TOMÁS BORGES DE CASTRO

O PENTAGRAMA DE OTZ

Aos heróis que habitam a pediatria do IPO
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Arzog sabia que o reino se tornara inseguro. A súbita chegada do prisioneiro provocara instabilidade, e com ela, o medo
e a insegurança. Sim, podia dizer-se que os seus habitantes
estavam com medo.
Okeanya era, até então, um reino poderoso, governado pela
mão forte de Okeanys, que nunca vacilara. Porém, a presença
das Runas de Graul Oks e, especialmente, de Darkath, o Livro
da Noite Perpétua, no reino, prometia abalar as fundações sobre
as quais o mundo subaquático fora erguido. Arzog sabia-o, era
claro para ele. Ocultá-los não era a solução, mas sim o problema.
Os seus pensamentos foram interrompidos de forma
abrupta, por três batidas secas que ecoaram nos seus ouvidos, sinal de que alguém o procurava. Com a mão fez resvalar
o tampo de pedra que cobria a banheira onde estava submerso.
Utilizava-a para se banhar em plâncton fosforescente, meditando no silêncio, longe da azáfama do quotidiano. Fazia-o
como terapia, uma forma de o ajudar a concentrar-se e a ver
com clareza os assuntos mais turvos. Desde que capturaram
o intruso, passava ali muito tempo.
Saiu da banheira e abriu a porta.
– O que há, Priz?
10

– Pediu-me para informá-lo caso descobríssemos algo.
O general assentiu.
– Encontrámos um objeto, nas ruínas da cidade antiga.
Devia vê-lo com os seus próprios olhos.
– Onde está?
– No mesmo lugar onde o encontrámos. Não ousámos tocar-lhe.
– Irei em seguida.
Fechou a porta e atravessou o quarto, entrando numa pequena câmara secundária revestida de trepadeiras, onde sobressaiam três grandes orifícios em forma de janela, que
permitiam ver o exterior. Apesar de terem a forma de janelas
– quadradas e com a extremidade superior em forma triangular – não tinham vidros. De facto, não existia qualquer vidro
no reino subaquático, talvez devido à enorme pressão da água
a grandes profundidades. Porém, esta não entrava nos edifícios, permitindo aos habitantes respirar como se estivessem
na superfície. Estar em contacto com o ar, assim como com
a água, era indispensável para a sua sobrevivência.
Dos orifícios via-se a parte antiga da cidade, iluminada pelo
manto de algas luminosas que cobria todo o horizonte. Apesar
de ainda ser escuro, já se viam luzes dentro dos edifícios, um
sinal de que a cidade começava a acordar. Arzog gostava de ver
a cidade a despertar para um novo dia.
Abriu um alçapão que dava para o exterior e retirou o seu
traje. Era o típico de um militar: calças com colete incorporado
e, debaixo dos braços, uma abertura, de forma a deixar as longas guelras destapadas. Feito de fibras de alga verde-escura,
resistentes e elásticas, moldava-se com facilidade ao corpo azulado dos anfíbios.
Já vestido, pegou no capacete e numa lança em forma de
arpão e, antes de sair dos seus aposentos, dirigiu-se a um
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brasão que decorava a parede principal. Curvou-se perante
o símbolo da cidade – que jurou defender até à sua morte, no
dia em que se tornou soldado – e logo se ergueu, olhando-o.
Respirou fundo, encostando a arma ao centro do peito.
Toda a minha existência se resume a ti e a tudo o que representas. Jurei defender esta cidade, o meu povo e todos os seres que neste
reino habitam, desde os baixios de Targwyn até ao fundo do abismo
negro. Em breve serei posto à prova e, se falhar, aceitarei o meu
destino e a minha queda com honra e lealdade.
Fechou os olhos por momentos, aceitando o juramento que
acabara de fazer, e caminhou em direção ao salão de embarque
e desembarque local, por onde se entrava ou saía do palácio.
Entrou no salão e atravessou o corredor, por entre as grossas colunas que o ladeavam. Na base de cada coluna, havia um
lago escavado no chão de pedra, onde desaguava um jorro de
água saído da boca de uma gárgula, esculpida no topo de cada
coluna. As gárgulas representavam monstros marinhos, com
diferentes formas e tamanhos.
Várias mulheres apanhavam as flores matinais de entre
o musgo que forrava todo o salão e, mais à frente, uma criança
sentada na borda de um dos lagos abanava os pés dentro de
água. O contacto com a água havia transformado os pequenos
pés da criança numa barbatana, uma característica de todos
os anfíbios: cada vez que submergiam, o seu corpo mutava-se.
O rapaz estava molhado e, pelo movimento rápido das suas
guelras dorsais, via-se que estava ofegante.
– O que fazes aqui tão cedo, Miri?
– Estou a treinar para a prova de força.
O general sorriu.
– Essa é difícil. Esperas ganhar?
– Gostaria muito, mas não sei se serei capaz de chegar ao
topo da coluna. O Lori está muito forte este ano. É o favorito.
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– Até onde consegues chegar?
O jovem anfíbio, sem dizer outra palavra, saltou para dentro de água, desaparecendo entre os nenúfares que por ali
boiavam. Momentos depois, um vulto azulado, semelhante
a um peixe, nadava pelo interior do jorro de água que caia da
gárgula. Com um enorme esforço, foi subindo contra a queda
de água, até chegar a meio caminho entre a base e o topo da
coluna, já a bastantes metros de altura. Quando perdeu as forças deixou-se cair e, levado pela forte corrente, mergulhou de
volta no lago.
Com outro ágil movimento, saltou de dentro do lago, caindo
de pé ao lado de Arzog.
– Que tal me sai?
– Nada mal. Se eu fosse o Lori, começaria a ficar preocupado – disse, dando-lhe uma palmada no ombro.
Miri sorriu.
– Lembra-te, o truque é a respiração. Golfadas longas
e profundas. E posso dar-te outro conselho?
– Claro que sim, general.
– Não treines à frente de ninguém, nem comentes com os
teus amigos o quão alto consegues chegar. A surpresa é sempre
a melhor tática.
– Assim farei, general.
Arzog sorriu, seguindo caminho em direção à rampa que
dava acesso ao oceano.
Era importante acompanhar o crescimento das crias que
ainda não tinham atingido a maioridade; conhecer as habilidades, a personalidade, os pontos fortes e fracos de cada um.
Seria com base nesse conhecimento que o destino de cada indivíduo se ia traçando, desde pequeno.
Este sistema permitia que cada um tivesse o lugar certo na sociedade: por exemplo, se um certo aluno preferisse a meditação
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ao desporto, a sua aprendizagem seria orientada para que se formasse como mestre; se fosse um aluno mais agressivo ou competitivo, iria para soldado ou para projetos de desenvolvimento;
se preferisse o exterior, trabalharia nos campos de cultivo, e por
aí em diante.
Os jogos oceânicos eram o momento ideal para esse efeito,
a prova de seleção em que todos os alunos tinham a oportunidade de mostrar as suas capacidades e habilidades. Este torneio
acontecia no final de cada fase de maturidade – equivalente ao
nosso ano escolar – e exigia o máximo dos participantes. Era
a prova mais importante do ano e apenas o mais forte, inteligente e astuto seria o campeão. Arzog, enquanto estudante, foi
campeão por cinco vezes.
Os jogos começariam dentro de pouco tempo e, tal como
nos outros anos, Arzog acompanhá-los-ia com atenção, mas
agora era tempo de se preocupar com assuntos mais urgentes.
Ao chegar ao outro lado do salão viu Priz, que o esperava
junto de outros dois soldados.
– Deseja levar o seu veículo, general?
– Não, vamos a nadar. Seremos discretos.
O general desceu a rampa até submergir e os soldados seguiram-no.
Como o de qualquer anfíbio quando submerso, o seu corpo
alterou-se, adaptando-se ao novo ambiente onde se encontrava: na parte de trás dos braços apareceu uma membrana
dorsal, ligada ao tronco, que lhe dava estabilidade a nadar e,
ao mesmo tempo, permitia que utilizasse os braços para o que
fosse necessário; as pernas uniram-se, formando um só corpo;
e os pés deram origem a uma barbatana, que utilizava para
dar impulso ao nadar. No geral, a sua forma era fluida e suave,
como a de um peixe.
Mergulharam a toda a velocidade em direção ao fundo do
14

oceano. Entraram nas ruas velhas da cidade e, mesmo sabendo
que não era provável cruzarem-se com alguém àquela hora,
apressaram-se. Aquele bairro, um dos primeiros a ser erguido,
era conhecido pelas reuniões dos estudantes à luz das algas, até
os primeiros raios de luz chegarem da superfície. Dançavam,
recitavam obras antigas ou contavam histórias que iam passando de geração em geração. Hoje, por ser dia de trabalho, já
estariam todos a dormir.
Atravessaram a cidade, desde o bairro velho (ou cidade original, como alguns equivocados lhe chamavam) até à parte
nova, depois do bairro dos agricultores. Assim que saíram
da cidade, seguiram pelos campos de areia até chegarem ao
abismo, de onde era fácil ver a cidade antiga, a verdadeira cidade original, onde foram erguidos os primeiros edifícios de
Okeanya, há muito abandonados.
Nadaram até às ruínas de uma casa. Priz e os restantes soldados ficaram em volta de um buraco existente no decrépito
telhado e, quando Priz apontou para dentro, Arzog entrou. No
interior da casa, quatro guardas armados protegiam o artefacto
que se encontrava no meio deles.
Arzog observou-o uns momentos e depois saiu da casa, parando junto de Priz.
– Foi aqui que o encontraram?
– Sim, general.
– Onde foi o local exato do naufrágio?
– Cerca de quatro distâncias naquela direção – respondeu
o soldado, apontando com o braço.
– E onde capturaram o intruso que veio da superfície?
– Mesmo por cima de onde estamos.
Arzog sabia o que isto queria dizer. O artefacto caíra com
o prisioneiro, caso contrário, nunca poderia ter ido parar ali.
E foi nesse preciso momento que o general percebeu que
15

todo o reino estava mesmo em perigo. Voltou a nadar para perto
do artefacto e, sem lhe tocar, inseriu-o numa caixa.
Enquanto nadavam de volta ao palácio, Arzog ponderou as
suas opções. Seguiria de acordo com o protocolo militar, disso
não havia dúvida, mas era prudente criar um plano alternativo,
caso o protocolo falhasse. Não seria a primeira vez.
A paz durava há demasiado tempo e, embora não fosse contra, Arzog acreditava que tempos de paz demasiado longos provocavam brechas nas defesas do reino, adormecendo a mente dos
generais e o corpo dos soldados. Os tempos estavam a mudar, era
notório. Da superfície chegavam notícias alarmantes sobre uma
maldição que vagueava sem controlo; e os povos que habitam
as terras secas estavam nervosos e cada vez mais violentos. Era
evidente que aquele estranho chegou ali por uma razão, e essa
razão poderia determinar a destruição de Okeanya.

Quando chegou ao palácio, Arzog reuniu-se com Melanoc, o general supremo e braço direito da rainha Okeanys, iniciando assim o protocolo militar. Apesar de estar obrigado ao
dever de obediência a Melanoc, Arzog decidiu não contar toda
a verdade. O seu desejo não era enganá-lo; fazia-o apenas por
precaução, até a verdade estar apurada e ter a certeza de que
ninguém de Okeanys estava envolvido.
O aposento de Melanoc, onde todas as decisões eram tomadas, era idêntico ao de Arzog, embora um pouco mais amplo.
A única diferença consistia na existência de uma mesa de
pedra – onde Melanoc mandou gravar o mapa do território
de Okeanya – que fora esculpida no mesmo lugar onde Arzog
instalou a banheira de meditação. No mapa estava também detalhada a região do fundo do abismo, um local habitado por
sinistras criaturas.
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– Arzog… Ainda bem que apareces. Por acaso não vens
cancelar o nosso treino desta tarde? – perguntou Melanoc, sem
deixar de escrever no livro de folhas de coral.
– Por acaso não. Porquê, estás com medo de mais uma derrota?
Melanoc riu-se.
–Andas com a memória curta, general. Não, mas serei obrigado a cancelar, pois tenho uma audiência com Okeanys e alguns dos conselheiros ao final do dia.
– Treinaremos amanhã, então.
– Amanhã será.
Melanoc fechou o livro.
– Sendo assim, o que te traz aqui, Arzog?
– Melanoc, temos de nos livrar do intruso que veio da superfície.
– Porquê? Está adormecido, não causará problemas.
– Enganas-te. Mesmo adormecido, causar-nos-á problemas.
Melanoc olhou para uma sentinela, que estava de guarda no
interior dos aposentos, e fez-lhe sinal para que saísse. O guarda
obedeceu.
– Explica-te.
– Quando capturámos o intruso…
– Encontrámos o visitante… – corrigiu o general supremo.
– Ninguém o capturou. Ele apenas caiu ao mar e nós apanhámo-lo.
– Eu sei como foi, Melanoc. Foram os meus soldados que
o apanharam, enquanto observavam o naufrágio do Amaosia.
Lembras-te?
Melanoc assentiu.
– Eu quis saber mais sobre o nosso intr… visitante, tal como
é o meu dever – continuou Arzog –, e enviei uma patrulha em
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busca de qualquer pista que pudesse confirmar as minhas suspeitas.
– E que suspeitas são essas?
– De que ele é um espião.
– Um espião? Enviado por quem?
– Pelo lado negro.
– Porque dizes isso?
– Os tempos estão a mudar, Melanoc. Os povos da superfície estão diferentes. Há muito que vivemos à sombra da nossa
fama, aqui sentados no fundo do mar, à espera que algo aconteça. Estamos vulneráveis, e uma invasão poderia ser o nosso
fim. A chegada do visitante – e sobretudo da sua carga – mostram que a escuridão está a ganhar força para atacar.
– Arzog, és um general previdente e dos mais competentes
que este reino tem ao seu dispor. Todavia, viver em tempos de
paz é o melhor que podemos desejar. Não iremos provocar uma
guerra com base em suposições, muito menos com o lado negro.
– Viver em tempos de paz é uma coisa; viver de olhos fechados é outra bem distinta…
– Porque dizes que vivemos de olhos fechados?
– Porque não estamos a olhar para o problema como devemos. Estas suposições, como lhes chamas, são o início de todas
as guerras. Neste momento temos em nossa posse as Runas
de Graul Oks e o Livro da Noite Perpétua, dois dos mais poderosos objetos de magia negra que existem. Objetos destes não
se encontram caídos no chão, quando passeamos pela manhã,
sabes bem disso. Chegaram aqui porque alguém os trouxe até
nós, e não sabemos com que intenções. Melanoc, o mal persegue estes objetos. Eles nunca deviam ter saído de onde estavam
escondidos.
– Concordo contigo. Confesso que não estou tranquilo sabendo que tais objetos se encontram aqui.
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– Então dás-me razão. Temos de nos livrar do intruso e esconder a sua carga longe da cidade.
– Não. O visitante e a sua carga não serão tocados. Okeanys
confia nele.
– Mas eu não confio e tu também não.
– Ordens são ordens. O acesso a ele está proibido para
todos, sem exceção.
– Melanoc, mesmo que ele não tenha más intenções, sabes
quanta gente mataria para ter as runas ou o livro em sua posse?
Podem estar a preparar uma invasão agora mesmo, enquanto
falamos.
– Sei, Arzog. E como te disse, isso preocupa-me e há que
estar alerta, mas até novas ordens da rainha, nada será feito.
Arzog estava cada vez mais ansioso, vendo que a conversa
não seguia o rumo desejado, e não retorquiu de imediato.
–Arzog, há quanto tempo somos amigos? Desde pequenos,
não?
O general assentiu.
– Confias em mim?
– A minha lealdade não está em questão.
– Ótimo. A minha palavra é final e peço-te que a respeites.
O visitante não será movido e o seu acesso está vedado a todos,
sem exceção.
Raios, pensou o general Arzog. O protocolo não ia funcionar. Talvez se tentar uma abordagem diferente…
– Melanoc… Sabes o poder com que ficaríamos se utilizássemos Darkath para defender o reino?
Melanoc levantou-se da sua cadeira. A sua cara expressava
irritação, não só pela insistência do seu general, como pelo
rumo que a conversa estava a levar.
– Não vás por esse caminho, Arzog. Se não te conhecesse
bem, poderia duvidar das tuas intenções.
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– Apenas peço que penses nisto por um momento, Melanoc. Com estes objetos ao nosso dispor, Okeanya ficaria…
– Conheço bem o poder destes objetos, Arzog. Volto a repetir: o visitante e a sua carga não serão tocados. Ordens da
rainha, e minhas.
– Melanoc, Okeanys não está a ver …
– Chega! Nem mais uma palavra.
Arzog calou-se, ficando a olhar para Melanoc sem saber
o que fazer ou dizer. Decidiu acatar as ordens do seu superior
e retirar-se dos aposentos. Estava quase a sair quando ouviu
Melanoc.
– Arzog, para que saibas: eu também confio no rapaz.
O general assentiu e abandonou a sala.

Tal como ele esperava, o protocolo militar falhara. Como
poderia Melanoc estar tão cego, incapaz de enxergar o óbvio?
Por um lado, o seu desejo era confiar no seu superior; por
outro, o seu dever era defender o reino.
A desobediência a um superior hierárquico era considerada
traição, e a consequência seria a expulsão do reino ou a prisão perpétua, conforme a gravidade e os motivos que levassem
a essa mesma traição. Arzog estava disposto a dar a sua vida
pelo reino, como sempre esteve, mas só o faria por uma boa
causa.
Antes de tomar qualquer decisão, resolveu visitar um velho
amigo.
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O céu brilhava como há muito não acontecia. O calor do sol
aconchegava-o e o vento quente provocava uma sensação de
conforto que o fazia sorrir. Deitou-se apoiando a cara sobre as
mãos enquanto olhava para baixo, contemplando as florestas,
os rios e as montanhas. Contudo, a melhor parte de voar era
sem dúvida atravessar as nuvens, sentindo as minúsculas partículas de água acariciarem-lhe a cara, suaves como fios de seda.
Voou em redor do pico de uma montanha, preparando-se
para pousar. Um manto de neve fofa cobria todo o cume.
Desmontou e atirou-se sem pensar, enterrando-se na neve.
Corria, saltava e voltava a cair, entre gargalhadas e gritos de
euforia.
Estava contente.
Resolveu começar a brincadeira típica de rapazes da sua
idade, quando estão rodeados de neve. Com as suas mãos, formou uma bola compacta e atirou-a ao seu companheiro. Este
não achou tanta piada como Flauto, que se escangalhava a rir,
deitado de costas no chão. Lançou-lhe outra. O animal, com
uma pata, atirou uma chuva de neve, cobrindo-o da cabeça aos
pés. Flauto assustou-se enquanto o seu companheiro esboçava
um ar gozão. Tentando passar despercebido, o rapaz fez uma
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bola ainda maior e atirou-a ao animal. Acertou-lhe no bico,
cobrindo as penas da sua cabeça com neve.
Voltou a gargalhar.
Shirdal, aparentemente, não queria entrar na brincadeira e,
empinando as patas da frente, começou a dar às asas.
Flauto foi a correr e saltou para as costas do grifo.
Saíram do pico da montanha e continuaram a voar sem
destino.
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