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-Naquele ambiente de paz e tranquilidade, eu e a Andréia éramos visitantes e nada parecia manchar
a imagem do asilo. O essencial no entanto era que tínhamos encontrado o seu Silva, um dos 
sobreviventes da fazenda do tal "Alemão".  O velho homem se aproximou em uma cadeira de rodas
conduzida por uma enfermeira, fisicamente mais frágil que o velho Armênio, porém dono de um
olhar vivo e voz possante.

"-Por um acaso vocês são repórteres da tevê investigando o caso do soldado Miguel?
 -Não, meu caro senhor, somos apenas dois jovens curiosos em busca da verdade."- assim a
Andréia lhe respondeu.

"-Mas que pena, não será desta vez que eu terei os meus instantes de fama. Depois que a saúde
se foi após ter me desgastado de tanto trabalhar naquela fazenda, foi que notei a existência de
algumas coisas importantes na vida além da força física. Eu era tão forte que suportava tudo
naquele império. Nada de dúvidas ou frustações, só a coragem para aguentar o dia-a-dia dos
escravos. O meu amigo Armênio foi muito sortudo: um familiar seu por lá apareceu, lutou 
bravamente e conseguiu retira-lo daquele lugar antes do desastre. E olha que os sinais já 
estavam no ar !  O Alemão, mesmo após o término da guerra, insistia em manter o seu tão
sonhado reino. Uma obsessão que atingiu a vida de seus descendentes, principalmente depois
do nascimento do neto Miguel. A impura união do seu filho Franz com a judia Ana só podia 
resultar naquela criança tão desajustada. E quando dona Filomena não dava o seu jeitinho,
então cabia a nós, os trabalhadores, ir atrás da nora do Alemão toda vez que ela, cansada das
humilhações que sofria, se embrenhava pelas matas carregando consigo o filho Miguel."

-Neste ponto da narrativa eu o interrompi, pois fiquei ansioso por saber de alguma reação contra
os mandos e desmandos do autoritário  persongem.

"-Calma, meu jovem, pois o dia da grande reação demorou mas chegou: Franz reuniu todas as
forças que possuía e enfrentou o próprio pai. Questinado na sua autoridade o Alemão não pensou
duas vezes, expulsou de seus domínios o seu herdeiro e a respectiva família. Franz não cedeu,
deixou a fazenda de cabeça erguida acompanhado por sua mulher Ana e pelo pequenino Miguel.
Mas que destino o dessa criança, não é mesmo?! Fatos tão duros desde o seu nascimento, 
até mesmo a morte da avó pois, sem ânimo, dona Filomena se entregou a amargura, adoeceu e
definhou na cama sob os olhares de reprovação do próprio marido. No velório nada de lágrimas,
apenas um gestual cuja mensagem era bem clara: que se danasse o mundo! Mas o mundo veio
atrás dele acabando com o seu poder.  Uma visita inesperada e tudo foi descoberto, desde o
trabalho escravo até os planos do dono do pedaço. Não havia dúvidas de que tal ato fora a forma
de vingança elaborada pelos pais de Ana, a maneira de cobrar o Alemão pelas humilhações do
passado. Um mar de denúncias deu fim ao império  e a cela de uma prisão se tornou o destino
final daquele altivo homem. Para trás ficaram os trabalhadores que tanto sangue tinham dado 
para manter a "bendita" fazenda. Na luta pela sobrevivência fiz um pouco de tudo enquanto
existiam forças no meu corpo. Mas o cruel tempo não me deixou em paz, e o resultado aqui
está diante de vocês."

-A morte do soldado Miguel fora interpretada como um sinal: o momento de falar tinha chegado.

"-Foi um espanto tomar conhecimento da transformação do pequenino Miguel. Como ele passou
de um candidato a " zé ninguém" para um herói urbano, isto eu não sei lhes explicar?!  Meus
caros, a busca pela verdade parece um círculo que, em alguma parte, se quebrou.  E é aquele
pedaço que falta o fator que atrapalha a finalização de qualquer processo."
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