TOMÁS BORGES DE CASTRO

O PODER
OCULTO DE
GRAUL OKS

A todas as crianças que, diariamente,
sonham viver num mundo melhor.
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O caminho empedrado subia pelo desfiladeiro até ao topo
da montanha. A passagem era estreita e o piso, gasto pelos anos
e pela força da natureza, traiçoeiro. Olhando para cima, a íngreme encosta dava a ilusão de empurrar a passagem, e todos
os que ousassem cruzá-la, em direção ao vazio do precipício.
O vento soprava forte.
A passo rápido, uma figura vestida com uma túnica velha
subia pelo caminho, com a ajuda de um cajado. Quase a chegar ao topo, o carreiro entrava num túnel que dava acesso ao
outro lado da encosta. Um sólido portão de ferro ladeado por
duas torres de pedra indicava a chegada ao destino: a ponte
que dava acesso ao cume da montanha.
A figura parou e observou.
No cimo, havia um altar, um local de culto. Coberto por
espessas nuvens escuras que brilhavam à luz dos relâmpagos,
o lugar convidava os intrusos a não entrar.
Do outro lado do portão, a ponte, construída com enormes
blocos de pedra maciça, estendia-se até ao altar. Por baixo, um
abismo sem fim.
De cada lado da ponte foi construído um posto de vigia que
dava abrigo aos guardas da montanha, que não era mais do
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que um telhado de pedra por cima de uma robusta cadeira de
madeira, onde se sentavam as sentinelas.
A figura aproximou-se do portão. Os dois guardas, com aspeto ameaçador, saíram das suas cadeiras e desceram a ladeira
até ao portão. Armados com machados e pesadas marretas,
barraram-lhe o caminho.
As sentinelas eram muito maiores do que a estranha visita
– talvez duas ou três vezes –, mas esta não parecia intimidada.
– Abram a porta – ordenou. – Venho em nome do rei Giganthor.
Ao ouvirem aquelas palavras os gigantes não se mexeram,
proferindo apenas um murmúrio seco.
– Abram os portões! – insistiu a figura. – Giganthor pediu-me que protegesse as pedras. Vejam – disse, retirando uma
caixa de madeira. – É preciso guardá-las aqui antes que seja
tarde.
– Ninguém pode passar – respondeu um deles com a voz
grossa.
– Ninguém pode tocar nas pedras – confirmou o outro.
– Sou uma pobre velha… Olhem! – disse, retirando o capuz.
– Que mal posso fazer a dois soldados tão fortes como vocês?
Os gigantes olharam-se, confusos. Após uns momentos um
deles baixou-se, aproximando-se da velha, como se lhe fosse
dizer um segredo.
– Ninguém entra. Ninguém sobe ao topo da montanha.
Ninguém toca nas pedras.
A velha perdeu a paciência e, com um braço, fez um gesto no
ar, imobilizando os gigantes, tal como se tivesse parado o tempo.
Aproximou-se daquele que estava debruçado sobre ela.
– Escuta-me: esse teu amigo quer livrar-se de ti e ficar sozinho a guardar as pedras. Giganthor prometeu-lhe uma recompensa. Tens de acabar com ele.
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Depois, virou-se em direção ao outro.
– Este teu amigo vai tentar livrar-se de ti para ficar sozinho
a tomar conta da montanha e roubar-te a glória. Irá pedir uma
recompensa ao vosso rei. Não podes deixar que isso aconteça.
A velha estalou os dedos e ambos saíram da hipnose. Ela
afastou-se, vestindo o capuz.
Os gigantes ficaram ali uns momentos, olhando-se, e de repente um deles começou a rosnar.
– Esta montanha é minha! A recompensa é para mim!
– Nunca ficarás com a montanha! – afirmou o outro, arremessando-lhe o machado.
O primeiro guarda defendeu-se e acertou com a marreta no
ombro do agora adversário.
Os dois gigantes envolveram-se num combate, equilibrando-se o melhor que podiam em cima da ponte. Um passo
em falso e cairiam no abismo. Com fortes arremessos das suas
armas, iam destruindo tudo o que estava à sua volta. Pedaços
de pedra e estilhaços de madeira voavam em todas as direções,
enquanto a velha sorria.
Quando ambos perderam as armas, lutaram corpo a corpo.
Um atirou o outro ao chão e saltou-lhe para cima. Quando este
o empurrou, ambos caíram da ponte e os seus gritos ecoaram
pela montanha, enquanto o abismo os engolia.
A velha aproximou-se do portão e levantou os braços. Proferiu algumas palavras estranhas num dialeto ancestral e, momentos depois, como que movido por uma força invisível, o portão
abriu-se, tornando-se num monte de ferros emaranhados.
A velha seguiu o caminho até ao altar.
No cume, fora erguida uma mesa redonda entre oito colunas
e um pequeno telhado, que a protegia. O tampo da mesa assentava sobre cinco pilares e continha um pentagrama gravado
na pedra lisa. Em cada um dos cinco pontos do pentagrama
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repousava uma escura pedra arredondada, com diferentes caracteres esculpidos.
Um raio de luz vermelha ligava as cinco pedras entre si
e todas ao centro do pentagrama, onde uma chama vermelha
ardia, suspensa no ar.
A velha tirou a caixa de madeira do alforge que levava debaixo da túnica e abriu-a, retirando um livro do seu interior. Na
verdade mais parecia um caderno, com textos em idiomas que
há muito não eram falados e símbolos que foram esquecidos pelo
tempo. Os textos continham bastantes anotações secundárias.
A velha depositou o livro aos pés do altar e abriu-o numa
das páginas. Ajoelhou-se e ergueu os braços em direção ao
céu, começando a ler em voz alta. A sua voz era profunda e as
palavras eram negras. À medida que lia, a entoação aumentava
e as últimas palavras foram proferidas em gritos de invocação.
Uma potente onda de choque, de cor azulada, explodiu
desde o centro da mesa. Uma chuva de relâmpagos caiu sobre
o local, quebrando a ponte em dois, e o ruído dos trovões era
ensurdecedor.
A chama no centro da mesa apagou-se, mas as espessas nuvens não se dissiparam. Acumulavam-se cada vez mais e o seu
interior tornava-se negro como a noite sem luar.
A velha retirou as pedras do seu lugar e meteu-as com cuidado na caixa de madeira, fechando-a. Passou-lhe os dedos
por cima, enquanto sussurrava, e um brilho branco percorreu
toda a caixa, aprisionando as pedras e a sua magia.
Em seguida caminhou até à borda do abismo e atirou-se.
Durante a queda o seu corpo transformou-se em pó, levado
pelo vento, enquanto uma sonora gargalhada se desvanecia no
abismo…
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Flauto acordou com o frio da água gelada.
O lado esquerdo do seu corpo estava ensopado e bastante
dorido, especialmente o osso da bochecha, pressionado contra
algo duro e áspero. Um potente zumbido enchia-lhe os ouvidos. Abriu os olhos e, para seu espanto, estava caído no meio
da estrada, deitado numa poça.
Levantou-se soltando um gemido e sentiu uma forte dor no
ombro. Mal conseguia mexer o braço. Não muito longe de si
estava a sua bicicleta caída, com uma das rodas ainda a rodar.
Ao lado, a mochila semiaberta com alguns livros espalhados
no asfalto. Lentamente arrastou-se até à berma e encostou-se
a uma árvore. Olhou à volta e, apesar de não saber muito bem
onde estava, aquele lugar era-lhe familiar. Uma senhora de
chapéu de palha e luvas de jardinagem correu na sua direção.
– Estás bem, rapaz? – perguntou.
– Ehh… Sim… Acho eu. Um pouco dorido, na verdade.
– Foi uma valente queda! Este piso molhado pode ser escorregadio, sabes? – avisou a senhora, enquanto observava os
ferimentos na cara de Flauto.
– Onde estou?
– Estás na estrada velha. A vila fica para aquele lado, logo
depois da curva. Tu não és o Flauto, que vive no cimo da colina?
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Flauto estava confuso.
– Sim, creio que sim… Sim, já me recordo. Ia de casa para
o liceu quando… escorreguei e caí.
– Estás bem? – perguntou a senhora, intrigada. – Precisas
de ajuda? Posso ligar para os teus pais…
– Não, não vale a pena. Está tudo bem. Só preciso de mais
uns momentos para me recompor. Tenho de ir para as aulas.
– Tens a certeza? Tens aqui uns cortes feios…
– Sim, sim, não há problema – respondeu rapidamente, levando a mão à cara.
– De acordo. Vou voltar para as minhas rosas, mas se precisares de alguma coisa, chama-me.
– Obrigado – respondeu Flauto, enquanto observava a senhora a afastar-se.
Levantou-se apoiado na árvore e dirigiu-se à sua mochila.
Apanhou-a, e aos livros espalhados, com esforço. Em seguida,
agarrou na sua bicicleta, endireitou o guiador e seguiu a pé,
coxeando.
Na verdade, Flauto não estava bem. Longe disso.
Sabia porque tinha caído da bicicleta e não era a primeira
vez que lhe sucedia. Desde que voltou do reino de Vulka, aconteciam-lhe coisas estranhas. No princípio tudo decorria normalmente mas, após uns tempos, começou a sentir que algo de
errado se passava com ele. Primeiro foi uma claustrofobia que
não conseguia explicar, como se uma bolha invisível o envolvesse, fechando-se cada vez mais. Depois sentiu-se mais fraco,
deprimido e logo apareceram os sonhos.
Os sonhos eram o pior de tudo. O primeiro apareceu-lhe
numa noite de chuva e Flauto não deu importância, mas preocupou-se quando eles começaram a ser mais frequentes.
Apareciam-lhe esporadicamente enquanto dormia e depois,
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com o passar do tempo, começaram a manifestar-se também
durante o dia. Agora era constante.
Mas o que distinguia estes sonhos dos outros era o facto de
serem autênticos pesadelos, que lhe deixavam marcas mesmo
depois de acordar. Eram também quase todos iguais: começavam num campo de pasto com vários animais, onde surge uma
sombra negra que vai cobrindo a pastagem e murchando tudo
em que toca; as plantas morrem, a fruta apodrece e os animais
adoecem, ao mesmo tempo que se ouvem sussurros estranhos
num idioma indecifrável.
Apesar de serem sonhos, eram bem reais e quando apareciam durante o dia, deixavam-no num estado de sonambulismo, impossibilitado de controlar as suas ações. Começava
por sentir um aperto no peito, como se um peso o estivesse
a comprimir e, pouco a pouco, deixava de conseguir respirar até perder os sentidos. Quando despertava estava confuso
e por vezes dorido, sem saber o que lhe tinha acontecido.
Flauto já tinha experienciado este género de sonhos quando
estava em Vulka. Seria algo maléfico que, sem saber, trouxe
consigo? Será que o poder de Oskurya era demasiado poderoso para ser destruído? Seria um sinal de que Vulka está em
apuros? Não sabia. Mas era algo tenebroso e vivia dentro dele,
atormentando-o de noite e de dia…
Quando chegou ao liceu já ia atrasado. Pôs a bicicleta no parque e dirigiu-se o mais rápido que conseguiu para a sala de aula.
A manhã foi passando sem sobressaltos.
Dava-se bem com a maior parte dos colegas da turma, mas
com Jasmim, a colega que se sentava na mesa ao lado, tinha
uma amizade mais próxima. Ela era simpática, embora um
pouco tímida, tal como ele. Tinha caracóis morenos que condiziam com os seus olhos castanhos e, quando ele conseguia que
ela sorrisse, era um sorriso aconchegante, que o deslumbrava.
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Não almoçavam juntos, mas quando a via tentava sentar-se perto dela; nos intervalos fingia ainda não a ter visto, para
poder passar por ela e lançar-lhe um sorriso.
Na sala de aula, a amizade reforçou-se quando começaram
a ajudar-se em algumas disciplinas. Geografia, Ciências e Desenho eram fáceis para ele. Era na Matemática que Flauto sentia mais dificuldade e onde Jasmim sobressaía. Desta forma,
tinham chegado a um acordo que funcionava e do qual, aparentemente, ambos gostavam.
Quando tocou, indicando que a última aula da manhã tinha
acabado, Flauto não se sentia na disposição de ir almoçar.
Ainda estava muito dorido e um pouco baralhado com os acontecimentos dessa manhã. Agarrou na sua mochila e dirigiu-se
para os campos de futebol, nas traseiras do edifício principal,
que até ao final do almoço iriam estar vazios.
Ao chegar ao final do corredor que dava acesso aos campos,
reparou que, num corredor transversal, estava um grupo de
rapazes a rodear outro mais pequeno, encostando-o à parede.
Flauto escondeu-se, observando-os.
Era a pandilha do Bifanas, um rapaz que gostava de amedrontar os outros e de os ridicularizar em público, normalmente
colegas mais pequenos do que ele. Chamavam-lhe Bifanas devido ao seu largo tamanho, embora fosse mais gordo do que
forte. Todavia, se não fosse o seu tamanho seria o seu carácter
problemático – ou os quatro ou cinco rapazes que o seguiam
para todo o lado – a afugentar os restantes alunos. Desta vez
a vítima era Benjamim – ou Benji, como lhe chamavam – o
sardento irmão gémeo de Jasmim.
Flauto ficou em silêncio.
– Esvazia os bolsos, ó esquisitóide – gritava o líder da pandilha, enquanto os outros se riam e acenavam com a cabeça.
– Mas eu não tenho dinheiro – respondeu Benji.
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– Não mintas, senão nem sabes o que te fazemos! – ameaçou um magrinho com excesso de gel no cabelo, apontando-lhe um dedo.
– Mas já disse que não tenho.
– Cala-te e deixa-me ver – disse Bifanas. – Jonas… mete-lhe
as mãos nos bolsos – ordenou em seguida.
Um outro rapaz, que levava um blusão de cabedal bastante
gasto pelos anos de uso – provavelmente já tinha pertencido
a um seu irmão – revistou todos os bolsos de Benji, atirando
para o chão tudo o que lá encontrava.
– Não tem nada, Bifanas.
– És mesmo anormal – disse o líder a Benji.
– Então e o que levas aqui? – perguntou o do gel no cabelo,
apontando para a mochila do irmão de Jasmim.
– Hummm… Deixa-me ver – disse Bifanas, agarrando na
mochila e esvaziando-a para o chão, espalhando tudo de forma
caótica. O restante grupo ria-se.
– És mesmo estúpido, Benji – insultou outro.
Nesse momento, e para grande espanto de Flauto, apareceu
Jasmim que, ao ver o seu irmão em apuros, foi em seu auxílio.
– Parem com isso, seus brutamontes! – ordenou para
o grupo. – Seus cobardes. Vocês são cinco e ele está sozinho!
Aquela intervenção pôs o grupo em sobressalto e, durante
alguns instantes, todos hesitaram.
Flauto ficou alerta, sentindo a sua pulsação acelerar rapidamente.
– Olha, olha… Se não é a choninhas da irmã do esquisitóide.
Que bela família de totós que vocês são – disse Bifanas.
– Se não o deixas em paz agora mesmo, vou fazer queixa
à diretora, percebeste?
– Ai sim? – respondeu, em tom ameaçador. – Porque não
vais, então?
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– Vou… Mas ele vem comigo – disse, apontando para
o irmão que continuava encostado à parede.
– Ok, desculpa. Vamos fazer uma coisa: tu vais ter com
o teu irmão e eu… levo-te a mochila! – disse Bifanas, puxando
a mochila da rapariga com tanta força que a atirou ao chão.
– E agora, hã…? – inquiriu o que vestia o casaco gasto, com
um sorriso parvo na cara, enquanto ela soluçava no chão, amedrontada.
O coração de Flauto disparou e, por impulso, deu um passo
em frente, mostrando-se.
– Mas o que é isto? – perguntou o líder do grupo. – O congresso dos anormais?
Os restantes riram-se e Flauto reagiu:
– Deixa-os em paz.
– Senão o quê, hã? O que vais tu fazer? – perguntou Bifanas, dando-lhe um valente empurrão contra a parede.
O impacto doeu bastante no já ressentido ombro de Flauto.
O seu coração batia descontroladamente, de tal forma que lhe
doía a cada pulsação. Pouco depois sentiu o aperto no peito
e a dificuldade em respirar. Oh não, aqui vem outra vez. Agora
não, agora não, pensou Flauto.
– Não faças isso, Bifanas. Não faças isso… – suplicou, à medida que o líder do grupo lhe ia dando empurrões.
– Não faças isso, não faças isso… – gozou o Bifanas, imitando voz de menina. – Senão o quê, hã? Senão o quê?
Flauto já só ouvia o eco do que o miúdo lhe estava a dizer
e as gargalhadas de todos enchiam-lhe a cabeça. As suas imagens começaram a ser cada vez mais turvas e distantes. Deu
um gemido de dor e viu tudo negro…
Quando despertou, estava sentado no chão. O Bifanas estava a uns bons dez metros do local onde Flauto se encontrava
e a sua expressão era de pavor e surpresa. A sua camisa fora
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parcialmente arrancada, estando em farrapos. Bifanas levantou-se com dificuldade e saiu a correr, enquanto os restantes
membros do grupo fugiam sem olhar para trás.
Ao lado de Flauto, Benji olhava para ele com um sorriso que
lhe enchia a cara e Jasmim estava boquiaberta, pálida. Um pequeno grupo de alunos que por ali passava parou, estupefacto
com o que acabara de ver.
– Jazz… Viste o que ele fez? – perguntou Benji à sua irmã.
– Viste? Atirou o gordo pelo ar como se fosse um trapo velho!
– Mas que grito foi aquele? – perguntava um dos alunos.
– Viram a força que ele tem? Parecia que estava possuído
– dizia outro.
– Estou chocada – confessou uma rapariga, tapando a boca
com as mãos.
Jasmim não queria acreditar no que tinha visto. Apesar de
ter ficado aliviada por Flauto ter afugentado a pandilha – e
contente por lhes ter ensinado uma lição – estava muito assustada com o seu amigo. De facto todos os que ali estavam
ficaram bastante assustados.
– O que aconteceu? – perguntou Flauto.
– O que aconteceu…? – respondeu Benji ainda com o sorriso. – Tu apenas atiraste o tipo mais forte da escola pelo ar,
pregando-lhe um susto de morte. Foi lindo!
– O que te aconteceu? – perguntou Jasmim enquanto apanhava os livros do chão. – Perdeste a cabeça?
– Não sei, Jasmim. Não me recordo bem.
– Não te recordas bem? Que grito foi aquele? – perguntou-lhe, em sussurro. – Nunca ouvi nada semelhante, parecias um
animal ou…um demónio.
Flauto ficou ainda mais confuso. Grito, qual grito? Jasmim
deve ter percebido pela cara de Flauto que ele não sabia do que
ela estava a falar.
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– Quem és tu? – perguntou-lhe, visivelmente triste. – O que
demonstraste aqui foi raiva pura, descontrolada. Pensei que
eras diferente dos restantes, mas já vi que estava enganada.
– Mas, Jasmim…
– Não voltes a aproximar-te de mim e do meu irmão – pediu-lhe, com o lábio a tremer.
Jasmim agarrou nas mochilas, virou as costas e afastou-se
de Flauto, deixando-o sentado no chão.
– Anda, Benji, vamos embora antes que ele bata em mais
alguém.
Flauto observava-os em silêncio. Estava demasiado confuso
para contestar.
Quando estavam quase a chegar ao corredor principal,
Benji deu meia-volta e voltou uns passos atrás.
– Ei… Obrigado pelo que fizeste. A sério. Devo-te uma.
Flauto assentiu.
– E… – disse-lhe ainda. – Não te preocupes com a Jazz. Ela
está apenas assustada. Mas sei que no fundo ela também te
está agradecida.
Flauto assentiu outra vez, embora tivesse dúvidas sobre isso.
– Benjiiiiiiiiiiiiiiiii!!! — ouviu-se um grito de Jasmim a ecoar
no corredor.
– Ok, tenho de ir. Vemo-nos depois.
Dito isto, deu meia-volta e começou a correr.
Flauto levantou-se, agarrou na mochila e foi em direção
à sua bicicleta. Esta tarde não ia voltar às aulas. Iria refugiar-se no seu local habitual, no bosque que circunda a sua casa.
O sítio perfeito para estar em paz.
Algo de grave se passava com ele. Ele não era uma pessoa violenta. Sabia que tinha força, mas nunca para atirar com
o Bifanas pelo ar daquela maneira. E o grito? Não, nunca tinha
tido um sonho assim, não desta forma e muito menos duas
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vezes no mesmo dia. Este sonho foi diferente dos outros: ele foi
possuído por uma inexplicável força interior, espoletada pelas
suas emoções. E o mais estranho é que já não sentia tantas
dores causadas pela queda da bicicleta.
Flauto precisava de uma explicação.
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Flauto precisava de respostas, mas não sabia a quem fazer
as perguntas.
A pessoa mais indicada seria o seu pai; já tinha vivido milhares de aventuras e viajado por muitos lugares. De certeza
que saberia a resposta para este fenómeno. Mesmo que não
soubesse, diria alguma coisa para o fazer sentir melhor. Sempre foi assim.
Mas Flauto não tinha a certeza se deveria abordar este tema
com o pai. Como iria contar-lhe a sua aventura em Vulka,
quando destruiu uma bruxa com a ajuda de Shirdal? E se ele
não acreditasse? Poderia pensar que ele, Flauto, estava a imaginar coisas. Demasiadas histórias lidas e uma imaginação fértil
poderiam ser argumentos de descrença. Diria que achava bem
que assim fosse e que abrir a mente só fazia bem aos rapazes daquela
idade. Uma resposta destas não era o que Flauto procurava.
Deveria arriscar?
Sim, talvez… Sim. O seu pai não o iria deixar mal, ele não
é assim. Iria acreditar nele. De facto, bastaria o pai fingir que
acreditava nele para Flauto encarar este problema com outro
ânimo.
Chegou a casa e dirigiu-se ao escritório onde o pai passava
os dias. O escritório era pequeno e acolhedor, com paredes de
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pinho escurecido, parcialmente tapadas por estantes contendo
livros de todos os tamanhos, antigos e recentes. Por detrás da
secretária, uma janela retangular mostrava as traseiras do jardim e o princípio do bosque que rodeava a casa. Num dos cantos um cadeirão repousava em cima de um espesso tapete.
Lembrou-se das tardes de inverno em que adormecia no
colo do seu pai, embalado pelas histórias que este lhe lia. Iria
recordar esses momentos para sempre, sabia-o.
O seu pai estava sentado à secretária, debaixo da fraca luz
amarela. Estava a escrever.
– Pai…
– Diz, filho – respondeu, sem levantar os olhos.
– Hoje caí da bicicleta quando ia para o liceu.
– Magoaste-te? – perguntou, levantando os olhos.
– Mais ou menos. Estou um bocado arranhado.
– Boa. Não faz mal nenhum cair da bicicleta. Muitas quedas dei eu, quando tinha a tua idade…
– E também andei à bulha com um miúdo.
– Eh lá, tiveste um dia cheio! Como ficou o outro?
– Fugiu. Mas não é essa a questão… Há um assunto que
gostaria de falar consigo…
– Que se passa? – voltou a perguntar sem levantar os olhos
do papel.
Flauto esperou uma reação que não apareceu. Decidiu continuar.
– Tenho tido uns sonhos estranhos.
– Sonhos estranhos? Tipo… Pesadelos?
– Sim… não. Piores.
– Já contaste à tua mãe?
– Não. Quis falar consigo primeiro.
– Ela é melhor do que eu nessa coisa dos sonhos.
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– Pai… – disse-lhe, notando que o seu pai não estava interessado na conversa.
– Espera aí, filho. Deixa-me acabar este parágrafo e já te
oiço…
Flauto esperou… e continuou a esperar.
– Pai!
– Diz, filho.
– Pode ouvir-me? Estávamos a meio de uma conversa.
– Desculpa, filho. Tens razão. Dá-me um minuto para acabar a frase.
Quando acabou, o pai passou os olhos pelo texto que acabara de escrever e deu uma gargalhada.
– Tens de ler isto, filho. Vais gostar.
Flauto sorriu.
– Falta muito para acabar?
– Ainda vou no terceiro capítulo. Diz lá, Flauto. O que te
preocupa?
– Tenho tido uns sonhos estranhos e não sei …
O som estridente do telefone fez Flauto dar um salto na cadeira. O pai atendeu.
– Estou?… Claro que sim… Estou à espera para falar com
ele há dois dias.
Tapou o auscultador com a mão e virou-se para Flauto.
– É da editora – disse sussurrando. – Fala com a tua mãe.
Ela é melhor para essa coisa dos sonhos…
Flauto fechou os olhos, triste.
Não era a resposta que esperava. Mais valia o pai ter ouvido
e ter-lhe dito que não acreditava em nada. Ou qualquer outra
coisa que fosse. Ignorá-lo doía ainda mais.
Flauto foi diretamente para o seu quarto, sem jantar. Pediu
à mãe para se recolher mais cedo, desculpando-se com as dores
causadas pela queda de bicicleta e subiu sem dizer mais nada.
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Quando chegou ao quarto, tomou um demorado duche, vestiu roupa lavada e sentou-se a olhar pela janela. Agarrou com
a ponta dos dedos na medalha que levava ao pescoço, a que lhe
fora dada por Valkyra, e acariciou-a com a ponta dos dedos.
Onde estás, cuco? Andas por aí? – pensou em desabafo. Preciso da tua ajuda. Tenho de voltar a Vulka.
Ali ficou pensativo, enquanto olhava pela janela.
A vista já lhe era bem conhecida e continuava tão bonita
como no primeiro dia em que a viu. Por trás do grande choupo
que vivia ao lado da janela do quarto, o vale fluía serenamente.
No cimo do vale, ao lado de sua casa, a orla da floresta dava
lugar a vastos campos verdes, que desciam até ao rio, cortados
apenas pelas típicas casas de campo com os seus enormes celeiros de cor grená.
Na margem do rio um moinho de água girava o rodízio
serenamente. A casa era branca com janelas vermelhas e telhado preto. O moinho, que abastecia todas as propriedades ali
à volta, era bem conhecido de Flauto, pois passava sempre por
lá de cada vez que ia tomar banho naquela água fria.
O velho moleiro – o Sr. Morten, um dinamarquês que vivia
ali desde que Flauto se lembrava – era como um amigo. Contava-lhe histórias misteriosas sobre moinhos e os seus moleiros, enquanto partilhavam um naco de pão quente, acabado de
cozer no forno de lenha. Encostados a uma parede, passavam
ali muitos finais de tarde, observando e discutindo todo aquele
mecanismo que funcionava apenas com a força da água do rio.
Flauto gostava bastante de estar ali e já tinha planeado levar
lá Jasmim, para a apresentar ao Sr. Morten. Depois, provavelmente, iria levá-la no pequeno barco a remos a dar uma volta
rio abaixo. Talvez até fizessem um piquenique a bordo, antes
de a levar à Baía Paraíso – como ele lhe chamava – para uns
bons mergulhos. Iria ser um programa fantástico, mas agora
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era tarde demais, porque depois do confronto com o Bifanas,
ela já não queria saber dele. E isso destroçava-o.
A noite caiu e Flauto ali continuou, na janela do seu quarto,
olhando lá para fora. A lua já ia alta quando os seus olhos começaram a pesar. Ajeitou os seus braços no parapeito, encostou a cabeça e adormeceu…
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Acordou com um frenético barulho que lhe rasgava os tímpanos. Levantou a cabeça e ao seu lado o despertador indicava
as sete e quinze da manhã. Com um movimento automático
carregou no stop e esfregou os seus olhos molhados pelo suor.
O sol batia de chapa na janela, indicando que ia ser um dia
quente, o que o deixou algo animado. O cuco não tinha aparecido e não lhe restava outra opção senão esperar pela noite
seguinte.
Lavou a cara e penteou-se com as mãos. Em seguida desceu
para tomar o pequeno-almoço.
O dia decorreu normalmente e não houve percalços. No
liceu, Jasmim apenas lhe deu os bons dias, ignorando-o até ao
final das aulas. As notícias do dia anterior espalharam-se depressa e, nos corredores, Flauto sentia-se observado pelos seus
colegas, que abriam caminho quando ele passava. Uns faziam-lhe sinal de boa com o polegar, outros viravam a cara e, durante todo o dia, ninguém o abordou de forma alguma. Estava
sozinho e sentia-se rejeitado.
Nessa mesma tarde, quando chegou a casa, o procedimento
foi o mesmo: subiu para o quarto cedo, depois de se despedir
da mãe e da irmã, e esperou toda a noite no parapeito da janela.
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De facto, mais dois dias se passaram sem que recebesse a visita
do seu amigo cuco. Não era normal.
Esta noite iria esperar de novo, pois não havia mais nada
que pudesse fazer. Pôs os auscultadores nos ouvidos e ligou
a música, encostando a cara aos seus braços, tal como nos dias
anteriores… Adormeceu no parapeito da janela.
As picadas de agulha na bochecha incomodavam-no e, após
passar as mãos várias vezes pela face, começaram a despertá-lo. Eram cada vez mais intensas e, às tantas, beliscavam-no
de forma dolorosa. Flauto bateu com a mão na face, tal como
se estivesse a afastar um mosquito. Irritado, levantou a cabeça.
A lua ainda banhava o seu quarto. Decidiu deitar-se na cama,
quando uma voz familiar o surpreendeu.
– Sabes que os humanos não devem dormir em equilíbrio?
O ideal será dormir deitado, de preferência numa cama. Estou
certo de que sabes isto…
– Cuco! Vieste! – exclamou Flauto, dando um salto de alegria.
– Meu caro Flauto, achavas que não viria em teu auxílio?
– perguntou-o cuco, enquanto saltava do ombro do rapaz para
um dos dedos da sua mão.
– Já começava a duvidar. Há dias que te espero, nesta desconfortável janela. Tenho as costas todas empenadas.
– Empenadas? Queres dizer que te estão a crescer penas?
Flauto riu-se.
– Infelizmente não, caro amigo. Porque demoraste?
– Não foi nada fácil conseguir chegar aqui. O Buraco de
Verme, em Vulka, está obstruído.
– Obstruído? Não sabia que um buraco espaço-tempo se
podia obstruir.
– Sim, mas é raro. Só uma energia poderosa poderá interferir entre dois universos.
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Flauto olhou para o cuco. Podia ser esta a resposta que procurava.
– Que tipo de energia?
– Andam a acontecer coisas estranhas em Vulka, Flauto.
Uma força maligna vagueia pelo ar e é um impulso tão potente
que não sabemos como travá-lo.
– Eu sentia que algo estava errado. Tem de estar relacionado com o que me está a acontecer…
As penas na cabeça do cuco eriçaram-se.
– O que te está a acontecer?
– Foi por isso que te chamei, cuco. Acho que estou a ser
possuído por uma força invisível, que me está a consumir por
dentro, obrigando-me a fazer coisas que não quero. É provável
que a tenha trazido de Vulka.
– Possuído por uma força invisível? Podes explicar melhor?
– Sinto que a tenho dentro de mim, que me sufoca. Tenho
tido sonhos que me fazem perder os sentidos. Quando desperto, reparo que fiz coisas que não queria, sem dar conta que
as fiz. Há dias atirei um colega pelo ar como se ele fosse uma
caixa de fósforos. Quem viu ficou apavorado. Disseram que eu
parecia possuído e que gritava como um demónio.
– Demónio?
– Um demónio é…uma forma de manifestação das trevas.
Algo mau, como Oskurya. Sinto que me está a afetar o sistema
nervoso, que está ligado às minhas emoções.
O cuco ficou pensativo a olhar para Flauto.
– Se estiveres a ser perseguido por um poder que vem do
mesmo universo de Vulka, pode ser essa a razão por que não
consigo utilizar o portal espaço-tempo. Se ele seguiu o teu
rasto e, de alguma forma, conseguiu abrir a passagem, pode
tê-la obstruído… Pior. Se a força ainda está ligada ao universo
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de Vulka, quer dizer que o portal ainda está aberto, ligando os
nossos mundos.
– Espera, Cuco… Mais devagar! O que queres dizer com
seguiu o meu rasto?
– Flauto, não muito depois de Oskurya ser destruída, esta
força inexplicável, esta sombra negra, começou a consumir
todos os organismos vivos do reino: Quakitos, animais, plantas… Corrompe tudo aquilo em que toca.
– É a mesma do meu sonho. Achas que pode ter sido a Oskurya?
– Não sei, talvez. Ela era muito poderosa e pode ter lançado
um feitiço antes de a destruíres. Pode ser… ou não.
– O que diz o rei?
O cuco olhou para Flauto. Os seus olhos pesavam.
– O rei está doente, infetado.
– E a rainha?
– A rainha ainda está bem. Mas há notícias piores…
O coração de Flauto começou a bater forte.
– Tathêz?
– Não se sabe. Está desaparecido.
– Shirdal?
O cuco assentiu, fechando os olhos.
– Shirdal também foi infetado. No entanto é forte e consegue rejeitar a infeção… Mas o ovo não. O ovo de Shirdal está
a morrer.
Flauto fechou os olhos, não conseguindo esconder a tristeza
que sentiu. Esta notícia rasgou-o como se fosse uma folha de
papel. Não era possível. Eles não. Toda a descendência de Shirdal, toda a continuidade da raça dos grifos estava em causa,
para não falar na segurança do reino. Sem grifos, o reino ficava
desprotegido e vulnerável a invasões. E Shirdal? Pobre desgraçado. Aquele ovo tinha um significado especial para ele: era
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a sua esperança de uma nova família; o seu regresso ao reino
e, acima de tudo, a recompensa por ter derrotado a besta que
destruiu os onze guardiões, seus irmãos. Se o ovo morresse,
Shirdal morreria com ele.
Flauto tinha de fazer alguma coisa para ajudar o seu grifo.
Na verdade, ele, acima de todos, tinha de ajudar Vulka, uma
vez que era um Guardião do Reino. Tinha também um dever
para com Shirdal: o dever de protegê-lo. Seria ele, e mais ninguém, o cavaleiro daquela nobre criatura, a ajudar a sua montada sempre que esta necessitasse.
Por todas as razões ele tinha de intervir.
– Creio que essa sombra conseguiu seguir o meu rasto devido à ligação que tenho com Shirdal.
– Temo que sim – respondeu o cuco. – Grifo e cavaleiro
estão ligados por uma força superior, para a vida. Ao infetar
Shirdal e o ovo, foi fácil para a sombra saber onde tu estavas.
– Claro, e os sonhos que tenho são as visões de Shirdal.
Temos de ir para Vulka, Cuco. Podes levar-me?
– Não – disse o cuco. – Não podemos voltar através do Buraco de Verme que utilizei agora. Nem eu, nem tu. Especialmente tu.
Flauto ficou surpreendido.
– Como conseguimos, então, chegar a Vulka?
– Abri-te uma porta alternativa, mas terás de ir sozinho. Só
é permitida uma viagem, para uma pessoa.
– E tu?
– Eu ficarei à espera que libertes a passagem. Não tenho
poderes neste mundo para abrir outra para mim. Aguardarei
que a sombra liberte a porta e, então, poderei passar de volta.
Até lá ficarei preso aqui.
– Como assim, cuco? Como é suposto eu obrigar a sombra
a libertar a passagem?
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– Terás de atraí-la quando chegares a Vulka.
– Mas se ela me apanha, estarei condenado.
– Verdade. A alternativa será descobrires a sua origem
e destruí-la.
– E se não conseguir?
—A sombra não te apanhou porque neste mundo ainda não
tem força suficiente para se manifestar em pleno, pois aqui não
existe magia. Se já sentes a sua presença, quer dizer que está
a ganhar forças e todo o teu mundo está em risco. Será uma
questão de tempo até infetar toda a população. Terás de conseguir.
Flauto ficou pálido.
– Caramba. Isto é mesmo grave.
– Sim, pode ser o fim do teu mundo.
Flauto levou as mãos à cabeça. Um peso gigante caiu sobre
os seus ombros. Seria ele o responsável pela extinção de todos
os seres vivos no seu próprio mundo? Nunca tinha pensado
que o seu mundo pudesse ser destruído: a escola, a sua casa, os
seus familiares e amigos. Sempre pensou que, caso isso acontecesse, seria devido a um fenómeno natural, como um cometa,
tal como aconteceu com os dinossauros. Nunca por culpa de
uma pessoa… muito menos dele.
Esta catástrofe teria de ser evitada a todo o custo.
– Onde fica essa porta alternativa?
– Num lugar onde é difícil ser encontrada: no teu liceu.
– No meu liceu?
– Sim, no gabinete da diretora.
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