
A promessa vazia dos alorfos

O homem percebeu a presença de Lenzo, e eles �caram ali por algum

tempo, sem dizer nada, sem ouvir nada; olhavam-se como se precisassem

fazê-lo, mesmo que não quisessem. O visitante estava mais assustado que o

invasor, e os dois �exionavam leve e inconscientemente os joelhos trêmulos

na preparação para correr. As mãos levantaram sozinhas em sinal de falsa

rendição — só um deles, contudo, carregava nelas uma espada ensanguen-

tada.

O outro só carregava frustração. Mas aquilo já parecia ter �cado pra

trás, em um passado irrelevante.

Lenzo lembrava da primeira vez que ouvira falar dos alorfos. Saiu com

o irmão mais velho, Koti, e alguns de seus amigos. Isso contrariava o irmão,

mas não havia escolha, na verdade. A mãe tinha sido clara quanto a não

deixar Lenzo sozinho em casa.

— Fique longe, mas não tão longe. — Dizia ele, instrutivo. — Eu preciso

te ver, mas não precisa falar com a gente. Certo?

Lenzo fez que sim com a cabeça. Koti sorriu, bagunçando de leve o ca-

belo do garoto. Não havia como olhar para o rosto pidão e dócil de Lenzo

sem bagunçar seu cabelo.

Koti se encontrou com os amigos debaixo de uma árvore à beira do ca-

minho de terra apagada cuja parte percorreram, �cando entre a jir de onde

vieram e o caminho para outras. Lenzo sentou mais atrás, perto de um ar-

busto, bem protegido do forte sol laranja. Com o semblante sério, abraçou

as canelas depois de sentar.

— Ei, quem é? — Perguntou um dos amigos.

— É o meu irmão, ele não podia �car em casa sozinho.

— Diz pra ele vir pra cá, seu idiota! — Comentou uma amiga, rindo. —

Ei!

Lenzo botou as palmas das mãos no chão, como se �casse a meio passo

de se preparar para levantar.

— Vem cá, garoto! — Disse ela, de novo.
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Lenzo foi. A passos lentos, quase arrastados no chão, e olhando para

baixo. Quando chegou foi bem recebido pela amiga do irmão, e teve vergo-

nha de olhar para cima.

— Ei, qual é o seu nome?

Silêncio.

— Vai, Lenzo, fala. — Disse Koti.

— Deixa ele falar! — Ralhou uma segunda garota, dando-lhe um soco no

braço.

— Desculpa, saiu sem querer. . .

— É Lenzo! — Respondeu o garoto, começando a olhar para os outros.

Eram cinco pessoas ao todo. Ao seu lado na esquerda, seu irmão Koti.

Koti também tinha um rosto meio redondo, e os mesmos olhos castanhos.

Seu cabelo, no entanto, era mais cheio, mais digno — o de Lenzo tinha saído

ralo e menos versátil.

Depois do irmão vinha Daza. Ele era baixo, forte e facilmente irritável —

já olhava pouco para Lenzo, mas quando o fazia não deixava transparecer

nada além de desdém. Ao lado de Daza �cava Ara, com longos cabelos

castanhos e um sorriso que gostava de abraços. À direita estava Keizo, um

garoto tão alto quanto Koti, mas negro e com olhos escuros sempre cheios

de curiosidade. Passando a mão nos ombros do caçula estava Nisha, uma

garota loira cujos atos generosos de simpatia — e sua con�ança exuberante

— deixavam-na mais bonita do que quando ela estava dormindo.

— A próxima jir é Salto. — Falou Daza. Lenzo intimamente agradeceu

que pararam de olhar para ele.

— Salto? Isso �ca bem no Sul. . . — Disse Keizo.

— Vamos como? — Questionou Ara.

— Podemos ir a charrete ou andando.

— Não trouxe dinheiro para mim e para ele. . . — Argumentou Koti.

— Pede pro seu tio levar a gente, ele não mora por aqui? — Perguntou

Keizo.

— . . . Não. . . As terras dele são. . . Bem para o norte. . . — Disse Koti,

comprimindo as feições. — O que ele tem a ver com isso?

— Não sei. — Keizo pôs as mãos nos bolsos da leve calça marrom — ele

acabou de ganhar as eleições, deve estar quase sem lugar para pôr o ouro

dele.

— Não sei, Keizo, eu não falo muito com ele.

— Chega, rapazes! — Interrompeu Ara. — Koti, você tem dinheiro pra

você, só?

— Sim.

— É só deixar ele aqui, então, problema resolvido! — Disse Daza, falando

sobre Lenzo sem falar para ele. Quando resolveu olhá-lo, soltou uma risada

desconfortável e se explicou. — É brincadeira!
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— Vamos todos a pé de uma vez, passamos em casa no caminho e arran-

jamos alguma coisa pro Lenzo. Certo, Lenzo?

O garoto sentiu-se um tanto culpado por não poderem pegar a charrete.

Por outro lado, eles não pareciam encarar aquilo como grande coisa.

A longa caminhada foi interessante — obviamente muito mais para os

amigos crescidos que para Lenzo. Odiava caminhar. Gostava de Nisha —

era ela quem de vez em quando incluía o pequeno nas conversas, lhe redi-

recionava perguntas e fazia as próprias, como “Tudo bem?” ou “Quer mais

água?”.

Mas o brilho dourado da amiga instantânea não botava abaixo a irrita-

ção de ter vindo arrastado até o jir de Salto só porque o irmão precisava vir.

Nisha precisava reinseri-lo nas conversas porque eles falavam como se atra-

vés de códigos, fazendo referências obscuras e piadas internas. Com línguas

a�adas dilapidavam imagens dos inimigos de seus egos.

Mas mesmo sendo malvados, desajeitados e estando cansados sem mesmo

dar dez passos em sequência, Lenzo via neles uma imagem provavelmente

mais bonita do que eles poderiam crer que tinham naquele momento. Era a

liberdade. Uma liberdade mística e invejável para um garoto de sua idade.

O poder de simplesmente sair de casa e andar até Salto. O contrário de ser

impedido antes de começar; levaria no máximo uma bronca depois de já ter

feito o que tivesse vontade, e poderia ignorar a bronca, se quisesse.

Depois do pequeno desvio planejado na casa de Nisha — Lenzo �cou

com os outros, esperando do lado de fora. Gostou de não precisar dizer que

teria vergonha de entrar. — chegaram em Salto e �zeram um plano.

— Eu consegui essa informação de uma “boa fonte” e por isso acho que

somos só nós mesmo. — Começou Daza, a enérgica mão aberta sacudindo

à frente do corpo em cada sílaba tônica. — Vamos dividir o grupo e ganhar

essa.

Eles estavam jogando desa�o, um jogo complexo e que envolvia po-

tencialmente todos os jovens da cidade a cada torn-u-sana. Era jogado em

grupos, e consistia em fazer alianças estratégicas para encontrar objetos

escondidos no início da estação. Lenzo não sabia àquela época — pois se

soubesse, também teria inveja disso — mas o jogo ajudava a unir pessoas de

diferentes jirs e, ao �nal da estação, todos em Al-u-een da mesma faixa etária

pareciam se conhecer muito melhor. Brigavam, amavam, corriam, descan-

savam, ganhavam, perdiam. E no �nal, sobrava só a vontade de ver algum

dos companheiros de novo ou nunca mais ver algum outro. Acontece.

— E se estiver lá? — Perguntou Keizo.
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A jir tinha aquele nome, a�nal, por causa de uma depressão abrupta

entre as colinas; um grande paredão de terra em cima e rochas mais abaixo.

No �m, por cima de um corredor de pontudas pedras brutas, corria uma

nascente que desaguava no rio Ia. Mais além, as rochas davam lugar à terra

de novo, e novas colinas se formavam. Como o topo daquela colina, bem

no limiar da queda, era o ponto mais alto de Al-u-een, até o começo do mar

podia ser visto. Era para a queda no rochedo que Keizo apontava.

— Não está lá, eu sei. . . — Respondeu Daza, dispersando a dúvida com

um balançar de cabeça e olhos irônicos. — Quem vai com quem?

— Que tal eu, o Koti e o Lenzo? — Pronti�cou-se Nisha, piscando para

o menino. — Vocês vão para lá e nós vamos visitar aquelas casas ali mais

embaixo.

O objeto a ser recuperado não parecera a Lenzo particularmente interes-

sante. Era só uma bola de goma escura maciça pintada com alguns sinais e

linhas, mas mesmo assim os outros �caram bem animados com a descoberta

de Ara, que se enfurnou no porão de uma casa para procurar por ele.

Começaram a planejar a rota de volta quando viram que Roun já come-

çava a morrer. Eles teriam que se separar em dois, talvez três grupos para

que todos tivessem acesso a charretes convenientes. Era quando discutiam

a questão que Daza tocou em seus ombros para que parassem de falar e, com

um brilho estranho nos olhos, apontou para longe.

Lenzo teve que sair detrás da pequena barreira que se formara quando

todos viraram para o mesmo lado. Quando chegou ao lado de Ara, pôde ver,

na casa mais distante da jir e já a grande distância, um homem com a idade

dos mais velhos do grupo, sentado na varanda de sua casa com as solas dos

sapatos na grama. Ele olhava �xamente para a frente, com a boca levemente

aberta, os braços retos rente à parede de casa. Estava bem vestido e parecia

estar relaxado, com o único pequeno detalhe de que a cabeça não estava toda

para trás como seria de se esperar de quem relaxa — De qualquer maneira

Lenzo se perguntava o que ele tinha de tão notável.

— Aquele é o Oki? — Perguntou Keizo.

— Sim! — Respondeu Daza. — Eu falei para vocês que ele era um mago!

— Ele é muito idiota. . . — Dizia Ara, fazendo um “não” com a cabeça.

— Eu não sei. . . Depende do que ele vai fazer. Se ele for um alorfo, aí é

um idiota mesmo.

— Qualquer magia é ilegal e qualquer magia é ruim. — Disse Nisha,

desvencilhando-se do grupo, indo recuperar a sacola que deixara no chão.

— Pois eu não pensaria duas vezes. . . — Retrucou Daza, com o habitual

sorrisinho falido.
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A próxima vez que Lenzo se encontrou em meio a referências à magia e

aos alorfos foi vários rosanos depois, em um jantar atípico em sua própria

casa. Foi quando o tio, Hourin, veio jantar com eles.

Koti, que atendeu a porta, falou com ele de um jeito distante — a prin-

cípio. Perguntou o que ele queria. Depois que deixou o convidado entrar

(sem exatamente convidá-lo; Hourin foi simplesmente entrando enquanto

respondia a pergunta) e a porta foi fechada, foi tornando-se mais amigável,

permitiu-se sorrir um pouco. Logo estava repetindo o gesto, até mesmo com

sinceridade.

Koti foi avisar os pais da chegada dele e uma pequena discussão pôde ser

ouvida da sala. Ianni e Toniro, os pais de Koti e Lenzo, falavam alto demais

sobre o quão aceitável era sentar à mesa com Hourin, e a briga era estranha

porque nenhum dos dois parecia querer o político ali. Lenzo sentiu-se mal

de ter que �car na mesma sala com o tio, mas achou interessante poder

perceber a reação dele à briga. Hourin olhava para o chão, com os lábios

amargos, os cantos um pouco voltados para baixo; piscava lentamente, e

de vez em quando suas orelhas se mexiam também (Lenzo achou aquilo

particularmente estranho). De resto estava parado, desde a direção �xa do

olhar até os braços cruzados bem envoltos na roupa completamente negra.

Quando a discussão já havia acabado, resultando em calma tolerância

e, sabe-se lá como, certa forma de alegria, Hourin deu um único olhar para

Lenzo antes de virar as costas e cumprimentar a irmã e o cunhado.

À mesa, o silêncio predominou num império questionado por perguntas

bobas e costumeiras. Perguntaram sobre a �lha dele, Rainha — não poderia

estar crescendo mais depressa, obrigado. Perguntaram sobre suas terras —

não saíram do lugar, obrigado. Mas perguntaram também sobre o trabalho.

— Eu posso contar como foi o dia dele no trabalho hoje. — Disse Toniro,

seu bigode cinzento no vasto rosto avermelhado rivalizando com a barba

bem cultivada e o jeito determinado de Hourin.

Toniro trabalhava no parlamento de Al-u-een e, como tal, acompanhava

de perto o trabalho dos representantes. Acompanhava ainda mais de perto

o trabalho daqueles que não gostava.

Hourin acabou de mastigar seu pedaço de carne e levou o guardanapo

bege à boca brevemente.

— Não acho proveitoso falarmos de trabalho à mesa.

— Por quê? — Perguntou Toniro, com Ianni já inutilmente censurando-o.

— Seu trabalho diz respeito a todos nós.

— Não estou trabalhando agora, Toniro, agora estou visitando minha

irmã.
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— Claro. Mas já que Koti perguntou sobre o seu trabalho, como eu disse,

eu posso responder. — O sorriso educado com o qual Koti �zera a pergunta

com a melhor das intenções já fora lavado do rosto. — Seu tio hoje foi con-

trário, e foi vitorioso nisso, a uma medida que permitia à polícia investigar

os cinco maiores bancos em operação em Al-u-een, pois suspeita-se que eles

estejam envolvidos com enriquecimento ilícito com a ajuda dos magos. Foi

isso que seu tio fez hoje no trabalho.

— Eu poderia descrever o meu dia de forma substancialmente diferente,

se eu quisesse. — Contestou Hourin.

Ianni discutiu com Toniro para impedir que ele continuasse a falar so-

bre aquilo, e Koti desenhava um sorriso sarcástico no rosto antes de dizer,

apagando a boa vontade que tinha com o tio até então, que ele não entendia

por que o tio havia feito aquilo.

— São questões técnicas, e como eu disse. . .

— São sempre questões técnicas que escondem a verdadeira intenção

dos seus votos, não é, Hourin?

— Não se pode quebrar o sigilo operacional dos bancos sob “suspeitas”,

quando se trata de magia nesta cidade todos estão sob suspeita!

— Mas era justamente nisso que você votou hoje, a legalidade para a

polícia investigar as suspeitas que tem! Ou melhor, foi nisso que você votou

contra!
Lenzo observava a cena com olhos atentos e sempre abertos, e teve a

impressão de que se Koti não tivesse começado a falar o pai teria entrado

em uma espécie de transe discursivo, em que teria muito mais a dizer.

— Mas por que ajudar os magos, tio?

— Quem disse que estou ajudando os magos foi o seu pai — Ele agora

usava o dedo indicador para pontuar as frases. — mas isto é uma calúnia!
— Ele ajuda os magos porque é um, meu �lho. — Soltou o pai, num tom

decididamente casual. — Só pode ser, é a única explicação.

Num gesto rápido, Hourin jogou o guardanapo no prato ainda cheio pela

metade e se levantou, erguendo o dedo contra Toniro.

— Esta é uma acusação grave que me recuso a tolerar.

Com os olhos ainda em brasa, Hourin deixou primeiro a mesa, depois a

sala, e então a casa.

Lenzo estava tão concentrado com o que tinha de lembrar para o resto

do dia que só sentiu Koti atrás de si quando foi puxado pela gola da camisa

roxa.

— AI! — Disse ele, o rosto logo exibindo surpresa lívida em vez de dolo-

rida. — Koti?
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— Pode me dizer o que você vem fazer aqui? E todas as vezes que veio

antes?

Lenzo engoliu em seco, e se desvencilhou do braço de Koti com um tor-

cer de costas enraivecido. Já estava crescido demais para ser tratado daquele

jeito.

— Eu vou onde eu quiser, não preciso explicar nada para você!

— Se precisa explicar para a mãe já pode começar treinando comigo.

Eles estavam numa rua que terminava numa sequência de casas peque-

nas e mal iluminadas. Ainda era de dia, então não havia problema, mas

aquela era uma parte da cidade que parecia abandonada. Nada era culti-

vado e nada era feito ali; se alguém morava em alguma das casas, ninguém

nunca via. A própria estrada que levava para lá só não estava mais coberta

por vegetação, quase engolida por ela, na verdade, porque algumas pessoas

ainda a usavam, assim como invadiam as casas e praticavam magia nelas.

Magia alorfa.

— Eu sei da fama dessas casas, Lenzo, você tem que estar de brincadeira
comigo!

— Eu. . . Estou saindo com uns alorfos.

— E está aprendendo com eles.

— Sim.

Koti respirou fundo. Jogou a cabeça para o alto, pôs as mãos na cintura,

e precisou de uma volta completa em torno de si para explodir.

— POR QUE VOCÊ FEZ ISSO? POR QUÊ?

— Porque eu QUIS!

Koti empurrou Lenzo, que caiu com as costas no chão e se levantou

rápido, bufando de raiva.

— Como você tem coragem? Logo depois do pai. . .

— Foi por causa disso, Koti, você não lembra do que. . .

— Eu sei que ele era contra os magos, mas ele fazia o que era certo, não

o que era ilegal!
Lenzo não queria chorar. Se recusava a fazer isso depois de fazê-lo tanto

depois que o pai se foi. E, por outro lado, não iria chorar de novo perto de

Koti. Não quando precisava se defender primeiro.

— Você sabe o que acontece, Lenzo, com quem é pego aprendendo magia

em Al-u-een?

— Eu não vou ser pego.

— Você. . . — Disse Koti, tremendo de raiva enquanto se aproximava. —

. . . Vai para casa. Agora.

Lenzo olhou de novo para as casas atrás de si. Não parecia haver nin-

guém ali dentro, mas ele sabia que estavam ali. Demorou um momento para

ir a Neborum e constatar os castelos distantes, movendo-se suavemente no

horizonte.
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E então olhou para o irmão de novo.

— Você tem melhorado bastante, Lenzo.

O mestre o olhava de lado, a cabeça balançando a�rmativamente en-

quanto sentava com uma perna sobre a mesa perto da janela. A casa que

usavam agora era bem no centro de Al-u-een; o sótão de uma casa cujo pro-

prietário achava que os alunos, pobres e sem instrução, estavam aprendendo

a ler com um mestre bondoso e com muito tempo a disposição.

O mestre era de fato bondoso, e tinha tempo a disposição. Tinha sido

aluno naquele mesmo grupo, e começara antes de Lenzo. Quando Lenzo

decidiu retornar ao grupo, ele já havia se tornado mestre. Não tão antigo

e experiente quanto outros; estava apenas no começo de suas missões en-

quanto professor.

Lenzo nunca participara muito regularmente do grupo primeiramente

porque, logo depois de ter começado, a vigilância de seu irmão foi redo-

brada. Lenzo sabia até mesmo que quando achava que não estava sendo

observado, na verdade estava. Tomou precauções desmedidas para poder

se sentir seguro e voltar para o grupo, mas se o fez tão pouco era porque

não era só a presença do irmão que o incomodava, mas também o que ele

havia dito.

Lenzo aprendera muito mais sobre magia desde que o pai morrera. Ele

absorvia bem o discurso do pai contra os magos e tudo de errado que eles

faziam — e lhe parecia que deixar as coisas da mesma forma estava errado.

Era preciso lutar contra os magos da mesma forma que seu pai lutara. Bem,

ser um alorfo não era exatamente da mesma forma; o pai era apenas um

funcionário do parlamento vigilante quanto ao assunto. Se descobrisse um

grupo de alorfos teria chamado a polícia, não feito parte deles. Mas mesmo

assim, Lenzo entendia que simplesmente con�ar no jeito como as coisas

eram feitas não era o bastante. Se não havia dado certo até agora, por que

algum dia daria?

Por outro lado, ele não estaria se igualando aos magos ao adotar magia

de qualquer espécie? Os alorfos queriam que todos soubessem sobre a ma-

gia e até soubessem usá-la — mas e se isso signi�casse mais pessoas com

privilégios, cometendo injustiças?

— Obrigado, mestre.

— Eu nunca entendi porque você aparece tão pouco. Na verdade — Ele

sentou mais reto agora, com as duas coxas por sobre a escrivaninha. As

mãos, de costas peludas saindo pelas mangas das vestes verdes, pareciam

de ser de outro corpo, um que não tivesse a cabeça careca e o rosto liso. —

você me disse que já tinha vindo antes, e eu não duvidei por causa do que
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você já conseguia fazer. Por que não continuou vindo? Por que sumir sem

explicação?

— Acha que eu sou um espião? — Disse Lenzo, meio risonho.

Ele pôde sentir que a risada do mestre não era tão à vontade.

— Não, mas. . . Quando um alorfo some sem dar notícia muitas vezes é

porque entendeu que pode ser muito mais no mundo da magia.

— Eu sei, mas. . . Não é por isso. Eu. . . N-nunca poderia ser um mago.

Como os outros.

— Mas também não poderia ser um mago alorfo? — Questionou o mes-

tre, com as sobrancelhas arcadas.

Lenzo não sabia o que ele poderia ser, e o que mais o confundia era

aquela ideia �xa sobre algo, sabe-se lá o quê, que ele deveria fazer.

— O meu pai, ele. . .

— Lenzo, se você vai se tornar um alorfo. . . — Interrompeu o mestre,

olhando agora para a parede. Era estranho, mas Lenzo lembrou justamente

de seu pai em seus momentos mais inspirados, quando falava algo impor-

tante e explicava com detalhes a trama de suas razões. — Ou se tornar qual-

quer coisa, para ser sincero. . . Você deve esquecer o seu pai. Ou a sua mãe.

Ou quem você amava quando era mais jovem. Se bem que você é jovem

demais para ter esse tipo de motivação.

— Você também não é muito velho, mestre. — Disse Lenzo, brincalhão.

— Eu falo sério, Lenzo. — Continuou ele. — Muitos alorfos vêm para esse

lado da magia porque pessoas importantes para eles foram mortos por ma-

gos, roubados por magos. . . Às vezes porque tiveram a vida toda destruída

por magos. Essas pessoas vêm atrás de vingança, não de justiça.

— E não pode ser a mesma coisa? — O mestre negava com a cabeça

antes mesmo de Lenzo terminar. — S-se eles trabalham pela mesma coisa,

os resultados são os mesmos!
— . . . Não, não, não são, Lenzo. Acredite em mim. O que os alorfos

querem é liberdade. Para todos.

— Eu sei, eu acho que isso é importante também, porque o que os magos

fazem é. . . Ruim!
— Sim, mas quem quer vingança está preso a um objetivo menor, a um. . .

Objetivo especí�co.

— Que é o mesmo que o do resto dos alorfos. . .

— Não é, Lenzo, você não está entendendo. Se o seu objetivo é vingar

alguém você poderia ir para os �linorfos e teria muito mais satisfação. Po-

deria até mesmo querer fazer parte dos magos e inventar um plano para

roubar o poder do mago. . . Culpado pelo que quer que seja. Poderia até

entregar seus companheiros alorfos se fosse preciso, porque você tem outro

objetivo. Entende?

Lenzo fez que sim com a cabeça.
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— Essas pessoas que fogem, que. . . Têm algumas aulas e depois arran-

jam algum mestre tradicional. . . Muitas delas não têm uma noção muito

certa do que estão fazendo aqui. Talvez até achassem que todo tipo de magia

era igual, então queriam aprender alguma para subir na vida e. . . Descobri-

ram que não é disso que os alorfos estão atrás.

— Eu sei. — Lenzo tivera a infelicidade de conhecer algumas delas, e a

felicidade de formar uma opinião melhor graças a isso.

— Mas outras que fogem também o fazem porque têm esse outro obje-

tivo. — Continuou o mestre. — Você não precisa contar a história do seu

pai. . . Mas con�e em mim quando digo que precisa esquecer o que aconte-

ceu com ele se quiser ser um bom alorfo.

— E-eu. . . — Lenzo não queria deixar o mestre pensando que ele estava

atrás de vingança. — O meu pai não foi assassinado nem nada. Mas ele era

muito contrário aos magos, ele. . . Ele era uma pessoa muito certa.

— Tenho certeza que sim.

— Mas e-eu não sei se ele. . . Acharia certo eu fazer parte dos alorfos.

Eu não sei se eu quero mesmo fazer o que os alorfos fazem. Às vezes acho

que é o certo a fazer, mas. . . Eu não sei.

Lenzo se explicara olhando para baixo, sem coragem de encarar o mestre

o tempo todo. Quando o fez, viu que ele balançava a cabeça com um olhar

doce.

— Você ouviu quando falei de nossa incursão no Norte semana que vem?

— Sim.

— Então venha com a gente. Aposto que você, Lenzo, não conhece mui-

tas pessoas empobrecidas pela ganância dos magos. Venha com a gente e

me diga se você não vai gostar de fazer justiça. E se o seu pai não aprovaria

isso.

Lenzo acenou que sim, aquela era uma boa ideia. No entanto, Koti espe-

rava por ele do lado de fora daquela sala, e mais brigas — dessa vez, contudo,

mais silenciosas — irromperam entre eles. Lenzo passou algum tempo sem

voltar aos alorfos. Não fora à incursão.

A maior parte dos últimos anos da adolescência de Lenzo foram ocupa-

dos pela ansiedade que acompanhava seus pensamentos sobre os alorfos.

Deveria fazer parte deles? Se sim, que parte lhe cabia desempenhar? O que

era justiça?

Enquanto respondia (ou tentava fazê-lo) a essas questões, visitava o

grupo, aprendia um pouco sobre eles, esquivava da vigilância do irmão, e

então se preocupava com outras coisas — até a hora em que pensava que

talvez pudesse voltar, e redescobria o grupo através dos velhos contatos
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e amigos, e então entrava em toda uma espiral de memórias e a�ições de

novo. No processo de reencontrar o grupo sempre se deparava com velhos

conhecidos que não apenas não tinham mais nada a ver com o grupo como

também, aparentemente, ganharam ótimos e in�uentes empregos. Secretá-

rios de fazendeiros. Empregados da cidade no parlamento, ou em casas de

documentos. Um era até mesmo gerente-mestre em um banco — e para ne-

nhum daqueles que haviam mudado radicalmente suas vidas Lenzo ousava

questionar sobre os alorfos.

Lenzo, que nunca encontrara em si uma aptidão pro�ssional como o en-

genheiro Koti, ajudava a mãe a cuidar da pequena propriedade que tinham.

Era um trabalho braçal que Lenzo só encarava como recreação quando era

criança — idade em que não fazia na labuta fração do que lhe era con�ado

agora que aquilo se tornara sustento diário.

Era nisso que pensara quando voltava mais uma vez a procurar os magos

rebeldes. Era um adulto agora — mas a fascinação pelo projeto dos alorfos

nunca lhe pareceu pueril ou uma “coisa do passado”. O projeto estava vivo,

pulsando com seu sangue, e o incomodava com suas aspirações cada vez

que a vida de Lenzo estava quieta demais.

Lenzo podia até ter arranjado paz com a morte do pai, mas isso não lhe

dava o sossego que certamente buscava. Não podia ser um alorfo para seguir

a palavra do pai. O próprio não iria apoiá-lo nisso, nem sua mãe, nem seu

irmão.

Seria sua solidão que sempre o afastava dos alorfos quando as coisas co-

meçavam a �car sérias? Quando ele sentia sua aptidão mágica revigorada,

quando sentia que podia até ser um mestre alorfo se quisesse — seria a ima-

gem de toda uma família desaprovando-o, de seu falecido pai ao seu forte

irmão, que o impedia de continuar e o levava para longe da claustrofobia

daqueles magos?

Lenzo sempre admirou a liberdade, mas poderia ser livre construindo

uma vida em torno daquele ideal?

Foi procurá-los mais uma vez para se decidir, crente de que estar entre

eles de novo fosse fazer por ele o que todas as outras vezes não �zeram. Ao

encontrar, sem muito esforço, o lugar onde deveria ir, chegou lá mais tarde

do que o suposto — e imediatamente sentiu-se bem por ter se atrasado.

Cinco charretes da polícia estavam do lado de fora da casa em uma jir no

Oeste de Al-u-een, próximo àquele em que morava desde que nascera. De

dentro da casa, que estava com a porta aberta escancarada, um policial com

uma grande marca na bochecha levava para fora uma mulher de mãos para

trás. Ela era mais jovem que Lenzo, mais baixa e seu cabelo era dourado e

encaracolado. Por detrás das mechas esvoaçantes Lenzo podia ver, mesmo à

distância, o olhar cheio de ódio. Ela era de�nitivamente uma alorfa. E uma

alorfa traída.
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Lenzo tomou consciência de que sua posição ali era estranha. Curiosos

assistiam à cena, presumivelmente os moradores da jir. A casa em questão

�cava bem no início do vilarejo para quem vinha do Oeste, e Lenzo era o

único que assistia à prisão chegando na jir. Claro que isso não era suspeito

em si, mas para o culpado qualquer contraste é uma preocupação.

Foi quando Hourin encostou em seu ombro.

— O que é que você está fazendo aqui?

Atrás dele havia uma charrete particular, da qual outras pessoas des-

ciam.

— E-eu só estava passando por aqui, tio.

— Quem você conhece aqui?

Havia um tom urgente em sua voz; descobrir um sobrinho alorfo não

deveria cair bem para um político de Al-u-een. Ele não tirava seus olhos de

Lenzo, como se uma estranha certeza de que ninguém poderia estar pres-

tando atenção àquela conversa o deixasse tranquilo.

— N-ninguém, quer dizer, u-um amigo, eu. . .

Hourin deu apenas uma olhada para a casa sitiada e agarrou o sobrinho

pelos braços com força.

— Não minta pra mim, garoto.

Lenzo nunca sentiu tanto medo na vida. Olhou para os policiais e os

passantes, todos concentrados na maldita casa. As mãos de Hourin pareciam

duas garras indestrutíveis.

Teve vontade de pedir que ele parasse, teve vontade de berrar por ajuda.

Pensou acima de tudo que não teria ter que se explicar mais, já que qualquer

mentira elaborada levaria a mais problemas.

— E-eu juro que estava só andando! Vim ver um amigo, foi só isso!

“Por favor, acredite nisso!”

Hourin o largou e deu alguns passos para trás.

— Vá embora, Lenzo.

Continuou sua rota rumo à captura dos alorfos. Aquela era a primeira

vez que Lenzo ouvia Hourin chamá-lo pelo nome.

Ianni e seu �lho mais jovem sentavam-se no sofá cáqui de casa, com sor-

risos que adicionavam partes de doçura ao trigo da tristeza. O �lho sentado

a entendia perfeitamente; o mais velho deles havia conseguido um bom tra-

balho com engenharia militar em Al-u-een, mas aquilo não era o bastante:

arranjou uma forma de estudar e trabalhar em Ia-u-jambu. Agora ele estava

de malas prontas, na sala de casa, preparado para dizer adeus e embarcar na

viagem.
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Um dia antes Lenzo ajudara o irmão a começar a fazer as malas enquanto

a mãe estava fora.

— Parece tão repentino. . . Você, indo embora.

Koti se virou para ele, procurando palavras.

— Não foi repentino pra mim. Eu não tenho mais tantos amigos aqui. . .

Daza virou um espólico, e Keizo entrou para o exército. . . E eu descobri que

quero aprender mais em Ia-u-jambu, tentar coisas diferentes. . . Inventar

coisas que realmente façam a diferença, e não peças e peças de defesa que

só servem para colocar medo e. . . Preparar para mais uma guerra ou coisa

parecida. Eu não quero ver aquelas coisas sendo usadas.

Lenzo balançava a cabeça para dizer que estava ouvindo, mas parou de

prestar atenção já no começo do que Koti dissera.

— Por que você não denuncia o Daza se sabe que ele é um espólico?

Koti colocava algumas calças na maleta, mas de repente parecia não sa-

ber onde colocá-las rápido o bastante para pôr as mãos na cintura e lançar

um olhar furioso para o irmão.

— Você não pode falar para ninguém sobre isso, entendeu, Lenzo?

— Por que você ainda é amigo dele. . .

— Para NINGUÉM, Lenzo, prometa!
— Você me perguntou por que eu estava com os alorfos da primeira vez

que me viu com eles, agora eu te pergunto. . .

— Eu NÃO QUERO que você questione de quem eu sou amigo ou não,

Lenzo! — Respondeu Koti, esbaforido.

— E por que você protege ele então?

— Da mesma forma que protejo você há rosanos e você não reclama, seu

hipócrita!
Koti acabou de falar e já olhou para longe, dando as costas para o irmão

e coçando o cabelo. Lenzo recebeu as palavras como pedras, e não sabia o

que fazer com elas. De certa forma achava que as merecia.

— Eu não sei o que você acha que vai conseguir com os alorfos — Reco-

meçou ele, olhando para a cama. — mas se você não se cuidar vai ser pego.

Você e o Daza, mas ele é maluco mesmo. . .

— Por quê?

— Ele tem três ou quatro alunos. . . Discípulos, não sei qual é o termo

certo. . . Todos de uma vez. E um deles era um alorfo importante há algum

tempo, algo assim. Foi por causa dele que muitos alorfos foram presos.

— Eu lembro. — Comentou Lenzo. — Quem é?

— Acho que o nome é Amaro. . . Amaco. . . Algo assim.
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Lenzo foi ao lugar que Koti indicara como a casa do amigo agora es-

pólico. Não recebera a indicação na mesma conversa; por alguma razão o

irmão mais novo guardara a informação sobre a residência de Daza na ca-

beça desde que a ouvira pela primeira vez.

Ele tinha ido lá para ver, com os próprios olhos, o mestre alorfo que lhe

ensinara tanto estar rendido a um outro mestre — um espólico, desta vez.

Como podia fazer aquilo? Como podia ter traído o grupo daquele jeito?

Será que tudo o que disse era falso? Lenzo achou forças para rir quando

pensou que, em retrospectiva, aprendeu a viver por aquele simples código

que trouxe um pouco de claridade para ele. Aquilo foi mais importante do

que parecia na época.

E era tudo uma encenação?

Quando chegou à casa certa, visitou Neborum antes de bater à porta.

Uma precaução rara, mas de sorte. Viu um castelo desaparecer — castelo

que certamente lhe lembrava o do antigo mestre.

Aquele era um fenômeno do qual só tinha ouvido falar, e para o qual só

havia duas explicações. Uma era estranha demais para entender — estaria

o mestre fazendo magia alorfa na presença do espólico? Talvez ensinando
para Daza a técnica? A segunda era. . . A segunda era aterrorizante. Muito

mais que a primeira, que já era ruim o bastante.

Foi com a perspectiva de achar algo perigoso — com as mãos tremendo,

a garganta subitamente seca — que ele abriu a porta e descobriu que ela não

estava trancada. Andou até o �m de um estreito corredor rosado e chegou

a uma sala que se estendia longamente para a direita.

À frente das cortinas amareladas pelo sol intenso estava uma �gura ne-

gra e forte. Seu rosto grande e sério estava voltado para baixo, e Lenzo

seguiu seus olhos até ver, por entre os vãos da mesa e das cadeiras que

ocupavam a sala, um corpo estirado no chão amadeirado, com sangue se

irradiando por debaixo dele numa poça preguiçosa.

O homem percebeu a presença de Lenzo, e eles �caram ali por algum

tempo, sem dizer nada, sem ouvir nada; olhavam-se como se precisassem

fazê-lo, mesmo que não quisessem. O visitante estava mais assustado que o

invasor, e os dois �exionavam leve e inconscientemente os joelhos trêmulos

na preparação para correr. As mãos levantaram sozinhas em sinal de falsa

rendição — só um deles, contudo, carregava nelas uma espada ensanguen-

tada.

O outro só carregava frustração. Mas aquilo já parecia ter �cado pra

trás, em um passado irrelevante.

Lenzo começou a correr para trás, mas encontrou uma mulher de rosto

duro bloqueando com as mãos na parede o corredor por onde viera. Seu

curto cabelo castanho-claro pendia para um lado do pescoço, e sua testa

altiva parecia uma parede intransponível.
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Viu-se novamente na sala com o corpo, cercado de um lado pelo homem

e pela mulher que, ao chegar no �nal do corredor, cruzou os braços.

— Olá — Disse o homem, com um sorriso contido. Parecia que de onde

aquele veio muitos mais poderiam vir. — Peço desculpas pela ocasião em

que nos encontramos.

Uma risada nervosa quebrou a barreira da boca seca de Lenzo.

— Desculpas?
— Certamente uma casa com dois mortos não é o melhor lugar para

começar uma amizade, é? — Explicou, levantando as sobrancelhas.

— DOIS?

Alternou entre a desconhecida e o desconhecido, ela fazendo que não

com a cabeça para ele, e ele �ngindo ter sido pego roubando os biscoitos de

alguém.

— Então devo me desculpar mais ainda. . .

— Quem são vocês?

— Meu nome é Hiram. — Respondeu ele, sentando-se à mesa. — Aquela

é Raquel.

Com a mão, convidou Lenzo a se sentar. Ele não discutiu e aceitou,

arrastando a cadeira muito mais ruidosamente que o an�trião. Aquilo o

deixou mais constrangido do que deveria.

— Nós somos �linorfos. — Continuou Hiram. — Você já ouviu falar de

nós?

— J-já. Sou um alorfo.

Hiram e Raquel instantaneamente se olharam em farta surpresa.

— Um alorfo? Magní�co! — Bradou Hiram. — Qual é o seu nome?

— É Lenzo.

— Lenzo, muito bem. . . Então você sabe sobre os �linorfos.

Lenzo engoliu em seco. Talvez não tão bem quanto achava que sabia.

— Sei que vocês acham que a magia não deveria existir.

— Mas você parece surpreso pelo que nos viu fazendo aqui, de alguma

forma. . .

— S-sim.

— Para que a magia acabe. . . Os magos devem morrer.

— E vocês, tem que morrer também?

E então Hiram riu. Foi o primeiro riso aberto, sincero e lúdico que Lenzo

vira por parte de Hiram. Ao longo dos anos Lenzo viria Hiram rir mais uma

ou duas vezes daquele jeito, e era sempre bom. Como uma cachoeira, um

�uxo constante de felicidade, uma ternura tão brilhante que Lenzo também

não se segurava — nesta primeira vez abriu a boca, suspirando um pouco,

um esgar de riso assustado por existir. Era quase como se eles pudessem

ignorar completamente os espólicos que estavam mortos a curta distância.

— Ora, você. . . Você é bom, Lenzo, muito bom!
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Até Raquel sorria um pouco, embora ela não conseguia disfarçar tão

bem o nervosismo.

Hiram terminava a gargalhada, limpando as lágrimas dos olhos.

— Bem. . . De qualquer forma, Lenzo, nós, �linorfos, temos que cui-

dar dos alorfos. E vice-versa. Queremos coisas diferentes mas nós dois, to-
dos nós, estamos do mesmo lado da batalha contra os outros magos. Estou

certo?

A demora em responder o denunciou.

— Vamos, Lenzo. Diga o que se passa na sua cabeça.

— Eu não. . . — Começou Lenzo, amaldiçoando-se por começar a falar

antes de saber o que dizer. — Eu não acho isso certo.

— Não acha o quê certo?

“Diga ‘a magia’. Diga ‘a magia’ e a discussão acaba.”

— Não acho certo o que vocês fazem.

Lenzo achava que Hiram olharia para Raquel, como se dissesse, num

sinal que a intimidade tornaria óbvio, “temos um problema aqui”. Mas ele

apenas continuou olhando em frente para o alorfo.

— Por que você é alorfo, Lenzo?

Lenzo sentiu-se mais uma vez desconfortável, sem ter o que dizer. Não

queria dizer qualquer coisa, mas tampouco queria passar alguma outra ideia

ao demorar mais uma vez.

— Eu. . . Não acho justo o império dos magos.

Hiram arregalou os olhos, dessa vez olhando para Raquel. Lenzo não

quis se virar para ver a reação dela.

— Império dos magos. Muito bem. Muito bem, Lenzo.

Ele continuou balançando a cabeça, e seus lábios foram se alargando no

movimento estranhamente hipnótico que era seu sorriso. E ele de modo

algum parecia falso.

— D-digo, os magos têm privilégios em Heelum, e eles deixam muitas

pessoas pobres e-e miseráveis, porque. . .

— Tudo bem, Lenzo. — Interrompeu Hiram, colocando a mão no ombro

de Lenzo. — Eu já ouvi isso várias vezes e concordo totalmente. Os magos

são um problema. Mas como resolver isso?

Lenzo olhou com o canto do olho para a mão do �linorfo. Aquilo não

era confortável. Lenzo acenou com a cabeça para o corpo à frente da janela.

— Aquele é o jeito?

Hiram tirou a mão do ombro de Lenzo e fez um muxoxo.

— Curioso você perguntar. Aquele era mais um dos alorfos dissidentes.

Um traidor, aliás.

— Eu sei. Ele foi meu mestre.

— E por isso veio aqui.

— Sim.
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— Para confrontá-lo.

— Sim.

Um arrepio percorreu o corpo de Lenzo enquanto ele sentava-se reto.

Pela primeira vez percebeu-se como uma presa dentro daquela sala. Preso

entre dois assassinos, seu suor se tornava mais pronunciado a cada inspira-

ção.

— Vamos conversar um pouco sobre métodos, Lenzo? Eu creio que você

é o tipo de pessoa que valoriza a liberdade. Eu quero a chance de convencê-

lo de que você está com o grupo errado.

— Como vai, Lenzo?

Hiram parecia mais alto do que da última vez que os dois se viram. Sua

alegria de viver, contudo, era a mesma.

Lenzo havia pedido por um reencontro em Al-u-een. Um lugar solitário,

longe de qualquer jir. Aquele lugar satisfazia os critérios; uma campina

cheia de arbustos e árvores de tronco grosso; lugar selvagem, talvez até sem

outras jirs mais a oeste. Nenhuma estrada levava às paragens, sendo preciso

um forte senso de direção para nelas não se perder.

— A Nisha morreu, Hiram.

— Não a conheço. — Respondeu o outro enquanto sentava ao lado de

Lenzo numa pequena elevação. — Quem é?

— É uma mulher, ela. . . Eu conheci ela quando eu era um menino, ela

era amiga do meu irmão. Mas ela é. . . Era. . . Uma pessoa muito boa. . .

— Entendo.

— E ela. . . Ela não era alorfa, ou �linorfa, mas. . . Não tenho certeza, mas

acho que ela era da polícia. Ou estava tentando trabalhar lá. E ela sempre

teve uma opinião muito forte contra os magos. Como o meu pai também

tinha. Então, faz alguns dias já, ela. . . Foi encontrada morta em casa. E isso

foi um dia depois de a casa da família dela pegar fogo.

Hiram acenou com a cabeça. Estava sério; seu sorriso não teria lugar

naquela conversa.

— Por que me procurou, Lenzo?

Pergunta que Lenzo achava absurda, por mais lógica que fosse. Era o

próprio absurdo daquele encontro se desdobrando no espaço. Balançou a

cabeça negativamente.

— Hiram, eu. . . Eu sou alorfo, eu sei que sou, eu fui durante muito tempo

e hoje sou até mestre. . . Mas eu também não pude deixar de desacreditar,

e. . . Depois que você me falou aquilo eu me peguei pensando. . . Por muito

tempo. . . Em deixar isso tudo para lá. Nunca mais fazer nada. Parar de me
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preocupar com os magos e viver minha vida. Parar de pensar no parlamento,

nos bancos, nas notícias. . . No meu pai, no meu irmão, no meu tio, nessa. . .

— Seu tio? — Perguntou Hiram, virando a cabeça lentamente para Lenzo.

Ele conhecia a história do pai e do irmão, mas por que incluir o tio?

— Sim, ele é um parlamentar. É o Hourin, você. . . Já deve ter ouvido

falar nele. Eu. . . Sinto na pele hoje o que você me disse sobre os alorfos.

E-e eu acho que. . . Talvez eu esteja pronto para lutar mais, talvez. . . Talvez

eu possa ajudar você a. . .

Hiram estava distante, mas seu aceno com a cabeça fazia Lenzo acreditar

que ele estava apenas ouvindo a seu modo.

— Mas o que eu vi aquele dia. . . Nunca saiu da minha cabeça. Foi mais

forte que as suas palavras. Eu não posso aceitar aquilo.

— É claro. . . — Como se a vida acendesse dentro dele novamente, seus

olhos estalaram de novo na direção da conversa. — Mas você aceitou o

su�ciente para prometer segredo sobre nós.

— S-sim, mas. . .

— E sei que cumpriu sua promessa. Atitudes são maiores que palavras,

Lenzo, foi assim que eu soube quem você era. Uma pessoa em que se pode

con�ar. Os magos também pensam que atitudes são maiores que palavras,

tanto é que combateram as palavras da sua amiga com ferro e fogo. E você

vai fazer o quê quanto a isso? Consumir-se em culpa?

— Eu não podia ter feito nada para ajudar.

— Não para ajudar sua amiga, mas e as próximas pessoas que vão mor-

rer? Porque mais pessoas vão morrer, Lenzo.

— E-eu não quero fazer o que você faz.

— Mas você não precisa! — Hiram disse, seu sorriso parecendo agora

uma grande enganação. Lenzo franziu o cenho, sentindo um nojo repentino

daquele homem. — Filinorfos não são assassinos sanguinários, Lenzo!

— Você é!

— Não, Lenzo, não. . . Entenda que eu sou o �o da espada, mas a espada

dos �linorfos tem um cabo longo. Eu sou só uma parte deles, a parte que

sim, se incomoda do que tem que ser feito, mas deve ser feito! Você pode nos

ajudar naquilo que você sabe que é certo. Porque você já sabe distinguir o

certo do errado, Lenzo. Quantas. . . Como é o nome dela? Misha? — Lenzo o

corrigiu. — Quantas Nishas mais terão que morrer até colocarmos um ponto

�nal nisso? Quantas, Lenzo? Quantas você vai deixar que morram e sejam

controladas todos os dias para manter os privilégios dos magos?

Lenzo sentia que sua vida dependia daquela decisão. Pensou nas diferen-

ças entre os alorfos e os �linorfos, e só o que viu foi que os alorfos podiam

lutar o quanto quisessem — sua vitória seria sempre inútil. Que tornem-

se todos magos; tornar-se-iam tão vis quanto os poucos que des�lavam em

exemplo o que a magia fazia aos humanos.
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Pensou no ex-mestre alorfo e no que ele havia dito. Ele havia seguido

seu próprio caminho. Disse adeus às preocupações de que seu pai devesse

dirigir sua vida. Tinha suas próprias convicções agora.

Mas o que fazer com elas?

— Lenzo. . . — Disse Hiram. — A Nisha estaria na sua mão se estivesse

viva. Pense nisso. O que você diria para ela? Que poderia impedir sua

morte? Ou que não, que jamais poderia ajudar a eliminar quem estava tão
louco para tirar sua vida o mais rápido possível?

“O que você diria, Lenzo?”

O deslumbramento que Neborum primeiro provocou em Lenzo era ba-

lanceado pelo afastamento que temia por parte da própria família — mas

depois do dia em que conheceu Hiram nas mais cruas circunstâncias, Lenzo

tornou-se mestre alorfo, como numa rea�rmação de toda sua distância para

com as mortes de Daza e um de seus discípulos, o alorfo traidor.

Algum tempo se passou desde que Lenzo decidira encontrar Hiram no-

vamente, quando Nisha morrera, e tornar-se um �linorfo. Ele viu que havia

algo de errado com Heelum. Algo que os alorfos não podiam consertar. Suas

frustrações apenas atingiram um ápice. Nisha era, antes de tudo, um sím-

bolo: eles nunca foram grandes amigos, mas ele a acompanhava, de longe.

Era uma questão de vingança, como dissera o ex-mestre? Lenzo não sabia,

ou não se importava. O que ele sabia era que, se ele desejava fazer a dife-

rença de verdade, não podia continuar mentindo para si mesmo. Era como

se ouvisse Hiram repetir isso dentro da própria cabeça: seu trabalho era

irrelevante enquanto alorfo.

Eles incomodavam, certamente, e por isso estavam sendo cada vez mais

perseguidos. Mas não incomodavam a ponto de transformar as coisas. Nin-

guém transforma nada do conforto de um lar — de casa em casa, de jir em

jir, juntando alunos nas sombras para tentar tirá-los de suas letargias inte-

lectuais.

Arriscar era preciso. E Lenzo, apesar de ter se mostrado disposto a fazer

algo, nunca teve de fato oportunidade. Hiram sabia que podia contar com

ele, e era só. Tinha um paradeiro errante, e Lenzo sempre fora esquivo

quanto a suas determinações.

Mas a hora havia chegado. Um plano estava bem arquitetado, e Hiram

veio com reforços. Agora, mais do que nunca, precisava de Lenzo: precisava

de um acesso simples e direto à presença de Hourin, ou o plano seria muito

mais difícil de concretizar.

Lenzo não sentia simpatia por Hourin — e Hiram fez questão de mos-

trar todas as evidências que o apontavam como um grande centralizador
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político dos magos da região. Mas ele era seu tio. Será que não seria melhor

abandonar tudo aquilo e voltar a ser o mestre alorfo? Aquilo já não era risco

o bastante?

Mas não seria arriscado também contrariar um �linorfo? Um �linorfo

que fazia parte do �o da espada?

Hiram queria mais uma coisa. Ou melhor, mais uma pessoa. Um antigo

alorfo também, como Lenzo, disse ele. O elemento que, por causa de seus

conhecimentos em Neborum, faltava para o plano dar certo. Para ser mais

seguro. Por sorte, ele estava em Al-u-een. E, com sorte, eles conseguiriam

convencê-lo.

Hiram precisava de Kan.
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