente olhando para um 
pequenino pássaro que pousara na balaustrada do corredor, ao seu lado. – Sangue de 
gente que não tem nada a ver com a frivolidade com a que o Imperador nos governa. 
Gente comum e sem força para nada.  É hora de acabar com isso. Está na hora de 
derramar o sangue dos verdadeiros culpados e limpar o desastroso passado com ele.»
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Nyu girou a cabeça lentamente ao ouvir o barulho de uns passos, sem pressa, 
vindo pelo corredor de madeira vermelha. O pássaro também ouviu, e voou para longe 
desaparecendo sobre os telhados. 

Caminhando de cabeça baixa, apareceu uma de suas damas de companhia ao 
girar uma esquina. Usava um ryshoo longo, branco, tendo como tema pintado ao redor 
da cintura e nas pernas alguma antiga batalha à cavalo, em tons azuis e verdes. Das 
mangas longas lhe caiam franjas que roçavam seu joelho, pesadas. Calçava meias 
brancas, grossas, e uns sapatos planos, negros, bordados com coloridas flores. Quando 
viu Nyu em pé observando-a, levou a mão a boca, assustada, como se tivesse visto um 
fantasma, e apressou-se em ir até ela.

- Desculpe, senhora – foi o primeiro que disse fazendo uma pronunciada 
reverência com as duas mãos, uma sobre a outra, abaixo dos peitos. – Não sabia que já 
estava desperta. Devo estar ficando surda, pois não ouvi sua chamada. Perdão.

- Não precisa se desculpar, Xen’ling, e tampouco está ficando surda. Como pode 
pensar em algo assim sendo tão jovem? – censurou-a Nyu.

- Peço perdão por ter esses pensamentos, senhora.
- Não chamei nenhuma de vocês ainda. Queria pensar estando sozinha. 
- Então, deixo-a com seus pensamentos, senhora. Desculpe incomodá-la – ia 

fazendo outra reverência para ir-se quando Nyu fez um gesto com a mão para ela ficar.
- Não precisa ir-se. Já pensei em tudo que devia. Acompanhe-me.
- Sim.
Nyu começou a andar tendo como sombra sua dama. Outra rajada de vento 

passou por elas, fazendo-a estremecer de frio.
«Tenho que trocar de roupa antes – lembrou-se. A túnica que usava não era nem 

um pouco confortável fora dos cálidos quartos do palácio – Mas depois farei isso.»
- Aonde deseja ir? – perguntou Xen’ling arrumando seu cabelo castanho depois 

que o vento passou por ele, alvoroçando-o.
- Hoje terei um dia muito atarefado, Xen’ling. Iremos para a cidade visitar 

alguns amigos. Mas antes prepare o Quarto dos Pincéis. Tenho que enviar várias cartas 
para outros amigos que não falo há anos.

- Agora mesmo, senhora. Direi para o ancião Yube deixar tudo preparado o mais 
rápido possível.

As duas mulheres giraram à esquerda no corredor de madeira, que rangia com 
timidez. Nyu tinha intenção de ir direto para o Quarto dos Pincéis, e esperar ali mesmo 
o velho Yube preparar os materiais de escritura, mas quando passou diante da porta da 
Sala do Chá, seu estômago fez um barulho nada digno de uma concubina imperial. 
Xen’ling fingiu não escutar, parando de andar quando Nyu também parou, na frente das 
portas brancas entalhadas com símbolos dos Mistérios Esphatisanos em baixo relevo da 
Sala do Chá.

- Antes de falar com Yube – disse Nyu empurrando as portas com apenas uma 
mão, - desejo comer. Peça para trazerem algo bem leve. Algumas frutas. Nada ácido. E 
alguma sopa quente. Hoje não posso desperdiçar a manhã inteira no desjejum.

- Em seguida, senhora – com uma leve reverência Xen’ling saiu apressada pelo 
corredor fazendo seu ryshoo bailar pelo chão. Dirigiu-se a cozinha do palácio que ficava 
num pavimento mais abaixo. Nyu entrou na sala, fechando a porta atrás de si 
rapidamente; tremia de frio, embora tentasse ocultar.

A Sala do Chá era o lugar onde o Imperador e a concubina tomava seu desjejum 
todos os dias. Era um lugar quase sagrado para ele, pois foi construída pelas mãos do 
seu tio-avô após retirar-se dos campos de batalha, e dedicar o resto de sua vida ao 
estudo dos Mistérios Esphatisanos e a carpintaria. Ran sempre lhe contava coisas sobre 
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ele. Admirava seu tio-avô mais que ao seu próprio pai. Foi o braço direito do seu irmão, 
o Imperador Kenjari II, e foi nomeado o Guardião do Palácio de Verão depois da 
batalha dos Campos em Chamas. Seria o único homem a possuir esse título.

Ken’atsu foi o melhor soldado que existiu sobre um cavalo e com um arco nas 
mãos. Ran dizia que ele podia fazer uma flecha passar por dentro de um anel galopando 
e a mais de trinta passos.

- E não é uma lenda! – esclarecia ele orgulhoso. – Eu o vi fazer isso com meus 
próprios olhos quando era pequeno – e sorria, daquela maneira tão infantil.

Ken’atsu havia lutado em três importantes batalhas e saído vitorioso delas, além 
de chefiar as patrulhas que percorriam o continente em busca de focos de ataque, 
principalmente na luta contra os Elfos Errantes – yakonens -, que eram uma praga em 
sua época. Mas quando seu irmão morreu, ele deixou tudo e retirou-se, fechando-se no 
Palácio de Inverno, que ainda estava em construção. Tinha um vínculo muito forte com 
ele. A dor que suportou foi tão grande que tentou se suicidar. Depois de vários meses 
exilado por vontade própria, começou a ajudar ativamente na construção do palácio que 
agora habitava, levantando vários dos edifícios, todos dedicados a uma religião que 
nascera no continente e estava começando a ultrapassar as fronteiras do império. Quase 
quatrocentos anos depois do seu nascimento a religião esphatis era a principal do 
império, mas os Mistérios Esphatisanos, uma ramificação oculta dela, ainda era 
considerada uma seita, e distanciara-se da principal, sendo repudiada por ela muitas 
vezes.

As velas dentro da sala já estavam acesas sobre os pedestais de prata, 
iluminando e ao mesmo tempo criando sombras pelas paredes e o baixo teto de madeira. 
No ar, o cheiro a carvão flutuava, saindo de um braseiro com forma de tigre no lado 
oposto junto à parede, onde algumas brasas brilhavam sem força, e o forte cheiro 
tomava conta de toda a estância. Era um olor agradável para Nyu, que nascera ao lado 
de brasas. Ao lado da porta, sobre um altar redondo, descansava uma tigela de bronze, 
cheia de água, já tíbia pelo tempo que estava ali. 

«Ning já deixou tudo pronto – pensou Nyu satisfeita. – Me estranha que não a 
tenha visto pelos corredores. Ela sempre está andando sem parar a qualquer hora.»

Nyu lavou as mãos na tigela, agradecendo mentalmente por aquela água morna. 
Suas mãos estavam começando a ficar adormecidas pelo frio. Secou-as em uma toalha 
branca do outro lado, pendurada sobre um suporte dourado junto à parede. 

O chão da sala estava coberto com um carpete vermelho escuro, de lã, bordado 
com fios de ouro em suas bordas laterais. Retirou os finos sapatos de noite que usava, 
deixando-os do lado, e subiu o único degrau, pisando no carpete, descalça. Repreendeu-
se por ter saído do quarto sem meias. Mas já estava tão acostumada com o frio daquele 
lugar que às vezes nem o sentia, porém, aquele não era esse dia. Parecia muito mais frio 
que os outros. Até o carpete estava gelado.

Passou ao lado de duas colunas centrais de pedra escura que sustentavam o teto, 
e foi direto ao braseiro. De um aro preso ao nariz da besta pegou uma grossa luva e a 
colocou em sua mão direita. De dentro das fauces do enorme tigre feito inteiramente de 
bronze retirou vários pedaços de uma pedra azul, quase negra, menores que seu punho, 
e as jogou no lombo da criatura de bronze, onde as últimas brasas estavam prestes a 
extinguir. A fuligem subiu dançando entre as fagulhas quando as pedras caíram sobre a 
brasa, pousando-se rapidamente em seguida. Embora a figura estivesse numa posição 
submissa, deitado, os suportes laterais do seu lombo tocavam os peitos de Nyu. 

Depois de encher mais duas mãos e atirar sobre a criatura, atiçou dentro do 
lombo com uma varinha de metal, fazendo as fagulhas saltarem e cantarem. Ficou ali 
em pé ao seu lado, esperando que as pedras queimassem, e aquecendo-se ao calor 
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acumulado no bronze. Quando Ran estava ali, era ela quem sempre alimentava as brasas 
para aquecer o lugar, sob o olhar atento e carinhoso dele; já estava acostumada com 
aquela tarefa.

Quando a temperatura da estância aumentou e ela deixou de tremer, foi sentar-se 
em uma baixa mesa redonda entre as quatro colunas de pedra, cercada de confortáveis 
almofadas de vários tamanhos e cores. Era uma mesa de madeira de roble, escura e 
pesada e de mais de seis palmos, com sua superfície envernizada. Por toda sua lateral 
havia dezenas de símbolos dos mistérios esphatisanos talhados na madeira e pintados de 
branco. Sobre ela repousava apenas duas xícaras vermelhas de porcelana, redondas e 
sem asa, postas no centro uma ao lado da outra.

Nyu passou os dedos pelos símbolos, sentindo cada fissura na madeira. Eram tão 
complexos...

Uma fina fumaça começou a preencher o lugar com um cheiro perfumado. Os 
estalidos das pedras começaram a encher o lugar, mas assim como a fumaça, 
desapareceu de repente. 

Nyu deixou de pensar naqueles estranhos símbolos e passou a pensar nos seus 
planos mais urgentes, enquanto esperava seu desjejum. Entrecerrando os olhos, pensou 
em muitas das pessoas importantes que conhecia; tanto em Chowgang como em Yukio-
o. Eram muitas, mas nem todas eram de confiança. No que ela pretendia fazer não podia 
haver um só falho, ou todos estariam condenados a uma morte segura. E muitos tinham 
mais que perder que apenas sua vida.

« Não pode haver erro – pensou ela. Notou certa aflição ao pensar no que 
passaria se descobrissem o que ela pretendia. Agora parecia algo muito mais difícil. 
Algo que só uma mente sutil e perfeccionista podia conseguir. Ela era bem consciente 
que sua mente não tinha pouco dessas virtudes, mas de amigos capazes ela tinha muitos. 
- Tenho que falar com as pessoas certas, e ter certeza absoluta de que todos me 
apoiarão.»

Das dezenas de nomes que lhe veio à mente, a maioria foi descartado por um 
motivo ou outro. Eram bons amigos, bons conselheiros, mas não bons cúmplices. Todos 
teriam que ser fiel à causa até o final; leais, mesmo que esse final fosse a morte. Nyu 
deu-se conta que teria que subir difíceis degraus para apenas começar o caminho que 
pretendia seguir, embora poucos. Alguns nomes foram destacando em sua mente.

«Kim-hee, o comerciante de armas Rokien, o mestre de armas do palácio e líder 
dos Yangzen, Han-te – esse será difícil, mas não tanto como espero de outros. Se eu 
quiser enfrentar os temíveis Yinzen, tenho que ter seu favor. Os bandidos Lu-fei e 
Shinjin e o ladrão Hien – peças chave para ganhar o apoio entre os outros da mesma laia 
e assim começar a rebelião em vários pontos distintos do reino. Os capitães dos barcos 
Sonho de Verão e Senhora do Gelo, Jang e Ang’law – se soubesse onde encontrá-los 
seria mais fácil... Os conselheiros Toriki, Lee-Jung e Song-Kim. Os mercadores 
Ang’lew, Zeng, Hien e Lang – furiosos com Lieniang e poderosos no império. São 
muitos. Mas ainda faltam os principais; os degraus mais difíceis: o eunuco do palácio, 
Silêncio, e o general do exército de Chowgang, Lu-baw; esses dois formam um degrau 
bastante complicado. E Xen’lang, o maior comerciante de Chowgang. Ele sozinho é um 
degrau.»

Silêncio era um homem que podia conseguir a informação que quisesse, e 
possuía tanta nas mãos como uma velha lawshang, mas as vendia a um preço muito alto, 
e nem sempre o que lhe interessava era o dinheiro. Lu-baw fora um dos generais do 
império na capital, mas quando Ran foi enviado a Chowgang, Lieniang mandou Lu-baw 
segui-lo. Fez isso como se tratasse de algo protocolar, mas era uma punição, e Lu-baw 
sabia disso. Seu desgosto com o imperador era grande. Mas seria tanto? Nyu não sabia 
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qual fora o motivo, mas isso teria que descobrir. Xen’lang era completamente diferente 
dos dois. Além de renomado comerciante, era um grande erudito. Fazia anos que 
conhecia Nyu, desde que essa vivia em Yukio-o, e era apaixonado por ela a sua maneira. 
Tudo que Nyu pedia ele fazia, mas sempre pensando em tê-la, embora já tivessem 
deixado bem claro esse assunto.

«E o mais importante. O último degrau: casar-me com Ran»
Embora tivesse o apoio de todos esses homens, sem o casamento consumado 

com Ran seu poder ainda era muito pequeno. O casamento lhe daria poder total, abaixo 
apenas da primeira imperatriz. «Mas como fazer isso sem chamar a atenção de todos, 
principalmente das outras concubinas? Como fazer isso sem pedir-lhe abertamente? Sou 
tão transparente...»

Nil’yuran sobressaltou-se quando uma das portas brancas da sala abriu-se de
repente. Alçou a cabeça no momento que um vulto escarlate entrava rapidamente na 
sala trazendo consigo um enorme manto branco de pele nas mãos. O calor da sala saiu 
pela porta, fazendo Nyu sentir a diferença de temperatura. A porta fechou-se em seguida.

- Senhora, quando Xen’ling me contou não acreditei – falou uma jovem 
enquanto descalçava-se para pisar no rubro carpete. Sua voz era estridente. Com passos 
largos foi até Nyu. – O que a fez sair nesse frio apenas com a roupa de dormir? –
parecia bastante chocada. Olhava para Nyu como se não a reconhecesse. - E por que 
está levantada tão cedo? Está bem?

- Nem eu mesma sei, Fai – respondeu endireitando as costas. – Hoje parece que 
não penso direito. Ou penso em coisas que não deveria. Mas estou bastante bem. 
Apenas tenho várias coisas que fazer, e quanto mais cedo, melhor. 

Fai colocou o manto branco sobre os ombros de Nyu. Mais de perto algumas 
manchas amarelas eram levemente visíveis, como se alguém tivesse dado rápidas 
pinceladas em uma única direção sobre a densa pelagem. A pele do tigre branco era 
muito valorizada naquela região, pois era a que mais esquentava os que ali viviam, e 
também a mais rara de se encontrar.

- Obrigada – falou Nyu fechando o broche dourado em forma de flor que levava 
o manto, na altura do pescoço. Enrolou-se dentro dele, soltando um suspiro de gozo 
quase inaudível.

- Algo realmente estranho está acontecendo hoje então – murmurou Fai para si 
mesma passando ao lado de sua senhora. Sua testa levemente franzida lhe dava um ar 
engraçado. Sentou-se do lado esquerdo de Nyu. 

Fai usava um ryshoo escarlate tendo como cena pintada sobre o tecido alguma 
festa onde apenas se via mulheres; dançando, rindo e tocando instrumentos. Presa nos 
ombros por um broche prateado em forma de lua levava uma pequena capa de pele 
vermelha com filigrana de ouro, um pássaro de asas abertas. Seu cabelo era curto, negro 
como o fundo de um poço e tapava apenas as pontas de suas pequenas orelhas. Tinha 
um rosto alongado com uns olhos escuros, mas que nunca deixavam de brilhar, e um 
nariz achatado, que sempre estava vermelho pelo frio. Era tão magra que Nyu às vezes 
temia que as fortes rajadas de vento que golpeavam o palácio pudessem levá-la para 
longe algum dia. Entre as três damas jovens que cuidavam de Nyu, era a mais tagarela e 
a com mais personalidade.

Depois de pensar um pouco com seu característico cenho franzido, continuou. –
Hanase acaba de sair do palácio levando consigo todas suas damas. É a primeira vez que 
a vejo deixar seus aposentos tão cedo, e já nem digo sair do palácio. Ela odeia o lado de 
fora.  – olhou para Nyu buscando uma resposta àquilo, mas antes que esta pudesse dizer 
algo Fai continuou – E sabe o que é mais interessante? – levantou uma das sobrancelhas, 
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arregalando os olhos, como se fosse revelar algum tipo de mistério olvidado no tempo. -
Uma de suas damas me falou que ela está preparando uma festa.

- Que tipo de festa Hanase poderia querer fazer? – falou Nyu. Era mais uma 
afirmação que uma pergunta.  – Se ela odeia estar cercada de desconhecidos. Sempre 
está na Sala de Banhos e de Massagem rodeada de suas damas, rindo e recitando e 
escrevendo estranhos poemas. Ela não conhece nem metade da corte! E tampouco 
mostra muita vontade em fazê-lo.

- Isso também me intriga, Senhora – franziu a testa novamente. Antes de 
continuar mudou de posição entre as almofadas e virou-se de frente para Nyu. Fai 
adorava tentar desvendar esses pequenos enigmas que faziam as damas fofocarem por 
meses dentro do palácio. – Sua dama, amiga minha, falou que nessa festa ela a tem 
intenção de dar uma notícia muito importante para todos do palácio. Disse que também 
tem a ver com nosso senhor Ran.

- Com Ran!? – O tom da pergunta saiu mais alto do que Nyu queria. Quase um 
grito. Uma das pedras perfumadas estalou entre as brasas. - Sua amiga não disse nada 
mais sobre o motivo dessa festa? – Nyu tentou deixar seu tom de voz neutro, embora 
com certa dificuldade.

Fai balançou a cabeça de um lado a outro, várias vezes, molesta.
- Nem suas damas sabem o que é. O que deixa tudo mais misterioso ainda –

abaixou levemente a cabeça, franzindo o cenho enquanto pensava. 
Nyu também pensava. «Por Mei-Luang Tai, que Ran não tenha pedido ela em 

casamento! - rogou ela preocupada. – Isso seria um balde de água fria no que nem 
comecei ainda.»

Hanase era a segunda concubina de Ran. Uma mulher de um antigo clã que 
sempre esteve ligado à família imperial. Um clã de fortes homens e mulheres. Era 
poucos anos mais velha que Nyu. Tinha uma beleza aceitável dentro das concubinas 
imperiais, mas não era pela beleza que ela se destacava mais. Nyu e ela poucas vezes se 
cruzavam dentro do palácio, e só sabiam uma da outra através de suas damas. E pelos 
boatos que Fai conseguia arrancar de suas damas e anciãs que a cuidavam, era uma 
mulher que domava um homem na cama. Fazia coisas que Nyu nem podia imaginar. 
Circulava a lenda dentro do palácio que quando Ran passava a noite com ela, seus 
gemidos e gritos de prazer eram como longos uivos de um lobo ao luar. Nyu nunca quis 
confirmar isso, mas era o que as damas espalhavam dentro do palácio. Fai lhe contara 
algumas das coisas que suas damas viram-na fazer um dia, e só isso a fez ruborizar-se 
como ela nunca tinha visto antes. Nyu ficou dias imaginando aquelas cenas, perturbada.

- Sabe para quando é essa festa? Hanase comentou alguma data?
- Ainda não, senhora. Tampouco deu pistas de quem serão os convidados. Ela 

está dando a conhecer tudo aos poucos; quer nos deixar muito ansiosos. Que mulher má! 
– sussurrou. A expressão no seu fino rosto parecia a de uma criança enfadada, com os 
punhos fechados na altura dos peitos. - Mas pelo que ouvi falar será em breve. Talvez 
esse mesmo mês ainda. Mas são só suposições de suas damas.

- Quanto mais rápido melhor então – disse Nyu. – O que quero fazer não pode 
esperar muito tempo.

- Muito tempo para que, senhora? – a curiosidade de Fai era algo que não tinha 
limites. Nenhuma frase lhe escapava, e sua língua podia ser tão afiada como uma sarang.

- Para fazer minha própria festa – segredou.
Fai esboçou um grande sorriso ao ouvir aquilo. Seus olhos negros brilharam.
- Também vai fazer uma festa? Quando? – parecia eufórica. Quase saltou sobre 

Nyu de alegria.
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- Ainda não sei. Mas será daqui a alguns meses. Convidarei vários amigos meus 
que faz anos que não vejo. Não pense que será algo estonteante como a última festa de 
Jyuri – apontou. - Essa durará apenas um par de dias, talvez algo mais. Quero que seja 
algo íntimo. «Será uma festa para celebrar o começo de uma rebelião contra o império» 
Nyu sorriu diante desse pensamento. – Não conte para ninguém – avisou colocando um 
dedo nos lábios. – É um segredo.

- Minha boca é tão selada como a cripta dos nossos imperadores mortos! –
afirmou ela com veemência e solenidade. – Mas para a Senhora é tão aberta como as 
pernas de uma prostituta – completou com um sorriso malicioso.  

Nyu reprochou essa comparação com um enfático gesto, mas sua risada a 
desmentia rotundamente. Fai às vezes lhe lembrava Kim-hee.

A porta branca voltou a abrir-se. Xen’ling entrou na sala segurando uma bandeja 
prateada, onde carregava vários pratinhos planos de porcelana branca de vários formatos, 
decorados com desenhos de pássaros e peixes de diversas cores. Cada um levava 
pedacinhos de frutas cortados em cubos como pêssegos despelados, mamões e melões 
do sul; perfeitamente colocados numa preciosa combinação de cores; assim como meio 
abacate askoniano cortado em finos pedaços e adornado com pétalas de rosas claras, e 
as doces e suculentas mangas vermelhas de Meritti.

Xen’ling depositou a bandeja sobre a mesa como se fosse um ritual, com 
cuidado e parcimônia, olhando com curiosidade para as duas que riam a sua frente. Uma 
das ajudantes da cozinha cruzou o umbral atrás dela, carregando outra bandeja de igual 
tamanho. Nela trazia um recipiente em forma de flor aberta, verde jade, que fumegava 
com uma espessa sopa e uma pequena jarra de porcelana branca com três taças da 
mesma cor e uma colher de prata. Xen’ling retirou a bandeja de suas mãos, e a ajudante, 
depois de uma reverência para Nyu, deixou a sala, fechando a porta atrás de si.  

- Como a Senhora não especificou que sopa gostaria – começou a explicar 
Xen’ling enquanto colocava a bandeja sobre a mesa. – a cozinheira optou por uma sopa 
de algas com arroz branco e um ovo, uma pitada de orégano e sal, e molho de soja –
colou o recipiente com forma de flor diante de Nyu, com a colher sobre ele.

- Isso é suficiente por enquanto – respondeu ela; e mexeu a sopa com lentas 
voltas antes de levá-la a boca. – Falou para Fai que sairei do palácio hoje? – perguntou 
antes de tomar a primeira colherada.

- Sim que falou – respondeu Fai no lugar de Xen’ling, que tirava uma almofada 
verde debaixo do traseiro para acomodar-se melhor ao outro lado de Nyu. – Mas não me 
contou aonde irá, Senhora.

- Porque eu não lhe disse – respondeu depois de outra colherada da sopa. Fez um 
gesto com a mão livre, apontando para a pequena jarra de porcelana. – Bebam.

- Sim, Senhora – apressou-se Fai. Colocou uma taça diante de sua senhora e 
outra para Xen’ling. Despejou o vinho verde, claro como a maçã de que era feito, na 
taça de Nyu, depois para Xen’ling e em seguida para si mesma. - Tome, Xen’ling. Não é 
tão forte quanto o vermelho – incentivou ela já levando sua taça aos lábios.

- O ancião Yube já está lhe preparando a Sala dos Pincéis, Senhora – falou 
Xen’ling pegando sua taça com certo receio. – Disse que pode tardar - Nyu notou que 
ela esquivava o comentário de Fai. «Certamente algo que Xen’ling fez e agora se sente 
envergonhada – pensou. – Depois me inteirarei.» Atrás de sua taça, os lábios de Fai 
desenhavam um malicioso sorriso para sua amiga.

Nyu tomava seu desjejum enquanto o calor da sala aquecia seu corpo. Fai, 
enquanto experimentava uma e outra vez as frutas a sua frente, contava para Xen’ling 
tudo que sabia sobre a misteriosa festa que Hanase pretendia fazer. E entre um 
comentário e outro, as três riam. Mas por baixo da máscara de alegria de Nyu havia 
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preocupação. Um temor que até o dia de ontem Nyu nunca sentira. Mas agora que tinha 
tantas idéias em mente, aquele temor tomou posse dela. Ir falar pessoalmente com 
Hanase não ajudaria em nada, e só a faria desconfiar ainda mais de Nyu. Era uma 
mulher muito esperta para confiar nas outras concubinas. «Se nem em suas próprias 
damas de companhia ela confia», pensou Nyu franzindo a testa levemente, alheia as 
vozes a sua volta. Segurava um pedaço de manga entre os dedos, mas nem o sentia. Sua 
vista estava perdida em algum lugar entre Fai e Xen’ling.

- A Senhora não está nada bem! – afirmou Fai muito séria. Nyu voltou em si. O 
caldo da manga escorria-lhe pelos dedos e pingava sobre a mesa. Suas duas damas a 
olhavam como se vissem um estranho animal pela primeira vez e não soubessem 
exatamente em qual lado ficava a cabeça. Nil’yuran mastigou a manga e chupou o 
espesso caldo entre os dedos. Levantou-se. Suas damas reagiram um pouco mais tarde.

- Fai, prepare um hansei para trocar-me – ordenou. Puxou o pesado manto sobre 
o ombro, endireitando-o. – Algo alegre. Também meus brincos, colares, pulseiras e 
adornos para o cabelo. Ao sair da Sala dos Pincéis irei vestir-me. Ah, e perfumes –
esperou que Fai respondesse. – Avise Fulong que irei sair e que tenha preparada minha 
carruagem, Xen’ling. Depois venha até a Sala dos Pincéis.

- Sim, Senhora.
Enquanto calçava seus sapatos junto à porta, lembrou-se de algo.
- Mirhen ainda está doente?
- Oh, esqueci completamente dela! – desculpou-se Fai fazendo uma careta de 

reprovação a si mesma. – Quando lhe trazia o manto, encontrei-me com a anciã Ine; 
estava indo vê-la naquele lugar – Fai não gostava de mencionar o lugar onde ficavam os 
enfermos mais graves do palácio. Dizia que dava azar. - Contou-me que Mir ainda 
continua indisposta, mas que está bem melhor que ontem. Pareceu-me notar certa 
dúvida nas palavras de Ine, o que achei estranho. Temo que Mir esteja pior, em 
realidade.

- Se estivesse pior nossa Senhora seria avisada – falou Xen’ling. – Ine nunca 
esconderia tal coisa.

- Sim – confirmou Nyu. – Quando eu voltar irei vê-la. Também falarei com Ine. 
Ajudem-na no que puderem na minha ausência – pediu.

- Nenhuma de nós irá acompanhá-la? – quis saber Fai.
- Não. Não é necessário. Peçam para limparem isso antes do Senhor Ran vir, e 

façam o que eu lhes disse.
Fai franziu o cenho. «Tem muita curiosidade em saber aonde vou. Mas 

certamente antes de eu voltar ela já estará sabendo, pensou Nyu, resignada. – Ao menos 
assim terão algo em que pensar enquanto estou fora.»

As duas se inclinaram em reverência.
Nyu saiu ao corredor. O frio voltou a tocar seu rosto e a gélida brisa a brincar 

com seus cabelos. Com aquele manto cobrindo-a, nada daquilo lhe incomodava tanto 
agora. Os corredores estavam silenciosos, todavia; sinal de que Ran ainda dormia, 
cansado pela noite anterior. Nyu sorriu para si mesma ao pensar nas habilidades de 
Hanase e nas suas próprias. Ao caminhar, os pêlos das bordas do manto tocavam o chão 
de madeira, deixando-se ouvir um estranho ruído, como se um animal andasse às suas 
costas espreitando-a, sorrateiro. Embora quente e aconchegante, era um manto muito 
pesado para estar andando com ele para cima e para baixo. Era ótimo ao estar sentada, e 
incomodo demais ao estar em pé. Se não tivesse cuidado o broche que o prendia poderia 
cortar profundamente seu pescoço pelo peso dele que a puxava para trás. Era um manto 
para homens fortes e altos.
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À frente a névoa matinal ia repousando-se pouco a pouco no solo entre rochas e 
pinheiros plantados por toda a margem de um arroio artificial, que corria por baixo de 
todo o palácio, de oeste a leste. O sol, embora tímido, aparecera finalmente entre 
pesadas nuvens grises, e as águas quase congeladas reluziam ao seu cálido toque, 
fluindo silenciosas e pacientes. Nyu subiu os degraus de uma escada de madeira junto à 
parede esquerda. Abaixo, saindo pela porta da cozinha num pavimento inferior, uma 
servente atravessou correndo uma pequena ponte de pedra do seu lado direito. Nyu a 
observou desaparecer entre os pilares de madeira vermelha dos aposentos dos criados; 
uma construção enorme de dois andares, de pedra e madeira, com o telhado pintado de 
um azul escuro, curvo, coroado por uma pica em forma de cruz prateada.

Ao chegar acima da escada Nyu foi recebida por uma rajada de vento. O 
corrimão de madeira da varanda balançava-se temerariamente, e o solo, coberto por uma 
fina camada de gelo, úmido, rangia com cada passo que dava. O pequeno mirante de 
pedra destacava-se ao fundo. «Dali voarão as aves com um chamado à rebelião.» 
Andando com cuidado pela passarela, chegou a uma porta de madeira maciça, 
entreaberta; a Sala dos Pincéis. 

Saindo dela chegava aos seus ouvidos uma velha canção. Tão antiga que já 
ninguém sabia quando foi escrita, mas que era muito conhecida; A Balada da Imperatriz 
do Fogo. Contava a história, fictícia, de uma imperatriz que teve que governar sozinha 
todo um império, e que no final de sua vida, após aplacar rebeliões, esquivar tentativas 
de assassinatos e lutar contra todos que queriam matá-la e possuir o trono, se suicidou 
jogando-se numa fogueira, após dar à luz a um herdeiro sem pai. Era uma balada longa 
e triste, que a voz que a cantava naquele momento parecia conhecer bem. Normalmente 
era cantada por duas vozes, uma feminina e outra masculina, mas ali dentro só havia 
uma voz. E seu tom era ameno; como o roce do veludo cercado de silêncio. Apenas um 
sussurro, entretanto. 

Nyu abriu a porta com calma. Não queria surpreendê-lo e estragar a magia da 
canção. Cantava a parte onde a imperatriz sonhava com sua morte, entre chamas azuis e 
gritos e prantos em dor de vozes que não reconhecia. Esperou.

Yube tinha mais de sessenta invernos vivendo naquele palácio. Nasceu ali. 
Herdou tudo que tinha seu pai - que serviu o tio-avô de Ran -, assim como o cargo e 
suas responsabilidades. Passou vários anos na capital, mas acompanhou Ran ao palácio 
quando seu irmão lhe enviou ali. E preferia aquele frio lugar que o calor de Chan-tow.

Ajoelhado sobre os calcanhares, em cima de uma fina almofada verde, da 
mesma cor da relva no outono, escrevia com um delgado pincel sobre uma folha de 
papel branca. Vez ou outra sua mão tremia, insegura. Sobre a cabeça usava uma gorra 
cinzenta de pele de urso, com mais de dois palmos de altura, redonda, que cobria toda 
sua orelha da intempérie. Uma fina barba branca lhe descia pelo queixo até seu pomo de 
adão, rala, mas bem cuidada. Tinha as bochechas proeminentes, e abaixo dos olhos 
claros, profundas rugas, como os sulcos criados pelo calor do sol nos terrenos secos. 
Seus lábios rachados pelo frio pareciam não se mover enquanto sussurrava a balada. 
Sobre o débil e encurvado corpo usava uma camisa amarela por baixo de uma longa 
jaqueta marrom de pele, ornada nos punhos e gola com pêlos de tigre negro; e uma 
calça também marrom, de lã. Um molho de chaves pendia de um cinturão negro de 
couro que cingia sua fina cintura. Duas botas grises, de cano alto e de pele marrom 
estavam ao seu lado. Apenas umas velhas meias de pano protegiam seus pés.

Parou de cantar. A mão do pincel fez um risco vertical no papel, segura.
- Minha Senhora – cumprimentou ele sem girar-se ou fazer gestos de querer 

levantar-se. – Não lhe digo bom dia porque, como pode ver, o dia não é dos melhores.
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Colocou o pincel sobre um tinteiro plano, levemente inclinado, onde havia um 
espesso líquido negro na parte mais baixa. Apoiou-se na mesa com as duas mãos, 
fazendo-a tremer de maneira preocupante, e levantou-se com esforço. 

- Talvez no final da noite uma tempestade de neve passe por nós – continuou. 
Com as pontas dos dedos, inclinado sobre a baixa mesa, arrastou o papel para um lado, 
e ali o deixou. – Hoje fará muito frio.

- Todo dia frio começa com um vento frio - lembrou-se Nyu.
- E termina com uma tempestade branca – completou Yube. – Todos sabem. 

«Sim, todos sabem. Será que fui a única a esquecer esse ditado?» - É um bom dia para 
estar nos aposentos e sair apenas para as necessidades básicas. Que tenebroso pesadelo a 
fez deixar o cômodo calor das cobertas? – sua voz soava baixa, como se o sussurros em 
que cantava não quisesse deixar sua boca, contudo, com certo tom de burla.

Nyu entrou. Yube calçava-se, fazendo caretas de incomodidade quando o pé 
esquerdo parecia bem maior que a bota.

- Nenhum pesadelo – respondeu. – Apenas me despertei com a necessidade de 
fazer algo útil. Irei sair.

Yube conseguiu calçar-se. Com a mão diante da boca começou a tossir, e fortes 
espasmos percorreram seu frágil corpo. O tilintar das chaves enchia a sala.

- Algo útil, diz... – pouco a pouco sua voz voltava ao timbre habitual. – Sim, 
algo útil... – assentia com a cabeça, como se falasse consigo mesmo. - Sairá para dar 
roupas aos pobres? Esmola aos mendigos, talvez? Ou comida para as crianças órfãs do 
Templo Ten-Da? – foi até uma das lanternas do teto, que havia se apagado, e retirou o 
globo de papel que a envolvia, subindo em um tamborete antes. – Ontem lhes fiz uma 
visita ao voltar da tenda de tintas do velho Pintor. Uma menina de seis anos morreu 
desnutrida diante dos meus olhos. Seu pequeno corpo pesava tanto quanto um galho 
desses pinheiros que não tem seis palmos de altura. E muitas mais a seguirão. –
vaticinou. Voltou a acender a vela e cobriu a lanterna novamente. – Tê-la salvado teria 
sido algo útil de verdade, não, Minha Senhora? – seus olhos debaixo das grossas 
sobrancelhas grisalhas a encararam, interrogantes.

Nyu ficou calada. Não sabia o que responder. 
Yube dizia o que pensava sem se importar com quem estava falando. Apenas 

Ran escapava de suas sinceras e afiadas palavras, e apenas às vezes. Perto do ancião, 
Nyu se sentia uma criança diante de um gigante, sem saber aonde ir, pois sua sombra 
escurecia tudo ao redor. Um gigante tão inteligente como qualquer erudito do império. 
Ran dizia que Yube teria sido um bom conselheiro. Nyu não sabia se para ele ou para 
seu irmão.

- Sinto muito pela morte dessa menina – falou Nyu, escolhendo bem as palavras, 
– e rezarei para que os Deuses a acolham. Mas quem sou eu para salvar uma vida? Um 
prato de comida hoje ou amanhã só adiaria em um dia ou dois o inevitável. Nem eu, 
nem Ran podemos salvar a vida de todos que passam fome pelo império e morrem todos 
os dias como essa menina – Yube a olhava, sem se mexer sequer. – Apenas aquele 
sentado no trono de rubi e jade tem esse poder...

- Se Yoman estiver vendo isso estará chorando lágrimas de sangue ao lado do 
seu irmão Ken’atsu – falou o ancião. – Seus dois netos são uma decepção.

- Está acusando Ran das conseqüências dos atos do seu irmão? – Nyu estava 
horrorizada com aquilo. – Ran fez tudo que pôde para ajudar seu povo. E o único que 
recebeu de Lieniang em troca foi o exílio! Como pode...

- Sei muito bem o que Ran’koocho fez – cortou-lhe Yube sem levantar a voz. –
E também sei bem o que não fez. Ran não é culpado de nada disso, nunca foi. Ninguém 
que o conhece realmente o culpa disso. Ran é muito mais digno e honrando que seu 
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irmão. Ele só é culpado de uma coisa – levantou um dedo, enfatizando: - de ficar inerte, 
vendo como um império de milhares de anos, forjado pelos seus ancestrais se afoga 
num mar de miséria, sangue, lágrimas e uma guerra civil prestes a bater nos portões da 
capital e destruí-la – o vento que entrava pela porta apagou outra vela. Nyu sentiu o 
gelado toque subir pelas suas pernas. Yube adiantou-se e parou na sua frente. 
Encurvado, era dois palmos menor que Nyu. – Quando isso acontecer, só os Deuses 
saberão o futuro de todos nós. Mas há uma pergunta que quero fazer-lhe, Minha 
Senhora; uma frase que ouvi sair da boca do pai dos dois há anos, quando seus braços 
eram capazes de empunhar uma espada, e que nunca esquecerei: aquele que apenas 
observa uma violação é tão violador quanto aquele que viola?

As palavras de Yube ficaram pairando pelo ar impregnado do cheiro de tinta e 
de cera.

Yube suspirou tentando serenar-se. Suas mãos tremiam com mais ímpeto, 
embora ele tentasse controlá-las. Nyu abriu a boca para contestar, mas desistiu. O 
ancião tinha razão. Desde que Ran saiu do lado do irmão e foi para aquele lugar, era um 
homem sem ambição; um homem sem espírito.

- Não sei por que estou tendo essa discussão com você, Minha Senhora – disse 
ele cortando o incômodo silêncio. - Não era minha intenção dizer-lhe todas essas coisas. 
Mas desde que vi aquela menina morrer, na minha frente, não consigo tirá-la da cabeça. 
Tampouco posso aceitar a morte de uma criança que pouco conheceu do mundo. Não 
uma morte assim. É muito cruel. E os Deuses não são tão cruéis. – Yube encarou Nyu. 
Seus olhos lacrimejavam, talvez pela fumaça das velas, e parecia bem mais velho. 
Passou a mão pela barba, alisando-a. – Mas não lhe pedirei perdão. A verdade não 
precisa ser perdoada jamais, dizia meu pai. Tampouco tente omitir o que aconteceu aqui 
de Ran; quero que lhe conte tudo. Como sempre, estarei esperando seu chamado.

«Entendo como se sente – conseguiu pensar Nyu com tristeza, saindo do 
aturdimento. Queria dizer-lhe algo, mas as palavras não saiam. - Logo Ran estará 
ocupando o lugar do seu irmão, e mais nenhuma criança morrerá por inanição nesse 
império. Lutarei por isso e farei Ran lutar pelo mesmo. Ele quer, mas agora está só, e 
não sabe como.»

- A tinta já está pronta - voltou a falar Yube, apontando para a mesa onde 
escrevia antes, como se aquela breve discussão já não existisse em sua cabeça. - Quando 
a Senhora chegou eu estava provando-a, pois com o frio a cola não agarra tão bem. Os 
papéis e os pincéis já estão dispostos, assim como a cera para seu selo. Esperarei a 
Senhora terminar diante da porta. Toque o sino se precisar de algo e virei de imediato–
depois de uma cortês reverência deixou Nyu sozinha na sala, fechando a porta 
silenciosamente ao sair.

Alguns flocos de neve foram pousando-se no chão depois de dançar pela sala, 
derretendo em seguida ao tocar o chão.  As lanternas arredondadas iluminavam cada 
canto, revelando à vista pequenas estátuas de jade e mármore branco dos deuses, tão 
pequenas que cabiam na palma da mão, sobre pedestais de bronze no fundo da sala. 
Enfeitando as paredes de pedra bruta havia dezenas de velhos pergaminhos amarelados, 
abertos, com poemas, canções e curtas narrações históricas numa caligrafia perfeita, 
escritas por diferentes calígrafos como Yube há décadas. Um longo poema destacava-se 
de todos os outros pela cor vermelha e a extensão; fora escrito pelas mãos de Ken’atsu 
após esse deixar as armas. Agora que Nyu o via, entre duas lanternas como guardiões, 
deu-se conta de que fazia mais de um ano que não entrava naquela sala, e o forte cheiro 
a tinta e papéis e cera irritou seu nariz.

Retirou dos ombros o manto, deixando-o cair às suas costas, e sentou-se sobre 
seus calcanhares em seguida diante da mesa, onde Yube escrevia momentos antes. Em 
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uma folha de papel havia um poema de várias linhas, escrito em caracteres dos mistérios 
esphatisanos e outro idioma que Nyu não reconhecia. «Um bom conselheiro e um bom 
embaixador» pensou ela enquanto dispunha uma folha limpa sobre a mesa e molhava o 
pincel num tinteiro de pedra em forma de lagarto, com incrustações de jade nos olhos e 
uma safira estrelada na ponta da cauda. 

Segurou o pincel encharcado sobre a folha em branco. Os nomes que pensara 
momentos antes davam voltas em sua cabeça e pouco a pouco alguns eram descartados. 
Nyu temia, pois depois que aquelas mensagens saíssem voando levadas pelas águias aos 
seus destinatários, o destino de todo o império estaria nas mãos dela e de poucos mais. 
Não sabia realmente em quem confiar, mas não podia esperar mais. O povo de Ran 
sofria e morria. O império dessangrava diante de corvos e abutres que esperavam o 
último suspiro para começar o festim, onde sentado no trono havia um dragão incapaz 
de dar um passo. Nyu nunca soube se os dragões realmente existiram, mas se assim foi, 
temeriam eles os corvos?

Uma gota caiu sobre o papel, negra como o futuro do império com Lieniang no 
poder. Nyu começou a escrever.
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