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Os pés deformados enterravam-se na lama a cada passo.
Um céu pejado de nuvens deixava cair uma persistente chuva,
dia após dia, transformando o acampamento num enorme lamaçal. Perto dali ouvia-se um tumulto, gritos eufóricos de um pequeno
grupo que abafava o som da chuva. Apesar da algazarra, para os restantes que por ali andavam, a vida continuava igual. Provavelmente
seria mais uma luta entre dois arruaceiros aborrecidos e embriagados.
O caminho para a casa subia colina acima, partindo-a em dois.
Ambos os lados estavam atulhados de tendas redondas feitas de couro
e peles de outros animais. Notava-se que haviam sido colocadas de
qualquer modo, dando origem a milhares de caminhos cujas ramificações formavam um autêntico labirinto. No meio de cada tenda
havia uma abertura por onde saía o espesso fumo das fogueiras.
O mau cheiro empestava o ar, devido ao lixo despejado na rua
e às fezes que, dada a inexistência de latrinas, há muito tinham
desistido de enterrar. Pelos cantos, viam-se carcaças de diferentes
animais, sem vida, secos pelo tempo. No início isto não era um
problema, uma vez que as constantes chuvas fortes arrastavam os
despojos indesejados colina abaixo, mas com o tempo, a sua acumulação tornou-se excessiva.
Era um acampamento indesejável. Pior… era uma cidade indesejável.
Subindo pelo caminho lamacento, debaixo do seu capote de
pele de cavalo, a pesada figura coxeava. Cada passo era dado com
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dificuldade, claramente cansado pelos anos e pelas cicatrizes de
uma vida repleta de batalhas e ferimentos.
Quando chegou ao topo da colina, entrou na casa sem aviso.
Apesar de ter apenas uma sala, era o único abrigo feito de madeira
e o conforto era notório quando comparado com as frias e húmidas
tendas. A casa estava toscamente construída; em todas as paredes
e no teto havia aberturas entre as tábuas, sendo possível ver o exterior desde ali. No entanto, por qualquer feitiço, a água não entrava.
No centro da sala estava uma fogueira que aquecia um caldeirão de
ferro e, num dos lados, via-se a figura de uma velha, que aparentava
mais anos do que o normal. Os seus cabelos ondulados, cinzentos
e negros, caíam pelas costas escondendo as rotas vestimentas.
Entrou e ficou imóvel a olhar para a velha, que não deu sinal
de o ter sentido entrar. Todavia, ele sabia que ela pressentia a sua
presença. Afinal, ela sabia tudo – ou quase tudo – o que se passava
naquele pequeno reino.
– Chamaste-me, bruxa? – perguntou ele, sem interesse.
Ela não respondeu de imediato, parecendo concentrada num
livro antigo que estava aberto em cima da mesa.
– Sim, meu rei – respondeu por fim, em tom irónico.
– O que queres de mim?
– Peço desculpa por te ter tirado da tua miserável tenda. Estavas
ocupado?
– Sim, estava…
– Imagino que a passar o dia a lutar como um animal, afogado
em néctar de papoila… Que belo líder te tornaste.
– O que queres? – perguntou o rei em tom desafiante e visivelmente sem paciência. – Chamaste-me para me insultar?
– Não, chamei-te para te lembrar que és um rei e que lá fora tens
um reino que precisa de ti, da tua liderança.
– Um reino?? – perguntou o rei exaltado. – Chamas a este pedaço de lamaçal, cheio de selvagens aborrecidos e com fome de sangue, de reino? Até o maldito tempo nos amaldiçoou!
– Pelo contrário, meu rei. As chuvas eternas dão uma beleza
rara a tudo isto. Mas, se me permites responder à tua questão, o que
importa é que isto é o teu lamaçal. E são os teus selvagens! Que
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outrora olhavam com orgulho para o seu líder e seguiam-no para
uma morte certa, se assim tivesse de ser. Um líder que descende
de uma linhagem de reis nobres e que, em tempos, foi senhor do
maior reino que alguma vez existiu. Olha para ti agora, meu rei. Vê
bem como te tornaste vulgar. És motivo de chacota entre os teus
homens…
– Chega, sua venenosa! – ordenou o rei, puxando de um punhal. – Os meus homens não troçam de mim. Respeitam-me. Já a ti,
bruxa, eles até terão prazer em dar uma lição… – continuou, dando
um passo à frente.
A bruxa, ao sentir-se ameaçada pelo rei caído, libertou o espírito do seu corpo, inundando o interior da cabana com uma sombra
cinzenta e negra.
– Não me ameaces, reizeco! – gritou com uma voz fria e autoritária que fez o rei encolher-se, amedrontado. – Acabo contigo e com
esta cidade com um estalar de dedos! Nunca te esqueças disso!
Esticou um braço e mexeu a ponta dos dedos. Instantaneamente,
o punhal do rei transformou-se num pau seco, que se desfez na mão
do soberano.
– A única razão por que ainda estás vivo – continuou a bruxa,
voltando à figura de velha – é eu precisar de ti.
– Precisas de mim para quê? – perguntou o rei.
– Para voltares a liderar o teu exército para lá da Porta de Gelo.
O rei ergueu-se, dedicando agora toda a sua atenção à bruxa,
como se ganhasse uma alma nova.
– Para lá da Porta de Gelo? O que dizes tu, velha? Consegues
quebrar o feitiço?
– Ainda não, mas não faltará muito. Prepara os teus homens
para a batalha e esperem por mim junto à Porta. Em breve, sairemos
todos daqui…
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Flauto é um rapaz.
Um rapaz simples, tímido e igual a qualquer outro da sua idade.
Vai às aulas, diverte-se com os amigos, gosta de andar de bicicleta
e aventurar-se em lugares desconhecidos. No entanto, apesar de
se dar bem com todos aqueles que o rodeiam, especialmente com
a irmã, Flauto sente-se sozinho. Se pensar nisso, não consegue explicar bem a razão, mas talvez seja porque, agora, a sua vida já não
é o que era, tal como ele estava acostumado.

Na realidade, Flauto tinha crescido, era agora um adolescente.
O corpo estava diferente, as aulas eram mais difíceis, os adultos tratavam-no como se fosse um deles, pediam-lhe responsabilidades,
e começava a aperceber-se de que o mundo era um lugar grande, impessoal e complexo. Começou, igualmente, a compreender as notícias
que passavam na televisão ou que saíam nas primeiras páginas dos
jornais e, do seu ponto de vista, não era algo de que gostasse. Palavras
como terror, tragédia, violência, roubo ou assassinato tornaram-se banais. Tudo isto causava-lhe bastante confusão e desnorteava-o.
Nos momentos em que se sentia mais desprotegido, Flauto gostava de se isolar do mundo que girava com ele e preferia a solidão.
A solidão do bosque, onde frequentemente costumava passear, ou
a solidão do seu quarto, onde se perdia nos seus livros de aventuras,
muitas vezes pela madrugada dentro. Pelo menos ali a vida era harmoniosa e tudo fazia mais sentido.
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Certa noite, Flauto estava mais cansado do que o costume e resolveu retirar-se mais cedo, como por vezes fazia. Era uma quinta-feira e, como habitual, o pai, escritor, estava a trabalhar no seu novo
livro numa pequena divisão da casa transformada em biblioteca.
O pai passava muito tempo a escrever. Não se podia dizer que
o fazia todos os dias do ano, mas havia períodos em que raramente
largava a caneta de tinta permanente. Os dias transformavam-se em
semanas, e as semanas em meses. Nestes períodos, ninguém o via,
mas sabiam sempre onde o encontrar: no meio de histórias formidáveis e personagens fascinantes, debaixo da fraca luz que iluminava a sua mesa.
De todos os livros que Flauto lia, aqueles de que mais gostava
eram os que o pai escrevia. Adorava não só porque ficava fascinado
pelo conteúdo, mas, sobretudo, porque era o momento em que se
sentia mais próximo dele.
Era ali que eles se conectavam.
A mãe e a irmã entretinham-se muito uma com a outra: tinham
conversas de mulheres, escolhiam vários tipos de vestidos e sapatos
para usar na mesma ocasião – algo que Flauto nunca compreendeu
bem –, faziam acessórios para decorar a casa e escreviam diferentes
receitas nos seus gordos livros de cozinha.
A mãe, artista e muito criativa, passava muito tempo a desenhar
ou a inventar diferentes coisas para fazerem juntos, mas Flauto, apesar de gostar da companhia, muitas vezes fazia-o contrariado.
Ele e Lola, a irmã, eram bons companheiros, apesar de ela ser
mais velha. Viviam numa casa isolada, junto a um bosque, e iam de
bicicleta para a escola, que ficava no final da estrada velha. Quando
estava sol, ela acompanhava-o nas idas ao bosque; tomavam banho
no lago e deitavam-se ao sol; partilhavam segredos e confidências;
subiam às árvores; perseguiam coelhos e ajudavam pequenos animais que precisavam de ajuda, mesmo quando não precisavam. Ele
gostava de ajudar os animais mais do que ela, mas como isto era
importante para ele, Lola acompanhava-o de bom grado.
Conheciam o bosque como ninguém e quando encontravam
um animal ferido levavam-no para uma velha casa na árvore que,
agora, utilizavam para os seus pacientes recuperarem das mazelas.
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Até levaram a Gertrudes, uma tartaruga terrestre que encontraram
a hibernar calmamente num recanto. Convencidos de que ela estava
doente, levaram-na para a casa, tentaram alimentá-la e limparam-na todos os dias. Quando, um dia, ela desapareceu sem deixar
rasto, pensaram que tinha morrido e o corpo fora levado para outro
mundo. Foi um mistério que os entreteve durante bastante tempo.
No entanto, foi com muita surpresa que voltaram a ver a Gertrudes
no ano seguinte. Adotaram-na, deram-lhe um nome e até lhe construíram uma rampa para entrar e sair mais facilmente da casa da
árvore, sempre que quisesse.
O bosque era grande e rodeava a casa onde viviam por todos
os lados. Era um lugar muito calmo, com muitas coisas interessantes para se fazer, onde Flauto passava muito tempo, mesmo quando
Lola não estava. Era um local onde gostava de se perder, em pensamentos e aventuras, partilhando o que lhe ia na alma com os amigos
animais. Estes não respondiam, mas ouviam-no com muita atenção.
Claro que alguns rapidamente se aborreciam e iam à sua vida, mas
Flauto não se importava. De um modo geral, eles apareciam sempre
para lhe dizer um olá.
Vivia em harmonia com todos eles e todos gostavam do rapaz.
Viu-os nascer, crescer, fugir e envelhecer. Os primeiros passos, as
primeiras batidas das asas, as primeiras ninhadas e, claro, os primeiros dramas. Flauto compreendeu que a natureza também sabia
ser cruel, tanto na morte como na vida daqueles que ficavam…
e sofria com eles.
Flauto deu as boas noites e subiu as escadas de madeira que
davam acesso ao seu quarto, que ficava do lado esquerdo ao fundo
do corredor. Era um quarto de rapaz, confortável, com uns quantos
brinquedos nas prateleiras, uma consola com vários jogos espalhados pelo chão e uma grande janela que dava para uma das laterais
da casa. Os livros de estudo estavam em cima de uma secretária,
onde normalmente fazia os trabalhos de casa, e havia uma cadeira
com algumas peças de roupa que o rapaz toscamente dobrara.
A parte do quarto de que ele mais gostava era a estante, que ocupava
quase toda a parede, onde se encontravam os seus livros de aventuras, história, ficção e outros temas menos interessantes. Mentira.
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Na realidade, a parte de que ele gostava mais era a cama, onde se
deitava a ler os livros que ia buscar à estante… ou a qualquer outro
lugar, na verdade.
No seu mundo secreto, aquele que apenas existe dentro do seu
quarto, Flauto gosta de acreditar que à noite, criaturas mágicas saem
dos seus refúgios para deambularem, enquanto as pessoas dormem.
Muitas noites, enquanto lia ou quando não conseguia dormir, ficava
atento à espera que alguma delas o visitasse. Todavia, antes que elas
chegassem, acabava sempre por adormecer e, quando acordava, já
o sol da manhã brilhava.
Meteu-se na cama e apagou a luz. Estava cansado e decidiu que
naquela noite não ia ler. Encostou a cabeça à almofada, ajeitou-se
entre os lençóis e deixou os olhos fecharem-se…
– Aaahhhh…! – deixou escapar num primeiro impulso.
Abriu os olhos. Um pouco assustado e sem respirar, deixou-se
ficar imóvel, ainda confuso. Não sabia o que o tinha acordado, mas
sabia que alguma coisa interrompera abruptamente o seu sono. Levantando ligeiramente a cabeça, olhou em redor e com a luz da lua
que entrava pela janela, constatou que nada se passava no quarto.
O único movimento que via era a sombra das folhas do choupo que
dançavam suavemente nas paredes. Provavelmente seria um ramo
seco que o vento mandou abaixo, pensou.
Mais calmo, voltou a respirar, e encostou novamente a cabeça na
almofada. Ajeitou-se nos lençóis e sentiu os olhos a fecharem-se de
novo.
Toc… Toc… Toc…
– Aaahhhh! – gritou assustado, dando um salto na cama. O que
seria isto? Alguém estava a bater à sua janela! Sentou-se tapado até ao
nariz, mas só ouvia o coração a bater depressa. Olhou em redor, mas
nada viu para além da habitual dança das folhas. Levantou-se devagar,
olhou para a janela e viu um pequeno pássaro com uma casca de noz
no bico. A noz era tão grande como a cabeça do pássaro e ele usava-a para bater no vidro da janela. Estava a resultar, pois o barulho era
suficientemente alto para acordar qualquer pessoa.
Um pássaro, pensou Flauto. O que fará um pássaro à minha janela? Decidiu abrir a janela do quarto. De imediato, a ave largou
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a casca e saltitou até pousar num dos seus dedos. Sacudindo rapidamente as asas, como se fosse um arrepio, olhou para Flauto.
– Booooolas… És mais difícil de acordar do que os gigantes dos
grandes planaltos – reclamou.
Flauto assustou-se, pois não esperava que o pássaro falasse e, ao
dar um passo atrás, tropeçou na mochila que ali estava caída, atirando o animal pelo ar. Olhou incrédulo para a ave, sem perceber
se estava a sonhar. Este, enquanto esvoaçava à sua frente, continuou
a falar à pressa.
– Ei… Não te assustes! – disse-lhe. – Sou apenas um cuco e não
estou aqui para te fazer mal. Venho para falar contigo, se permitires.
– Um cuco? – perguntou Flauto, mais para ele próprio do que
para a ave.
– Sim, um cuco-rabilongo – respondeu com orgulho. – O único
da minha raça no local de onde venho.
Flauto estava boquiaberto e com os olhos esbugalhados. Será
mesmo verdade? Um cuco que fala a bater à minha janela? Um cuco?,
pensava confuso. Por esta não esperava. Se fosse um fauno ou um
duende, seria mais fácil de acreditar e teria outro encanto. Mas um
cuco?
Realmente, olhando com mais atenção, este cuco tinha algo diferente. Tal como os restantes da sua raça, tinha uma longa cauda,
asas castanhas com rasgos brancos, o peito e o pescoço de cor bege
e uma imponente poupa cinzenta escura na cabeça. No entanto,
tinha olhos pretos, um olhar profundo, sereno, e todo ele tinha uma
presença nobre, mesmo para um pássaro. A sua voz era calma e ligeiramente grossa, ao contrário do que seria de esperar.
Desconfiado, e com receio da pequena ave falante, Flauto agarrou numa régua de plástico como se fosse uma espada, pronto para
se defender ao mínimo sinal de agressividade do pássaro.
– Mas tu falas? Como é possível?
– Eu não falo o teu idioma. Apenas consigo que tu entendas
o meu e que eu entenda o teu. A comunicação entre nós é mais fácil
deste modo.
– O que queres de mim? – perguntou-lhe Flauto, ainda com receio.
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– Tenho uma história para te contar. Na verdade, é mais um pedido de ajuda do que outra coisa.
– Pedido de ajuda? De quem?
– De alguém que precisa. Pediram-me para te encontrar e assim
o fiz. Agora peço-te que me ouças, Flauto, pois não tenho muito
tempo.
O rapaz baixou a guarda e estava cada vez mais intrigado.
– Como sabes o meu nome? E como sabes onde vivo? – perguntou.
– Voo por todos os mundos e conheço toda a gente desde o dia
em que nascem. Quando me falaram em ti, soube logo quem tu eras.
– Alguém de outro mundo falou em mim?
– Sim, alguém muito poderoso no mundo de onde venho. Precisamos de ajuda e foste o escolhido para nos ajudar, embora não
saiba dizer porque te escolheram. Creio que vais gostar de ouvir
a história que tenho para te contar. Se não gostares, eu volto para
o lugar de onde vim e tu voltas para a tua cama.
Flauto, apesar de desconfiado com tudo aquilo, pensou que não
haveria mal nenhum em ouvir o cuco. Além do mais, ouvir uma
história contada por uma criatura mágica, cuco ou não, era algo que
ele, interiormente, tinha desejado durante muitas noites.
Assim, sentou-se na cama. O cuco, agradecido, pousou novamente no seu dedo e começou por falar sobre o local de onde
vinha… o reino mágico de Vulka.
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