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Apresentação da Série 
 
 
 

O que você sabe fazer de melhor? Esta pergunta tem 
servido como ponto de partida para o diálogo sobre o processo 
de ensino e aprendizagem nos encontros do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Ensino, Aprendizagem, Interdisciplinaridade e 
Inovação em Educação (GEPEAIINEDU) e do Laboratório de 
Criatividade, Inclusão e Inovação Pedagógica (LACIIPED), 
ambos sediados no Colégio Pedro II. A resposta à pergunta, 
num primeiro momento, tem se mostrado recorrente na fala 
dos professores: “Não faço nada demais”.  

No decorrer de quase quatro anos de existência, o Grupo 
de Pesquisa e o Laboratório têm servido de campo para 
debates sobre a formação continuada de professores, 
materializado na série de publicações denominada Desafios, 
Possibilidades e Práticas na Educação Básica. Nela, nos 
desafiamos a relacionar teorias e práticas e produzir 
conhecimentos que possam servir de fonte de reflexão e 
pesquisa. 

Contudo, é chegado o momento de trazer à cena o que 
esses professores pesquisadores afirmam não ser “nada 
demais” e que eu classificaria como a expressão plena da 
criatividade docente, materializada em artefatos que devem 
ser publicizados e podem servir de inspiração a outros 
docentes que desejam desenvolver a própria criatividade e 
buscam fomentar a criatividade de seus alunos e alunas. 

A série Diálogos criativos entre ensino e aprendizagem, 
se propõe a ser um veículo de difusão da criatividade docente, 
por meio de produções de professores, realizadas junto com 
estudantes da Educação Básica. Neste volume, em especial, o 
professor Wagner Torres de Araujo dá corpo ao Projeto de 
Iniciação Artística e Cultural intitulado “Ficção, expressão 
corporal e pesquisa histórica na construção de textos escritos”, 
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que foi construído e desenvolvido em diálogo com estudantes 
do Ensino Médio do Campus Engenho Novo II do Colégio Pedro 
II, no ano de 2017. 

A produção e organização desta obra não seria possível 
sem a parceria do Colégio Pedro II, que cedeu infraestrutura e 
ofereceu apoio financeiro, por meio da Chamada 24/2018, 
referente ao Programa de Apoio ao Fortalecimento de Grupos 
de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, 
Extensão e Cultura (PROPGPEC). Essa política institucional nos 
serviu de incentivo e suporte para que pudéssemos, 
parafraseando as palavras do professor Wagner, escolher, 
construir e concretizar bons sonhos.  

 
 

Kátia Regina Xavier Pereira da Silva  
Líder do GEPEAIINEDU/LACIIPED 
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Apresentação do Projeto: ‘Ficção, expressão 
corporal e pesquisa histórica na construção de 

textos escritos’ 
 

Wagner Torres de Araujo 
Orientador, Professor de História do Colégio Pedro II e Escritor 

 
 
 

Este projeto tem a origem real no Laboratório de 
Criatividade, Inovação Pedagógica (LACIIPED), um grupo de 
estudos criado por professores. A ideia de promover a 
formação continuada, estudos e pesquisa tem resultado em 
diversos projetos, eventos e trabalhos acadêmicos. Em uma 
das reuniões do grupo as ideias gerais e básicas foram 
delineadas. 

Atendendo à chamada interna nº 8/2017, da Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura (PROPGPEC), 
oferecemos como projeto de Iniciação Artística e Cultural, 
direcionado aos estudantes do Ensino Médio, do Colégio Pedro 
II, Campus Engenho Novo II. Foi apresentado à PROPGPEC e 
aos estudantes, apontando para o objetivo de desenvolver a 
criação literária, com produção de textos ficcionais (contos), 
ambientados em épocas históricas à escolha dos estudantes 
bolsistas (o que exige pesquisas para a adequação histórica dos 
textos). Os trabalhos se desenvolveram em reuniões semanais, 
com a realização de dinâmicas de grupo, oficinas, sugestões de 
leitura, pesquisas e orientações em geral.  

A culminância foi a apresentação de partes dos textos 
produzidos na forma de leitura dramatizada. O evento de 
apresentação dos trabalhos realizados foi inserido nos ‘Jogos 
Interculturais’, organizados pelo LACIIPED, ocorridos no dia 16 
de dezembro de 2017, no Campus Engenho Novo II. Mais 
tarde, em março de 2018, ocorreu a apresentação do projeto 
na Mostra de Iniciação Artística e Cultural (MIAC), organizado 
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pela Diretoria de Cultura, realizado no Espaço Cultural do 
Colégio Pedro II, em São Cristóvão. Foram mostrados vídeo, 
pôster e apresentação oral do grupo. 

Nesse projeto, lancei mão da perspectiva interacionista 
sociodiscursiva de Bernard Schneuwly (1985), que considera 
que a atividade de linguagem, na produção de textos, se 
desenvolve por meio de um conjunto de operações mentais, 
que são realizadas em três níveis ou instâncias:  

1) a criação de uma base de orientação – Uma vez 
estabelecidos os critérios para o desenvolvimento do texto 
ficcional (lugar social, interlocutores, finalidade e conteúdo), 
os parâmetros foram delimitados para orientar o grupo de 
bolsistas ao processo de escrita: o que deveriam escrever, para 
quem estavam escrevendo, as circunstâncias (nem sempre 
muito favoráveis – comentários a esse respeito estão 
desenvolvidos neste texto), as condições em que o texto 
autoral será lido.  

2) o planejamento do texto, a linearização - A definição 
do‚ como dizer, na perspectiva de Bernard Schneuwly (1985), 
exige a clareza da organização e da inter-relação de 
informações variadas do conteúdo a ser empregado na 
construção do texto (permite saber o que tem a dizer). Para 
tanto, definimos o gênero discursivo a ser empregado e o tipo 
de texto a ser desenvolvido para atender aos objetivos do 
projeto e à funcionalidade (ser atraente ao leitor de ficção).  

3) linearização - Schneuwly (1985) chama de linearização 
ao exercício mental de transformar o texto pensado. Seria 
traduzir o pensamento para dar a ele a forma de texto. Mas a 
linguagem, falada ou escrita, se manifesta através de 
sequências de palavras, uma de cada vez, formando uma frase 
após outra, embora as ideias se manifestem de maneira mais 
global. Esse processo seria a linearização, precisa estar 
baseado no planejamento prévio do texto. 

Associei ao pensamento de Bernard Schneuwly à bela 
acolhida teórica encontrada na Teoria Social Cognitiva (TSC), 
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de Albert Bandura (2008). O sujeito pode ser agente de sua 
aprendizagem se o professor colaborar para a promoção da 
autoeficácia positiva. Se assim for feito, o estudante (sujeito) 
entende que o ato de aprender não se restringe ao acúmulo de 
informações e busca atribuir sentidos aos conhecimentos com 
os quais tem contato (formais ou informais). O sujeito que 
aprende, na perspectiva da TSC, é agente de sua 
aprendizagem. Ele entende que o ato de aprender não se 
restringe ao acúmulo de informações e busca atribuir sentidos 
aos conhecimentos e saberes com os quais tem contato, sejam 
eles escolares/formais ou não escolares/não formais. Planejar, 
definir estratégias, imaginar os possíveis resultados, se 
reorganizar frente às necessidades e obstáculos e refletir sobre 
todo o processo são capacidades humanas básicas que 
permitem aos sujeitos tomar as rédeas da própria vida e seguir 
adiante para alcançar as metas propostas. Sendo assim, o 
papel do professor é fundamental na construção da agência 
humana, na medida em que ele representa um dos grandes 
modelos de referência na vida do aprendiz. Além disso, através 
da sua prática pedagógica, o professor pode colaborar para a 
promoção da motivação e para a construção de crenças de 
autoeficácia positivas de seus alunos.  

O trabalho realizado me fez confirmar que os estudantes 
precisam de mais espaço para produção criativa e menos 
tempo para aulas convencionais. O professor tem muito a 
orientar, mas nem tanto a ensinar. Se as escolas substituírem 
a sala de aula, com predomínio do conhecimento acadêmico e 
cobrança memorizativa, por atividades criativas que induzam 
à pesquisa e à construção do conhecimento, utilizando o 
conceito da autoeficácia, os resultados serão mais 
significativos. Podemos substituir grande parte das aulas 
expositivas por oficinas criativas e estímulo à pesquisa. Trocar 
a maior parte das provas e testes por apresentações de 
projetos interdisciplinares e transdisciplinares, realizados 
durante determinado período, pode ser uma experiência que 
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venha a enriquecer a construção do conhecimento e 
desenvolvimento da criatividade. Seria bem-vinda a alteração 
da lógica do reforço à memorização, realizada pelo estudante 
em sua residência, por ambientes e tempo disponíveis para o 
desenvolvimento do potencial criativo, construção de 
conceitos e exercícios de percepções mais amplas, que 
realmente passassem a fazer parte do indivíduo em formação 
escolar. Não há dúvida de que a realidade das escolas 
brasileiras está distante dessa proposta. A precariedade de 
recursos talvez não seja a questão mais grave enfrentada nas 
escolas.  

Ser professor é também ter sonhos. Se posso sonhar algo 
muito bom, por que escolheria sonhos medíocres? O professor 
se mostra aos estudantes, influi em suas formações, inclusive 
em suas capacidades de construir sonhos. O professor pode, 
de forma individual e coletiva, buscar formas de contribuir 
para a concretização das mudanças desejadas.  

Para a concretização deste projeto foi fundamental a 
disposição e capacidade de trabalho dos estudantes-bolsistas, 
Isabela Mendes Fischidick, Mateus George Silva dos Santos, 
Emanuele Cerqueira dos Santos, Gustavo Pinheiro de Oliveira 
e Gabriel Guimarães Pinho. A algumas pessoas devo 
agradecimentos especiais pela realização do trabalho de 
revisão dos textos: Profª. Ana Cláudia Abrantes, Prof. Jorge 
Marques e Profª. Elizabeth Torres. 

Como resultado da aplicação dessas teorias aqui 
descritas, além da participação, apoio ou ajuda de todas essas 
pessoas, nosso projeto de Iniciação Artística e Cultural resultou 
no belo livro de contos que ora apresento.  
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Prefácio 
 
 
 

A ficção está na cabeça de todo ser humano. Desde 
crianças inventamos explicações e histórias, por vezes 
semelhantes à realidade, outras, fantasiosas e fantásticas. A 
inventividade infantil parece não ter limites. É bom que seja 
assim. 

Infelizmente, à medida que o tempo vai passando e os 
indivíduos vão se tornando adultos, em sua maioria, 
abandonam a inventividade e passam a cultivar apenas o 
conhecimento, as informações, os fatos comprováveis, as 
ações com resultados práticos e imediatos. 

Essa mudança é algo lamentável, pois a criatividade exige 
muito mais do cérebro do que qualquer exercício matemático. 
Mas, em geral, a matemática tem fama de difícil e é 
relacionada à inteligência, embora nem sempre essa ideia se 
confirme. 

Quando falamos de criatividade, nos referimos a um 
conceito amplo. Estamos englobando as artes plásticas em 
geral, a música, a pintura, o artesanato, as pequenas e grandes 
soluções técnicas que facilitem, melhorem ou embelezem as 
vidas das pessoas. Além dessas, temos a que liga diretamente 
ao conteúdo desta publicação: a literatura. 

A produção de textos está relacionada à literatura. Mas 
no presente caso não me refiro à literatura no sentido amplo. 
Devo excluir a literatura técnica e acadêmica, que estão em 
campos específicos. Os textos jornalísticos e os que são 
meramente descritivos também devem ficar de fora. Como 
falamos de criatividade, devemos nos restringir aos textos 
ficcionais, em prosa ou em versos, que são a parte da criação 
que ressalto presentemente. 

Acredito que todas as pessoas que aprendem a escrever 
são capazes de desenvolver textos escritos. Destas, boa parte 
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é certamente capaz de mostrar inventividade ao construir 
textos ficcionais. Não tenho dúvida, no entanto, que poucos 
são capazes de desenvolver o texto ficcional com o requinte de 
obra de arte. A essas pessoas denomino escritores, quanto aos 
textos, classifico como literatura. São as pessoas que jamais 
abandonarão a criança que persiste dentro delas, mesmo 
agregando conhecimentos, experiências e as responsabilidades 
a que o mundo obriga e impõe. 

Durante meu extenso tempo de prática docente, muitas 
vezes tive contato com textos ficcionais, em prosa e em verso, 
que timidamente os estudantes me permitiram ler. Quase 
como um segredo revelado para o amigo mais velho. Alguns 
desses textos eram muito interessantes, um ou outro muito 
bons. O preconceito social e acadêmico direcionado à criação 
ficcional, além do temor de expor as emoções pessoais, atuam 
como inibidores da criatividade de possíveis futuros escritores. 
Ao pensar nisso, percebo o grande número de indivíduos com 
grande potencial, que a literatura perde ano a ano. Nesse caso 
ocorre frustração devido aos sonhos não traduzidos à arte; a 
criatividade cerceada pela vida. Dessa forma, a sociedade 
desperdiça talentosos ficcionistas, assim como a literatura e, 
por extensão, a cultura nacional. No mundo atual a criatividade 
é o centro, é o capital mais importante de uma nação. Sem 
esquecer que a criação ficcional alimenta e estimula a 
criatividade nas demais áreas que se baseiam na inventividade. 

No ano de 2017, a ideia de desenvolver um projeto de 
produção de textos ficcionais, com os estudantes do Colégio 
Pedro II, surgiu. Traços do projeto já se desenvolviam em mim 
desde há alguns meses. Mas foi em uma reunião do LACIIPED 
que o projeto ganhou os contornos. Estava relacionado com 
textos teóricos estudados no grupo (Teoria Social Cognitiva, 
Albert Bandura) e o edital para projetos de Iniciação Artística e 
Cultural, criado pela PROPGPEC. E com uma publicação 
ficcional, de minha autoria, Memórias Dispersas (2016). A 
lucidez, incentivo e sugestões da Professora Kátia Xavier 
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Pereira da Silva, assim como o apoio de outros membros do 
LACIIPED, foram o combustível para que eu me empolgasse 
com o projeto. 

O grupo de Iniciação Artística e Cultural, formado para o 
projeto, contou com cinco jovens estudantes do Colégio Pedro 
II. Todos cursavam o primeiro ano do Ensino Médio em 2017. 
Todos com grande capacidade inventiva. O resultado foi a 
construção de cinco textos ficcionais, no formato de contos, 
que têm como ambientação épocas passadas.  

Cada um dos estudantes-bolsistas escolheu um período 
histórico diferente e desenvolveu pesquisas e leituras para 
embasar a ambientação. O resultado superou, em muito, as 
melhores expectativas. 

O conto de Isabela Mendes Fischidick é ambientado na 
Alemanha na segunda metade da década de 1930. Um 
jornalista tenta encontrar o paradeiro de um amigo alemão, 
também jornalista, que fazia resistência ao governo nazista. 
Toda a trama é bem elaborada. Somente quem ler o texto 
poderá compreender o título surpreendente e inusitado: 6 5 
12 9 26 14 1 20 1 12!  

Matheus George criou um personagem que é adolescente 
e estudante do Colégio Pedro II. Mas as semelhanças entre o 
personagem e o autor são limitadas, já que o conto está 
ambientado em 1985. O jovem escritor criou a aventura do 
personagem para assistir aos shows do primeiro dia do Rock in 
Rio, sob o título de Ano de Glória.  

No texto Facetas da Modernidade, da autora Emanuele 
Cerqueira dos Santos, a ambientação foi o final do século XIX. 
O texto apresenta o sonho e a realização da migração de uma 
jovem italiana para o Brasil, começando pela vida difícil na 
Itália, as dúvidas, a viagem de navio e a chegada a São Paulo.  

Não menos surpreendente é a ideia desenvolvida no 
conto Jornadas Revolucionárias, de Gustavo Pinheiro de 
Oliveira. Neste trabalho o autor leva o personagem, um 
famoso jogador de futebol francês, a uma inesperada viagem 
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no tempo. Nessa volta ao passado o jogador convive com os 
nobres que tentavam retomar o poder após a revolução 
socialista russa.  

Uma volta ao tempo dos Cruzados e das batalhas da Idade 
Média foi desenvolvida no conto Filho de Creta. O autor, 
Gabriel Guimarães Pinho, desenvolveu um texto com 
complexidade de informações e situações. Os personagens 
vivem aventuras variadas entre a Itália e a Índia.  

Alguns dos trabalhos tiveram seus projetos simplificados 
devido à falta de tempo hábil. Este fato pode ter causado 
prejuízos qualitativos, difíceis de mensurar, no desenvolvimento 
de alguns textos. A consequência visível foi o encurtamento de 
alguns contos.  

Os cinco são jovens de grande inventividade, todos são 
escritores precoces, de futuro certo nas letras, já se destacam 
na criação literária no presente. 

É com imensa alegria que apresento este livro que reúne 
os contos que me orgulho por ter acompanhado desde a 
origem até a finalização. 

Neste livro temos mais cinco belos exemplos da 
capacidade e do brilhantismo dos estudantes do Colégio Pedro 
II. Eles nos alimentam a crença nos jovens e no futuro do país. 

 
 

Wagner Torres de Araujo  
Professor de História do Colégio Pedro II e Escritor 
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6 5 12 9 26 14 1 20 1 12! 
 

Isabela Mendes Fischidick 
 
 
 

Olhava a chuva caindo pela janela da sala, enquanto 
tentava buscar inspiração. Apoio a xícara de café na mesinha 
ao meu lado, um tanto quanto frustrado. Tenho passado por 
um bloqueio criativo, nada do que escrevo recentemente me 
agrada. 

Após certo tempo desisto e vou me deitar, quem sabe 
terei mais sorte amanhã. 

O dia amanheceu agradável, o céu estava azul e com 
poucas nuvens, a temperatura estava amena. Preparei minha 
xícara habitual de café e fui em direção à sala para me sentar 
na poltrona e ouvir o novo capítulo de minha radionovela 
preferida. Os enredos das novelas são bem intrigantes. 

Prestes a sair da cozinha, avisto um envelope no chão, 
próximo à entrada dos fundos, peguei-o e reparei que não 
tinha remetente ou destinatário, muito menos selo. Apesar da 
total ausência de informações, identifiquei do que se tratava 
sem dificuldades, é uma carta de meu amigo Klaus, que vive 
em Munique, na Alemanha. 

Conheci-o em uma conferência de jornalistas e escritores 
em seu país, viajei durante longas horas para atender a esta 
conferência, onde o conheci bem no começo de sua carreira. 
Mas isso foi há quatro anos, em 1937. 

Klaus é um jovem jornalista que passou a se dedicar a um 
jornal de oposição ao regime nazista logo após a tomada do 
poder por Hitler, escreve artigos e poesias para o tal jornal, 
além de ajudar em sua distribuição. 

Através de um sistema secreto de correspondência, ele 
costuma me enviar seus textos para que eu os revise antes que 
sejam publicados. Tal sistema foi criado para possibilitar a 
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comunicação livre entre os opositores ao regime nazista, 
fugindo das fiscalizações dos serviços autorizados e evitando 
que a segurança dos envolvidos no processo seja colocada em 
risco. Por esse motivo, o envelope que recebi não portava 
nenhum tipo de identificação. 

Abri-o rapidamente esperando encontrar alguns textos 
para revisar, mas, ao invés disso, encontrei um único papel que 
dizia: “Estou sendo perseguido, esse endereço não é mais 
seguro”. Havia também uma sequência de números ao final da 
folha de papel: 2-8741. 

Levei alguns segundos para processar essa informação tão 
limitada, mas que havia conseguido me desconcertar 
completamente. E agora? Como ter notícias de Klaus se não 
posso enviar-lhe uma carta? Estava preocupado com meu 
amigo de tal maneira que me esqueci por alguns instantes dos 
números ao final da carta, não estavam lá por mero acaso. 

O resto do dia pareceu mais longo que o habitual. Tentei 
incansavelmente descobrir o que significava aquela sequência 
numérica mas, apesar de minhas incansáveis tentativas, não 
obtive sucesso. Optei então por descansar, era tarde, pensaria 
melhor no dia seguinte, infelizmente não havia nada que eu 
pudesse fazer naquele momento. 

Após algumas horas revirando-me na cama, cedi à insônia 
e fui ao cômodo que utilizo como escritório. Fiquei pensando 
no dia em que conheci Klaus, em todas as cartas que já recebi, 
fossem elas textos para revisar ou cartas pessoais contando-
me de suas conquistas como jornalista e como membro da 
resistência ao nazismo. 

Em um choque de nostalgia, lembrei-me de um mapa que 
recebi junto de alguns textos há dois anos, não fui capaz de 
assimilar o que aquilo representava até ler a explicação 
entusiasmada de meu companheiro no verso do próprio mapa. 
Tratava-se de um meio de coordenar a distribuição dos jornais 
no território alemão, cada estado no mapa era representado 
por uma sequência de números, só poderia ser isso!  
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Procurei apressadamente em todas as gavetas do 
escritório, encontrando-o embaixo de uma pilha de papéis na 
última gaveta da escrivaninha, abri-o impacientemente 
buscando pelos números da misteriosa carta.  

 
Eu estava certo! Não demorei a encontrar os mesmos 

números que antes pareciam não ter significado algum. 
Representavam o estado de Baden-Württemberg, a oeste de 
Bayern, ou Baviera, onde Klaus reside. A euforia da descoberta 
desapareceu de súbito e deu lugar a mais questionamentos, 



20 

como encontrar alguém que pode estar em qualquer lugar de 
um estado tão grande? 

Após um longo tempo pensando no que tinha acabado de 
descobrir, cedi ao cansaço e caí no sono na cadeira do 
escritório. Quando acordei já era dia, estava nublado, mas não 
chovia. Todas as memórias da noite anterior vieram como um 
estalo, trazendo de volta a inquietação que me afligia.  

Voltei imediatamente a pensar em como contatar meu 
colega sem um endereço, estava começando a perder as 
esperanças quando me recordei de outro jornalista que 
conheci na conferência, era amigo de Klaus e também fazia 
parte do grupo de resistência, morava na cidade de Mannheim 
e era professor na universidade de mesmo nome, no estado 
representado pelos números que recebi! 

Não pensei duas vezes antes de procurar por seu 
endereço em um velho caderno que carregava comigo quando 
viajava. Se não me engano, seu nome era Richard. Encontrei o 
endereço e escrevi uma breve carta, contando do papel que 
recebi, questionando-o em seguida a respeito do paradeiro de 
Klaus. 

Fui à central de correspondência mais próxima e procurei 
pelo funcionário de confiança que intermediava o sistema 
secreto de correspondências, entreguei-lhe a carta 
juntamente com um papel contendo o endereço para o qual 
deveria ser enviada. Voltei para casa ainda muito ansioso, mas 
tudo que me restava agora era esperar por uma resposta. 

Dez dias se passaram sem qualquer sinal de resposta, 
minha expectativa de encontrar meu amigo era reduzida a 
cada momento. Até que, após nove noites sem dormir, a 
campainha tocou. Abri a porta encontrando um envelope no 
chão, meu peito se encheu de esperança novamente. Entrei 
rapidamente em casa fechando a porta atrás de mim e abri o 
envelope, qual foi a minha surpresa ao encontrar novamente 
uma sequência de números, isso era algum tipo de jogo? 
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Se era um jogo, estava disposto a jogá-lo, peguei 
novamente o mapa e procurei pela nova sequência: 12-5932. 
Dessa vez, o local indicado era o estado de Hessen. Não perdi 
tempo e conferi meu caderno, encontrando o endereço de 
Helene, ex orientadora de Klaus durante seu estágio como 
jornalista, morava na cidade de Kassel. Helene também estava 
presente na conferência, tendo sido inclusive uma das 
palestrantes convidadas. 

Escrevi uma carta destinada ao seu endereço e levei-a 
novamente ao meu contato na central, desta vez escrevi 
apenas a seguinte frase: “Desafio aceito, qual é o próximo 
local?”. Após ter enviado a carta, tudo que me restava era 
passar pela fase de espera e ansiedade outra vez. 

Após onze dias, finalmente recebi a resposta pela qual 
esperava. Dessa vez pude lidar um pouco melhor com a 
angústia pois, mesmo que vagamente, sabia o que ia 
acontecer.  

Como da outra vez, abri o envelope e retirei o papel com 
a nova sequência de números: 47530-1. Procurei-a no mapa, 
mas não encontrei. Percebi então que a ordem em que os 
números se encontravam era diferente da dos outros que 
recebi, nesta sequência, havia apenas um número após o 
hífen. A sequência devia estar escrita ao contrário! Procurei 
então por 1-03574 e encontrei o estado de Niedersachsen 
(Baixa Saxônia). 

Não precisei olhar em meu caderno para saber a quem 
deveria destinar a próxima carta, lembrava-me muito bem de 
Albert e de todo o seu carisma, nos hospedamos na mesma 
pensão na ocasião da conferência, ele sempre tinha uma piada 
pronta para tudo. Era um indivíduo bem extrovertido. Em uma 
de nossas conversas durante o jantar, ele me contou que 
morava em Hamelin, cidade da famosa história do Flautista de 
Hamelin. 

Escrevi a carta e levei-a à central, mas não encontrei meu 
intermediário de confiança, então tive que voltar para casa e 
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esperar até o dia seguinte, quando voltei lá e finalmente 
consegui enviar minha correspondência. Aguardei por apenas 
sete dias e recebi a carta em resposta à minha. Abrindo o 
envelope encontrei, além da sequência de números pela qual 
já esperava, uma piada, não sei como não tinha previsto isso, 
era bem típico de Albert! 

A piada dizia: "Was ist grau und kann nicht fliegen? Eine 
zu fette Taube" (O que é cinza e não pode voar? Uma pomba 
muito gorda.), embora não seja o meu tipo de humor, achei a 
piada engraçada. Acabei me distraindo por um instante da 
parte importante da carta: os números, mas voltei minha 
atenção a eles imediatamente. Dessa vez a sequência era: 9-
8270. 

Consultando o mapa pela quarta vez, a mais recente 
sequência de números me levou ao estado de Mecklenburg-
Vorpommern (Mecklenburgo-Pomerânia Ocidental). Jamais 
poderia esquecer-me de um lugar com um nome tão diferente 
e tão longo, é onde mora Berhnard, o principal responsável 
pela organização da conferência, fiquei surpreso ao descobrir 
que ele faz parte do grupo de resistência.  

Não possuía seu endereço em meu caderno, mas lembro-
me de tê-lo anotado em um panfleto que estava sendo 
distribuído na entrada do evento, após ter recebido do 
organizador um convite para conhecer sua casa e seu trabalho 
como escritor. Encontrei o panfleto em uma gaveta após uma 
longa e exaustiva busca e escrevi mais uma carta, quantas mais 
seriam? A aventura estava sendo interessante, mas ainda 
estava ansioso para me comunicar diretamente com meu 
amigo. 

Desta vez, combinei de me encontrar com o intermediário 
em outro local, minhas várias idas à central em tão pouco 
tempo poderiam levantar suspeitas. Nos encontramos em uma 
cafeteria, ele pegou a carta e foi embora sem fazer perguntas. 
De volta à fase de espera... 
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Recebi a carta em resposta depois de dez dias, como a 
anterior, também possuía algo escrito além dos números, era 
um recado de Berhnard: “O convite ainda é válido, venha me 
visitar quando quiser!”, a sequência numérica no papel era: 18-
2561, que representava o estado de Schleswig-Holstein. 
Recorri ao meu caderno e encontrei o endereço de um 
jornalista chamado Theodor, que cobriu a conferência para o 
jornal onde trabalhava. Novamente fui pego de surpresa, 
nunca imaginaria que um rapaz tão tímido fizesse parte de um 
movimento tão grande e ousado contra o governo autoritário 
do próprio país. 

Não aguentava mais escrever cartas e receber como 
resposta apenas alguns números que me levavam a mais 
números, essa situação estava me deixando bastante 
frustrado, sentia que isso não me levava a lugar algum e por 
um momento pensei em desistir e esquecer essa confusão, 
mas lembrei-me de Klaus e resolvi arriscar-me uma última vez.  

Passaram-se quinze dias desde que enviei a carta ao 
endereço de Theodore, já tinha me conformado que dessa vez 
não receberia resposta alguma, quando a campainha tocou. 
Achei estranho, pois já era tarde, mas abri a porta e dei de cara 
com um envelope. Ao abri-lo, encontrei um total de cinco 
sequências numéricas, as mesmas cinco sequências que recebi 
desde que tudo isso começou. Mas dessa vez, estavam 
dispostas de maneira diferente, estavam dispostas 
verticalmente, uma ao lado da outra na ordem em que as 
recebi: 

 
2 12 1 9 18 

-  -  -  -  - 
8 5 0 8 2 
7 9 3 2 5 
4 3 5 7 6 
1 2 7 0 1 

4 
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O que isso quer dizer? Por mais que eu pensasse, nada 
fazia sentido. Isso era algum tipo de brincadeira? Tanto esforço 
para não chegar a lugar nenhum? Senti raiva, raiva de mim 
mesmo por ter acreditado e tido tanto trabalho com algo que 
eu nem sabia se era verdade. Passei horas remoendo o que 
aconteceu nas últimas semanas até que fui vencido pelo 
cansaço e caí no sono. 

Acordei mais calmo no dia seguinte, após muito refletir, 
cheguei à conclusão de que todos com quem troquei 
correspondência eram pessoas sérias e respeitáveis, não 
fariam tal tipo de brincadeira. Fui movido pela impaciência e 
pela frustração de não encontrar meu velho amigo e acabei 
pensando o pior de pessoas com as quais nunca tive nenhum 
problema, me sentia envergonhado. 

Por Klaus, resolvi continuar tentando entender a última 
carta que recebi, mas não parecia fazer sentido algum. A 
disposição dos números podia significar alguma coisa, mas o 
quê? Depois de alguns minutos pensando, reparei que os 
primeiros números de cada sequência, os que vinham antes do 
hífen, possuíam certo destaque, será que formavam uma 
palavra?  

Lembrei-me de uma brincadeira que fazia com meu avô 
quando era criança, escrevíamos coisas usando apenas 
números, substituíamos cada letra por seu número 
correspondente levando em consideração a ordem alfabética. 
Utilizávamos essa brincadeira para escrever coisas sem que 
meus pais entendessem. Em um pico de nostalgia, recordei-me 
de que havia contado essa história a Klaus em uma carta! 

Imediatamente utilizei a técnica aparentemente tão óbvia 
e obtive uma palavra, ou melhor, um nome: Blair! Esse era o 
nome da namorada de Klaus! Apesar de ser naturalmente 
soviética, morava na mesma cidade que meu amigo, estudava 
para ser uma cientista! Foi deportada de volta para a União 
Soviética assim que Hitler tomou o poder, depois disso, os dois 
passaram a se comunicar apenas por cartas.  
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Só poderia ser isso! Precisava enviar uma carta ao 
endereço de Blair! Tudo fazia sentido agora, durante todo esse 
tempo meu amigo se deslocava em direção ao norte para 
embarcar em um navio até a URSS! 

Minha alegria era tanta que derrubei a xícara de café que 
estava ao meu lado, mas não dei muita importância àquilo, 
tudo que eu precisava agora era descobrir como contatar a 
namorada de meu colega, isso finalmente acabaria! 

Depois de muito procurar, encontrei em um envelope uma 
carta que Klaus havia me enviado, uma carta contendo um 
conto popular russo que Blair havia lhe enviado. Encontrei na 
carta o endereço da moça, percebendo somente agora o quanto 
aquilo tinha sido arriscado da parte dela, agradeci por aquele 
papel não ter caído em mãos erradas. Escrevi rapidamente uma 
carta para Blair me identificando e perguntando a respeito de 
meu amigo, contatei o intermediário e entreguei-lhe a carta, 
pedi-lhe que fosse enviada o mais rápido possível. 

Naquele momento, meu peito se encheu de esperança e 
não pude evitar sorrir. Não dormi nas últimas duas noites, mas 
a causa de minha insônia não era mais angústia, muito menos 
frustração, dessa vez, o que tirava meu sono era a excitação, 
mal podia esperar para trocar cartas com Klaus novamente. 

Apesar de já terem se passado vinte e um dias desde que 
enviei a carta ao endereço de Blair, não desanimei, sentia que 
estava cada vez mais próximo de conversar com meu amigo. 
Esperei pacientemente até que dois dias depois recebi um 
envelope, tentei não me precipitar, mas tinha certeza de que 
era exatamente o que eu aguardava com tanta ansiedade. 

Abri o envelope extremamente feliz e retirei de dentro 
dele uma foto, era uma foto de Klaus, Blair estava ao seu lado 
e os dois usavam gorros de natal, na parte de trás da foto havia 
a mensagem “Feliz Natal!”, seguida pelas assinaturas de meu 
velho amigo e de sua namorada. Não consegui segurar uma 
risada, era dia 24 de dezembro! Esqueci-me completamente 
da data comemorativa em função de toda a confusão pela qual 
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passamos, parecia algo tão absurdo, mas ao mesmo tempo era 
até engraçado. 

Olhei pela janela e vi caírem os primeiros flocos de neve. 
Mal pude acreditar. Mesmo com tudo que aconteceu, 
consegui tudo que eu poderia querer de presente. Meu amigo 
está bem e feliz, e eu tenho a ideia perfeita para uma nova 
história: Feliz Natal! 
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Ano de Glória 
 

Matheus George 
 
 
 

Mil novecentos e oitenta e cinco. Esse foi um ano 
marcante para mim. E como foi...  

Estava no último ano do colégio, o equivalente ao 3° ano 
do ensino médio atualmente. Minha vida escolar foi um tanto 
quanto conturbada. Era um aluno acima da média, muito 
engajado politicamente e, como um bom estudante do Colégio 
Pedro II, protestava em períodos de ditadura militar, que 
àquela altura já estava prestes a cair. Ao menos era o que nós 
esperávamos. 

O ano estava começando. Estávamos de férias, mas nada 
nos impedia de ir à rua demonstrar nossa insatisfação com o 
governo, afinal, não iríamos conseguir nada parados. Tudo que 
queríamos era apenas o direito de poder votar diretamente no 
chefe de Estado do nosso país. Seria pedir demais? Para os 
militares, sim. Por isso toda a mobilização era pouca.  

Dessa forma, assim que soube do grêmio não pensei duas 
vezes e logo me candidatei com a minha chapa. Via ali uma 
oportunidade de mostrar pra todo mundo que tipo de governo 
estava nos reprimindo e incentivar o pessoal a ir pra rua 
protestar contra a ditadura em que vivíamos. 

Não havia nada mais legal do que presidir o grêmio 
estudantil do Colégio. Apesar de ser arriscado na época, 
quando se trata de democracia não há porque medir riscos. 
Ouvia muitos casos de alunos de outras seções que sumiram 
ou foram torturados, mas não podia deixar me abalarem, era 
isso que eles queriam. Além do mais, eu não estava sozinho. 
Integravam o Grêmio: Roberto, Bruno, Lucas, Amanda, Cristina 
e, enfim, Alex (eu). Nós seis, juntos, organizávamos todos os 
protestos, todas as passeatas, todas as paralisações e palestras 
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com um único motivo comum: a redemocratização do Brasil. E 
pelo que tudo indicava, o nosso esforço e o de mais alguns 
milhões de brasileiros estava por funcionar. Apesar de indireta, 
a eleição que estava para ocorrer nesse mês significava muito 
para nós, era simbolicamente o fim da ditadura militar, 
levando em consideração que os dois candidatos pertenciam a 
partidos recém-criados (PMDB e PDS), encerrando a 
hegemonia de MDB x ARENA. Porém, para sacramentar nossa 
vitória, era preciso que Tancredo Neves (PMDB) fosse eleito. 
Diferentemente do outro candidato, Tancredo parecia não 
possuir nenhum vínculo com os militares, juntamente com seu 
partido.  

Como se já não bastasse tudo isso acontecendo no país, 
ainda estava por vir o maior festival até então visto. Estou 
falando do magnífico Rock in Rio, ao qual eu não podia deixar 
de marcar presença. Embora não tivesse idade e nem ingresso 
para ir, prometi a mim mesmo que daria um jeito. 

Chegávamos ao dia 10 de janeiro. Véspera do tão 
esperado e sonhado evento. Pela primeira vez no país, 
recebíamos tantos artistas internacionais de alto patamar, no 
auge de suas carreiras. Seria o Woodstock brasileiro, mas 
muito mais emblemático para nós. O festival teria a 
participação das bandas consagradas como Queen, 
Whitesnake, Scorpions, AC/DC, Iron Maiden, Yes e o Madman, 
Ozzy Osbourne, além de muitas bandas nacionais, e de outros 
ícones do pop como James Taylor, Rod Stewart e George 
Benson. Então, depois de uma semana envolvido com as 
atividades do Grêmio, resolvi dar uma pausa na vida de 
militante e comecei a planejar como conseguiria entrar pelos 
portões do festival. Eu ainda não era maior de idade e estava 
duro, como sempre. A única alternativa seria, portanto, tentar 
pular as grades que cercavam o local do evento. 

Na manhã do dia seguinte, no tão badalado dia 11 de janeiro, 
havia combinado com meus amigos, os outros cinco integrantes 
do Grêmio, de nos encontrarmos em frente ao Colégio, em São 
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Cristóvão. E lá estava eu, às onze horas da manhã daquela 
fantástica sexta-feira, sentado no banco da praça, logo em frente 
ao Colégio. Ali fiquei por mais de uma hora e meia esperando 
aqueles cinco sem-vergonhas furões. Mais tarde descobri que os 
pais de todos os proibiram de sair de casa para irem ao show, 
alegando que aquilo não era lugar para jovens direitos. Disseram 
que aquele maldito ambiente estaria infestado de maconheiros e 
gente da pior espécie. Salvo algumas situações, minha mãe era 
muito liberal. Sempre me apoiou nos meus projetos do Grêmio e 
sabia do quanto eu amava ser ativista, ela entendia o meu lado e 
tinha em mente que eu só queria fazer do mundo um lugar 
melhor, começando pelo meu país. Acho que na minha idade ela 
devia ser uma bela de uma hiponga e por isso entendia o meu 
lado. Porém, nesse dia, para minha infelicidade, eu também havia 
sido proibido de sair de casa. Minha mãe não me disse 
exatamente o motivo, lembro dela ter dito que coisas ruins 
acontecem nesses lugares e eu, sabiamente, acatei dizendo que 
ficaria por ali mesmo, e não iria para muito longe do Méier, onde 
morávamos. Menti. Nunca fui do tipo mentiroso, ainda mais com 
a minha mãe. Sempre prezei pela honestidade, mas dessa vez tive 
que fazer isso.  

Depois de ficar esperando por eles até meio dia e 
quarenta e cinco, decidi ir à Barra por minha conta e peguei 
um táxi de São Cristóvão ao Riocentro, que ficava mais ou 
menos no lugar onde haveria o legendário evento. Chegando 
lá, tive alguns probleminhas. Digamos que o preço da corrida 
ficou inviável, e acabei por dar um calote no motorista, tendo 
que saltar do carro e sair correndo como nunca antes. Não me 
orgulho disso. Enquanto corria, observei o ambiente e fiquei 
bastante surpreso. Nunca havia pisado na zona oeste antes, foi 
um choque de realidade. Confesso que estava meio perdido e 
inseguro. Não fazia ideia de onde andava. Após caminhar 
alguns metros, avistei um grupo de metaleiros que parecia 
querer chegar ao mesmo lugar que eu. Com um pouco de 
insegurança, mas muito educado e social, cheguei na turma e 
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perguntei onde era a entrada para o Rock in Rio e eles, 
surpreendentemente, foram bastante inclusivos me 
chamando para segui-los até lá. Sem muita opção e numa 
situação um pouco sem jeito, disse – com certeza!  

E lá fomos nós! Assim que começamos a caminhar juntos, 
muito amigavelmente, um deles perguntou o meu nome, 
como de praxe, e eu um pouco mais solto, respondi – Alex. E o 
seu? – Fernando – disse ele. Logo em seguida me ofereceu um 
cigarro, que rapidamente foi recusado por mim. Me apresentei 
aos outros e fomos batendo um longo papo até a chegada. Os 
outros dois se chamavam Luiz e Carlos, mais tarde descobri 
que eram irmãos. Tentei evitar ao máximo o assunto política 
para esquecer um pouco a eleição de terça, que se aproximava. 
Os três tinham um estúdio de tattoo e tiveram uma banda. 
Beiravam a faixa dos trinta e mostravam bastante imponência. 
Chegando lá, soube que eles também não haviam comprado 
os ingressos, mas, ao contrário de mim, tinham um plano. 

 – Parece que chegamos! Você vem com a gente, Alex? – 
disse Fernando. Novamente fiquei sem muita escolha e acabei 
por seguir os metaleiros, mais uma vez. Eles me contaram que 
o plano para conseguir entrar era esperar o início da primeira 
atração, o show do grande Ney Matogrosso. Assim, os olhos do 
pessoal lá de dentro se voltariam para a apresentação e, com 
sorte, conseguiríamos passar pelos portões. Com essa ideia 
nós contornamos o local lentamente, a fim de passar o tempo. 
Depois de ficar um pouco ansioso e estressado, não respondi 
por mim: aceitei a generosa oferta de Carlos e dei um trago no 
cigarro. Foi algo muito novo para mim, mas acabei gostando. 
Mais tarde isso se tornaria um dos meus vícios mais chatos.  

Com mais algumas horas de conversa e fumo liberado, 
enfim achamos a hora certa para tentar a sorte e entrar na área 
mais feliz e animada da noite. Avistamos uma brecha e, com 
muita agilidade, esperteza e trabalho em equipe, pulamos 
dentro do mágico terreno descampado com pouquíssima 
grama, que viraria o palco de inúmeras emoções e dias 
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memoráveis. Não conseguia acreditar que numa mesma noite 
veria Whitesnake, Iron Maiden e Queen. Um sonho para 
qualquer brasileiro que curtia boa música.  

Nós chegamos no fim do show de Pepeu Gomes e Baby 
Consuelo, para a felicidade dos meus amigos metaleiros, que 
demonstraram sua pura infelicidade ao ter de assistir ao fim do 
show do casal. Logo depois entraria a banda estrangeira 
Whitesnake, que, como todas as outras, pisaria pela primeira 
vez em solo brasileiro para fazer um show. No intervalo entre 
o show dos brasileiros e da banda britânica resolvi gastar o 
pouco de dinheiro que havia levado na carteira para comprar 
um refrigerante. Estava morrendo de sede. Tinham sido horas 
na ativa, desde São Cristóvão. Enfrentei uma boa fila. Quando 
estava perto de, enfim, chegar ao balcão, senti uma vontade 
incontrolável de ir ao banheiro. Pensei em aguentar. Só havia 
cinco pessoas na minha frente, mas logo vi que não seria 
possível. Tive que largar minha vantajosa posição e fui direto 
procurar onde seria a fila do banheiro, que para minha 
infelicidade, estava quilométrica. Não havia outra escolha 
senão encontrar um matinho, num lugar mais afastado. Passei 
alguns minutos procurando o que seria para mim, naquela 
ocasião, quase um oásis, e, finalmente, encontrei um lugar 
propício para “tirar a água do joelho”, atrás de um carro de 
ambulância, o famoso SAMU, como conhecemos hoje em dia.  

 Demorei um certo tempo e, na volta, para meu delírio, o 
show ainda não havia começado. Eu ainda estava com sede e 
precisava daquele refrigerante. Caminhando por aquele 
imenso e histórico terreno repleto de fãs enlouquecidos, foi 
um pouco difícil encontrar novamente aquela barraca onde 
sofri na imensa fila do refri. Às vezes tinha a impressão de que 
dava voltas no mesmo lugar. Nunca tinha visto algo parecido. 
Nem mesmo nas passeatas e protestos que fui eram daquela 
maneira. Foram cerca de 270 mil pessoas presentes no, então, 
primeiro dia de Rock in Rio. Saudades... 
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Depois de muito dar voltas naquela área descampada, 
reencontrei a minha fonte de bebida, desta vez com uma fila um 
pouco menor. Ao mesmo tempo que eu estava indo em direção 
ao último lugar da fila, uma jovem menina também se 
aproximava de mim a fim de tomar minha posição, não por 
maldade. Acho que ela não havia me visto. Fomos nos 
aproximando do último lugar da fila até que nos esbarramos 
acidentalmente e pude olhar aquela linda moça diretamente em 
seus lindos olhos que me faziam imaginar os céus mais azuis. Seu 
cabelo, um pouco diferenciado, era escuro com algumas mechas 
roxas. Após o incidente, soltamos simultaneamente aquele 
“desculpa” padrão. Ela deu um sorriso que me fez sentir em um 
lugar especial onde tudo parecia ser doce e límpido. Chegou a vez 
dela e, por mais que eu estivesse sedento, não queria que ela 
saísse nunca dali. Poder vê-la de costas já era uma enorme 
satisfação para mim, sua presença me fazia bem. Com o precioso 
refrigerante comprado, a linda moça das mechas roxas estava por 
sair e seria então minha vez, mas por ironia do destino ou, 
simplesmente sorte, nos esbarramos novamente. Desta vez o 
resultado foi um pouco mais trágico. Deixei-a encharcada de 
Coca-Cola. Prontamente, comecei a me desculpar 
desesperadamente. 

 – Me perdoe! Puxa vida, eu sou um perfeito idiota 
mesmo! Eu pago! Eu insisto! – Lá iriam meus últimos dez 
cruzeiros. Com o copo de refrigerante na mão, dei-o a ela 
então e, mais uma vez, perguntei se estava tudo bem. Com um 
tom de preocupação. 

 – Tá tudo bem? Me desculpe! – Para meu conforto, a 
moça não pareceu estar zangada e, surpreendentemente, me 
fez uma generosa oferta.  

– Não esquenta! Acontece! Vamos curtir que essa noite é 
uma só! Ah, quer um gole? – sem pensar muito, logo aceitei e 
dei um daqueles golaços de se ouvir e se assustar. Ao terminar 
de beber, percebi que ultrapassei um pouco o limite do bom 
senso e acabei por beber demais. O copo estava quase vazio. 
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Um pouco sem graça, fui sincero e comentei essa situação 
inusitada.  

– Ih, acho que exagerei... Desculpa, estava realmente com 
muita sede. Você não sabe da viagem que foi pra chegar até 
aqui. Estou quase o dia inteiro sem beber um gole sequer 
d’água. Não que isso justifique meu ato desonroso contra sua 
bebida – disse. Ela riu, e logo respondeu: 

- Que nada! Na real, não vim comprar para mim 
exatamente. Quando disse que iria ao banheiro, meus amigos 
me pediram para aproveitar e trazer um refrigerante. Não sei 
se era um pretexto para ficarem mais tempo sozinhos. Vem 
comigo. Vou te apresentar! – A propósito, qual é seu nome? – 
Completou a jovem.  

– Alex! – eu disse. E, com muito entusiasmo, estendi a 
mão para ela, que também disse seu nome.  

– Kayla, prazer! – e segurou minha mão, me guiando para 
o local onde supostamente estariam seus amigos.  

Enquanto estávamos à procura deles, eu só conseguia 
olhar para a linda menina que segurava minha mão com toda 
a delicadeza do mundo, e me guiava com sua blusa preta e saia 
xadrez vermelha, seguida de um emblemático All-Star azul. Eu 
estava completamente perdido. Primeiramente, por estar em 
meio a uma multidão que ansiava pelo som pesado, mas 
romântico, do WhiteSnake e, “segundamente”, por estar de 
mãos dadas com a menina que eu, naquele momento, queria 
que fosse a minha mulher para o resto de minha vida. Depois 
de andarmos um bocado, misteriosamente, ela havia chegado 
aos seus amigos, que estavam em uma posição até que um 
tanto quanto vantajosa para assistir ao show. Quando 
chegamos lá, vi aquele casal sentado numa canga aos 
“amassos” e fiquei um pouco constrangido, eu admito. Kayla 
chegou com o copo, já muito íntima, e foi me apresentando 
para seus amigos. “Prazer, sou Juliano e essa é minha 
namorada, Anita”, disse o rapaz. Nos cumprimentamos com 
um forte aperto de mão e posteriormente, dei dois beijos no 
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rosto de Anita. Juliano era um cara forte, parecia bem atlético. 
Era alto, moreno e bem sociável, fazia um belo casal com Anita, 
uma mulher muito bonita, loira e de olhos azuis. Estava um 
pouco sem graça naquele momento, não sabia muito bem 
como agir. Os três já eram bem íntimos, e eu ali, recém 
conhecido da Kayla. As posições das minhas mãos me 
deixavam aflito, não conseguia achar o jeito ideal para deixá-
las em um lugar que me desse conforto e ao mesmo tempo 
uma boa postura... Grr... 

Alguns minutos de timidez extrema de minha parte se 
passaram. Nesse tempo, Kayla e seus amigos embarcaram em 
altos papos. Eles estavam realmente entusiasmados com o 
momento. Não que eu não estivesse, mas o fato de ter ido 
sozinho e estar ali no meio de recém conhecidos naquele 
festival gigantesco me deixava meio tenso. Além do mais, 
estava diante de uma paixãozinha que acabara de desabrochar 
em mim por Kayla. Isso explicava muita coisa. Por fim, 
começamos a ouvir um som vindo do palco. Era a vez do 
Whitesnake entrar. Apesar de o público brasileiro, em geral, 
não conhecer muito a banda, naquele ano o assédio foi grande. 
Era um grupo gringo pisando nos solos brasileiros, o que, por 
si só, já era incrível. Com o início do show, fui ficando mais 
relaxado. Ao meu lado, podia ver meus novos amigos super 
entretidos e acabei entrando no clima. As três primeiras 
músicas, embora fossem ótimas, não eram tão conhecidas 
pelo público. A plateia começou a embrasar na quarta música. 
“Love ain’t no stranger”, esse era o hit. Quando começaram a 
soar os riffs das guitarras todos nós fomos à loucura. Dava a 
impressão de que éramos amigos de décadas. Perdi o medo e 
arrisquei alguns contatos físicos com Kayla, o que há pouco 
tempo seria inimaginável. Ela parecia gostar, parecia estar 
feliz. Todos pareciam estar felizes.  

Seguido desta clássica, veio mais uma bomba: “Crying in 
the rain”, um dos medalhões da banda. Estavam arrebentando. 
Àquela altura, estavam exercendo bem o papel de 
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intermediários e passagem para o Iron Maiden. Kayla e eu 
estávamos numa química só, talvez eu estivesse sendo 
influenciado por Juliano e Anita, que poderiam facilmente ser 
escolhidos como o casal do festival naquele dia. Que paixão!  

Com a música chegando ao fim, o clima do público foi 
esfriando. As canções que vieram a seguir não eram tão 
aclamadas pela plateia. Até batemos um papo durante o show 
enquanto apreciávamos o bom som ambiente do Rock pesado do 
WhiteSnake, que mesmo sem ser muito popular, era 
inegavelmente excepcional. A importância para nós, brasileiros, 
de podermos ver um grupo daquele nível tocar a metros da gente 
era imensa. Papo indo e vindo, ao todo, falávamos sobre o estilo 
exótico dos integrantes da banda, e como isso se transformaria 
com o tempo. Qual seria a tendência rockeira nos próximos anos. 
Parece que já sabíamos que o estilo anos 80 não duraria para 
sempre, e que mais tarde ficaríamos um pouco envergonhados 
do que já foi moda um dia. Kayla era a mais entretida no show, e 
eu, o mais entretido nela. Observava com atenção aqueles lindos 
olhinhos se movendo para acompanhar David Coverdale correr e 
cantar no palco. 

Com mais ou menos uma hora de duração, encerrou-se a 
apresentação da primeira banda estrangeira do festival e do 
dia. O setlist teve dez músicas e deu para agitar os rockeiros e 
demais pessoas que estavam à espera do Iron Maiden. É 
importante ressaltar que, inicialmente, a banda que estava 
prevista para se apresentar naquele momento não era o 
Whitesnake, e sim, o Def Leppard, que não pôde comparecer 
aos solos brasileiros, devido a um acidente com o baterista. 

Show encerrado e barriga vazia, estávamos precisando 
comer alguma coisa no intervalo para o Iron Maiden. Não 
sabíamos como era o histórico de pontualidade da banda. A 
única coisa que tínhamos em mente era de que não podíamos 
perder o início do show por nada. Deu pra ver que Kayla era 
uma exímia fã da banda. Assim que o Whitesnake saiu do palco 
e apagaram-se as luzes, ela já dava indício de que 
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necessitávamos ir rapidamente pegar alguma coisa para comer 
e procurar um lugar vantajoso e, de preferência, o mais perto 
possível do palco.  

Fomos então correndo para o Bob’s, um sucesso dos anos 
80 que não podia faltar na cidade do rock. A fila era imensa e 
era certo de que não daria tempo para comprar nada antes de 
soar os primeiros riffs de guitarra de Dave Murray e Adrian 
Smith, o que seria um tremendo desespero para Kayla. Isso era 
algo que eu não queria ver acontecer de jeito nenhum. Vê-la 
triste e infeliz seria pior do que se o regime militar se 
prolongasse por mais um ano para mim. Àquela altura, já 
estava realmente me encantando por ela, faria qualquer coisa 
para tirar um sorriso de seu rosto. Assim sendo, resolvi me 
arriscar. Estava com uma ideia um pouco suja na cabeça. 
Queria arrumar algum jeito de furar a fila, mas ao mesmo 
tempo, sabia que arranjar confusão seria de extrema 
ignorância. Desta forma, nós quatro começamos a observar o 
local, à procura de alguma brecha ou oportunidade de 
conseguir fazer o pedido, quando percebemos que havia 
alguns sanduíches intactos nas mesas. Restos de pão bem 
conservados e últimos goles de milk-shakes de Ovomaltine que 
faziam a diferença. Sem nos preocupar muito com a moral ou 
com o orgulho, não hesitamos em catar tudo de comida que 
víamos pela frente e depois saborear. Goles de milk-shakes 
nunca foram tão valorizados por nós.  

Que história! Ao final da façanha vergonhosa, minha boca 
e a de Kayla estavam sujas do que parecia ser uma mistura de 
shake e maionese. Esse foi o momento lindo em que nós dois 
limpamos o outro e que caberia um beijo para selar com ouro 
a história. Mas essa última parte não aconteceu.  

De barriga cheia e, de certa forma, satisfeitos, eu, Kayla, 
Anita e Juliano voltávamos para o palco quando, de repente, 
vimos uma algazarra generalizada em volta de alguma coisa ou 
alguém. Havia um círculo de pessoas formado em volta, o que 
impossibilitava nossa visão do que estava acontecendo ali no 
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meio. Curiosos, como de praxe, nos aproximamos do pessoal a 
fim de entender o que estava levando a galera a se organizar e 
comportar-se daquela forma. Ao chegarmos lá, vimos gente 
molhada pulando de frio e um furdúncio só. Era o histórico e 
emblemático chafariz do Rock in Rio.  

Conseguimos pegar o exato momento em que dois homens 
que também estavam se divertindo com a “atração” foram 
entrevistados por uma repórter da Globo. Mais tarde, essa 
entrevista poderia ser vista por qualquer um na internet. Que 
nostalgia! Aquela felicidade estampada no rosto do homem e a 
sua sensação de prazer e gratidão por estar ali naquele dia, até 
hoje me emocionam quando revejo essa entrevista.  

Assim que a repórter, um pouco sem graça com a atitude 
dos rapazes, encerrou as perguntas, nós, bem empolgados 
com a ideia do chafariz, entramos na onda e vivenciamos um 
momento mágico em nossas vidas. Mesmo após mais de trinta 
anos terem se passado, consigo me lembrar perfeitamente, em 
“slow motion”, de nós, brincando e nos divertindo loucamente 
dentro daqueles jatos de água. Essa é uma das imagens que 
definem minha juventude. Ah, o espírito jovem! Nós fizemos 
de tudo ali. Jogamos água uns nos outros, escorregamos no chão. 
Foi, definitivamente, um momento de pura descontração e 
alegria. Aquele chafariz devia ser tombado.  

Depois da gente, uma galera também perdeu a vergonha 
e se rendeu à “refrescância” do chafariz. Aquela sexta-feira foi 
um dia bem quente. Onze de janeiro, o ápice do verão carioca, 
sem levar em consideração o aglomerado de pessoas que 
estavam no festival. Eram milhares de seres humanos, 
juntinhos e bem elétricos, ansiando pelo Iron Maiden.  

Pós banho, estávamos bem encharcados e só nos restava 
uma coisa, arranjar um ótimo local para acompanhar o show 
mais metal da noite. Com muita pressa, fomos nos enfiando no 
meio da multidão, um pouco mal-educados, talvez, mas essa é 
a lei da selva.  



38 

Kayla estava mais empolgada do que nunca. Comandava o 
grupo. Nos guiava enquanto me dava a mão e eu, 
consequentemente, dava mão a Anita, que guiava seu 
namorado. Ao tempo que deixava aquela guria me levar, 
pensava: Que dia intenso... De um programa que, inicialmente, 
seria com os amigos de anos, acabei vindo sozinho para um 
festival de proporções de outro planeta. Entrei 
clandestinamente com a ajuda de um grupo de metaleiros 
estranhos e, aqui dentro, fiz amizade com outro grupo. Além 
disso, já estava muito a fim da garota em quem eu havia 
derrubado refrigerante horas atrás. Tem coisas que só o Rock in 
Rio faz acontecer. 

Enfim, lugar ideal alcançado e o momento reflexivo, 
terminado. Voltei à realidade e comecei a pensar no início do 
show novamente. Dei uma olhada em volta e pude ver os 
rostos do público. Todos pareciam animados e ansiosos. A 
começar por Kayla e seus amigos, agora meus também. Após 
alguns minutos, que pareciam durar o dobro do que realmente 
duraram, ouvimos sons que vinham diretamente do palco. 
Seria a banda entrando? A galera foi à loucura. Kayla deu um 
doce berro, que quase estourou com louvor e prazer meu 
tímpano. Não liguei. Era o Iron Maiden, era a Kayla. Meu 
coração batia a mil por hora. Os amplificadores soavam como 
se estivessem enfiados dentro de meus ouvidos. Demorou 
para a ficha cair. Eu estava vendo Bruce Dickinson entrar no 
palco, na minha frente e com meus próprios olhos. Todos 
estavam ensandecidos. Kayla encaixou nos meus braços e só 
admirava aquele momento, que sem dúvida, ficaria marcado 
em suas mais antigas e importantes lembranças.  

Mesmo com o palco ainda não iluminado, dava para sentir 
que eram eles vindo, pela energia e pelo som dos 
amplificadores, que já soavam fortes e potentes. Em sincronia 
com o grito da plateia, eis que a banda mais perigosa do 
momento entrava no palco. Sem delongas, o Iron Maiden 
começava sua histórica apresentação com “Aces High”. Não 
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era um dos maiores hits da banda, mas a galera não estava 
nem aí, todos pulavam como loucos. Cada integrante exercia 
muito bem sua função. Não pude deixar de notar a extensa 
bateria de Nicko McBrian, cheia de adendos e acessórios, 
impressionante. Outro, que é claro, não podia deixar de 
comentar era Bruce. Estava realmente muito diferente de hoje 
em dia, com um visual bem mais típico da época, os cabelos 
longos e claros eram sua marca. Ele usava uma roupa um tanto 
quanto diferenciada, assim como seu estilo em geral. Bruce, 
como o Iron, era incomparável.  

Com o fim de “Aces High”, eles já emendaram na 
empolgante “2 minutes to midnight”, causando o delírio da 
galera. Quem olhasse poderia facilmente acreditar que Kayla 
estivesse sob efeito de entorpecentes. Eu estava realmente 
preocupado. “Como ela ainda aguentaria o resto do show e 
mais o Queen?”, eu pensei. Só estávamos na segunda música 
e ela, como muitos a nossa volta, batiam a cabeça 
alucinadamente. Eu, particularmente, curtia muito essa 
música, e resolvi apenas apreciar sua execução, sem interagir 
muito como todos estavam fazendo. Aquelas notas que Bruce 
alcançava, com todo aquele falsete e às vezes acompanhado 
de drive me deixavam de queixo caído. Como eu queria ser 
aquele cara! Está certo que seu gosto pra se vestir não me 
agradava muito. Eu nunca usaria aquelas correntes presas 
numa calça tão justa na região das nádegas. Enfim, fazia parte 
do show. Em sequência, a clássica “The Trooper” incendiava os 
milhares de brasileiros, então presentes na Cidade do Rock. 
Nessa não tinha como não se deixar contagiar. Um hino. Ainda 
mais com ele falando com a gente antes da introdução, 
soltando chavões hoje em dia mais que batidos em festivais, 
como “Brazil”, “Rio de Janeiro” e “Rock in Rio”. Nós amamos. 

Daí para frente era só “pedrada”. Cansei tanto que só 
pensava em tomar outro banho no chafariz ao final do show. 
Nenhum de nós trocou uma palavra durante a apresentação. 
Foram uma hora e meia de puro foco e animação entre nós. 
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Até mesmo eu, com toda a paixonite por Kayla, mal desviei o 
olhar do palco para admirar toda a sua beleza e charme. 
Apenas algumas vezes. Somente após o encerramento, com 
“Sanctuary”, nos olhamos, ainda meio elétricos e surpresos 
com todo aquele sentimento novo, que despertava em nosso 
peito, de assistir a um show de metal. Uma sensação incrível.  

Os finais de show eram sempre tumultuados, gente se 
empurrando, brigando e reclamando. Mas também sempre 
havia as resenhas dos amigos sobre a performance da banda 
que, no caso, estava impecável. Desta vez, o número de 
pessoas que saíram de seus lugares para ir a diferentes 
destinos como banheiro, Bob’s e chafariz foi menor. Ninguém 
queria perder suas respectivas posições para o então show 
mais marcante da noite, que ficaria lembrado como o símbolo 
daquele festival.  

Olhando para a cara dos meus mais novos amigos, eu 
parecia ser o mais animado para a banda que viria agora para 
encerrar a noite. Não que eles estivessem desanimados ou 
algo do tipo, acho que eu só era o menos cansado mesmo. 
Kayla que o diga. A menina estava o suor em pessoa. Assim 
mesmo, não hesitaria em dar um abraço apertado naquele 
poço de fofura naquele momento.  

- Bicho, que show, cara! – disse Juliano. 
- A gente vendo ficou ainda mais especial... – completou 

Anita. 
 Eles continuariam juntos por mais trinta anos. Um grande 

casal, realmente. Diante dos comentários deles, também deixei 
minha opinião sobre o que havia acabado de contemplar: 

- Simplesmente, incrível! Eu não fazia ideia que ele tinha 
essa potência vocal assim ao vivo. Impecável! 

- Foi ainda melhor com a companhia de vocês! – afirmou 
a sempre amorosa Kayla, e deu um beijo no rosto de todos nós. 
Tive uma paranoica (ou não) impressão de que na minha vez 
foi minuciosamente mais perto da boca, um pouco mais 
demorado. Ai, como é ruim estar cego de paixão e não 
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conseguir ver as coisas racionalmente. Tudo parece ter um 
significado a mais, um duplo sentido, um sinal. 

Embora eu estivesse muito ansioso para o show do 
Queen, que começaria dentro de alguns médios instantes, 
minha vontade de ir ao banheiro era maior e precisei 
comunicar a meus companheiros e a Kayla que precisava 
urgentemente “tirar a água do joelho”. A única preocupação, 
e das grandes, era como eu os acharia na volta. Juliano teve a 
brilhante ideia de ficar com a canga do Flamengo que havia 
trazido estendida para o alto com as mãos a segurando. Assim, 
se eu gravasse mais ou menos a área em que eles estavam, 
poderia procurar pela salvadora canga. E lá fui eu, rezando 
para que não houvesse filas como da última vez, quando tinha 
encontrado Kayla. 

Por mais surpreendente que fosse, as filas estavam bem 
mais curtas. Foi só esperar um pouquinho, aguentar a 
ansiedade e o medo do show começar. Não podia nem 
imaginar em perder a entrada, sempre triunfal, de um dos 
maiores ícones da música, Freddie Mercury. Após cinco longos 
minutos de fila, consegui aliviar o peso de alguns litros de 
urina. “Como não suei o suficiente para excretar toda essa 
urina?”, pensei. Eu estava completamente encharcado de 
suor. Que loucura. 

 Na volta para reencontrar meus amigos, senti que havia 
me perdido e resolvi parar no chafariz novamente, a fim de 
tentar reconstruir, imaginariamente, o trajeto que fizemos 
quando tomamos banho ali e depois, fomos para o lugar onde, 
agora, estariam meus companheiros. Aproveitei para tomar 
uma ligeira ducha, de leve, com a finalidade de refrescar minha 
cabeça para enfrentar um longo processo de busca incessante 
por eles. Estava ficando bem nervoso. Faltava pouco tempo 
para o início do show e não fazia ideia de como encontrá-los. 
Era impossível achar a bendita canga do flamengo no meio 
daquela multidão. Costurei todos os cordões de grupos que via 
pela frente. Esbarrava em tudo quanto era pessoa que obstruía 
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meu caminho, mas tinha a impressão de que na medida em 
que andava em busca deles, mais distante ficava de meus 
amigos. Já estava me conformando que nunca mais os veria 
novamente, e teria de assistir ao show sozinho. Não haveria 
como depois, ao chegar, achá-los no Facebook através de seus 
respectivos nomes. Eram outros tempos. Sem o número de 
telefone (fixo) deles e seus endereços, jamais os reencontraria. 

Àquela altura, a aflição já tomava conta de mim por 
inteiro, estava decidido a procurar um outro lugar para ficar e 
assistir ao show sozinho, com a culpa de ter deixado escapar 
uma possível grande amizade e, quem sabe, um grande amor. 
A hora só passava e eu me cansava.  

Uma terrível sensação de fracasso e impotência por não 
conseguir achá-los me levou a, enfim, desistir e me conformar 
com as circunstâncias. Acabei por me perder numa distância 
média do palco, e resolvi ali ficar então. Todos ao meu redor já 
aguardavam, impacientemente, pela entrada do Queen. Eu fiz 
o mesmo.  

Estava desolado e divido. Não conseguia ficar totalmente 
feliz e animado, pois a cada piscada lembrava deles e da minha 
atual situação. Ao mesmo tempo, sabia que seria injusto, 
errado e ingratidão de minha parte não aproveitar aquele 
momento único. Apesar de tudo, só tinha boas lembranças do 
dia até então. Sendo assim, tentei esquecer deles e focar no 
palco, no momento lendário que eu estaria prestes a 
presenciar. Todo o público estava bastante inquieto. Eu só 
pensava em como meus amiguinhos estariam reagindo agora, 
nesta circunstância de ansiosa espera.  

Após alguns minutos de aguardo, parecia que enfim, 
Freddie e sua turma estavam para entrar no palco e fazer a 
alegria da galera. Dava pra sentir. Embora aquele momento 
fosse único e especial, minha cabeça ainda estava neles. Sabia 
que seria um pouco deprimente assistir ao show sozinho, 
depois de ter visto os dois últimos do dia na companhia deles. 
E o pior, por um vacilo meu. Mas essa era a hora de esquecer 
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de tudo e extravasar minhas mágoas no esplêndido show que 
estaria para começar, e foi isso que tentei fazer. 

O delírio da plateia me contagiou um pouco. Era o Queen 
na minha frente. Não tinha como não me animar. E assim foi... 

Quando vi Freddie e sua turma do Queen entrarem no 
palco, rapidamente esqueci dos acontecimentos recentes e me 
joguei na música. Ele, como sempre, “esplendoroso”, entrou 
com muita energia e vontade de fazer história. Seu visual, pra 
lá de extravagante, já nos impressionava. Uma jaqueta branca, 
estampada com um raio preto, de calça apertada da mesma 
cor. Genial! De certo, o que mais tinha presença. Obviamente, 
os outros membros não decepcionaram em suas funções. 
Brian May era um arraso com sua guitarra.  

Eles começaram com “Tear it up”. Uma música não tão 
popular, de fato, mas que fez a galera pular. Já dava pra sentir 
toda a potência vocal da lenda Freddie. A primeira canção que 
era realmente familiar aos ouvidos brasileiros foi a terceira, 
“Under Pressure”. Lindo de se ver. Depois foram muitas 
músicas incríveis, que apesar de serem desconhecidas aos 
meus ouvidos, me agradaram absurdamente. Por um certo 
tempo, havia esquecido de tudo, e todos os problemas. Apenas 
sentia aquele momento mágico acontecer. 

Após a décima terceira música, eles deram uma pequena 
pausa, alguns minutinhos somente. O suficiente para me 
matar de ansiedade e me fazer ficar perguntando: que bomba 
vem agora?  

Foi quando todos nós começamos a ouvir as cordas do 
violão de Brian May. Me parecia ser uma música acústica 
então. Em sequência, me deu um estalo. “Love of my life”, 
pensei. A cada novo som que vinha do violão de Brian, mais 
certeza tinha. Eu parecia pressentir o momento que viria. E 
assim foi.  

Freddie iniciava os primeiros versos da música, quando fui 
trombado por alguém pelas costas e quase caí no chão. 
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Quando me deparo, estou sendo abraçado como nunca antes. 
Era Kayla.  

- Meu Deus! Não acredito que consegui te achar! Me 
separei deles pra te procurar. Passei o show inteiro, 
praticamente, tentando te achar. 

Eu estava incrédulo, não sabia como reagir. Fiz uma cara 
meio abobada e então, simplesmente, a abracei forte. E 
inspirado com a trilha sonora daquele instante, a beijei. Sem 
pensar muito. Uma experiência memorável. Tudo isso com 
“Love of my Life” sendo executada ao vivo, a alguns metros de 
mim. Sem falar no canto à capella incrível da plateia, que ficou 
eternizado como um dos momentos mais marcantes da 
história da música. Foram milhares de pessoas, cantando em 
sincronia, todas juntas. Uma emoção enorme, que até hoje me 
arrepia de lembrar. 

- Pensei que nunca mais fosse te encontrar! Já havia 
desistido – eu disse.  

Ela me respondeu com um lindo sorriso e nos beijamos 
mais uma vez. Mas que cena perfeita! 

Assim então, assistiríamos o resto do show. Juntinhos e 
felizes. Quando eles tocaram “Crazy Little Thing Called Love” o 
céu era o limite para nossa vontade de dançar sem parar. Para 
nosso êxtase, eles emendaram quatro hits seguidos. Os vinte 
minutos mais elétricos de toda a minha vida até então. Em “I 
Want To Break Free”, Freddie quebrou o tabu. Em outras 
palavras, “Lacrou”, como dizem hoje em dia, ao subir ao palco 
vestido de mulher. Aquela atitude despertou algumas vaias do 
público, que em geral, se divertiu com a ocasião.  

Seguido de um belíssimo cover do majestoso Elvis Presley, 
“We Will Rock You” fez jus ao nome que leva e, literalmente, 
tremeu a Cidade do Rock. Alucinante. “We Are The 
Champions” foi a próxima. Que voz!  

Por fim, terminaram com “God Save The Queen”. Uma 
parte de mim estava radiante por ter presenciado aquele 
evento histórico, ao mesmo tempo que outra já estava 
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nostálgica por ter chegado ao fim. Embora o Rock in Rio só 
estivesse começando, era o primeiro dia de dez e eu ainda 
tinha muitos planos de voltar, mas desta vez, acompanhado. 

Assim que as luzes do palco se apagaram e tivemos 
certeza de que a noite de Rock in Rio tinha chegado ao fim, não 
hesitamos em dar mais um beijinho. No caminho para a saída, 
no meio do tumulto de fim de show, batemos altos papos 
sobre o dia, refizemos toda a trajetória do dia. O começo foi 
bem diferente para cada um. Enquanto eu passei por 
pequenas aventuras, típicas de um clandestino, Kayla teve 
mais facilidade em seu ingresso ao festival. Relembramos 
como nos conhecemos e ficamos abismados como tudo pôde 
ter acontecido em um só dia. Foi muito intenso. No final das 
contas, até que deu pra nos conhecermos mais durante o 
caminho para a saída. 

Do lado de fora, enfim, tendo passado do portão, lembrei 
a ela de seus amigos, e de certa forma, também meus, Juliano 
e Anita. Ela me disse que eles deviam ter partido. Pelo que 
disse, ainda iriam a dois dias, dos nove que haviam pela frente. 
Fiquei sabendo, então, que eles estudavam na mesma 
faculdade, na gloriosa UERJ. Os três estavam cursando 
biologia. Kayla já tinha seus dezoito anos. Era maior de idade e 
já dirigia. Assim que contou esta informação, perguntou como 
eu iria voltar para casa. Ao saber do meu indefinido rumo, 
gentilmente, me ofereceu uma carona até a zona norte, onde 
também morava. Sem pensar duas vezes, aceitei a generosa 
oferta e agradeci pela enorme gentileza. 

Tivemos que andar um pouco até o que parecia ser uma 
estrada e, enfim, entramos no carro dela. Um charmoso Opala, 
marrom e bem novo. Provavelmente de seu pai. Ao longo do 
caminho, conversamos sobre diversos assuntos. De assuntos 
derivados dos shows daquele dia até política e faculdade. Ela 
estava em seu primeiro período, e eu, como um futuro 
universitário, não hesitei em perguntar muito sobre a vida 
universitária.  
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Estávamos já no final da Grajaú-Jacarepaguá quando 
expliquei em qual parte do Méier morava. Ela não morava 
muito longe. Sua casa ficava no Riachuelo, perto de uma 
famosa celográfica (espécie de fábrica de papéis, guardanapos 
e alguns outros artigos plásticos) da região. Sendo assim, não 
se importou em me levar até em casa.  

Por fim, havíamos chegado na tão conhecida Dias da Cruz, 
no Méier. Minha rua fazia esquina com ela e, para facilitar para 
Kayla, pedi para que me deixasse perto das inúmeras lojas que 
ali ficavam. Com o carro parado, ainda conversamos um 
bocado e, não vou negar, demos alguns beijinhos. Quando ia 
saltando do carro, lembramos juntos: 

- Ah, espera! Seu telefone!  
Então, ela me deu um papelzinho com seu número e 

endereço anotados e, com um pouco de melancolia, nos 
despedimos. 

 - Me liga amanhã! – disse ela. 
 Foi uma noite e tanto. Demorou para digerir tudo que 

havia acontecido naquelas, aproximadamente, doze horas.  
Cheguei em casa com tudo já apagado. Fui ao quarto da 

minha mãe para me certificar de que estava dormindo. 
Estranhei, pois ela realmente estava. Já havia me conformado 
com a ideia de encontrá-la me esperando, com ódio e 
espumando, por eu ter feito o que fiz durante todo o dia sem 
a sua autorização.  

Enfim tirei a roupa, um pouco suja de lama, e deitei na 
cama. Estava muito cansado para realizar atividades higiênicas. 
Teria um grande dia pela frente amanhã. Não seria nada fácil 
contar tudo que vivi e passei neste tão memorável dia onze de 
janeiro de oitenta e cinco para meus amigos, no dia seguinte. 
Muito menos fácil contar para minha mãe, ao acordar, e me 
questionar por onde andei durante todo o dia.  

Realmente, há coisas que só acontecem no Rock in Rio. 
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Facetas da Modernidade 
 

Emanuele Cerqueira dos Santos 
 
 
 

Em 1891, uma mulher embarcava no grande navio que a 
levaria para terras promissoras, o novo mundo. Olhava pela 
janela sua grande morada partindo, com os olhos 
lacrimejando, seus sentimentos se misturavam. Sensações 
melancólicas e esperançosas confundiam seus pensamentos. 
Esperava que a árdua jornada valesse a pena, que não 
abandonara tudo à toa. Era uma moça de fato racional, 
aprendera desde cedo a analisar condições antes de se 
entregar à ação. Não entraria na correnteza tentadora dos rios 
sem antes tirar seu sapato e cuidadosamente analisar a 
temperatura da água com seus dedos do pé. De certo modo, 
deixou para trás esta característica a ponto de tocar com a sola 
de seus sapatos na enorme terra selvagem.  

Não possuía ideia do que esperar do gigantesco 
continente. Pelo que observou nas propagandas, era o sonho 
de qualquer italiano afundado na miséria dentro de sua 
própria morada. O Brasil, todos diziam, terra de renovações e 
riquezas, pronta para ser descoberta e explorada cada vez mais 
a fundo. País verde, aquele em que se encontravam os animais 
mais inimagináveis e as paisagens que continham um 
surpreendente esplendor. Acomodou-se de maneira apertada 
em seus próprios pensamentos e, em um súbito momento, 
encontrou o peixe fisgado na lagoa.  

Francesca era uma mulher profundamente tocada pela 
literatura, costumava ler grandes clássicos. Sentia-se realizada 
ao ler de maneira sentimental, quase como uma atuação, 
livros de Giovanni Verga, principalmente seu favorito “Storia di 
una capinera”. O modo como o autor se expressava 
simplesmente a deixava fascinada, a deixava inspirada e 
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esperançosa, junto à escrita romântica, mas realista. Além de 
seu grande guia no mundo da literatura, seu pai mostrou a ela 
os mistérios da vida. Não era seu professor, era apenas um 
homem que respondia a todas as questões a ele dirigidas por 
uma criança. Auxiliou-a desde os primeiros sons que formavam 
letras até os ensinamentos sobre política. Era realmente um 
senhor dotado de capacidade mental. Era explícita sua mente 
aberta para aquela época, um dos poucos que acreditavam na 
educação e capacidade para todos. A menina se sentia 
realmente “privilegiada”, observava as companheiras do 
mesmo sexo em suas atividades cotidianas, as quais eram 
geralmente um tanto decepcionantes para as expectativas de 
Francesca. Sempre comuns, superficiais, estagnadas e 
dependentes de seus companheiros ou pais.  

 Possuía consciência também de que seu pai, esse senhor 
gentil, era sua grande sorte. Até aos 19 anos era uma menina 
relativamente tranquila, não presenciava tantas complicações 
em sua vida, exceto a dificuldade do reconhecimento por ser 
pertencente ao sexo feminino. De fato, existiam escolas para 
meninas, as quais frequentava com muito rigor e seriedade, 
contudo, sua inteligência era delimitada decorrente de seu 
gênero. Homens não a levavam a sério quando a menina 
demonstrava seu dom de pensamento crítico. Embora 
soubessem que Francesca estava correta, excluíam-na da 
mesma maneira ao ouvirem palavras belas saindo dos lábios 
de uma mulher. Ela, quando mergulhava em suas reflexões 
rotineiras, quando pensava sobre este assunto, se via assolada 
de um sentimento que a devastava até o mais profundo de sua 
alma. O repúdio à sociedade preconceituosa em que nascera. 
Não conhecia sentimento pior. Não sentia desprezo, sentia 
ódio. Era completamente impossível que a jovem conseguisse 
ignorar esses pensamentos, portanto, o desprezo se tornou 
algo distante do que sentia. Antes fosse a arte do desprezo que 
dela tomasse conta, assim seria preferível. Por hora, só havia 
uma alternativa. Seguir em frente. 
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Para a jovem, a brisa da manhã quando abria a janela era 
seu momento de descanso. Seu momento de paz era também 
cumprimentar os árduos trabalhadores. Sua felicidade estava 
nas pequeníssimas ações. Seu mais largo sorriso aparecia 
quando, de maneira furtiva e ágil, a menina pegava uma ou 
duas uvas maduras para prová-las. Na verdade, não apreciava 
muito seu gosto, mas a emoção do momento era contagiante 
de modo que a ação de instigar a si mesma se tornara sua 
maior companheira.  

Em um período curto de tempo, de repente, sua família 
simplesmente havia presenciado seus maiores pesadelos. 
Tempos obscuros estavam chegando para os donos de 
videiras. Como em toda época de felicidades, há sempre 
épocas tristes vindo, uma época acompanhada de certa nuvem 
carregada, de coloração escura, para encobrir o céu 
ensolarado e substituir o azul vivo do céu por uma cor cinza e 
espessa. Pensamentos desalinhados a perturbavam diante da 
situação de sua querida família. Seus pais possuíam uma 
grande propriedade de terra e em menos de um ano e meio, a 
grande extensão do terreno que possuíam havia desaparecido 
quase por completo. Tudo estava perdido.  

Em um dia de janeiro, quando o vento soprava de maneira 
violenta e a lua parecia a mais brilhante que já vira em toda sua 
vida, a menina foi acordada por sons altos. Não era o som de 
um gatinho de rua que costumava entrar em sua residência. 
Não era o som dos galhos de árvore batendo em sua janela. 
Era um som perturbador, talvez por ser literalmente um som 
assustador ou porque Francesca sentia que algo estava para 
acontecer. Levantou às pressas de sua nova cama, uma menor 
e mais frágil do que a que tinha anteriormente e, de vestes 
para dormir, se dirigiu aos cômodos da casa para acordar os 
familiares. Em suas camas só havia os cobertores bagunçados. 
Por alguma razão, provavelmente em decorrer do pânico que 
sentia, estava impossibilitada de pensar em algo. Sua mente 
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estava vazia, seus passos eram lentos e programados. Seu 
olhar era gélido, tudo conseguia ver, mas nada observou.  

E desse modo, se deparou com a cena mais paralisante de 
sua vida... 

Seus pais mortos com buracos em seus corpos. O sangue 
era derramado a cada instante, seu pé estava manchado com 
a cor viva e intensa do vermelho rubro. Talvez não quisesse 
atrapalhar a serenidade da noite, rasgar a linha tênue que 
separava a realidade de seus sonhos, portanto não esboçou 
expressão. Contudo, ela não estava diante de um sonho, não 
era uma alucinação. Ela não gritou e não se desesperou. Estava 
em choque. Paralisada, a única parte de seu corpo em 
movimento eram as poças d’água formadas em seus olhos. 
Assassinados. Como uma família educada e tranquila se tornou 
vítima de um crime tão horrendo? 

As pessoas estavam se sujeitando a barbaridades, 
desesperadas. Acharam na própria regressão aos seus 
princípios animalescos a solução. Solução que significaria 
apunhalar sujeitos tão desesperados como os próprios 
assassinos. De certo modo, conseguia entender os crimes 
bárbaros que a tanto fizeram chorar. A competição no 
mercado era grande. Com o surgimento de indústrias ao Norte 
da Itália, as fazendas perdiam mão de obra e muitas delas 
faliam, deixando famílias assoladas por misérias e frustrações. 
Imaginava-se dentro de um jogo. Os mais fortes sobrevivem, 
não seria essa a frase que costumavam dizer? Finalmente, os 
peões de outas vinícolas passaram para a primeira posição no 
tabuleiro? Mas a que custo? Ao custo dos pais de uma jovem 
mulher serem eliminados do jogo. E é claro, o grande 
idealizador da “divertida e rotineira brincadeira”, nos 
pensamentos de Francesca, era o Estado Italiano.  

Vivia essa situação horrenda dia após dia, era suportável, 
mas agora, uma tristeza pressionava fortemente seu coração. 
Não sentia raiva dos assassinos, sentia ódio ao Estado que 
negou apoio ao próprio povo. Os poucos sentimentos de 
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nacionalismo que ainda residiam nos mais profundos espaços 
de sua mente agora se esvaíram, deixados completamente de 
lado. Seu pai querido que a ensinara tudo nessa vida foi morto 
por culpa de sua própria nação.  

Residindo agora junto a sua avó, proprietária de um 
pequeno pedaço de terra, a renda estava tão escassa que a 
plantação em sua propriedade era de subsistência. Tentou 
convencê-la a partir em direção àquela vasta terra. Contudo, 
não conseguiu persuadir aquela mulher de pensamentos 
fortes. Sentou-se na cadeira de jantar quando ouviu o barulho 
reconfortante do bule de chá. Aquele som trazia-lhe 
lembranças inesquecíveis dos tempos felizes, quando sua avó 
preparava uma xícara de chá, sentava-se de pernas cruzadas 
sobre seu sofá rosa e, com toda a elegância que se poderia 
imaginar no mundo, sentia o gosto do chá recém-feito.  

Passava pelas ruas de sua cidade, que um dia fora tão 
alegre, com crianças brincando, cachorros latindo, e que agora 
estavam obscuras. Ruas vazias e, nos momentos de maior 
tráfego, pessoas em busca de trabalho. Geralmente 
manifestando seus desesperos, pedindo esmola. Complicado 
pensar em como seriam esses indivíduos durante uma época 
sem crise.  

Os únicos momentos de lazer que esses habitantes 
miseráveis encontravam para afastar as frustrações eram 
presenciados nas pequenas praças em suas vilas. Dizem que o 
domingo é santo, dia de ir para a missa e almoçar com sua 
família. Para a mulher, domingos eram santos, sim. Santos 
devido às reuniões. Era comum que os habitantes se reunissem 
para apreciarem músicos de rua, conversarem sobre a vida, 
degustando comidas típicas. Parecia até que, nesses curtos 
intervalos, Francesca se esquecia de seus desafortunados 
momentos. 

Em meio às luzes, danças e emoções à flor da pele, sentia 
que voltava a tempos antigos, tempos em que vivia sem muitas 
preocupações, nos quais era possível ser feliz. Finalmente, por 
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pelo menos uma vez na semana, as pessoas esboçavam em 
seus rostos sinais de felicidade. Um pequeno sorriso aqui e ali, 
finalmente era perceptível em seus corpos. Escutava com 
atenção a um senhor com a voz suave, acompanhado de um 
simples violão. De suas bocas saíam palavras que expressavam 
sentimentos, sentimentos estes que durante aquela época 
persistiam nos corações de italianos: 

“quando estiver longe, na América, 
Você esposará uma americana,  
Não pensará mais em mim, italiana... 
Não pensará mais em mim, italiana...”. 
A jovem Francesca dona de um coração despedaçado 

decidira abandonar sua pátria em busca de melhores 
condições de vida, escolhera então partir para o Brasil, onde 
esperava encontrar portas abertas para recomeçar sua vida.  

O sol deixava as nuvens com uma cor alaranjada. Nunca 
tinha visto céu tão bonito quanto aquele que presenciava 
numa manhã de sábado de julho. Era verão e os animais 
passavam. Algumas crianças, por incrível que pareça, 
brincavam nas ruas. Um dia especial, um dia agradável. O dia 
em que sua vida mudaria em um piscar de olhos. Um momento 
singular, por obra do destino ou talvez de sua própria 
determinação, quem sabe.  

Observava um cachorro e provavelmente se não fosse 
pelo animal marrom, de pelos curtos e orelhas caídas e sua 
movimentação agitada e alegre, tudo isso nunca teria 
acontecido. O cão com passos largos e rápidos latiu de forma 
alta, mas sutil. O som avassalador seguia em direção a um 
homem. O vendedor ambulante de jornais não era um homem 
propriamente dito, era um menino que aparentava ter em 
torno de 12 anos. Usava sapatos rasgados e camisa amassada, 
mas tinha com ele uma simpatia única, uma estrela brilhante 
no meio do vácuo extenso e escuro. Francesca se admirou 
tanto com sua força de vontade, ou talvez, apenas sentiu pena. 
Talvez sentisse as duas emoções, quem sabe. Juntando míseras 
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moedas, comprou um exemplar do dia da “La gazetta di 
Montova”. Aquelas moedinhas foram suas precárias 
economias da semana e acabara de gastá-las no decorrer de 
um latido.  

A jovem percebeu a notícia que mudaria sua vida. 
“Governo brasileiro pagará as passagens e custeará as 
necessidades para os italianos que decidirem partir para o 
Brasil”, era o título que chamava sua atenção no jornal de 
todas as manhãs, “La gazetta di Montova”. Francesca se 
encheu de alegria, esperava um dia conseguir sair da crise 
italiana e essa notícia lhe pareceu a melhor alternativa. 
Quando leu que a solução da crise estava na imigração, sentiu 
que estava plenamente amparada, uma luz no fim do túnel era 
o que a fazia continuar a levantar todas as manhãs. E havia 
finalmente, depois de tanto sofrimento, alcançado essa luz que 
parecia tão distante. Afinal, uma nova esperança residia em 
sua mente.  

Caminhando sobre os ladrilhos frágeis da calçada, muitos 
estavam descolados do solo, a distraída mulher tropeçava 
incessantemente. Da maneira como era reservada, em 
ocasiões rotineiras, estaria com o rosto predominantemente 
vermelho, com a face exposta a uma temperatura quente. A 
quentura e a coloração atribuídas pela timidez. Entretanto, 
aquela não era uma ocasião simples, não era uma caminhada 
rotineira.  

 As reflexões ocasionadas por aquela curta caminhada de 
passos longínquos possibilitou-a sonhar. Sonhar, um 
sentimento tão complicado e realmente difícil de qualquer um 
sentir naquela época. Era de fato uma menina sonhadora e 
ambiciosa, mas não devemos dizer que estava pensando de 
maneira iludida.  

Sonhar com uma nova vida? Era mesmo possível? A jovem 
que tanto analisava antes de agir havia se entregado aos 
pensamentos mais otimistas? Perguntas sem respostas, 
porém, conclusivas.  
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Francesca pensava em sua cidade como algo deprimente. 
Crianças e idosos trabalhando arduamente, as escolas vazias e 
todos os habitantes andavam como miseráveis. Viu sua avó, 
pequena proprietária de uma lavoura, ou melhor, antiga 
proprietária, sem alternativa frente aos impostos e à alta 
competição no mercado. A senhora que tanto admirava, com 
muito sofrimento, optou, ou melhor, sem escolha, vender suas 
terras para pagar o grande endividamento.  

O movimento nas ruas de Castrovillari era grande, 
carroças por todo lado, puxadas por cavalos imensos e 
imponentes. As carruagens inadequadas tremiam e pulavam a 
cada instante de sua jornada, as ruas eram esburacadas e 
desniveladas. Os cavalos galopavam acompanhados por um olhar 
gélido e apático de sofrimento. A jovem olhava desconfiada, e um 
tanto curiosa, para as pessoas que se encontravam no interior dos 
carros. Aparentavam ser cidadãos humildes, sem muito luxo, com 
no máximo duas bagagens. Talvez carregassem consigo apenas 
fotografias dotadas de boas lembranças, ou talvez, um mero 
colar vindo de sua avó. Contudo, era certo que carregavam 
histórias. Demonstravam, na maioria das vezes, um olhar de 
esperança misturado com certa felicidade. Um sorriso no 
canto da boca era sempre notável, eles estavam finalmente 
felizes.  

Por meses, a mulher enfrentou um conflito acirrado em 
sua mente. Um conflito que, de um lado, pensava em 
permanecer na Itália e continuar estagnada no país que a 
deixou para trás. Do lado oposto, sua mente persistia com a 
ideia de tentar a sorte do outro lado do mundo, no 
desconhecido. 

 Assim, assolada por indecisões, sentimentos de tristeza, 
mas esperançosa, a moça decidiu abandonar sua pátria, que já 
a havia abandonado. Rezava todas as noites para um Deus no 
qual, na verdade, já não acreditava com a mesma intensidade. 
Um Deus que sentia que não a amparava. Não acreditava mais 
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em pecados, nem supostas ilusões que fariam com que ela se 
sentisse um pouco menos desesperada. Mesmo assim, rezava.  

Estava assustada com o próprio desconhecido, mas 
continha em sua mente, esperança. Esperança que contagiava 
seu coração e a fazia esquecer-se do medo. O que pode ser pior 
que Cosenza? Para ela, absolutamente nada.  

Sua viagem seria longa, de aproximadamente 40 dias se 
não houvesse dificuldades no mar. Francesca, acompanhada 
de sua querida avó, seguiu em direção a Nápoles. Da janela do 
trem, via sua cidade se tornando cada vez menor e mais 
distante de seus olhos. Não trocara muitas palavras com sua 
avó, estava abalada demais para isso; só pensava que sua vida 
seria diferente a partir daquele momento em que entrara no 
trem. Ansiosa, viu, pelo reflexo da janela do comboio, uma 
menina desbravadora e ao mesmo tempo assustada. Ela se via.  

Foi difícil pensar que tudo que ela conhecia, desfrutara, 
vivera, foi deixado para trás. Mas, mesmo assim, não se 
arrependia de sua viagem. Quando chegou a Nápoles, 
observou o imenso trânsito de pessoas com bagagens. “Seriam 
esses meus companheiros de viagem?”, pensava. De qualquer 
forma, eram muitos deles e de fato, todos estavam se dirigindo 
para navios, era uma multidão. Despediu-se de sua avó com o 
coração profundamente apertado, talvez nunca a visse 
novamente. A tristeza se dissolveu em um abraço apertado 
entre as duas e palavras de agradecimento. Uma despedida 
dolorosa que muitos italianos fizeram, estavam fazendo e 
ainda fariam.  

Embarcou no grande navio com enormes chaminés, era 
sua primeira experiência ao mar. Crianças choravam 
assustadas, idosos doentes, pais amparavam seus filhos, e foi 
assim que sua viagem transcorreu em direção ao porto de 
Gênova.  

Viu de imediato, com os olhos fascinados e assustados, a 
grande metrópole. O que viu em Nápoles nem de longe se 
comparava ao imenso tráfego, ao imenso cardume de pessoas. 



56 

As informações não eram muitas para seu embarque, na 
realidade não conseguia observar nenhuma informação 
devido à concentração de tantos indivíduos. Decidiu então 
seguir um grupo de italianos que partiam de seu navio. Na 
passagem dada pelo governo brasileiro estava escrito “Navio 
Caffaro, partida às 16 horas, dia 7 de setembro de 1891.” Por 
sorte, ou talvez fosse obra do destino, os viajantes que seguira 
passaram por um enorme navio. Nele, estava escrito com 
letras médias, na proa da embarcação: “navio Caffaro”. Estava 
deslumbrada com a grandiosidade do transporte, era maior do 
que qualquer coisa que vira em toda a sua vida. Francesca se 
viu paralisada, vislumbrando aquele grande símbolo da era 
moderna. Pessoas esbarravam por ela, apressadas, mas 
Francesca estava tão surpresa com o magnífico transporte que 
não se importava com os xingamentos feitos por pequenas 
formiguinhas. Sempre quis ter o gostinho da modernidade e 
agora era a oportunidade única, existia realmente um novo 
mundo adiante. 

O navio era extenso e logo a jovem procurou se 
acomodar. Um funcionário, vendo que ela estava 
miseravelmente vestida, foi até seu encontro e lhe perguntou 
por seu bilhete. Francesca o mostrou com certo olhar 
desconfiado, não estaria ela no navio certo? “O que há de 
errado?”, pensou. Após uma rápida análise, o funcionário 
recitou algumas palavras que mudariam sua perspectiva sobre 
o novo mundo. “Esse espaço é para apenas passageiros da 
primeira classe, pelo que consta em seu bilhete, você faz parte 
da terceira classe, por favor, me acompanhe.” A jovem seguiu 
o andar do homem, que descia escadas que lhe pareciam 
infinitas, em uma densa escuridão, seguida de palavras que 
não poderiam ser traduzidas, sussurros. Viu-se então no porão 
do navio, cercado por uma infinidade de pessoas em condições 
horrendas. “De fato sou pobre, mas os pobres deveriam ser 
tratados dessa maneira?”, pensou Francesca. As propagandas 
sobre a viagem já começavam a se confundir em sua mente, os 
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subsídios já não eram de grande gentileza como diziam os 
jornais. Subsídios para viver nessas condições?  

Na primeira semana de viagem, observava atentamente 
seus companheiros. Ali, permaneciam diversos jovens 
escrevendo cartas para seus parentes, crianças com fome e 
idosos vulneráveis às doenças. Esta era a realidade da ida para 
o Brasil. A comida oferecida para os viajantes de terceira classe 
era inegavelmente horrenda, acompanhada geralmente por 
um aroma azedo. O café da manhã era formado por um pão 
duro como uma pedra e um copo de água, já o almoço e a janta 
eram algo que Francesca nunca vira em sua vida até então. 
Suas delicadas mãos apertavam suas narinas enquanto comia.  

Imaginava como seriam as refeições da primeira classe. 
“Talvez um vinho tinto enquanto comemos e somos tratados 
como porcos. Essa é a nossa única opção. Qual é a nossa outra 
escolha? Não temos”.  

Francesca, avassalada por enjoos, – não descobrira se 
eram decorrentes da péssima comida ou do movimento do 
navio enfrentando as ondas – pálida e tonta, caíra sobre o chão 
gélido e úmido do navio, perdendo a consciência. Abriu os 
olhos com dificuldade, inicialmente com a visão turva e a boca 
ressecada, viu de prontidão um senhor simpático, alto e de 
cabelos grisalhos, vestia roupas simples. 

- Se sente melhor? – O homem perguntou, com uma 
expressão de preocupação e seriedade. 

- Creio que sim, obrigada pela assistência - respondeu 
Francesca. Tentando reconhecer o ambiente em que estava. 
Sentiu a cama e um travesseiro, além de um aconchegante 
cobertor que a afastava da friagem dos ventos marítimos. 

- Que bom! Agora é melhor descansar, talvez cochilar um 
pouco. É de tamanha tristeza ter de viver nessas condições. – 
O homem lembrava a ela, muito, seu pai. Seu linguajar era 
calmo e claro. Nunca se sentira tão bem perto de alguém desde 
que seu pai morrera. A tranquilidade passada era como um 
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fluxo de energia, constante e intenso, seu mal-estar passou ao 
ouvir a voz daquele senhor agradável.  

Ao tempo em que permanecia deitada, abria seu caderno 
de anotações e rapidamente, encostava a ponta negra do lápis 
sobre os papéis manchados e velhos. Dedicou-se então a 
escrever cada detalhe daquela dura e infinita jornada em seu 
diário. A jovem encontrou a solução para evitar os 
pensamentos melancólicos na escrita. Passava horas e horas 
escrevendo, que mais lhe pareciam segundos. Seu diário a 
representava. Uma moça tão reservada, é claro, só encontraria 
a sua rota de fuga durante esses segundos. 

Nessas pequenas ações que a mulher se sentia realmente 
viva. Nos mínimos atos como prestar atenção ao barulho do 
lápis quando deixa sua marca no papel ou então sentir a 
textura de seus sapatos ao tocá-los, eram ações que a fizeram 
minimamente feliz durante sua jornada. Quando ia para o 
convés, sentia-se num paraíso. Ignorava os gritos, os falatórios 
e os afazeres dos outros viajantes. Quando se comportava 
desse modo, fingia que estava sozinha. Sozinha trabalhava 
melhor, sozinha se sentia feliz, sozinha apreciava o som do 
vasto oceano e observava as gotas de água que respingavam 
no chão.  

Uma concentração de viajantes foi formada. Mulheres 
estavam chorando. A jovem perguntou com curiosidade à 
menina sentada ao seu lado “você tem ideia do que 
aconteceu?” – perguntou Francesca. “Ao que parece, uma 
criança padeceu por causa da tosse” – respondeu avassalada 
por um olhar triste. 

Era uma criança com um futuro a frente, na verdade, indo 
atrás desse futuro. Por que não ela? Poderia ser ela ou 
qualquer outra pessoa no navio. Por sorte ou talvez obra do 
destino, o infortúnio não caíra sobre seus ombros. Felicidade 
já não se esboçava mais em sua expressão após aquela noite. 
Tudo o que queria era chegar à terra firme. Era não sentir o 
mau cheiro do ambiente, nem escutar os choros de desespero 
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de crianças. Tudo que desejava naquele momento era o 
mínimo de paz, sem vivenciar aquele imenso desespero. 

De vez em quando, ia até a popa do navio para presenciar 
as magníficas ondas formadas, sentir o vento contra sua face. 
Apesar de toda a infelicidade, sentia que a natureza continuava 
renovando suas esperanças aos poucos. 

Os longos cachos morenos do cabelo caindo sobre os 
ombros delicados, as curvas solenes de sua maçã do rosto e o 
tom avermelhado de seus lábios eram marcantes. Em uma 
noite que parecia desesperadora para uns, para a moça parecia 
perfeita. Gotas pesadas de água formavam poças nos declínios 
do convés. O cheiro da chuva caindo sobre o mar era sua 
inspiração. Os viajantes se encolhiam ao presenciarem a gélida 
brisa do mar, desamparados, temendo uma tempestade que, 
evidentemente, seria desastrosa. Mas é claro, essa seria a 
noite perfeita para Francesca se sentar no convés a céu aberto 
e escrever como se o tempo não fosse linear. 

 Saiu com calma de sua acomodação e se dirigiu 
silenciosamente para a popa do navio. Por sorte, havia uma 
parte coberta por um teto que lhe parecia frágil. Sentou-se na 
parte protegida, encostou suas costas doloridas na parede do 
navio e assim sentiu que o tempo era infinito, sentiu-se quase 
como se fosse imortal. 

Observava as constelações que seu pai a ensinara, seus 
olhos castanhos lacrimejavam e seus cílios já estavam 
molhados. Começara a chorar em silêncio. Dizem que o choro 
é a libertação da alma e, assim, Francesca se tornou livre. 
Secou seu rosto com a manga do casaco marrom que usava, 
levantou-se cuidadosamente e dirigiu-se à sua acomodação 
com passos delicados e silenciosos.  

Acordou mais cedo do que o esperado na manhã seguinte. 
O senhor a sacudia acompanhado por um sorriso incessante no 
rosto. “Estamos em terra firme! Chegamos ao Brasil!”. 
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Finalmente, após longos 40 dias, a jovem pôs seu pé 
direito no porto de Santos. Pé direito em um recomeço, em 
novas oportunidades, novos sonhos, uma nova Francesca. 

Eram árvores de uma cor verde exuberante. Sons que lhe 
pareciam desconhecidos a cercavam, eram agudos e distantes. 
Seguindo com seus olhos brilhantes o caminho feito pelo som 
do vento forte, avistou aves coloridas. Era tudo muito 
diferente. As folhas das árvores eram grandes e largas, 
balançavam na medida em que o vento passava, assim como 
seus pensamentos conturbados.  

Uma mistura homogênea entre seus sorrisos e a surpresa 
que sentiam caracterizavam os italianos.  

A grande confusão para sair do navio e as pequenas portas 
apertadas não a deixaram menos ansiosa. Não havia organização 
alguma. Andando cuidadosamente e vagarosamente entre os 
passageiros, viu homens de pele negra, dotados de força física e 
altos. Carregavam sacos em seus ombros e seguiam em 
direção a outros navios. Nunca havia visto alguém negro, 
embora já soubesse da existência. Observava a imensidão de 
detalhes que esses indivíduos continham. Gotas de suor e 
sobrancelhas franzidas marcavam o imenso esforço que 
faziam. Pés descalços e sujos, calças largas e surradas, seus 
músculos apareciam notadamente e suas veias pulsavam a 
cada respiração ofegante.  

Quantas histórias já pisaram ali? Andava em conjunto ao 
grupo de imigrantes, todos felizes e claramente aliviados por 
estarem em terra firme. O som dos pássaros era ofuscado pelo 
estrondoso apito de um navio a vapor anunciando sua partida. 
Murmúrios incessantes e caminhadas ofegantes. Francesca 
entrou na dispersa fila. Ao dizer seu nome rispidamente, a 
jovem foi direcionada para outra fila, a quantidade de pessoas 
lhe parecia excessiva. 

Caminhava com seus braços cansados e seus ombros já 
caídos em direção à estação onde pegaria o trem. Não havia 
espaço para todas aquelas mentes cansadas. De repente, os 
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murmúrios cessaram ao ouvirem o grave e intenso som do 
apito, todos se debruçaram para tentar observar o esplêndido 
transporte que os levaria para suas novas casas. Subiu os 
degraus do trem com cuidado e segurou sua mala fortemente, 
comprimindo-a contra sua barriga.  

Sua pupila tentava acompanhar a movimentação da mata 
verde e densa. Os raios de sol eram contidos pelas folhas das 
árvores, mas em tentativas rápidas e vitoriosas, conseguiam 
atravessar pelos espaços que as separavam. Formavam um 
contraste belo de luz e sombra que camuflavam as folhas 
caídas na terra. A situação como um todo era bastante 
desconhecida para Francesca. Engolia em seco durante cada 
pensamento de ansiedade, os quais se tornavam incessantes. 
Balançava os pés nervosos em acompanhamento ao barulho 
desagradável da máquina a vapor passando pelos trilhos já 
enferrujados. A movimentação verde vista pela janela a 
adormeceu. 

Acordou rapidamente, com olhos esbugalhados, ao soar 
do apito grosseiro que anunciava sua chegada à São Paulo. A 
estação se encontrava ao que lhe parecia com o dobro de sua 
capacidade, e, para piorar a situação, sua jornada em direção 
à hospedaria do Brás aparentemente seria escoltada por uma 
chuvarada nada auxiliadora. 

Atravessou a rua olhando os trilhos que ali permaneciam 
fazendo curvas e, logo depois, linhas retas. Permaneceu em pé 
durante algum longo tempo à espera de um bonde que a 
levaria para a hospedaria do Brás, a jovem se enganara quanto 
à localização de seu novo lar. A hospedaria era claramente ao 
lado da estação, contudo, devido à mente distraída e criativa 
de Francesca, a menina dispersou-se do grupo rapidamente 
enquanto prestava atenção nos trilhos rígidos da estação de 
trem. Subiu na locomotiva com seus cabelos ensopados e seus 
pés já alagados devido ao furo de seu sapato esquerdo. 
Perguntou ao senhor que sentava ao seu lado onde se 
encontrava a hospedaria do Brás. O homem a olhou com 
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sobrancelhas franzidas junto com um olhar confuso. Francesca 
repetiu com seu sotaque italiano: “Hospedaria do Brás!”. 
Finalmente, o senhor a olhou erguendo as sobrancelhas e 
disse: “Já passamos por ela, onde está seu condutor?” Só 
naquele momento lembrara que não poderia ter andado 
livremente pelas ruas de São Paulo, era necessário seu 
acompanhamento por um guia especializado, que durante as 
caminhadas no porto de Santos, lhe parecia não possuir 
paciência alguma para tal emprego. Fato que fez Francesca 
negligenciar por completo as ordens e caminhos propostos 
pelo condutor, ou muito provavelmente por ter apenas se 
dispersado distraidamente. 

A jovem se levantou com rapidez e seus pés saltavam no 
ar. Descendo os degraus do bonde havia percebido que não 
agradecera ao senhor. Gritou: “Grazie!” 

Corria pela rua com a mala em sua cabeça, uma tentativa 
inútil de se proteger da chuva. Percebeu o ato de 
benevolência, – aquele súbito ato quase irreconhecível e 
ausente em sua vida. A sorte batia em sua porta como uma 
desconhecida – a diminuição da quase tempestade para uma 
garoa agradável e olhou, sutilmente, para cima. O céu estava 
azul novamente, parecia-lhe que a chuva fora uma travessura 
de mau gosto. Procurava a nuvem cinza e densa que a havia 
castigado. Não a achou. Em compensação, e para sua alegria, 
leu em um prédio: “Hospedaria do Brás”. 

 Estava correndo quando atravessou o portão já 
desgastado e escuro do grande casarão. Em cima da larga 
porta, havia grandes letras que chamavam sua atenção. 
Hospedaria do Brás era o que se lia. Encostou fartamente em 
uma das paredes que um dia já foram brancas. Agora já 
estavam cinzas, aspecto que se deu ao incessante encostar de 
pessoas cansadas. Respirava ofegantemente e continuamente. 
Enquanto suas pernas tremiam e seu coração se acostumava à 
situação - agora não muito saltitante - averiguava calmamente 
o ambiente em que se encontrava. O cômodo, apesar de já 
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desgastado, era enorme. Havia lampiões que lhe pareciam 
funcionais e uma bela bancada de madeira muito bem 
conservada. 

 Formava-se uma fila, não muito grande àquela hora, o 
atendente mostrava um olhar exausto e depressivo, sua voz 
saía com esforço, lhe parecia fraca e ofuscada perante a voz 
grave e confiante de Francesca. O senhor atendente lhe 
perguntou "o que deseja?". A jovem, após uma breve pausa 
para pensamentos, respondeu-lhe pela primeira vez com um 
tom incerto. "sou imigrante e quero me hospedar", "responda 
o que eu lhe perguntar” disse o senhor impaciente. 

Francesca prestou atenção em todas as perguntas e 
respondeu a todas as questões por ele feitas, incluindo seu 
querido país de origem. Era difícil pronunciar palavras que 
preencheriam a lacuna que desejava se informar sobre os 
familiares. De repente, um filme passou por sua mente. Seus 
pais mortos, sua avó abandonada, o que estaria fazendo hoje? 
Certamente não estaria fazendo tricô, talvez estivesse 
colhendo as poucas uvas que sobreviveram desta temporada. 
Talvez estivesse irrigando suas plantas que tanto cuidava ou 
andando sobre a calçada desuniforme, esburacada e íngreme 
de sua rua. Evidentemente seus passos deveriam ser lentos a 
fim de reservarem energia para os tantos afazeres que a 
aguardavam. Voltaria para casa com apenas alguns pães, nem 
o suficiente para suas necessidades básicas. 

Sendo observada impacientemente pelo funcionário da 
bancada, cedeu à pressão, respondendo a informação tão 
indesejada. Com sua voz antes considerada forte e marcante, 
complementou sua descrição dizendo: "Sou desacompanhada". 
Guardando o documento, o atendente, cujo trabalho não era 
apenas de funcionário da bancada, mas também de guia para 
novos hóspedes, deu por terminada a descrição. A passagem 
“turística” apressada e desatenta não era nada como constava 
nos folhetos de propaganda. 
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O primeiro cômodo era uma grande sala que continha 
bancos e mesas organizadas em duas fileiras compridas. O teto 
era composto por estacas de madeira que se cruzavam, dando 
sustentação ao prédio. Viam-se manchas na parede bicolor da 
grande sala. Sua parte mais baixa era de um peculiar tom de 
azul, a cor seguia subindo até certo ponto em que se 
encontrava com a básica cor alvo pálida de paredes comuns. 
Algumas pessoas ali permaneciam conversando, rodeadas por 
crianças de olhos brilhantes que se divertiam e gargalhavam 
sobre um pedaço de papel, cujas cores atraíam a admiração 
não só das crianças, como também a de Francesca. A folha 
avermelhada a fazia lembrar-se do episódio indesejado que 
havia presenciado, a fluidez do líquido vermelho correndo 
sobre a superfície dos corpos de seus pais, algo entristecedor. 
Ao notar o som contagiante do bom humor, a jovem percebeu 
que ali não mais poderia ficar. A tristeza infestava seu corpo 
como as raízes grossas de árvores que cresciam do lado de fora 
da hospedaria. Com o coração aflito, imediatamente pôs-se a 
sair daquele cômodo alegre, se dirigindo ao longo corredor 
principal, obscuro e desconhecido que pela primeira vez não a 
intimidava. 

Chegando a um dos aposentos, sentou-se em um dos 
beliches que havia no imenso mar de leitos. O colchão que 
escolheu era fino e manchado, com o aspecto amarelado e 
desgastado. Despertava com dores nas costas, unida a olheiras 
tão profundas que pareciam perfurar sua face.  

Talvez isso se tornasse um incômodo para Francesca, algo 
apressado e não planejado. Redigia seu diário sempre que 
podia, na verdade escrevia com cada vez mais voracidade ao 
ouvir lamentações de adultos e berros de criança. Desse modo, 
se distanciava da situação impertinente na qual compadecia. 
Famílias guerreavam por camas, homens embriagados 
discutiam pela precipitada alegação de furto e crianças 
choravam ao fitarem a merenda. Seus registros estavam 
contidos em um caderno de capa marrom já desgastada – A 
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cor, que anteriormente era um preto fosco, estava desgastada 
e cinza. Sua letra inconfundível era sua companheira e seus 
esboços de desenhos desorganizados se tornavam rotas de 
fuga perante a incompreensão da mente da jovem. 

A comida não era de boa qualidade, conquanto já 
houvesse comido alimentos piores, como no navio a vapor, a 
comida oferecida naquele salão nada nobre era quase como 
uma pasta nada comestível. Quem sabe se pelo fato de que 
Francesca tinha um paladar duvidoso ou provavelmente em 
razão da má qualidade das refeições. Ainda assim, não lhe 
parecia que era a única a não apreciar as refeições oferecidas 
na hospedaria.  

Naquela manhã frígida e escura, o sol não dava sinais de 
seu eventual aquecimento. Um vento suave e arrepiante 
soprava em direção a seus cabelos e as folhas das árvores no 
chão, já caídas, pareciam mais vivas do que nunca - sua cor 
amarela era vista rodopiando em movimentos circulares. 
Francesca observava um senhor de mãos já cansadas devido 
ao tempo, notava-se sua vontade incessante e por vezes 
irracional de retirar as folhas. Estas estavam sobre o chão 
imundo e disforme. O sujeito se agachava cuidadosamente e, 
em movimentos rápidos, como um ataque de um leão, 
espetava um instrumento pontiagudo nas folhas e, assim, as 
retirava. De repente, fragmentos poeirentos levados pela 
ventania fria fizeram a jovem acordar de sua fantasia e voltar 
à cansativa realidade. Coçou seus olhos e por um momento 
deixou-os fechados, desejando voltar à utopia tranquila e 
reconfortante. 

Escutou gritos que se originavam de uma voz forte e ao 
mesmo tempo esganiçada. "Garota, não é permitido a entrada 
aí". Embora não tivesse entendido muito bem seus termos 
brasileiros, a jovem percebeu que precisava ir embora. O 
senhor que recolhia as plantas deu por terminado seu trabalho 
e Francesca, com suspiros largos, retornou à hospedaria. 
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Havia sido acordada por um tumulto maçante. Sentou-se 
sobre sua cama, colocou seus sapatos desgastados 
rapidamente e prendeu seu cabelo em um coque apressado. 
Não compreendia o que estava acontecendo, se dirigiu ao 
pátio da entrada onde havia árvores de raízes grossas e que lhe 
pareciam antigas. Pôs-se em fila ao lado de uma criança, ela 
usava um vestido que provavelmente fora branco, mas já 
estava surrado devido às mesmas circunstâncias que Francesca 
passou para chegar até ali. Muito provavelmente tinha saído 
de casa apenas com um par de vestimentas e um velho sapato 
surrado. 

Um homem percorria paralelamente à ampla linha sem 
horizonte de histórias vividas. O tom de seus passos era 
intimidador e grosseiro. Durante seu percurso, selecionava 
famílias ou até mesmo jovens solitários para acompanhá-los 
muito brevemente. Francesca permanecia na metade da fila, 
de braços cruzados, juntamente com sua expressão séria e 
desconfiada. Ao passar ao lado da jovem, o homem de botas 
marrons e elegantes tocou em seus ombros, a direcionou para 
outra fila, desta vez uma um pouco mais a esquerda. 

 Os selecionados, cuja aparência possuía aspecto cansado, 
assim como olhares desesperados por trégua, marcharam até 
uma pequena e modesta estação de trem, cujo telhado lhe 
parecia fraco quando a brisa matinal nele batia. O silvo do trem 
lhe trazia boas lembranças, embora trouxesse também 
saudades. Da janela, recordava sua querida avó se tornando 
diminuta durante a partida violenta sem retorno. 

Já sentada sobre o assento desconfortável de madeira 
negra, Francesca perguntara à mulher de cabelos loiros e 
brilhantes, que permanecia sentada ao seu lado, pelo destino 
da viagem. A moça de pernas cruzadas dissera com clareza.  

- “Creio estarmos indo a Ribeirão Preto, no oeste.”. 
As sinuosidades do trajeto traziam lembranças de sua 

infância. Saudades de uma época que não voltaria: as 
pastagens cobertas pela neve eram claras e o nascer do sol 
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entre as montanhas não faziam diferença alguma na 
sobriedade do ambiente. Sempre quis observar o céu de 
coloração alaranjado, contudo não havia oportunidade para 
notar tal ocorrência. Mas, no momento em que presenciou o 
céu colorido e vivo nesta manhã de desfecho de novembro, 
perdera o sentimento nunca realizado.  

A chegada, embora cansativa, foi esclarecedora. Ribeirão 
Preto era uma cidade pequena, de muito silêncio e 
extremamente agradável para a jovem. 

Desembarcaram na pequena estação, desta vez, uma 
ainda menor que todas as que havia observado. Encontrou um 
pequeno cachorro de rua, Francesca o acariciou, 
contemplando os pelos marrons e quase negros do animal. Foi 
chamada pelo fazendeiro, que estava disposto a atrapalhar 
aquele momento, a jovem despediu-se rapidamente do animal 
carente e modesto, andando em direção ao homem de olhos 
antipáticos que permanecia com as mãos na cintura, enquanto 
o cão simpático a observava indo embora. 

Assim que seus pés trêmulos ficaram próximos às botas 
distintas do sujeito rude, de cores notadamente sombrias, fora 
questionada de maneira sarcástica. O sujeito da Fazenda 
perguntara com um tom gélido: "acredito que você não seja 
uma inútil, tu sabes fazer o quê?". 

Devido à complexidade da palavra "inútil" para uma quase 
leiga da língua portuguesa, a italiana respondeu a apenas a 
última frase. “Sei ler e escrever, senhor.” Odiara ter que 
chamá-lo de “senhor”, aquilo era uma ofensa para sua pessoa 
independente. Contudo, de fato havia a necessidade de 
reconhecer a superioridade daquele homem antipático e 
grosseiro. Cada vez que o chamava de “senhor”, sua 
personalidade se desfazia assim como uma janela se quebrava 
em pedaços ao ser atingida por uma pedra inconveniente. O 
sujeito a olhou surpreendido e foi-se embora. 
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A propriedade era consideravelmente distante, após a 
longa caminhada exaustiva, o grupo de imigrantes fartos 
chegava pela primeira vez no tão esperado lar. 

Mal passaram pelos enormes campos de café e de 
imediato foram direcionados aos alojamentos. À medida que 
Francesca entrava na residência quadrada e pequena, encontrou 
somente homens. Homens dormindo, senhores conversando, 
jovens acordando... Era uma situação embaraçosa para 
Francesca, ou melhor, para qualquer mulher, seus olhos se 
arregalaram, temendo alguma atitude que a deixaria 
desconfortável. Uma mulher jovem, na idade dos vinte, bonita, 
desacompanhada, destemida e por muitos considerada 
ousada, certamente chamaria atenção de infelizes e perversos 
homens sem escrúpulo algum.  

Ouviu comentários do tipo: "mas o que fazes uma menina 
aqui?", acompanhado de olhares maléficos e repugnantes. 
Francesca revirou seus olhos em tom de impaciência enquanto 
sentia algo tocando seu ombro esquerdo. Virou seu corpo, 
encontrando-se de costas para a imensidão de homens 
ameaçadores, e, encarou profundamente os olhos verdes de 
quem parecia ter alguma autoridade. Era o mesmo homem 
que a tinha selecionado na hospedaria. Disse simplesmente 
que ali não era seu lugar, de fato pela primeira vez, a jovem 
concordara com algo. O sujeito colocou suas mãos maliciosas 
em torno da cintura de Francesca e pôs-se a agir naturalmente. 

A mulher independente, forte, inteligente e livre se 
tornara presa, fraca, burra e submissa. O que poderia fazer? 
Não havia outra solução se não, fingir ser subordinada e, ao 
mesmo tempo, deixar seu ódio que ardia como fogo queimar 
o interior de sua alma. O fervor quente vinha subindo, partira 
de sua barriga e saía de sua boca através de longos suspiros. 
Era difícil não o olhar com expressão de reprovação, embora 
diante desta situação, Francesca não pudesse expressar 
olhares intimidadores. Desligou-se da circunstância e manteve 
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a calma, começou então a prestar atenção no lugar em que 
estava. 

 Havia alguns muares à sua esquerda que deixavam 
pegadas no chão de barro conforme andavam. Francesca 
caminhava junto ao homem, que recitava ordens agressivas 
aos trabalhadores negros, cujos corpos encontravam-se 
suados e sujos devido ao esforço que faziam para arar 
arduamente aquele solo tão lucrativo. 

Em seguida, notou que se encontrava em um campo 
formado por fileiras de plantações, estas seguiam até a linha 
do horizonte, cujo dever era o de separar o solo de tonalidade 
mais escura e as nuvens claras. Eram árvores pequenas, 
embora bem organizadas em direções retilíneas. Resultavam 
em corredores sem fim que comportavam algumas 
trabalhadoras, estas utilizavam panos em suas cabeças e 
aventais rasgados. E, no centro do corredor, um homem 
supervisionando a colheita. Francesca ficou surpreendida com 
a fertilidade das lavouras do novo mundo. Lembrara-se da 
época em que era jovem. Via a neve cair e se dissolver em seu 
casaco fino enquanto os pais colhiam uvas maduras, ou até 
mesmo as que não atingiram o ponto correto. A moça apenas 
queria voltar para aquele singelo e tênue momento, quando 
havia felicidade. Pensava que naquela época a neve a 
atrapalhasse bastante, era o que mais odiava na Itália quando 
era criança, mas agora, daria de tudo pelos momentos felizes 
que passou com seus pais. 

O barulho dos grãos de café sendo colocados em cestas 
era estranhamente satisfatório. O contraste entre o céu calmo 
e nobre e o verde e selvagem das matas deixava Francesca em 
tamanha paralisação. Agora era pertencente a esta cor verde 
viva, desafiadora e perigosa. Quando se deu conta, estava no 
que parecia ser um casarão luxuoso de janelas brilhantes e de 
maçanetas lustradas. Naquele instante, a jovem já se 
encontrava na cozinha. Desceu os lances de escada do enorme 
cômodo e seguiu por corredores de portas brancas no porão 
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da casa. Um corredor escuro e silencioso. O soar dos sinos da 
capela que marcavam as seis horas da noite eram mais fortes 
naquele momento. A doméstica que a acompanhou desde a 
entrada do casarão abriu uma das portas brancas, embora esta 
estivesse quase bege. E disse: “Bem-vinda ao seu lar, o senhor 
disse que amanhã começam seus trabalhos às sete da manhã, 
boa noite!”.  

Havia percebido, então, depois de desafortunada aventura, 
que não estava satisfeita. Queria mais. Não encontrara a tão 
buscada felicidade. Tentara desesperadamente achar a 
superfície e respirar novamente, contudo, afogava-se no 
próprio esforço, desbravando mais a fundo o profundo e escuro 
lago de sua interioridade melancólica.  

Deitou-se na cama fina, todavia de maneira aconchegada 
e pôs-se a chorar. Pensamentos conturbados e infelizes de 
quem pensara que o infortúnio estivesse nos lugares e não em 
sua própria mente... 
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Jornadas Revolucionárias 
 

Gustavo Pinheiro de Oliveira 
 
 
 

Muitas aventuras já aconteceram em minha vida, 
principalmente em minha carreira, já que sou jogador de 
futebol, porém aconteceu uma que foi especial e vou contá-la. 

Minha carreira estava decolando, havia conquistado 
todos os títulos da temporada com o meu clube e só faltava o 
prêmio de melhor jogador do ano, prêmio para o qual eu já 
tinha sido indicado no ano anterior. Toda a imprensa me 
declarava o favorito desta vez. 

Enfim, havia chegado o grande dia! Todos acreditavam 
que eu fosse ganhar o prêmio e estava muito confiante. Então, 
fui para a cerimônia. 

Após certo tempo, a cerimônia já estava quase acabando. 
Quase todos os prêmios já haviam sido entregues, só faltava o 
último e era a hora! Finalmente o prêmio de melhor jogador do 
ano seria entregue e agora bastava esperar o envelope que 
continha o nome do vencedor ser aberto e o apresentador 
anunciar “E o vencedor é... Marc Chermont!”. E assim, toda a 
França, país onde nasci, me venerar. Era o meu sonho que iria 
tornar-se realidade. 

Quando o apresentador abriu o envelope se dirigindo ao 
microfone e revelou o vencedor, meu mundo caiu. Não podia 
acreditar. Todo o meu esforço e toda dedicação serviram para 
nada. Não aguentava ver que havia perdido o prêmio 
justamente para Dimitri Aristov! Logo ele! Como tudo o que eu 
havia feito tornou-se inferior perto do que ele fez?  

Tudo o que eu mais queria naquele momento era sair o 
mais rápido possível daquela cerimônia e ficar sozinho.  

Todos os meus conhecidos sabiam que eu o odiava muito 
e que jamais suportaria perder algo para ele, ainda mais o 
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prêmio de melhor jogador do ano. Estava com muita raiva. Não 
admitia minha derrota para um adversário incompetente 
como ele. 

Enquanto eu lamentava tanto pela minha perda, pensei o 
que teria acontecido se aquele maldito não estivesse lá, e 
fiquei refletindo isso até o fim da cerimônia. 

A cerimônia terminou e todos começaram a se 
cumprimentar e ir embora. Então Dimitri veio me 
cumprimentar de um modo irônico: 

- Infelizmente não foi dessa vez, Marc!  
- Parabéns pela vitória, Dimitri! Apesar de ser injusta. 
- Sendo injusto ou não, quem venceu? 
- Melhor sair da minha frente. 
- Não fique chateado. Talvez ano que vem você seja o 

vencedor ou não! Talvez você nem tenha nascido para isso e 
nunca vencerá.  

- Saia da minha frente! 
- Tudo bem. Até mais perdedor! 
Não aguentava de tanta raiva, sua provocação apenas 

serviu para aumentar meu ódio por ele. Precisava me vingar de 
alguma forma, porém não sabia como. 

Depois de me acalmar, voltei a cumprimentar as pessoas 
e fui embora. No caminho para casa voltei a ter aquele mesmo 
pensamento do final da cerimônia. Assim que cheguei em 
minha casa, comecei a procurar saber mais sobre o passado de 
Dimitri Aristov. Após um longo tempo, descobri diversos fatos 
de sua origem e aprendi muito sobre sua descendência. Russo 
de origem nobre, Dimitri Aristov era neto de Ivan Aristov, que 
foi duque na Rússia Czarista. A partir daí, comecei a imaginar 
como era Ivan, como era a Rússia naquela época, como era a 
vida da população, entre outras coisas. Passei até a imaginar 
como foi a Revolução Russa. Um tema que eu adorava nas 
aulas de História.  

De repente, voltei a pensar no que teria acontecido se 
Dimitri não fosse indicado ao prêmio. Mas, como isso poderia 
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acontecer? Não tinha como. Mas, será que, não haveria 
alguma forma de mudar tudo? 

Comecei a refletir sobre esses questionamentos ao 
mesmo tempo em que imaginava a antiga Rússia. Após um 
longo tempo, acabei ficando cansado. Fui deitar para dormir, 
mas ainda continuava indignado por ter perdido aquele 
prêmio. 

Quando acordei, me deparei com um lugar esquisito. O 
quarto era totalmente diferente, era muito decorado e todos os 
objetos eram estranhos, não havia televisão, muito menos ar 
condicionado, e minha cama estava completamente estranha, 
parecia uma cama de muito tempo atrás. O lugar era bastante 
incomum. Achei que estava ficando louco. Rapidamente peguei 
meu celular e vi que estava sem sinal. Então só me restava 
investigar o local. Tomei coragem e abri a porta do quarto, acabei 
encontrando um corredor que era muito enfeitado e cheio de 
objetos dourados, apesar de dar acesso a muitas portas. Segui em 
linha reta até o final e achei uma escada muito grande e ao redor 
algumas peças cristalizadas. Percebi que aquilo se tratava de um 
palácio de época. Mas por que eu estava lá?  

Foi então que notei a sombra de alguém se 
movimentando e escutei uma voz que parecia ser masculina. 
Depressa, me escondi ali mesmo na escada para ninguém 
perceber minha presença. Prestando mais atenção à voz, 
acabei identificando o idioma russo. Já que eu sabia falar um 
pouco esse idioma, tentei descobrir quem estava falando. Foi 
então que me certifiquei que não tinha como ser visto por ali. 
Dessa forma, consegui observar um homem alto, loiro, que 
utilizava uma roupa parecida com a vestimenta de um nobre 
russo do início do século XX. Seu rosto não me parecia 
estranho, já que lembrava alguém que vi pelas últimas horas. 

Fiquei observando para tentar reconhecê-lo, até que este 
mesmo homem olhou mais ou menos em minha direção. Levei 
um susto tão grande que perdi o equilíbrio, caí da escada e 
desmaiei. 
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Voltei a acordar no mesmo quarto em que estava antes. 
Desta vez aquele mesmo homem estava lá. Como eu ainda 
estava completamente perdido, lhe perguntei: 

- Senhor, poderia dizer onde estou? 
- Quem é você?! Como conseguiu entrar em minha casa?!  
- Meu nome é Marc Chermont. Eu não sei como vim parar 

aqui. Desculpe-me pelo transtorno!  
- Marc? Você é francês? 
- Sim. 
- Me prove! Como vou saber a verdade?! Você parece 

mais um impostor! E que ainda deve me matar! 
Nesse momento, não sabia o que fazer. Estava totalmente 

confuso. Não sabia onde estava e muito menos quem era 
aquele homem, apesar de ter uma impressão de já tê-lo visto. 
Foi então que desesperadamente lhe disse: 

- Senhor, perdoe-me! – arrisquei dizer, já me sentindo em 
desespero. – Não queria causar nenhum incômodo. A verdade 
é que não sei que lugar é este. Não vou matar ninguém, muito 
menos o senhor. Nem o conheço. Sou uma boa pessoa, jamais 
fiz mal a alguém. – Enquanto falava, mostrava a ele um 
documento meu.  

- Bom, parece mesmo que você não é dessas terras. – 
disse aquele homem enquanto analisava meu documento.  

- Sim. Estou lhe dizendo. 
- Mas, como chegou até aqui? E o que faz por aqui? 
- Eu não sei. Estava em casa até o momento em que dormi 

e, quando acordei, estava aqui. 
- Que estranho! Deve ter perdido a memória. Algum 

ferimento de batalha? 
- O quê? Jamais! 
- Então você não é um oficial? Nem um espião?  
- Claro que não! 
- Não está envolvido com essa revolta? 
- Revolta? Como assim? Que revolta? 
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- Como não sabe? Há uma rebelião contra o governo 
bolchevique que vem se alastrando em nosso país 
recentemente. Devido a ela que devo ficar recluso aqui. 
Ninguém pode saber de minha existência, senão acabarei 
sendo preso, já que o Exército Vermelho possui mais soldados 
e certamente reagirá, com sucesso, a todos os nossos levantes. 
Além disso, em nosso movimento há muitos líderes com 
pensamentos divergentes. Esse é mais um motivo de nosso 
enfraquecimento diante do governo. Com isso, os opositores 
ao regime, como eu, acabarão sofrendo fortes punições.  

Ao ouvir isso, finalmente compreendi que estava na 
antiga Rússia, justamente durante a Guerra Civil. Não 
conseguia acreditar no que eu estava presenciando. Havia 
voltado no tempo! Tinha realizado o sonho de muitas pessoas. 
Podia ver a História sendo desenvolvida com meus próprios 
olhos. No entanto como isso aconteceu? Estava entediado em 
meu quarto por causa de um prêmio perdido, fui dormir, e de 
repente viajei no tempo! Era inacreditável! 

O dono do palácio continuou a me contar sobre a sua 
situação de vida e a condição na qual se encontrava o país 
naquela altura, também me contou que havia sido duque de 
São Petersburgo antes de toda essa rebelião. Disse que 
gostaria que o tratasse por seu antigo título de nobreza, já que 
ele não podia me dizer o próprio nome por precaução. Além 
disso, afirmou que cuidaria de mim até eu melhorar, visto que, 
com a queda na escada, acabei adquirindo algumas lesões no 
corpo. Não hesitei, pois ele havia me passado confiança por 
sua forma nobre de ser. 

Passados alguns dias de repouso, certa manhã, acordei 
bem melhor. O duque foi muito hospitaleiro. Ele me alimentou 
adequadamente, tratou de minhas lesões, me emprestou 
algumas roupas, entre outras coisas.  

Como já estava recuperado e já conseguia andar, resolvi 
então finalmente ver o que acontecia fora do palácio. Gostaria 
de ver um pouco como era a cidade de São Petersburgo na 



76 

época da guerra civil. Até então ainda não tinha saído daquela 
moradia. Assim, saí silenciosamente para não acordar as 
pessoas daquela casa. 

Após um longo tempo ter se passado, voltei para o 
casarão e encontrei o Duque atormentado conversando com 
um homem.  

- Então, este é ele? – perguntou o homem, assim que me 
viu. 

- Posso saber o que está acontecendo? – perguntei. 
Em seguida, o duque pediu para que aquele homem com 

quem ele estava conversando o aguardasse. Me levou até um 
cômodo que parecia uma espécie de gabinete e, logo, 
começou a falar: 

- Por que não me avisou que iria sair? 
- O senhor estava dormindo e, como estou me sentindo 

melhor, achei que podia andar um pouco. Há tempos queria 
ver como seria lá por fora. 

- Deveria ter me avisado! Sua vontade de querer sair nos 
trouxe muitos problemas. Estão suspeitando que membros do 
Movimento Branco estejam escondidos por essas terras. Logo 
mais invadirão minha casa. Temos que sair daqui urgentemente! 

- O quê?! Eu também tenho que ir? Para onde o senhor 
vai?  

- Sim. Você deve vir! Também está passando risco. Nós 
devemos ir para Omsk, na Sibéria, pois há tropas aliadas e de 
nosso exército também por lá. No momento é um lugar seguro. 
Separe o que for seu rapidamente. Yuri já está nos esperando. 

- Yuri? Quem é ele? 
- Sim. Aquele homem com quem eu estava conversando 

na hora em que você chegou. É Yuri Chernoff, um velho amigo 
e companheiro de Movimento. 

Pedi licença e fui arrumar as minhas coisas rapidamente. 
De fato, era uma situação de risco. Assim que separei o que 
levaria, fomos até o carro e começamos o nosso caminho até 
a estação de trem. Após alguns dias de viagem e algumas 
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paradas, mesmo tendo dificuldades, conseguimos completar o 
trajeto.  

Assim que chegamos, fomos muito cumprimentados. Foi 
então que percebi que o duque de São Petersburgo era uma 
pessoa muito querida por lá. Enquanto ainda cumprimentávamos 
algumas pessoas, ele foi chamado por três homens para uma 
certa moradia. Tentei acompanhá-lo, no entanto Yuri me impediu 
de entrar. Segundo ele, tratariam de assuntos confidenciais, que 
nem ele próprio poderia saber. Enquanto isso, fui olhar em que 
quarto ficaríamos. Yuri me acompanhou. 

Após algumas horas se passarem, o duque, com aqueles 
mesmos três homens com quem se reuniu, entrou no quarto 
onde eu estava hospedado. 

- Olá! Nós já sabemos quem o senhor é, – disse um dos 
homens – porque nosso companheiro já nos disse tudo. 
Queríamos dizer que, como já sabe de alguns segredos 
políticos, você deverá ficar aqui conosco. Mas não se assuste. 
É apenas uma medida de segurança.  

Após dizer isso, os três homens se retiraram. 
- Não se preocupe! Está em boas mãos aqui! – disse o 

duque. 
- Sabe que confio no senhor. Estamos realmente seguros 

por aqui? – perguntei. 
- Completamente seguros não estamos, devido a essa 

rebelião. Mas fique tranquilo, todos são legais por aqui. Caso 
precise, todos ajudarão. Também pode contar comigo para 
tudo. Tenha certeza disso! Eles só querem que você 
permaneça por aqui, para segurança de nosso movimento. 

Continuamos a conversar um pouco e depois fomos 
arrumar nossas coisas, já que passaríamos um bom tempo por 
lá. 

Depois de algumas semanas se passarem, exatamente 
como o duque disse, percebi que a vizinhança de lá era bem 
legal. Começando por Camille Blanche, com quem interagi 
mais. Era uma jovem francesa, bem atraente, simpática e 
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divertida. Também tinha Lara Dubrov, uma senhora muito 
simpática e bastante altruísta. E, por último, Nikita Aristov, um 
dos ativistas do Movimento Branco, assim como o próprio 
duque de São Petersburgo. 

Conforme o tempo passava, cada vez mais a minha 
participação nos assuntos políticos que eram tratados 
aumentava. Me adaptei ao local, conhecia novas pessoas e me 
tornei mais íntimo de Camille. 

Porém, nem tudo estava ocorrendo tão bem. As notícias 
de que o Exército Vermelho se aproximava gradativamente de 
Omsk estavam se espalhando. Nós não sabíamos se isso era 
verdade ou não, no entanto já esperávamos que isso fosse 
acontecer, visto que sempre estivemos em menor número em 
relação ao governo. Com isso, tivemos que fortalecer nossas 
fronteiras, porém havia um problema, não havia quantidade 
suficiente de armas. Por isso ficamos inseguros em relação à 
proteção de nosso território. As complicações e incertezas 
aumentavam gradualmente. Em meio a tudo isso, eu e Camille 
começamos a nos relacionar. 

Como eu era o integrante mais novo do Movimento, me 
foi concedido viajar por lugares ao redor de Omsk. O objetivo 
era encontrar mais gente disposta a participar das tropas 
aliadas, para nos fortalecer. Desta forma, levei minha 
namorada para me acompanhar durante esse período.  

Após algumas semanas se passarem, as notícias que 
diziam que o Exército Vermelho estava prestes a atacar a base 
em Omsk se espalharam. Com isso, tive que retornar 
urgentemente com as alianças que havia conseguido até então. 

O duque de São Petersburgo me convidou para um jantar 
particular. Disse que trataríamos de assuntos políticos. Como 
não o via há um certo tempo e queria me atualizar, aceitei.  

Durante o jantar, comemos bem, conversamos bastante, 
tudo parecia normal até a hora da sobremesa. Nesse momento 
o duque me apresentou um prato novo. 

- Experimente. Acho que você vai gostar. – disse o nobre.  
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- Parece ser bom.  
Provei e senti um sabor ruim. Portanto declarei que não 

gostei. 
- Mas é claro que não gostou. Está sentindo esse 

gostinho? É ruim, não é? Que sirva de lição, Marc! 
- Não estou lhe entendendo. 
- Mas é claro que não está entendendo, você nunca 

compreende nada! Sempre se fazendo de sonso.  
- O que houve? Fiz alguma coisa? 
- Óbvio que fez! Você me traiu! Eu pensava que você fosse 

meu amigo! 
- O que eu fiz? 
- Você roubou a Camille de mim! Foi isso que você fez!  
- Camille? Como assim? 
- Você roubou de mim a mulher que amo. 
- Desculpe, mas não pareceu que vocês tivessem alguma 

coisa juntos. Então, não te traí. Além disso, eu a amo. Creio que 
ela também me ama. Não queira se envolver em nossa relação.  

Após isso, o duque pegou um punhal e me ameaçou. 
- Calma! Nós dois somos adultos responsáveis e podemos 

resolver isso de uma forma civilizada.  
- Não ligo! Se Camille não for minha, ela não será de mais 

ninguém! – berrou o nobre, chamando a atenção de toda a 
vizinhança. 

Após isso, ele avançou em minha direção e tentou me 
esfaquear de várias formas. Tive a sorte de conseguir me 
desviar de todos os seus ataques até que o punhal acabou 
caindo. Nesse momento, entramos em luta corporal. Meu 
objetivo era evitar que ele voltasse a segurar a arma. Alguns 
minutos se passaram e consegui pegar o objeto. O duque se 
levantou, pegou um outro punhal e me atacou novamente, 
entretanto acabei esfaqueando-o ao me defender. Neste exato 
momento, Nikita Aristov entrou no lugar onde estávamos e, 
vendo a cena, deu um longo grito: 

- Primo! 
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- Primo? – me espantei. 
- O que foi que você fez com ele? – disse Nikita, aos 

prantos.  
- Não fiz absolutamente nada! Só me defendi! Ele queria 

me matar! 
O duque de São Petersburgo, apesar de estar caído, ainda 

estava consciente. 
- Posso morrer, mas de qualquer forma terei me vingado. 

Tinha veneno naquele seu prato.  
- O quê?! Você foi capaz de fazer isto comigo?! – exclamei 

totalmente indignado. 
O duque desacordou. Nikita disse com os olhos 

lacrimejantes: 
- Ivan Aristov era um bom homem, mas ultimamente 

estava obcecado nessa vingança por causa de uma mulher. O 
aconselhei a não fazer nada disso, contudo não adiantou. Olha 
agora como ele está... 

Comecei a me sentir mal e tive náuseas, estava tendo um 
ataque cardíaco, devido ao veneno ingerido e, de repente, 
desmaiei.  

Acordei em meu quarto da atualidade, sem compreender 
nada, tudo estava igual. Entendi que tudo aquilo não passou 
de apenas um sonho. Levantei-me e vi um certo tecido sobre a 
mesa de meu computador. Ao analisar melhor, percebi que se 
tratava de um pedaço da vestimenta de um russo da época da 
guerra civil. 

Resta a dúvida até o dia de hoje. Teria essa aventura toda 
acontecido de verdade ou seria apenas coincidência encontrar 
o pedaço da roupa da época logo depois daquele sonho 
esquisito?  
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O filho de Creta 
 

 Gabriel Guimarães Pinho 
 
 
 
Capítulo 1 

 
Não consigo imaginar como começar, quero, 

primeiramente, deixar claro que não é uma lenda ou um dos 
mitos escritos por Hesíodo ou Homero. É apenas um relato de 
vida, de uma das maiores histórias vividas por um alguém 
improvável. 

Tudo começou em Veneza no ano de 1202. Numa casa de 
pescadores vivia uma criança chamada Jorge. Os cabelos eram 
escuros como a noite e olhos verdes como as folhas das 
árvores. Ainda muito novo, já mostrava ser mestre na arte da 
pesca. Em meados de um mesmo ano, o avô e a mãe de Jorge 
vieram a falecer, o que deixou o pai de Jorge traumatizado. De 
tal modo as mortes o perturbaram que largou a família para 
viver em tavernas e bordéis. Bebia para afogar as suas mágoas 
e tristezas, tentando esquecer-se de tudo, até mesmo de seu 
filho.  

Alguns meses depois de entrar nessa vida sem regras, o 
corpo do pai de Jorge foi encontrado boiando no mar. 
Provavelmente foi afogado por algum dono de bordel com 
quem tivesse dívidas. Com isso, o tio de Jorge, irmão de sua 
mãe, resolveu expulsá-lo de casa. Não queria enfrentar os 
problemas, que a presença do menino causaria, com a divisão 
da magra herança de família. Jorge passou a viver nas sarjetas, 
em casas abandonadas ou dormindo em becos. Precisou 
mendigar o pão de cada dia para sobreviver. 

Dois meses após todos esses fatos, houve uma grande 
multidão em Veneza, os cavaleiros cruzados chegaram à 
cidade, de onde partiriam para a Terra Santa. Jorge encheu-se 
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de curiosidade, andou entre os cavaleiros cruzados para 
entender como seriam. Notou que a maioria dos cruzados era 
composta por homens altos, robustos, e de aparência lendária. 
Viu coisas que só conhecia através das histórias contadas por 
sua mãe. Enquanto observava os guerreiros, ele ouviu a frase 
que lacrou seu destino, que remexeu sua mente e seu coração. 
Um padre que pregava em meio à multidão, disse: 

- Na Terra Santa há uma vida nova. Lá é um lugar para 
alcançar a remissão dos pecados e a salvação.  

Naquele momento começou a ser escrito o destino de 
Jorge. O rapaz concluiu que o motivo de todas as suas 
tribulações seria um grave pecado. Por isso Deus o havia 
abandonado. Participar da Cruzada seria o resgate da sua 
dívida e a conquista do perdão divino.  

Correu imediatamente em direção ao padre, decidido a 
oferecer seus serviços na próxima Cruzada. Imaginou trabalhar 
como pajem ou qualquer outro tipo de serviçal. Mas, em meio 
à multidão, ele perdeu o padre de vista. Enquanto procurava o 
sacerdote, sofreu um repentino desmaio. 

Quando acordou não estava mais na rua. Espantou-se por 
estar deitado numa cama branca, com lençóis azuis, vestindo 
roupas novas e aparentemente limpas. Passou a se perguntar 
o que poderia ter acontecido e onde estaria? Ao virar-se na 
direção da porta, viu que um homem se aproximou, dizendo: 

- Que bom que acordou! 
- Onde estou? – Jorge perguntou. 
- Você está na estalagem da Enguia Amarela. Meu mestre 

ficará feliz ao saber que está bem! 
O homem se retirou do quarto, deixando Jorge sozinho. O 

rapaz se levantou e começou a analisar o local. Notou que a 
estalagem era pequena, mas bastante luxuosa. As colunas 
eram de mármore, tinha mesas feitas de cipreste, havia todos 
os tipos de frutas e um faisão gordo sobre a mesa. Como estava 
há dias sem uma boa refeição, não pensou duas vezes, avançou 
como um animal sobre os alimentos. 
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Enquanto comia, ouviu o som da porta se abrir. Girou o 
corpo em direção ao som e viu um homem um tanto diferente 
do que estava acostumado. Usava um elmo de ferro e uma 
cota de malha, os olhos eram verdes e a barba espessa. 
Carregava um escudo maior que o próprio Jorge. O jovem se 
assustou, entrou em pânico. O homem apressou-se 
tranquilizar o rapaz. 

- Acalme-se, jovem, não lhe farei mal. Ao contrário, tenho 
grande respeito por ti! Tomar um coice de uma mula e 
sobreviver para contar a história, não é para qualquer pessoa. 
Estou certo de ter algo de especial em você. 

Jorge, surpreso com a situação, perguntou: 
- Como assim? Não me lembro de nada. 
- Você estava correndo, e assustou a mula, que acabou 

acertando um coice no seu crânio. Meus homens disseram que 
estava morto. Mas percebi que ainda estava respirando. Por 
isso mandei trazê-lo para essa estalagem. Roguei ao Senhor 
pedindo que se recuperasse. Reconheço que sua força é 
notável! Como se chama? 

Jorge não respondeu, pois desconfiou das intenções do 
homem. 

- Façamos o seguinte, me apresentarei primeiro. Sou 
Carlos Lasíti, comandante da Ordem das Catorze Espadas, 
cavaleiro de Deus e de meu rei. Agora, sua apresentação. 

Jorge, ainda um tanto desconfiado, respondeu: 
- Sou Jorge, senhor, um humilde órfão, filho de 

pescadores já falecidos. 
- Onde mora? 
- Tinha uma casa e família mas, depois da morte dos meus 

pais, meu tio me expulsou e hoje vivo nas ruas. 
- Como sobrevive? 
- Vivo de esmolas, senhor – respondeu, com os olhos 

cheios de lágrimas –, e algumas vezes de peixes que consigo 
pescar... 
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- Posso fazer uma pergunta? – ousou Jorge, 
surpreendendo até a si mesmo. 

Carlos Lasíti consentiu com um leve movimento de 
cabeça.  

- É verdade que na Terra Santa posso mudar de vida? 
- Não sei, – respondeu o Senhor Lasíti – mas podemos 

descobrir juntos. 
Jorge ficou extremamente confuso com a resposta. E o 

cavaleiro concluiu: 
- É exatamente o que estava procurando, um verdadeiro 

guerreiro para a minha tropa. Alguém forjado pela dor e 
renascido pela própria força. O que acha de se tornar meu 
escudeiro? Posso ensinar os princípios da cavalaria e levá-lo 
para a Terra Santa. Quem sabe se, algum dia, possa se tornar 
um grande cavaleiro. Então, aceita a proposta? 

Jorge aceitou a oferta rapidamente, pois além de ir para a 
Terra Santa, aprenderia como lutar contra os sarracenos. 

Ele foi levado para o acampamento dos cruzados na Ilha 
de Lido. Carlos Lasíti deixou-o à frente de sua tenda, enquanto 
ia resolver assuntos pela ilha. O mesmo homem que estava no 
quarto da estalagem, no momento que acordou, foi em sua 
direção. Jorge ficou espantado com o que ele disse. 

- Senhores, vejam, o rapaz está bem! 
O jovem conheceu homens que faziam parte da tropa de 

Carlos Lasíti, ao ser apresentado a alguns. 
Conheceu primeiro o homem da Hospedaria Galgo, braço 

direito de Carlos e escrivão da companhia. Era forte, embora 
de baixa estatura. 

Depois conheceu Hamlet, o Cervo Velho, um escocês que 
tinha uma altura impressionante e era um dos homens mais 
fortes do exército. No entanto, era a pessoa mais doce que 
Jorge já havia conhecido. 

Conheceu também Jamal, um sarraceno que foi criado 
pelos homens de Lasíti, foi encontrado em Cirenaica, no norte 
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da África, quando ainda menino. Tornou-se o chefe dos 
arqueiros. 

Todos extremamente leais a Carlos Lasíti. De acordo com 
o que lhe contaram, o nobre já salvou cada um deles em 
situações de batalha. 

Depois de muita conversa com os homens, Jorge saiu de 
perto deles. Passeou pela ilha para conhecer melhor a vida dos 
cavaleiros cruzados. Ficou espantado, viu apenas luxúria, vinho 
e uma grande quantidade de prostitutas. Isso deixou o jovem 
horrorizado, pensando o porquê de os homens de Deus agirem 
de forma tão vulgar. Mas não ficou muito tempo para 
observar. Preferiu voltar para as tendas da Ordem. 

No caminho de volta para a Ordem, se deparou com um 
pequeno potro negro. Tinha no mínimo seis meses de idade. 
Ficou admirando o animal quando, de repente, foi seguro pelo 
braço por um homem que não conhecia.  

- Peguei, ladrãozinho, agora está perdido. – disse, 
enquanto arrastava Jorge. 

Levou o garoto até a tenda de Carlos Lasíti, sem saber 
quem ou o que o jovem era. Ao entrar na tenda, falou como 
quem conta vantagem. 

- Senhor, peguei este ladrãozinho. 
- Pé de Ouro, o que pensa que está fazendo? Esse é meu 

novo escudeiro, não um ladrão. Solte-o agora. 
Ao ouvir esse nome, Jorge olhou para os pés do homem e 

ficou impressionado. Seus pés eram metálicos e cobertos de 
ouro de verdade.  

- Gostou, escudeiro? – disse Pé de Ouro – Ganhei de um 
lorde que afirmou que eu tinha roubado um cavalo dele, sendo 
que o cavalo era meu... Ele me torturou aplicando ferro e fogo 
nos meus pés, por dias. Deixou-me desse jeito!  

- Pare de assustar o rapaz e volte para o estábulo! – 
ordenou Carlos Lasíti. 

O homem se recolheu, voltando ao seu serviço sem 
reclamar. Lasíti saiu em seguida. 
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Na tenda estava um menino de sua idade, foi o primeiro 
jovem que conheceu no acampamento. Ele era copeiro de 
Lasíti. 

- Com o tempo você se acostuma. – acudiu o jovem. 
- Ele é sempre rabugento assim? – questionou Jorge. 
- Na maioria das vezes. 
- Você, como se chama? 
- Jamie, filho de Hamlet. 
- Sou Jorge. 
- Muito prazer. 
- Você já sabe onde vamos? 
- Mestre Lasíti foi ver com os comandantes quanto tempo 

falta para irmos para a Terra Santa. Há uma negociação com 
Veneza para cruzar o mar e atacar o Egito. 

- Essa será a primeira vez que segurarei uma espada. E 
você? 

- Também. Meu sonho é entrar no campo de batalha. 
- Você é bom, Jamie. Acho que podemos nos ajudar no 

campo. 
- Certo. Então, temos um acordo? 
- Sim, temos. 
- Irmãos de armas 
- Para sempre, irmão. 
E naquele momento, Jorge não ganhou apenas um aliado, 

mas um companheiro para toda a sua vida, um irmão que 
nunca teve.  

Após acertarem o acordo, Galgo entrou na tenda. 
- Parece que os jovens mestres se conheceram. Isso é 

bom! Vão precisar muito um do outro no campo de batalha. 
Conhecerem-se bem possibilita o equilíbrio e harmonia entre 
os dois durante as batalhas. 

- Senhor Galgo, já sabe para onde vamos? – perguntou 
Jamie. 

- Sim, vamos para Hungria. Atacaremos uma cidade 
chamada Zara. 
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- O quê? Mas e a Terra Santa? – exclamou Jorge. 
- Temos que atacar Zara como pagamento aos venezianos 

para que nos levem à Terra Santa. Foi o que pediram. 
- Então, não vamos lutar no campo? 
- Ainda não, mas não pensem que vão ficar parados. 

Mestre Lasíti me deu duas semanas para fazer de vocês 
homens de verdade. Então, cada minuto conta. O treinamento 
começa agora! 

Galgo fez com que eles treinassem duramente, por duas 
semanas.  

 
 
 Capítulo 2 

 
Depois das duas semanas, os barcos venezianos chegaram 

para levar os Cavaleiros Cruzados para Zara. Os Cavaleiros da 
Ordem viajaram separadamente dos outros. Carlos Lasíti 
navegou em um barco chamado Odin Piedoso. O capitão, de 
nome Askard, era um nórdico, ex-membro da Guarda 
Varangiana, que era uma força militar especial do imperador 
bizantino. Carlos Lasíti fez um acordo em separado para levar 
os homens da Ordem para Zara. O navio não era um dos 
melhores, mas atendia às necessidades do momento. 

Durante a viagem, Jorge se dispôs a conhecer mais sobre 
o navio e, também, sobre a própria Ordem. No convés, ele e 
Jamie, quando não estavam treinando, faziam brincadeiras, 
tentando, ao máximo, aproveitar o resto da inocência que 
tinham. Embora inexperientes, tinham consciência de que essa 
batalha mudaria as suas vidas. Depois de se divertirem até 
tarde, procuraram juntar-se a Carlos Lasíti, que jantava com 
Galgo, Hamlet, Pé de Ouro, Jamal e Askard. O grupo discutia os 
rumos das negociações de pagamento e contavam suas 
histórias e aventuras. 

- Já vi terras além da imaginação. Fui a lugares que vós, 
cruzados, nunca sonhareis. Vi cidades pelo mundo, conheci 
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reis e bandidos, e algumas tavernas também! Afirmou Askard 
com todo orgulho. 

- Parece que já viu muitos invernos também! – comentou 
Lasiti. 

- Vocês cruzados têm um grande senso de humor. Muito 
melhor do que daqueles gregos sem graça ... Uma pergunta 
para o grande Carlos Lasíti. Por que sua companhia se chama 
“Catorze Espadas” se tem cem homens sob seu comando, seria 
algum erro de cálculo? – zombou Askard.  

- Catorze é o número de companheiros que tinha quando 
saí de meu reino. Éramos catorze jovens dispostos a lutar por 
Deus. Porém meus irmãos morreram. Apenas eu sobrevivi. 
Consegui restabelecer a Ordem fazendo uma homenagem 
àqueles homens. Tenho sido vitorioso, certamente Catorze é 
um bom número. 

Todos riram e se alegraram com essa e outras histórias de 
vitórias vividas por Carlos Lasíti e pelos outros. Conversaram e 
beberam até não poderem mais. 

No dia seguinte os navios atracaram perto de Zara. A 
Ordem das Catorze Espadas foi levada para terra, pois ela faria 
parte do grupo que atacaria o portão principal da cidade. Logo 
na chegada, tiveram problemas, pois o comandante do 
exército, o Marquês de Monferrato foi até os portões da 
cidade para negociar com os líderes do exército húngaro. Mas 
foi enganado. Na verdade, não eram os líderes húngaros, eram 
três assassinos, cuja missão era derrubar o marquês para que 
o exército invasor ficasse sem líder. 

 O Marquês foi atacado e os guardas foram mortos. Mas 
o Senhor de Monferrato conseguiu fugir, sendo seguido pelos 
assassinos. Nas proximidades das tendas da Ordem o marquês 
caiu de seu cavalo, exatamente aos pés de Jorge. O jovem 
pediu por ajuda, sendo atendido por Carlos Lasíti.  

Um dos assassinos desafiou Carlos Lasíti para um duelo 
individual, afirmando ser o mais forte guerreiro de Zara. Lasíti 
aceitou o desafio. Nesse momento Jorge ficou ainda mais 
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encantado, ele viu uma verdadeira luta pela primeira vez. A 
Querubim Triunfante, a espada de Carlos Lasíti, era brilhante 
como a luz do dia e cortante como os ventos do mar Egeu. Com 
apenas um golpe ele matou o assassino, dividindo o corpo em 
duas partes. Com isso, os outros dois fugiram apavorados. O 
Marquês declarou eterna gratidão a Carlos Lasíti. 

Jorge, naquele dia, sentiu crescer admiração por seu 
mestre. 

Após duas semanas os cruzados estavam à beira de tomar 
Zara. Mas Galgo não permitia que Jorge e Jamie participassem 
das batalhas, afirmando que ambos ainda não estavam 
prontos para a luta. Jorge, indignado, decidiu que iria lutar e 
contou para Jamie seu plano, com o qual o amigo concordou 
imediatamente. O plano era que ambos se vestiriam como 
escudeiros normais e se misturariam na hora do ataque às 
muralhas. Ambos se prepararam. À noite roubaram armas do 
arsenal, enquanto Pé de Ouro dormia. Jorge pegou uma 
espada e Jamie um arco. Os dois saíram de lá direto para a linha 
de frente. Aguardaram o sol nascer, que era o horário 
combinado para o avanço sobre Zara. 

Ao raiar do dia o ataque começou. Jorge e Jamie 
acordaram assustados com o barulho estridente dos tambores. 
Estavam felizes, à maneira deles. Jamie, por entrar em 
combate pela primeira vez, e Jorge, por acreditar que ali 
receberia o perdão de Deus.  

Começou o ataque, Jorge e Jamie correram junto com a 
multidão de cruzados e subiram as escadas em direção ao alto 
das muralhas. Nada ocorreu como Jorge esperava. Havia 
pedras e óleo fervente sendo jogados de cima da muralha, sem 
falar na chuva de flechas que não cessava. O pior na situação 
foi que, depois de um longo tempo para chegar ao topo da 
muralha, Jorge ainda acabou perdendo Jamie de vista. Sozinho 
e sem saber o que fazer o jovem escondeu-se atrás de um barril 
de óleo. Além do medo, estava preocupado com o paradeiro 
de Jamie. De seu esconderijo assistiu a toda a barbárie de 
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sangue, membros, órgãos rasgados, sem contar os gritos. 
Totalmente apavorado, percebeu que as batalhas não eram 
belas, nem mesmo heroicas.  

Passado algum tempo, viu Jamie na mesma situação que 
a dele. O rapaz estava escondido atrás de uma montanha de 
corpos. Foi ao seu encontro e se juntou ao amigo. Mas foram 
surpreendidos por um enorme guerreiro húngaro, que ergueu 
sua espada contra os dois jovens, que se desesperaram. O 
homem levantou Jamie pelos cabelos e o teria jogado do alto 
da muralha se, por instinto de sobrevivência e para ajudar seu 
amigo, Jorge não usasse a sua arma. Ele cravou sua espada no 
ventre do guerreiro húngaro, que caiu quase imediatamente e 
morreu. Depois da batalha, a cidade caiu nas mãos dos 
cruzados e os dois meninos foram encontrados por um 
membro da Ordem, que os conduziu a Carlos Lasíti. Os 
meninos foram duramente repreendidos. 

- Os dois sabem da gravidade do que fizeram hoje? Além 
de desobedecer a seu capitão (se referia a Galgo), os dois 
quase perderam suas vidas! Jamie, você tem sorte pois garanti 
a seu pai que resolveria tudo. A vontade dele era dar-lhe um 
castigo severo. Espero que saibam que tudo que se planta se 
colhe, vocês plantaram desobediência, espero que a colheita 
dos dois não caia sobre todos nós! A partir de hoje ambos 
trabalharão no estábulo até segunda ordem. Vou me certificar 
de que Pé de Ouro seja o mais severo possível. Se tinham medo 
dele antes, agora será o pior de seus pesadelos. 
 
 
Capítulo 3 

  
Os dias se passaram, e a Ordem recebeu a missão de ir a 

um bosque próximo a Zara. A Ordem deveria verificar a notícia 
de que havia húngaros no local, e de que causavam terror à 
população. 
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Carlos Lasíti, Jorge e o resto da Ordem foram para o 
bosque investigar as notícias. Informações de moradores da 
região os levaram até uma colina próxima. Pararam para 
descansar naquele local. Ao cair da noite, a Ordem foi atacada 
e capturada por guerreiros húngaros, que os levaram para 
dentro de uma caverna. Eles foram amarrados em fileiras em 
frente a um trono de madeira. Foram mantidos ali até a 
chegada de um homem que falou com autoridade. 

- Têm certeza que são esses homens? 
- Sim, meu senhor, são esses mesmos! 
- Enfim, a justiça! – o húngaro disse com um estranho 

sorriso. – Qual de vocês matou o noivo da minha filha? De 
acordo com meus homens foi um menino! Digam logo ou serei 
obrigado a forçá-los a contar! 

- Será que estão falando daquele que você matou, Jorge? 
– disse Jamie com um sussurro. 

Mas um húngaro reconheceu Jorge e o apontou como o 
assassino. O rapaz foi levado até os pés do líder. 

- Você, um menino, conseguiu matar meu genro, o maior 
homem que eu havia visto? Como fez isso? Na verdade, não 
importa. Será julgado e sentenciado. 

- Ele estava prestes a matar meu amigo, esse crime não 
conta? – tentou argumentar Jorge. 

- Você estava atacando a cidade. Ele estava fazendo o que 
todo homem faria, defendia o seu lar. 

- Peço perdão, senhor, estava me defendendo! 
- Não peça perdão a mim, peça a minha filha. 
Ele chamou a filha e a menina foi na direção de Jorge. Não 

era como ele poderia imaginar. A menina aparentava ter a 
mesma idade dele e não chegava nem perto do tamanho do 
homem que ele matou.  

O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. 
Quando a noiva do guerreiro levantou o véu, Jorge ficou 
maravilhado com a tamanha beleza. Ele começou a pedir, 
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nervosamente, perdão à menina. Mas foi interrompido pelo 
pai dela. 

- Basta! Sangue só se paga com sangue. 
Puxou Jorge pelo pescoço e colocou uma faca em sua 

garganta. Quando estava prestes a cortar o seu pescoço, foi 
interrompido pela argumentação de Carlos Lasíti. 

- Espere! O menino está em dívida com sua filha. Permita 
que ele pague essa dívida. 

- O que quer dizer com isso? 
- Se tirou dela o noivo, que ele se torne um novo noivo 

para ela. 
Todos ficaram pasmos com a proposta de Carlos Lasíti. 

Houve longo silêncio dentro da caverna. Instantes que 
pareceram horas. 

- O que esse assassino teria a oferecer a minha menina? 
- Ele é meu escudeiro, é bom guerreiro. Será, no futuro, 

um grande cavaleiro. Sua filha será bem cuidada. Certamente 
nada lhe faltará. Digo mais, lhe daremos metade de tudo que 
saqueamos. Certamente se tornará um homem rico. 
Juraremos aqui que não contaremos sobre a existência desse 
lugar e seu povo continuará seguro. 

Interessado, o homem largou Jorge e disse: 
- Permita-me analisar a oferta. 
Jorge voltou para junto de seus companheiros. 
- Parece que estou certo mais uma vez, para nossa 

infelicidade, – disse Carlos Lasíti – a “colheita” de Jorge e Jamie 
caiu sobre nós. 

- Não se preocupe, meu senhor, ao sair daqui vamos para 
a cidade e contaremos tudo ao marquês – retrucou Jamal num 
sussurro. – Ele virá aqui, recuperaremos nossos despojos e 
ainda seremos recompensados. 

- Sim, seria possível. Mas, como ficariam as nossas 
consciências? A palavra de um homem é sagrada, não posso 
quebrar uma promessa mesmo que eu queira.  
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- Se sairmos daqui vivos, os dois vão trabalhar no estábulo 
até se cansarem. Farei com que durmam nus junto ao esterco. 
– ameaçou Pé de Ouro. 

- Como pai, autorizo que Pé de Ouro os castigue. – disse 
Hamlet. 

- Como capitão, digo que ainda seria pouco. – completou 
Galgo. 

Após alguns minutos de conversa com seus conselheiros, 
o líder húngaro retornou à conversa.  

- Sua oferta foi aceita! – disse sorridente. 
Os membros da Ordem foram libertados. Jamal foi 

enviado com alguns homens da Ordem para buscar os 
produtos do saque para pagar o dote. Além de Lasíti e Jorge, 
poucos ali. O casamento foi organizado de improviso, no 
mesmo local. Apareceu um padre encontrado na vila próxima. 
A cerimônia aconteceu um pouco depois, ali mesmo. Uma 
grande festa foi arranjada às pressas.  

A passar da situação, Jorge sentiu-se feliz. Mas reparou 
que a noiva não estava. Havia tristeza em seus olhos. O noivo 
percebeu que a Cruzada não havia mudado a sua vida da forma 
que imaginou. Nem dele, nem de nenhum de seus 
companheiros. Sentiu que estavam todos sem Deus. 

Depois desses acontecimentos, a Ordem e os recém-
casados voltaram para Zara, Carlos Lasíti e os seus 
subordinados se hospedaram em uma grande casa. Lasíti 
reservou um quarto para Jorge e sua esposa. O casal se 
apressou em se acomodar. 

Enquanto todos dormiam, Jorge e sua esposa se 
mantiveram acordados por um bom tempo. Ambos parados, 
olhando para as paredes, num silêncio sem fim. Passados 
longos minutos, Jorge resolveu tomar uma atitude para 
conhecer melhor a jovem. 

- Então, não perguntei seu nome, como se chama? 
- Meu nome é Nancy de Biograd, senhor meu marido. – a 

garota respondeu de forma hostil. 
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- Não precisa me chamar de senhor. Prefiro que seja 
apenas de Jorge. Já estará ótimo. 

- Como quiser. 
- Por que está desse jeito? – perguntou ao perceber quão 

entristecida e furiosa estava a menina. 
- Não percebe o que fez? – Nancy respondeu com fervor 

e fúria – Tirou minhas oportunidades de vida. Estava prestes a 
me casar com um importante e influente comandante de Zara. 
Eu teria tudo que sempre quis. Seria uma verdadeira nobre... 
Mas você tirou todas as minhas chances. Agora, estou presa a 
você, um cruzado medíocre. Espero que nossos dias passem 
rápido. 

- Eu? Você ia se casar com um homem que tinha o triplo 
da sua idade, e que era covarde o suficiente para matar dois 
meninos. Onde há honra nisso? Acho que te salvei do pior. 

- Ele podia ser o que fosse, mas me daria uma vida. O que 
você pode me dar? Além de destruir minha vida, destruiu 
minha cidade e tudo que eu conhecia. 

- Peço desculpas, mas não posso voltar atrás no que fiz. – 
respondeu depois de refletir e admitir que causou mal à jovem. 
– A única coisa que posso fazer é retribuir seu ódio com amor... 
Prometo que farei o melhor possível para sua vida. Cumprirei 
a promessa que fiz perante o altar, a seu pai, a meu mestre e 
perante Deus que te faria muito feliz! É uma promessa. Vou 
cumpri-la por todos os dias de minha vida. 

A partir daquele dia, Jorge começou a conquistá-la. Por 
algum tempo esqueceu-se da Cruzada, da Ordem e até mesmo 
de suas metas. Fazia de tudo para arrancar um sorriso de 
Nancy. Toda a manhã entrava no jardim de uma casa próxima 
e roubava uma rosa para dar à menina. Ao saber que ela 
gostava de frutos do mar, passou a pescar e a coletar ostras. 
Com as pérolas que encontrou nas ostras fez um colar. Depois 
de muito esforço conseguiu que ela o tratasse com respeito. 
Mas ainda sentia rancor por Jorge. 
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Capítulo 4 
 

Depois de alguns dias que estavam em Zara, chegou à 
cidade um homem chamado Aleixo. Pedia o apoio dos 
cruzados, afirmando ser o verdadeiro imperador de 
Constantinopla. Contou que seu pai tinha sido destronado por 
seu tio, que se autoproclamou imperador. Por isso pedia apoio 
a Veneza e aos Cruzados para retomar seu domínio. Em troca, 
daria dinheiro e recursos para tomarem Jerusalém. A oferta foi 
aceita, por isso a Ordem partiu em direção a Constantinopla. 
Mais uma vez nos navios de Askard, que se tornou um bom 
amigo da Ordem. 

No caminho para Constantinopla, Jorge e Jamie pediram 
a permissão de Lasíti para lutarem no cerco. Depois de muita 
relutância, ele permitiu.  

Ao chegarem à cidade, Jorge ficou simplesmente 
encantado de tão maravilhosa e incrível que era 
Constantinopla. Por alguns momentos, esqueceu-se de seus 
problemas e depressões, a cidade era imensa, com as maiores 
muralhas que já tinha visto em toda a sua vida. Mais 
maravilhado ficou ao ver o rio que corria na cidade e que a 
dividia em duas.  

A medida que se aproximavam, foram avistando muitos 
soldados do exército local, além de alguns membros da Guarda 
Varangiana. Neste momento Askard começou a elogiar a 
guarda e dizer como a Ordem estava prestes a enfrentar os 
melhores guerreiros do mundo. 

Ao aportar à cidade, nas proximidades da Torre de Gálata, 
sem nenhum apelo ou aviso, atacaram o exército que estava 
na margem, matando a todos sem piedade. Jorge e Jamie, 
agora mais experientes para o combate, foram designados a 
irem com Pé de Ouro e outros membros da Ordem. Jorge lutou 
muito bem, pois queria muito o perdão de Deus, acreditando 
que aquele era o seu momento. Ele e Jamie entraram juntos 
na mansão de um rico. Dentro, encontraram um baú recheado 
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de moedas de ouro e esmeraldas. Rapidamente abandonaram 
o combate e levaram o baú para o navio. Tudo foi dividido com 
a Ordem e com a tripulação de Askard. Sem contar com os 
vários vestidos finos que Jorge encontrou e que presenteou a 
Nancy. A jovem já começava a admirar o rapaz por seu esforço 
em dar a ela felicidade. 

A batalha ocorria de forma extremamente sangrenta, 
enquanto Aleixo desfilava pelas muralhas da cidade. Quando 
isso acontecia, Jorge notava uma total desaprovação por parte 
do povo. O rapaz se perguntava o porquê. Não seria ele o 
imperador legítimo? Nesse momento ele notou uma discreta 
risada de Pé de Ouro.  

- Por que motivo está rindo? – perguntou Jorge. 
- Reconheço um fracasso de longe, e garanto que seria 

melhor um animal no trono do que este homem. Certamente 
será um tirano e será facilmente destronado – respondeu, 
aumentando ainda mais seus risos –, confirmou Pé de Ouro. 

- Mas não é ele o herdeiro legítimo? 
- Legítimo ou não, plebeu ou nobre, um homem ainda é 

um homem, e sua integridade o define. 
Jorge ficou surpreso, por um homem cruel, amargo e 

amedrontador, proferir palavras como aquelas. Mais surpreso 
ficou quando viu como Pé de Ouro ria. Nunca mais se esqueceu 
daquele dia. 

Durante longas semanas as batalhas ocorreram, até que o 
tio usurpador fugiu da cidade. O povo libertou o pai, enquanto 
o filho, Aleixo, foi nomeado co-imperador. O monarca já estava 
velho e cego.  

Os cruzados saquearam a cidade, por vários dias, só 
depois se retiraram. 

Depois de certo tempo, Aleixo foi destronado, como Pé de 
Ouro havia previsto, e os cruzados decidiram voltar para 
Constantinopla, porém, Carlos Lasíti decidiu que a Ordem não 
lutaria mais na Cruzada, então, para não serem 
excomungados. Saíram à noite. Procuraram evitar serem 
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vistos. Foram em direção a Acre, na Palestina, onde Lasíti 
afirmava ter um amigo. Jorge e Nancy receberam alguns 
privilégios no navio de Askard, os dois se tornaram bons 
amigos. Nancy já havia se adaptado à Ordem.  

No meio da noite, todos ouviram um grito de desespero 
e, pouco depois, aviso de “homem ao mar.” 

Jorge saiu de sua cama e foi em direção ao convés. Viu um 
aglomerado de marinheiros e homens da Ordem, todos 
voltados para o mar. Ao se aproximar, ficou surpreso ao ver Pé 
de Ouro lutando contra as ondas. Precisava fazer grande 
esforço para nadar. Todos estavam pasmos, mas ninguém fazia 
nada.  

Com impulso de ousadia e coragem, Jorge amarrou uma 
corda em sua cintura e se lançou à água. Mais tarde, o próprio 
jovem afirmava não se lembrar do momento em que se atirou 
no mar. Apenas de ter saído da água e com pé de ouro vivo.  

Todos saudaram Jorge. Mas Carlos Lasíti foi além. 
Presenteou o rapaz com uma espada e um cavalo. A coragem 
de Jorge foi o pretexto que os homens arrumaram para festejar 
no convés. Todos se embebedaram até não poder mais.  

Jorge foi ao arsenal, com Lasíti, para escolher uma espada. 
Encontraram Pé de Ouro deitado sobre o feno e segurando 
uma espada. 

- Tudo bem, Pé de Ouro? 
Ele se levantou rapidamente e limpou suas vestes. 
- Perdão, não tive a chance de agradecer por ter salvado 

a mina vida. Foi muito corajoso, jovem touro. 
- Não foi nada, apenas fiz o que todo homem faria. 
- Mas ninguém pulou para me salvar. Todos ficaram 

olhando como ovelhas olhando o cordeiro ser abatido. Você 
salvou minha vida e agora estou em débito com você. 

- Débito? Quem sou eu para ter alguém em dívida 
comigo? Pé de Ouro não consigo saldar minhas dívidas, não 
posso aceitar isso.  
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Mais uma vez Pé de Ouro surpreendia com atitudes 
louváveis e nenhum tipo de amargura. 

- Meu jovem, não me importam suas dívidas, – disse 
enquanto se ajoelhava diante do rapaz – as únicas dívidas que 
me preocupam são as minhas e ei de pagar... A partir desse 
momento, peço ao Senhor de Lasíti que me libere para seguir 
ao senhor Jorge, até a minha morte.  

Carlos Lasíti sorriu e consentiu com um aceno de mão. 
- Essa espada era de meu pai - continuou Pé de Ouro, 

enquanto desembainhava a arma – esse é o sinal do meu 
débito. Então se ajoelhou e entregou a espada a Jorge, dando-
a como um marco de lealdade. 

Jorge, por dias, relutou contra o voto de Pé de Ouro. Com 
a insistência, Jorge aceitou, mesmo que contra sua própria 
vontade. A partir daquele dia, Pé de Ouro passou a servir a 
Jorge como seu guarda-costas e também de sua esposa. Nancy 
surpreendeu toda a Ordem ao conseguir fazer com que Pé de 
Ouro abandonasse o jeito amargo. Tornou-se um homem 
gentil. Dizem que até começou a sorrir. 
 
 
Capítulo 5 

 
A Ordem chegou a Acre na primavera de 1203. Todos 

desembarcaram e marcharam por três dias, até alcançar a 
aldeia onde se encontrariam com o amigo de Carlos. Chegando 
lá, os homens permaneceram fora da cidade, enquanto Lasíti e 
os outros capitães foram até a aldeia procurar o amigo.  

Ao entrar no povoado, Jorge viu logo de cara que era uma 
vila de ferreiros, ceramistas e escultores, pois havia pequenas 
oficinas. Porém, não muitas, já que a aldeia era pequena. A 
população era humilde e só havia um poço, onde Jorge via 
grande aglomeração de pessoas em busca de água. Depois de 
andarem por certo tempo, chegaram a um bordel que 
aparentava ser a maior construção do local. Por ordem de 
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Carlos Lasíti os homens ficaram do lado de fora. Apenas Lasíti 
entrou, acompanhado de Jorge que ia segurando a sua capa.  

Dentro do bordel, Lasíti pretendia ter um encontro com 
seu amigo. Sentou-se a uma pequena mesa, chamou uma 
jovem e pediu para avisar de sua chegada. A jovem, com um 
leve sorriso, levou-os para um lugar reservado. Depois de um 
longo tempo de espera, ouviu uma porta se abrir e imaginou 
ser a companhia aguardada. Para surpresa de Jorge, a 
companhia não era como esperava. Em vez de um amigo, 
entrou uma mulher de olhos castanhos, loira, com sardas no 
rosto, grandes seios e extremamente atraente aos olhos de 
Jorge e de quem a visse.  

- Achei que nunca voltaria – disse a mulher, com um 
sorriso suave. 

- Não poderia vir à Terra Santa sem me encontrar com a 
minha santa. – respondeu Lasíti, risonho e sedutor. 

- Quanto tempo faz, Carlos? 
- Acredito que quinze anos.  
- Muito tempo, o que o traz à Palestina? 
- Vim como da última vez, atrás de diversão. 
- Pois bem, aqui é o berço da diversão. Veio ao lugar certo. 
- Este é o menino de quem me falou? – disse a mulher, 

olhando para Jorge. 
- É ele mesmo. – respondeu Lasíti, mostrando um singelo 

olhar. 
- Forte, sadio, cabelos belos, os olhos bem vivos, 

provavelmente um bom guerreiro e conquistador de belas 
mulheres. Realmente se encaixa nos padrões da estirpe. 

Jorge ficou confuso, como Lasíti, um homem honrado, se 
envolvia com a dona de bordel? Guardou o pensamento para 
si, esperando um momento adequado para aquele assunto.  

A conversa continuou. 
- Abigail, minha querida, se importa se eu fizer um 

pedido? – perguntou Carlos Lasíti. 



100 

- Você quer que eu dê abrigo a você e sua companhia, não 
é mesmo? 

- Sim. Como sabia? 
- Um velho amigo nosso esteve aqui e fez o mesmo 

pedido. 
- Eduardo esteve aqui? – Carlos mostrou um semblante de 

fúria.  
- Sim. Pediu o mesmo. Passou uma noite e partiu no dia 

seguinte. – Abigail mostrou preocupação. 
- Achei que ele já tinha voltado para casa. O que estaria 

fazendo na Terra Santa? 
- Isso não sei dizer. Deve estar atrás de ouro. 
- Pois bem. Deixemos esse assunto para uma próxima 

conversa. Voltemos ao princípio. Permitiria que meus homens 
ficassem aqui? 

- Até poderia, mas o que eu ganho com isso? 
- Seria um favor para Carlos de Lasíti. 
Abigail com uma risada de felicidade permitiu. Lasíti e 

Jorge se retiraram da sala. Voltaram à entrada da aldeia para 
encontrar os que aguardavam do lado de fora. Enquanto 
caminhavam, Jorge entendeu que aquele momento seria 
perfeito para ter uma conversa, a sós, com seu mestre. 

- Mestre, como o senhor, um homem honrado e fiel às leis 
de Deus, conhece tal tipo de gente? 

- Jorge, Abigail é uma mulher honrada. Está dando um 
teto para você, de bom grado sem cobrar nada em troca. Seria 
obrigação dela fazer isso? Você deveria limpar o chão de todo 
esse bordel para pagar metade da gratidão que deverá a ela. 
Tenho certeza que ela é mais honrada que todos os cruzados 
que vimos em Constantinopla. 

Jorge ficou um instante em silêncio, um tanto 
envergonhado com seu comentário. 

- Se for para pensar desse jeito, nenhum de nós é digno, 
principalmente eu – completou Carlos Lasíti. 
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- Permita-me contar uma história – continuou Lasíti – 
Quando jovem, era mesquinho e covarde, um verdadeiro 
demônio como outros cavaleiros que ainda andam por aí. Um 
dia, estava em uma cidade, soube de um casamento que os 
plebeus estavam esperando com muita felicidade. Resolvi 
invadir a casa da noiva e a estuprei em seu leito nupcial. 
Pensava que ela estava sendo abençoada por estar junto a um 
cavaleiro. Mas ela não se alegrava, apenas chorava. Depois que 
terminei com ela, seu irmão me desafiou para um duelo. 
Derrotei-o e ordenei que Pé de Ouro arrancasse três dedos da 
mão esquerda daquele homem. Deixei-o ferido na rua. Me 
achava superior pelo fato de ser um nobre e ele um plebeu. 
Por isso teria direito sobre ele e sua irmã. O pior era eu, que 
estava em pecado. Perdi minha honra naquele dia. Não pense 
que ficou por isso mesmo, os pecados de um homem sempre 
o perseguem. Estou contando isso para que você nunca faça o 
mesmo. Seja reto e correto para que Deus possa amá-lo. Não 
despreze as pessoas. Todos nascemos com um talento que 
deve ser valorizado. 
 
 
Capítulo 6 

 
Enquanto desmontavam o acampamento, Jorge e Nancy 

subiram em uma colina e admiraram juntos o pôr-do-sol. Pé de 
Ouro os esperava na base da colina. 

- Como foi dentro da cidade? – questionou Nancy. 
- Foi interessante. Conheci uma amiga antiga de meu 

mestre. Ela que nos dará abrigo na cidade. 
- Como ela é? 
- É uma bela mulher. É dona de um bordel. 
- Bordel? – perguntou Nancy com um olhar de surpresa. 
- Sim. No início, pensei o mesmo que você. Mas meu 

mestre me deu um grande sermão. Acho melhor nem 
entrarmos nesse assunto. 
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- Oh! Sim. 
- Eles conversaram sobre um homem chamado Eduardo – 

continuou Jorge. 
- Mas, quem é Eduardo? 
- Não sei, mas gostaria muito de saber. Acho que vou 

perguntar ao mestre futuramente. 
- Certamente é alguém importante – disse a jovem. 
- E você, está bem aqui? 
- Estou. Gosto daqui, da aventura e as companhias são 

ótimas. 
- Você ainda guarda mágoa pelo que aconteceu em Zara? 
- Não. Percebo que a vida pode ser difícil, mas é uma vida. 

Se estivesse em Zara, talvez fosse uma pessoa silenciosa e 
oprimida. Aqui sou livre. 

- Mas poderia estar com quem você ama. 
- Tenho Pé de Ouro, Jamie, Hamlet, Galgo, Jamal, Senhor 

Lasíti e você. Não preciso de mais ninguém. A ordem já é minha 
família. 

- Você gosta de mim? Mesmo depois de tudo? 
- Tudo ficou no passado! 
 Naquele momento deixaram de ser crianças. Selaram seu 

amor com um beijo apaixonado.  
Enquanto o casal aproveitava um de seus poucos 

momentos juntos, surgiu um homem com capa negra de capuz 
carregando um porrete de madeira nas mãos. Parou na frente 
deles, sentou-se em uma pedra e fixou o olhar no casal. Uma 
risada leve destacou o olhar de crueldade. O estranho se 
levantou e caminhou em direção aos jovens. Nancy deu um 
grito de pavor e Jorge levantou-se na tentativa de achar uma 
estratégia de fuga, mas não encontrou saída. Ao ouvir o grito, 
Pé de Ouro correu para socorrer. Enfrentou o homem com sua 
espada em punho. Ágil, com um só golpe derrubou Pé de Ouro, 
que tombou desacordado. O homem carregou Jorge e Nancy 
pela cintura, levando-os para o acampamento da Ordem.  
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Qual seria o motivo de ir para o acampamento da Ordem, 
onde seria combatido e morto? – questionou Jorge em 
pensamento. – Exceto que tivesse uma intenção maior.  

Surpreendentemente o sequestrador caminhou 
despreocupado e à vontade pelo acampamento. Parecia 
sentir-se em casa. Andou até a tenda de Carlos Lasíti sem 
impedimento algum.  

Jorge reparou que os homens ficavam assustados quando 
viam o estranho. Era como se o próprio Diabo andasse pelo 
acampamento. Entrou na tenda de Carlos Lasíti, que dormia, e 
largou Jorge e Nancy. 

- Há quanto tempo, irmão! – gritou o estranho. 
Lasíti levantou-se ao ouvir o grito, viu os jovens no chão e 

olhou furioso para o invasor. 
- Como você ousa vir aqui? – disse Carlos. 
- É assim que trata um velho amigo? Estou apenas me 

divertindo. 
- Você entrou no meu acampamento sem ser convidado, 

ofendeu meu escudeiro e a esposa dele e ainda me chama de 
irmão? Você não é bem-vindo. Saia agora, antes que eu não 
responda pelos meus atos. 

- Por que está desse jeito? Vim fazer uma visita. Vai dizer 
que não sentiu minha falta? – o homem tinha um ar de 
zombaria. 

- Ele matou Pé de ouro. Tem de ser punido – disse Nancy, 
aos prantos. 

- Não matei aquele estrupício. Só está inconsciente. Mas 
deveria ter matado. Seria um favor a todos. Digam, para que 
ele serve mesmo? Acredito que seja o cavalariço. 

- Sim, é o cavalariço. Certamente é mais homem que você. 
Agora, diga de uma vez, o que você quer? Senão mando 
despedaçá-lo aqui mesmo – disse Lasíti. 

- Embora tenha sido tão mal recebido, vim para fazer uma 
proposta. 

- Não quero nada que venha de você.  



104 

- Mas tenho algo que você vai querer. Estou trabalhando 
com um homem em Acre que está recrutando gente para lutar. 
Está pagando bem. Eu e meus homens estamos com ele. Achei 
que você poderia gostar de fazer parte disso. 

- Por que acha que tenho interesse nisso? 
- O contratante tem influência em Roma. Você vai precisar 

disso. 
- Por que precisaria de Roma? – disse Carlos Lasíti, 

zombando do homem. 
- Todos sabem da desonra da Ordem, que abandonou a 

Cruzada. Achou que conseguiria sair assim? Se ficar por essas 
terras será caçado pelos Cruzados. Só tem duas escolhas: 
voltar para casa ou aceitar a oferta. Sei que não quer voltar 
para casa. Se tiver interesse, estaremos em Acre nos 
agrupando. Adeus, irmão! 

O invasor saiu de tenda e retirou-se do acampamento.  
- Quem é esse homem? – perguntou Jorge. 
- Um de meus demônios – respondeu Carlos Lasíti.  

 
 
Capítulo 7 

 
Jorge estava indignado com a situação. Queria, a qualquer 

custo, saber quem seria aquele homem. Porém, sempre que 
buscava entender, era respondido com silêncio. 

Depois de alguns dias de tentativa, sem sucesso, a 
resposta veio através de Jamie. 

- Estava com Jamal, treinando pontaria com meu arco, 
quando meu pai me chamou para ouvir uma conversa. Só 
consegui ouvir que parece que o mestre Lasíti vai aceitar a 
proposta do Meia Orelha. 

- Meia Orelha? Mas, o que isso? – perguntou Jorge. 
- Não sei. Foi apenas isso que eu ouvi. 
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Jorge sentiu-se excluído das decisões. Se é membro da 
Ordem, merece saber dos planejamentos. Decidiu conversar 
com Carlos Lasíti. 

- Mestre, quero saber qual será nosso próximo passo. Sou 
membro da Ordem e percebo que todos sabem menos eu. Sou 
tratado como criança, quando sou treinado para ser um 
homem. Exijo saber de tudo, principalmente quem é esse Meia 
Orelha. 

- Primeiramente, parabéns por sua nobre atitude de 
querer crescer. Pois bem, direi. Vamos nos unir a uma 
guarnição de um nobre em Acre. Ele nos dará um salvo-
conduto para atravessarmos o Mediterrâneo. Assim, não 
teremos problemas com os cruzados ou com Veneza. 

- Mas, quem é esse homem e como podemos confiar 
nele? 

- Teremos que acreditar no Eduardo. 
- Eduardo? 
- Eduardo, conhecido como Meia Orelha desde a 

mocidade, um antigo amigo. Lutamos juntos na Terceira 
Cruzada. Chegamos até a brigar por causa de uma mulher. 

Jorge se lembrou de que, na conversa ocorrida no bordel, 
foi citado o nome de um Eduardo. 

- Essa mulher seria Abigail? 
- Sim, ela mesma. – respondeu Carlos, com um ar de 

tristeza. 
E um momento de silêncio prevaleceu na tenda. Pela 

primeira e única vez, Jorge viu uma lágrima no rosto de seu 
mestre. 

- Lembra-se da história de como a Ordem começou? – 
continuou Lasíti – Éramos catorze jovens e estávamos 
dispostos a lutar na Cruzada e em nome de Deus. Não 
tínhamos comandante, fomos como iguais. Na Terra Santa 
lutamos bravamente. Nos momentos que não estávamos 
lutando, nos divertíamos. Em um desses momentos de 
diversão conheci Abigail. Encantei-me pela moça, mas um dos 
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meus irmãos também. Esse era o Eduardo. Nós dividíamos a 
moça, era tudo uma diversão. Até que Eduardo pediu a ela 
para escolher um dos dois. Ela escolheu a mim. Ele ficou 
furioso e quis me matar. Nossos irmãos não permitiram. Mas, 
como era o melhor combatente entre nós, começou a difundir 
ideias de que devia liderar o grupo. Como todos nós 
discordamos, ele matou cada um dos meus irmãos. Apenas eu 
consegui escapar de sua fúria. Escondi-me nas tendas dos 
cruzados ingleses, para que ele não me encontrasse. Eduardo 
levou para si tudo que havíamos conquistado e fundou sua 
própria companhia de mercenários. 

- Por que não foi atrás dele? O senhor é o maior cavaleiro 
que já vi. – disse Jorge, espantado com tamanha traição. 

- Na minha mente só ficaram os gritos dos meus irmãos. 
Como não pude protegê-los, me escondi por três dias. Foi Pé 
de Ouro, que já era meu cavalariço, quem me encontrou. Eu 
estava quase morto de fome e sede. Fui levado até uma tenda 
inglesa onde conheci Hamlet, que ajudou a cuidar de mim. Por 
isso nos tornamos amigos e nos unimos. Depois fomos para 
Cirenaica, onde passamos um bom tempo. Foi quando 
achamos um menino conhecido por ser bom arqueiro. Este era 
o Jamal, que se juntou a nós também. Mais tarde viajamos para 
a Espanha, onde conheci Galgo. Com o passar do tempo, 
restabeleci minhas forças e formei a Ordem como existe hoje. 
Nunca esqueci meus primeiros irmãos ou a forma que foram 
mortos, feito gado. Não houve enterro digno. Por algum tempo 
alimentei o desejo de vingança. Por isso me tornei rude e 
covarde. Nessa época fiz coisas erradas. Algumas delas você já 
sabe. 

- Mesmo depois de tudo isso o senhor vai aceitar a 
proposta dele? 

- Vou fazer o que é melhor para a Ordem. Faremos o que 
for necessário para sobrevivermos. Caso contrário, vamos 
perecer. Não gosto dessa ideia também. Mas não posso voltar 
para casa até que sucessão aconteça. 
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Carlos Lasíti juntou seus homens e se apresentou em Acre. 
Jorge notou o grande número de soldados, no mínimo seis mil 
homens de todos os povos, todos em busca de ouro, gloria ou 
perdão. Percebeu que Meia Orelha era um importante 
conselheiro desse exército e que comandava três vezes mais 
homens que a Ordem possuía. Temeu por suas vidas, 
acreditando que esse homem os trairia. 
 
 
Capítulo 8 

 
Passaram anos lutando contra generais, mamelucos e 

tribos afegãs. Não se sabia os motivos das batalhas. Todos 
seguiam as ordens sem questionar. Durante oito longos anos a 
Ordem lutou em busca de seu perdão. Carlos Lasíti e Meia 
Orelha sempre discutiam por qualquer motivo, causando 
grande tensão onde estivessem.  

Jorge e Jamie cresceram e se tornaram guerreiros 
excepcionais. Durante esses anos de guerras sem fim, houve 
uma benção na Ordem. Foi dos poucos momentos de 
felicidade naquela época. Jorge e Nancy tiveram um fruto de 
seu amor, uma menina. Ela foi chamada Joana, pois era o nome 
da mãe de Carlos Lasíti. 

Depois de anos de luta, foi combinado um último esforço 
para a Ordem. Devia atacar uma cidade indiana chamada 
Lahore. O lugar estava sob o domínio do Sultanado de Deli.  

Depois que vencessem essa batalha receberiam seu salvo-
conduto para andar livremente. Carlos Lasíti planejava voltar a 
Acre, fixar-se na vila de Abigail. Seria um lugar onde os homens 
da Ordem poderiam viver em paz e constituir família. 

Em certa manhã, Lahore foi atacada e dominada. Jorge 
enviou Nancy e Joana, acompanhadas de Pé de Ouro, até a 
costa da Índia, onde traficantes árabes levariam a Ordem para 
a Palestina, para viverem onde Askard aguardava a Ordem 
para levá-los de volta. 
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Jamie achou uma casa grande dentro da cidade, 
provavelmente de algum rico indiano, e a Ordem se 
estabeleceu lá. Fizeram uma grande festa, pois todos estavam 
alegres, devido ao fim da vida de batalhas. Acreditaram que 
poderiam viver em paz pelo resto dos dias.  

Jorge notou que Carlos Lasíti não estava comemorando. 
Ofereceu um pouco de vinho, esperando que isso lhe desse 
uma animação. 

- Mestre, beba e alegre-se. Estamos livres de todo e 
qualquer débito. Não está feliz por isso? 

- Há quantos anos lutamos juntos nisso, Jorge? 
- Há dez anos, mestre. 
- É um pouco difícil nos desacostumar com a ideia de que 

o tempo passou e que, enfim, teremos paz. Foram longos dias 
e poucos momentos de paz. Veja só, até ontem eu treinava um 
menino, agora vejo um homem forte e com família. 

- Sim, mestre, sou totalmente diferente do menino que o 
senhor encontrou nas ruas de Veneza. Mas ainda tenho o 
mesmo problema. Não sei meu significado ou o que Deus quer 
de mim. 

Carlos Lasíti percebeu que, mesmo depois de sair da 
miséria, casar-se, ter uma filha e se tornar um excepcional 
guerreiro, Jorge ainda era um tanto depressivo. Não sabia o 
seu lugar no mundo. 

- Seu significado é ser bom marido, bom pai e um 
verdadeiro cavaleiro. 

- Mas não consegui ser um servo de Deus, acho que não 
tenho mais religião. 

- Não precisa de religião. Já vi assassinatos, roubos e todo 
tipo de destruição serem chamados de “a vontade de Deus”. 
Certamente Ele abomina o que fazemos uns aos outros. Os 
desígnios de Deus não estão em religião, estão em atos de 
compaixão e obediência a sua voz. 

- Onde posso encontrar coragem para aceitar isso? 
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- Não é necessário. A verdadeira coragem é o estilo dos 
Lasitís. Essa é certamente a Vontade de Deus. 

Carlos se retirou do local e foi para seus aposentos 
apressadamente, sem terminar a conversa. Jorge estranhou, 
pois isso não era de seu feitio. Mas nada disse. 

No dia seguinte, Jorge acordou com um enorme alvoroço. 
Olhou pela janela e viu os homens da Ordem desesperados, 
correndo por todos os cantos, como num formigueiro. Alguém 
bateu à porta de seu quarto. Era o Jamie que entrava ofegante. 

- Jorge, venha depressa, Senhor Lasíti está nos chamando. 
O rapaz vestiu-se rapidamente para atender ao chamado. 

Ao chegar, viu que toda a Ordem estava reunida no salão 
principal da casa. Reparou que Carlos Lasíti estava com a 
fisionomia abatida, mas preparava-se para discursar. 

- Como todos devem ter notado, não estamos em uma 
boa situação, aparentemente fomos traídos. 

Os homens da Ordem mostraram-se chocados, se 
perguntando o que teria acontecido. 

- Ao que parece, nosso contratante fugiu da cidade na 
calada da noite, levando todo o ouro e outras riquezas que 
acumulamos durante esses oito anos. Nos abandonou, assim 
como aos outros mercenários, para morrer. Certamente não 
há escapatória. Um grande número de guerreiros indianos vem 
para este local. Chegarão aqui ao cair da noite. Se tentarmos 
fugir, eles nos alcançarão rapidamente e seremos torturados. 
Não sei quanto a vocês, mas eu prefiro morrer lutando. Quero 
dizer ainda que quem quiser tentar fugir estará livre para ir. 

Todos recusaram a ideia de fugir, mesmo sendo a escolha 
mais sensata. Acreditavam em Carlos Lasíti e estavam 
dispostos a segui-lo até a morte. 

Todos passaram a se preparar para o combate. Jorge e 
Jamie ficaram, pois Lasíti tinha algo para dizer a eles. Foi direto, 
sem delongas, pois não havia tempo para tais coisas. 

- Os dois têm ordens explícitas para fugir da cidade, caso 
a batalha seja perdida. 
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- Como disse, mestre? – perguntou Jorge, confuso. 
- Quer que abandonemos a Ordem como covardes? – 

disse Jamie, indignado. 
- Não como covardes e sim como sobreviventes. São 

jovens e ainda têm muito para fazer em suas vidas. Não devem 
morrer nesse fim de mundo. Jorge deve cuidar da família e 
Jamie deve formar a sua. 

- Prefiro morrer sem família do que viver com o peso de 
ter abandonado o meu pai e os meus companheiros. 

- Pois é isso que farão. Jurem que farão exatamente isso. 
- Sim – disseram os dois simultaneamente –, mas sabiam 

que era uma promessa que não cumpririam. 
Os exércitos indianos chegaram à cidade e formaram um 

cerco. Carlos Lasíti ordenou que a casa fosse fortificada. 
Colocaram mesas e camas travando a porta da casa, lacraram 
as janelas com pregos e madeiras e colocaram dois homens em 
cada janela para guarda-las. Jorge e Hamlet, que eram os 
melhores guerreiros, ficaram guardando a porta principal. Ao 
cair da noite, chegaram os indianos. Eles destruíram tudo o que 
havia pela frente.  

Pessoas eram mortas aos montes, algumas tentavam 
enfrentar e outras tentavam fugir. Todas tinham o mesmo 
destino, eram capturadas e executadas pelos oficias indianos. 
O portão da casa começou a sofrer uma pressão. Todos se 
levantaram para a posição de batalha na porta principal, para 
segurá-la. Jorge desembainhou sua espada. Estava pronto para 
morrer, para abandonar a sua família e morrer em nome de 
Carlos Lasíti, da Ordem e da honra. 

Mas, naquele momento, Carlos Lasíti puxou Jorge e Jamie 
e os levou até um canto e disse: 

- Vocês vão fugir agora! 
Desembainhou a Querubim Triunfante e deu nas mãos de 

Jorge. 
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- Nasci em Sitía, na ilha de Creta. Você vai levar a 
Querubim embora e devolver ao meu pai. Diga a ele que sinto 
muito, mas envio um presente. 

- Qual é o presente, mestre? 
- Você vai descobrir quando chegar lá. Apenas diga isso. 

Agora, vá. 
A invasão à casa começou e os homens eram mortos 

como ovelhas. Uma flecha atingiu Carlos Lasíti, que caiu nos 
braços de Jorge. 

- Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça 
resplandecer a sua face e que tenha misericórdia de ti. – Essas 
foram as últimas palavras de Carlos Lasíti. 

Fechou os olhos e sua alma partiu, deixando seu corpo nos 
braços de Jorge. Por alguns instantes nada fez além de chorar. 
Refez-se rapidamente e pulou, acompanhado de Jamie, por 
uma janela. Carregava apenas a Querubim Triunfante, embora 
contra a sua vontade pois queria voltar e lutar. Jamie puxou-o 
em meio a floresta próxima pare se esconderem.  
 
 
Capítulo 9 

 
Pela manhã, voltaram à cidade e viram que não havia 

sobreviventes. Foram até a casa e encontram os corpos de 
Hamlet, Galgo e Jamal pendurados pelos pés. Jamie chorou por 
seu pai.  

Juntaram os três corpos, improvisaram uma mortalha 
com lençóis. Com uma carroça planejavam levá-los para Creta, 
para dar um enterro digno. Porém, não encontravam o corpo 
de Carlos Lasíti no interior da casa. O encontraram do lado de 
fora com uma faca cravada em suas costelas.  

Jorge retirou a faca e notou um símbolo, um escorpião 
dourado sobre um fundo vermelho. Desconfiado, guardou a 
faca.  
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Com a ajuda de Jamie, colocou Lasíti sobre a carroça. Com 
dia e meio de viagem chegaram ao litoral. Encontraram Nancy 
perto do rio, pegando água. Ao vê-los, encheu-se de felicidade 
e correu ao seu encontro. Mas Jorge estava profundamente 
triste com tudo o que aconteceu, nem mesmo olhou para sua 
mulher.  

Jamie procurou contar o ocorrido enquanto Nancy os 
conduzia ao navio dos traficantes. Levaram os corpos para 
dentro da embarcação e pediram ao capitão que improvisasse 
urnas funerárias para os corpos, que já estavam com mal 
cheiro. Então o capitão ordenou que fossem cremados e 
colocou as cinzas em jarros.  

Durante os primeiros três dias de viagem, Jorge não disse 
uma palavra, mal comeu e bebeu, se manteve nos fundos do 
navio, olhando para a Querubim, e se lamentando pelos fatos 
ocorridos. Duas semanas depois que zarparam, chegaram ao 
Egito. Encontraram Askard em Alexandria e de lá foram para 
Creta. 

Ao desembarcarem em Sitía, Jorge procurou pelo pai de 
Carlos Lasíti. Não sabia quem seria, imaginou que fosse um 
comerciante ou um banqueiro.  

- Nasci nessa cidade também. – informou Pé de Ouro, que 
acompanhava o grupo. – Sei onde o Mestre Lasíti morava. 

Foram até a fortaleza da cidade, onde Jorge reconheceu o 
símbolo de Carlos Lasíti nas bandeiras, escudos e em couraças 
de soldados. 

- O pai dele é Saulo de Lasíti, conde de Sítia e senhor de 
toda Lasíti. Carlos Lasíti era o herdeiro de tudo isso – 
esclareceu Pé de Ouro. 

Jorge ficou surpreso, especialmente porque Carlos Lasíti 
nunca falou sobre seu nível de nobreza. Jorge, Jamie e Pé de 
Ouro deixaram Nancy numa estalagem e foram para o palácio 
da família Lasíti. 
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Pediram uma audiência afirmando ter algo importante 
para a família. Foram atendidos por um grupo de mulheres. 
Eram as sete irmãs de Carlos Lasíti. 

- Sejam bem-vindos – disse a mais velha das sete. – Sou 
Janie de Lasíti, e estas são minhas irmãs. Somos filhas do Conde 
de Sítia. Infelizmente nosso pai encontra-se indisposto, no 
momento. Atenderemos em seu nome. O que desejam? 

- Bem, meu nome é Jorge. Vim em nome de Carlos Lasíti. 
- Carlos? Enfim notícias do meu irmão, onde ele está? 
- Morreu na Índia, eu era seu escudeiro. Antes de morrer, 

pediu-me que devolvesse a Querubim a seu pai. 
Nesse momento uma grande porta se abriu de onde saiu 

um velho corcunda, de cabelos brancos e olhos verdes. 
Tossindo muito, se dirigiu a Jorge e olhou no fundo de seus 
olhos. 

- Então, meu filho morreu? 
- Infelizmente, sim, meu senhor. 
- O que ele pediu para entregar? 
- Disse para dar-lhe um presente. 
Jorge entregou a espada. O velho lançou-a sobre uma 

mesa, como se ela não tivesse importância. Jorge ficou muito 
surpreso. Mais ainda depois da gargalhada de felicidade, que 
deixou Jorge confuso. Como um homem pode rir da morte de 
seu filho? – pensou. 

- Enfim, minhas preces foram ouvidas. Recebi um herdeiro 
para seguir minha linhagem. 

- Como assim? Do que está falando senhor? 
- Você é o presente! – disse isso e tornou a rir 

exageradamente. 
- Anunciem a todos que meu neto, filho de Carlos, está 

aqui. Agora o clã dos Lasíti tem um herdeiro e a família viverá 
para sempre. – ordenou o idoso, dirigindo-se às filhas. 

Imediatamente os servos da casa levantaram Jorge. 
Músicas e danças logo começaram a acontecer, Jorge ficou se 
perguntando de onde saíram aqueles músicos. Enquanto Jorge 
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tentava explicar não ser filho de Carlos Lasíti, mas ninguém 
ouvia. Alegria tirava a capacidade de entendimento. 

 Jorge foi carregado para o quarto que pertencia a Carlos 
Lasíti, quando era jovem. Um enorme banquete era 
preparado, uma grande festa era organizada.  

Jamie entrou no quarto sem que ninguém percebesse. 
- Jorge de Lasíti, é um bom nome! – disse Jamie. 
- Jamie, diga a eles que não sou filho de Carlos Lasíti. 

Explique a todos que aquele velho entendeu mal. Só vim aqui 
para trazer a espada. 

- Por que eu faria isso, velho amigo? 
- Não posso me passar por alguém que não sou. Se 

descobrirem a verdade, estarei perdido. 
- Jorge, pense bem. Aqui é um lugar seguro, sua família 

pode ficar tranquila. Você receberá as regalias de um herdeiro. 
O que acha que o velho vai fazer se descobrir que você é um 
órfão de Veneza? Certamente o expulsará daqui de imediato. 
Deixe tudo seguir como está. Confie em mim. Sou seu irmão 
hoje e sempre. Sei o que digo. 

- Espero que esteja certo. Vou mandar Pé de Ouro buscar 
Nancy e Joana. 

- Por falar nele, o homem sumiu de repente, quando as 
irmãs de Carlos Lasíti apareceram. 

Encontraram Pé de Ouro conversando com a primogênita 
de Lasíti, Janie. Perceberam que estes já se conheciam. O mais 
impressionante foi quando ela o abraçou, chamando-o pelo 
nome de “Valério”. Pé de Ouro notou que os amigos viram a 
cena. Ainda tentou disfarçar, mas não foi possível. 

- Tem algo a dizer? – perguntou Jorge. 
- Não consegui esconder, não é? – disse Pé de Ouro, 

envergonhado. 
Os amigos riram e confirmaram com um movimento de 

cabeça. 
- Bem, aquela história que contei sobre meus pés, lembra? 

Pois tudo ocorreu nessa cidade, nesse castelo. Meu nome é 
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Valério. Naquela época, eu era o homem mais rápido de Sítia. 
Podia correr sem me cansar, por longas distâncias. Isso chamou a 
atenção do conde que me nomeou seu mensageiro. Enquanto 
trabalhava como mensageiro, conheci a jovem Janie, filha do 
conde. Apaixonei-me perdidamente por ela e ela por mim. Mas a 
jovem estava prometida a outro. Mesmo assim não neguei o que 
sentia. Em um de nossos encontros, eu a violei. Depois disso, fiz o 
pedido de casamento, prometi que seria um bom marido e que 
lutaria em nome dele. O conde simplesmente mandou que me 
levassem para o calabouço. Fui torturado até que meus pés 
ficaram dourados. O suplício durou vários dias. Foi Carlos Lasíti 
quem me livrou daquilo. Na calada da noite me libertou e me 
levou para sua planejada viagem para a Cruzada. Virei as costas 
para esse lugar e fiz de tudo para esquecer. Mas, até hoje, sempre 
que tento correr, vejo que meus pés foram inutilizados. 

- Meu Deus! - exclamaram os dois amigos, ao mesmo 
tempo, com horror no olhar. 

- Lutei em muitas batalhas, mas nunca vi tal barbárie. – 
disse Jamie. 

- Por isso não posso acompanhá-los. Se aquele homem me 
vir, mesmo estando idoso, vai tentar me matar e terminar o 
que começou a fazer há anos. 

- Pois eu não permitirei – disse Jorge. 
- Como faria isso? 
- Confie em mim. Apenas traga a minha família para cá. 
Mais tarde, Jorge contou as novas para Nancy e a 

apresentou para suas “tias”. Nancy foi muito bem acolhida na 
família, recebendo privilégios e mimos. 
 
 
Capítulo 10 

 
Alguns dias mais tarde, chegou uma carta para o conde. 

Era uma convocação para uma assembleia, onde os principais 
nobres de Creta compareceriam.  
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O conde explicou a Jorge que seria uma assembleia para 
escolher o novo rei de Creta. Avisou que incitariam uma 
rebelião. Rapidamente Jorge passou a montar planos para 
fortificar Sítia, reuniu os oficiais procurando conhecer as 
possibilidades de defesa da cidade. 

- Como estão as defesas da cidade? 
- A cidade tem duzentos homens na defesa. A muralha foi 

reforçada há alguns meses. Temos certeza de que está muito 
bem protegida – respondeu um oficial. 

- Vi seus duzentos bêbados há algum tempo. Eu 
certamente tomaria essa cidade, sozinho, sem muito esforço – 
disse Jamie, com zombaria na fala. 

- Não podemos defender a cidade com apenas duzentos 
homens se uma rebelião estiver às portas, mesmo que fossem 
os melhores guerreiros de Creta.  

- Posso lhe falar, meu marido? – soou a voz de Nancy, para 
surpresa de todos. 

Jorge consentiu, com um aceno. 
- O que uma mulher pode acrescentar numa conversa de 

homens? – disseram os oficiais, mostrando-se contrariados. 
- Viajei, de Zara até a Índia e de volta. Vi muitas coisas, 

aprendi muito, e vivi o inimaginável. Passei fome, pari um bebê 
no meio do nada e quase perdi minha vida. Enquanto essas 
coisas aconteciam, vocês estavam em suas casas, bebendo 
vinho e deitando-se com suas esposas, vivendo a boa vida. 
Certamente sou mais guerreira que os senhores. 

- Se metade dos homens de Sítia fosse como ela, não 
precisaríamos estar nesta reunião. – disse Jorge, sorrindo. 

- Pois bem, lembra-se de nosso casamento? 
- Como posso me esquecer? 
- Lembra o porquê de nos casarmos? 
- Sim. Seu pai capturou a Ordem. Casamo-nos para a 

Ordem sobreviver. 
- Como meu pai capturou a ordem? 
- Com os homens dele. 
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- Exato. Mande Askard contatar meu pai em Biograd. 
Traga-o com seus homens. Eles defenderão Sítia. 

Todos se surpreenderam com a ideia genial de Nancy. 
Alguns oficiais pediram-lhe desculpas por terem duvidado 
antes. Com esse plano, Jorge enviou Askard, com uma grande 
frota, para buscar o seu sogro.  

O conde de Lasíti foi para assembleia acompanhado de Jorge 
e alguns homens de sua confiança. Jorge observou inúmeros 
nobres reclamando de suas indignações e problemas. Um 
sacerdote da Igreja grega subiu em uma rocha que estava sendo 
usada como púlpito e dirigiu-se aos presentes. 

- Hoje estamos aqui para escolher quem reinará sobre 
nós. Somos todos iguais, pois qualquer um de nós pode se 
candidatar. Que Deus escolha nosso líder! 

Houve profundo silêncio e os nobres ficaram atentos 
esperando saber quem se candidataria. 

O primeiro a se candidatar foi o Conde de Axos. Em seu 
discurso, afirmou que daria paz ao povo. Juntaria ouro para 
pagar aos venezianos pela liberdade de Creta. Ele recebeu 
pouco apoio da plateia. 

O segundo a discursar foi o avô de Jorge. Afirmou que 
destruiria os venezianos, vingaria as vidas perdidas e retomaria 
o controle da ilha e das cidades. Recebeu bom apoio. 

O terceiro a se apresentar foi o Conde de Chania. Prometeu 
ouro a todos os nobres, afirmando que seriam mais ricos que 
Veneza. Recebeu um apoio semelhante ao do velho de Sítia.  

E o último foi o Conde de Gortina, que se chamava Gregor 
Hagiostefanitai. Ele fez um discurso que marcou Jorge dizendo:  

- A covardia de enfrentar os venezianos é notável no 
conde de Axos. Porém, não gosto de guerras. Não são bonitas. 
Mas, se é pelo certo, então, devem ser feitas. Não farei nada 
para enriquecer, nem para vingar, pois não importa nada disso. 
O ouro acaba, o sangue seca, porém, lealdade é eterna. Deem-
me sua lealdade e lhes darei a liberdade. Farei dessa ilha o 
maior reino do Mediterrâneo Oriental. 
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 Recebeu muitos aplausos e foi agraciado como rei, 
mesmo que tudo corresse contra ele. Rei Gregor I Hagiostefanitai  

Foi aclamado naquele mesmo local e todos já começaram 
a expor suas ideias ao novo Rei. Jorge notou que, mesmo 
perdendo, o Velho Lasíti estava já bajulando o Novo Rei. 

- Primeiramente temos que nos libertar da maldita 
opressão dos venezianos. Vamos expulsá-los dessa ilha. Vamos 
convocar todas as cavalarias, todos os barqueiros de Creta e 
formaremos nossas forças. – disse o novo rei. 

O Conde de Axos fez um questionamento: 
- Senhor, nós não temos experiência em marinha ou em 

combate. Não temos guerras para lutar. A maioria de nós é 
inexperiente nos combates. Como pretende comandar? 

- Meu irmão era da marinha Bizantina. Ele é um homem 
do mar, é conhecedor do mar e de técnicas de navegação. 

- E o exército? – perguntaram alguns. 
- Soube que a benção chegou a Sítia. O Cruzado Jorge 

Lasíti chegou na semana passada. 
Jorge se surpreendeu. Ficou pasmo com as palavras do rei. 

Notou que as notícias corriam bem rápido. O rei fez um sinal 
com a mão, chamando-o para o pedestal. Jorge subiu e o rei 
lhe disse: 

- Você lutou em guerras, certamente conhece as técnicas 
de batalha. Certamente será um bom comandante. 

- Este homem é jovem. Não vou seguir um menino numa 
guerra. Se for assim, devemos dar espadas a crianças para que 
libertem Creta. Meu filho tem muito mais experiência que esse 
garoto! 

Jorge se sentiu ofendido pelo o homem. 
- Seu filho está lutando pelos venezianos. Ele é um traidor. 

Mataria a própria gente nas guerras por vir. – disse o rei. 
Jorge então ficou pensando quem seria o filho daquele 

homem. Sua vida foi ao chão quando olhou para o escudo do 
conde e viu o símbolo da faca que foi retirada do peito de 
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Carlos Lasíti: um escorpião dourado. Isso encheu Jorge de fúria, 
pois. percebeu que Lasíti foi assassinado: 

- Reconhece esta faca, senhor conde? – perguntou Jorge, 
enquanto mostrava a faca. 

- Esta faca, dei a meu filho no dia que saiu de casa para 
lutar nas Cruzadas. 

- Posso saber quem é seu filho? – disse, demonstrando 
raiva, pois o ódio já havia acendido em Jorge, antes mesmo de 
ouvir o nome que mais temia. 

- Eduardo de Chania. 
- Essa faca matou meu pai, Carlos Lasíti, à sangue frio. 

Garanto que agora que sei a quem ela pertence não haverá 
misericórdia. Minha vingança chegará ao Meia Orelha. Não 
importa de quem seja filho. 

- Se tocar no meu filho vai causar uma guerra, Lasíti. 
Então os homens de Lasíti começaram a discutir com os 

de Chania. Houve uma balbúrdia extrema.  
- Os problemas de Jorge com seu filho são apenas deles 

dois. Não permito que interfira nos interesses do reino. Um 
homem não pode viver sobre o mesmo sol que aquele que 
matou seu pai. Nesta ilha só pode existir um, o outro deve 
morrer. Que vença o melhor. 

O conde de Chania, mesmo em fúria, calou-se perante o 
rei. Ele ordenou que todos os senhores gregos voltassem para 
suas terras e se preparassem para a rebelião que estava por 
vir. 
 
 
Capítulo 11 
 

Voltando a Sítia, Jorge recebeu seu sogro e este trouxe 
quatrocentos guerreiros, e foram nomeados guardiões de 
Sítia. Enquanto Jorge estava na cidade recebeu uma carta do 
rei que dizia: 
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"Jorge, o Meia Orelha está perto de Spinalonga com um 
exército. Quero que leve os homens de Lasíti para lá e destrua 
o Meia Orelha de uma vez por todas.” 

Jorge, cego por seu desejo insaciável de vingança, juntou 
as forças e atacou. Destruiu totalmente o exército inimigo, 
porém não encontrou o Meia Orelha. Ficou com um ódio que 
não podia resistir. Gritou no campo de batalha como louco. 
Ninguém conseguia pará-lo. Ele se perguntava por que a justiça 
não acontecia em sua vida. Nesse momento chegou um 
homem ferido, dizendo que o exército real havia sido 
aniquilado totalmente em Árcanes e que o rei tinha sido 
executado. O homem questionou Jorge por ele não ter ido 
ajudar o rei e disse que ele seria um maldito traidor. Jorge 
mostrou ao homem ferido a carta com a mensagem do rei. O 
ferido disse que aquela não era verdadeira, pois o rei enviava 
cartas seladas com sangue. Naquela o selo era feito com tinta. 
Jorge percebeu que tinha sido enganado,  

 De volta a Sítia, encontrou a notícia de que seu avô estava 
doente. Jorge foi até o seu quarto e encontrou o velho deitado 
sobre uma cama com muito sangue saindo por sua boca, e 
aparentemente à beira da morte. 

- Meu avô, a causa está perdida, o rei está morto e não 
encontrei o Meia Orelha. – disse Jorge. 

- Sei muito bem disso, não vou mentir em meu leito de 
morte. Forjei a carta. 

- Por que fez isso? – perguntou Jorge, indignado. 
- Rapaz, seu pai lhe contou a história da família Lasíti? Nós 

descendemos do rei Minos de Cnossos. Somos a família mais 
antiga de Creta. Nada mais justo do que governarmos. Não 
aceitarei ver minha família subjugada. Lutei toda minha vida 
para que ela pudesse ser a soberana. Já estou velho e vou 
morrer em breve. Pelo menos quero ver um descendente meu 
no trono que pertenceu à família. 

Jorge então se encheu de fúria. Não perdeu apenas o rei, 
mas foi iludido por sua chance de vingança.  
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- Você não viverá. Proíbo os servos de dar-lhe tratamento. 
Quero que tu morras, velho. 

Jorge lacrou a porta, e deixou o velho preso dentro de seu 
quarto, para que morresse. 

A rebelião tinha sido perdida, o rei estava morto, Chania 
havia desertado e passado para o lado de Veneza. O Conde de 
Axos havia sumido. Mais um plano de sua vida não foi 
concretizado. Naquele momento Jorge sentiu, mais uma vez, 
que estava abandonado por Deus. Mas uma inesperada 
descoberta fez com que Jorge mudasse todo o rumo de sua 
vida e o rumo de Creta. Recebeu a notícia de que um 
sobrevivente do exército de Veneza, que foi capturado na falsa 
emboscada, exigia uma audiência com o jovem de Lasíti.  

Jorge foi até a prisão. Surpreendeu-se, pois encontrou o 
seu passado. O homem era seu tio, o mesmo que o expulsou 
de casa. Ficou perplexo com a situação.  

- Quando te reconheci no campo de batalha não acreditei 
que era você, para mim você estava morto em alguma viela em 
Veneza. – disse o tio. 

- Também não esperava encontrar você aqui, tio Malco, 
achei que nunca mais o veria. 

- Você é Conde de Sítia! Como isso aconteceu? 
- É uma longa história. 
Jorge falou sobre suas aventuras e seu tio ficou 

extremamente impressionado.  
 Pé de Ouro entrou no calabouço e fez-se um silêncio 

incrível. O tio de Jorge ficou pasmo ao ver aquele homem. 
Jorge não entendeu o motivo. O tio fechou o rosto e ficou com 
um olhar de ódio diante de Pé de Ouro. 

- Realmente o dia está cheio de surpresas. Parece que 
encontrei mais alguém do meu passado. 

- Do que está falando, tio? 
- Pergunte a ele, pois foi quem me deixou assim!  
Disse o tio de Jorge, que mostrou sua mão esquerda e 

Jorge notou que estavam faltando três dedos.  
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Jorge lembrou-se da história que Carlos Lasíti contou, que 
teria estuprado uma jovem e lutado contra o irmão dela. 

- Me lembro muito bem do dia em que um homem 
estuprou minha irmã. 

-Também me lembro daquele dia. Foi muito desagradável 
– disse Pé de Ouro. 

- O que está acontecendo? - disse Jorge, confuso. 
- Está na hora de saber a verdade. Você nunca foi atingido 

por uma mula. Foi Hamlet quem acertou a sua cabeça com o 
martelo. Estávamos em Veneza dois meses antes de você ser 
expulso de casa. Fomos buscar você. – esclareceu Pé de Ouro. 

- Por que me buscar? Como sabiam de mim? 
- Não entendeu ainda, Jorge? Use a cabeça. Carlos Lasíti 

estuprou a sua mãe. Ela engravidou e deu à luz a você. – 
complementou Pé de Ouro. 

- Isso é verdade. Meu pai fez com que ela se casasse 
rápido, para que ninguém percebesse que não era mais pura. 
– disse o Tio. 

- Todas as aventuras que viveu, todas as mortes que 
presenciou, todos os ensinamentos que recebeu, foram para 
que pudesse se tornar um homem e se tornar um herdeiro 
digno de Sítia. Juramos a Carlos Lasíti que nunca falaríamos 
sobre o assunto com você, até que chegasse a hora. 

Jorge ficou chocado. Lembrou-se de todas as vezes que 
lhe chamaram de "Touro", que é o símbolo da família Lasíti. 
Lembrou quando Abigail disse que ele seria "perfeito para a 
estirpe". A benção que Carlos Lasíti lhe deu antes de morrer, a 
benção para filhos. Viu que a verdade sempre esteve diante de 
seus olhos. Sempre teve seu verdadeiro pai a seu lado.  

- Pé de Ouro, muito obrigado por me contar. Agora sei 
quem sou. Sou Jorge de Lasíti, Senhor de Lasíti e Barão de Sítia. 
Vou vencer essa rebelião. 

 Jorge uniu as forças e foi para o local onde os boatos 
afirmavam que o Conde de Axos escondia seu exército. Ao 
chegar, viu homens cansados e desanimados. 
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- Por que estão parados? Estamos em uma rebelião. 
Temos um inimigo a vencer.  

- Essa rebelião falha acabou. Os venezianos venceram. 
Estamos todos mortos. – disse o Conde de Axos, que chegou 
de surpresa. 

- Ainda não acabou. Temos chance de vencer. – discordou 
Jorge. 

- Como você faria isso? 
- Tenho as técnicas de combate e você é um homem sábio. 

Se nos unirmos, destruiremos as forças de Veneza que nos 
oprimem e libertaremos Creta.  

- Por que seguirão este homem? É um veneziano, assim 
como eu. Nasceu em Veneza, não nasceu nessa terra. Por que 
seguirão alguém que não é da sua própria gente? – disse o tio 
de Jorge, a quem foi permitido que os acompanhasse.  

Jorge então viu que, seu próprio tio, mesmo depois de 
tanto tempo, ainda tentava prejudicá-lo. 

- Sim, ele tem razão. Nasci em Veneza e respirei o ar 
daquela cidade. Porém, em meu corpo corre o sangue dos 
Lasíti. Meu coração está em Sítia. Sou filho de Creta. 

E no exato momento desembainhou a Querubim 
Triunfante e executou o seu tio de forma rápida pelo fato de 
compartilharem o mesmo sangue. 

 Impressionados com o que viram, os homens de Creta 
desembainharam as espadas e, de novo, acenderam os seus 
instintos de liberdade 

- A este homem seguirei. Este homem é o meu rei!  
 
 
Capítulo 12 

 
Jorge enviou o Conde de Axos para Sítia, para que unisse 

as suas forças com as de seu sogro. Assim foi formado um 
exército para expulsar o dos venezianos.  
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Os venezianos derrotaram o exército do Conde de Axos, 
mas tiveram muitas baixas. Por causa disso, a cidade de 
Heraclião ficou desprotegida. Jorge avançou com sua tropa por 
trás das linhas de defesa e tomou Heraclião.  

 Jorge passou a procurar Meia Orelha entre prisioneiros. 
Recebeu a informação de que o procurado estaria na caverna 
de Zeus. Jorge cavalgou até aquele local, acompanhado apenas 
da Querubim Triunfante. Fez questão de ir sozinho, pois aquela 
luta deveria ser apenas entre ele e Meia Orelha. 

Chegando na caverna viu Meia Orelha sentado sobre uma 
pedra, segurando uma espada. Talvez já esperasse a chegada 
de Jorge. 

- Estava a sua espera, bastardo. – disse Meia Orelha ao ver 
Jorge apeando do cavalo. 

- Já sabia a verdade? 
- Seu maldito pai me disse antes de morrer em minhas 

mãos. Suas últimas palavras foram “A semente vive, a semente 
me vingará". Facilmente entendi que você seria filho dele. 

- Você sabe o que vim fazer aqui? 
- Sim. Vem buscar a sua vingança. 
- Exatamente. 
- Parece que temos objetivos semelhantes, eu quero 

matar a família Lasíti, e você quer me matar. 
 - Já chega! Vou terminar o que vim fazer. 
 Jorge desembainhou a Querubim Triunfante e a luta 

começou. Meia Orelha usava movimentos com força, 
enquanto Jorge usava sua velocidade. Porém os dois pareciam 
fortes demais para serem derrotados. Lutaram por um longo 
tempo. Durante a luta, Meia Orelha repetia como o Carlos 
Lasíti teria gemido enquanto era esfaqueado. Isso apenas 
aumentava a fúria de Jorge que, usando de esperteza, puxou a 
faca com o símbolo do Escorpião e cravou nas costelas de Meia 
Orelha. Ele caiu de joelhos. 

- Em nome de Carlos Lasíti, executou Meia Orelha com a 
Querubim Triunfante e decapitou o adversário.  
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Exausto, Jorge caiu de joelhos, com o sangue de Meia 
orelha ao seu redor. Ao olhar para o horizonte, viu um homem 
caminhando em sua direção. 

- Que Deus esteja contigo, meu filho. – abençoou ao 
vitorioso guerreiro. 

Jorge percebeu que o homem era seu mestre e pai, Carlos 
Lasíti. Em seguida o homem sumiu, como um vulto. Jorge não 
sabia se era uma alucinação devida ao cansaço ou se até 
mesmo o duelo teria sido real.  

Naquele momento Jorge sentiu a paz, pois havia 
encontrado o seu propósito e venceu. Realizou o seu destino. 
Deus não havia se esquecido dele e nem de mais ninguém 

 Montou em seu cavalo e voltou para Heraclião. Ao chegar 
encontrou uma imensa festa ao entrar pelos portões da 
cidade. Todo povo o aclamava, todos gritavam seu nome.  

Ele cavalgou lentamente até o Palácio de Heraclião. 
Dentro, encontrou todos os seus conhecidos, todos os 
guerreiros que conhecia, todos aqueles que o seguiram. Havia 
um trono no fundo da sala. Jorge caminhou naquela direção 
onde Nancy esperava por ele com Joana nos braços. Decidido, 
sentou-se no trono, lembrando que o propósito, desde o início, 
era libertar Creta e se tornar o rei.  

Todos se ajoelharam em sua homenagem. Em seguida, ali 
mesmo, começou a tomar decisões. Concedeu a seu sogro o 
título de Conde de Gortina. Indicou o casamento de sua tia, 
Janie, com Pé de Ouro e fez dele governador de Lasíti. Nomeou 
Jamie seu general e chefe dos conselheiros reais, além de lhe 
dar em casamento a filha do Conde de Axos, que havia se 
tornado um de seus nobres mais próximos. Por último, fez com 
que os restos mortais de Carlos, Galgo, Hamlet e Jamal fossem 
deslocados para a caverna de Zeus, que passou a ser conhecida 
como a Caverna da Ordem.  

Durante seu reinado, fez muitas coisas boas por Creta. O 
povo o amou e Jorge foi um bom rei.  
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Porém, nem tudo é um mar de rosas. Ele também 
enfrentou muitos problemas. Mas essa é uma outra história. 
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