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- Naquela reportagem policial o destaque para o heróico soldado Miquel que, mesmo tendo conseguido 
livrar os reféns das mãos dos assaltantes, pagou com a própria vida tal ousadia.  Mas o tal policial
era o mesmo Miguel,  o maior desastrado dos meus tempos de colégio, apelidado de"mocorongo"
por um professor mal humorado. Que reviravolta fora essa, de um "zero à esquerda" a um ícone 
urbano na luta contra a violência?!

- Ao meu lado, mirando a tevê, meu Tio Herculano me confidenciou: "-Chegou a hora de você
investigar, descobrir os detalhes dessa história. Pode parecer uma ficção, mas é a mais pura
realidade. Por enquanto eu só posso lhe dizer que o ponto inicial chama-se Velho Armênio."

- Ah, o Velho Armênio! Alguém rodeado de lendas, morador numa rua um pouco distante da
minha casa. Eu e a minha curiosa namorada, a Andréia, para lá nos dirigimos e fomos recebidos por
um ancião de pele morena e olhar perdido em algum ponto do passado. Numa mesa da antiga e 
pequena residência o jornal com um realce para a reportagem sobre o fenômemo Miguel.

- "-Não sei se a minha história irá interessar a esse mundo que se satisfaz com meias verdades.
Eu mesmo levei um certo tempo para entender o que se passava:  como é que o filho do senhor
Franz, neto do austero Alemão acabou dessa maneira?! Ah, se aquele misterioso homem ainda
estiver vivo, deve estar meio abalado a estas horas !  Se bem que, de tão estranho e rígido, 
ninguém se atrevia a perguntar o seu nome lá na fazenda, era só "Alemão" e pronto. Pelos
cantos se fofocava que ele teria vindo direto da "nação nazista" constituir família e espalhar as
sementes dos seus ideais por todos os pontos do Brasil.
  Como praticamente o trabalho era de sol a sol, eu só notava que havia algo de diferente quando
alguma autoridade por lá aparecia: rapidamente os serviçais eram limpos, ganhavam roupas novas
e os malditos sinais desapareciam como num passe de mágica. Nestas horas podia se ver o 
Alemão de olhos baixos,  entre a fúria e a vergonha por ter de se disfarçar daquela maneira. E
tal cenário perdurava até a tal autoridade desaparecer na linha do horizonte. Então tudo voltava
ao que era antes: o trabalho árduo beirando a escravidão, intolerância e demonstrações de poder.
Quando a minha Inácia ficou grávida, ela sumiu de uma hora para outra. Ninguém ousava
sussurrar, mas no ar uma lei que só permitia "herdeiros" na elite superior. E foi justamente na
casa grande que nasceu o Franz: criança como qualquer outra, garoto peralta como muitos, mas
depois de homem feito, o herdeiro daquele império bem no meio do interior brasileiro.
  E o tempo se passando, e nada de surgir a parceira ideal. O dono do pedaço, o Alemão,
interferia nas escolhas do filho. Isto até ele se apaixonar perdidamente por uma  tal de Ana,
mulher de origem judaica ! Durante muito tempo Franz fêz o que pode para ocultar certos 
detalhes da sua amada até que,  por força das obrigações matrimoniais, as famílias tiveram 
que se encontrar. Contando com o apoio de sua mãe, a dona Filomena, ele conseguiu a proeza
de colocar lado a lado os inimigos. Mesmo contrariadíssimo, o Alemão aprovou a união, mais
um gole da amarga bebida chamada vergonha. Ainda mais que o autoritário senhor sabia que
os pais da sua futura nora tinham certa influência que tanto poderia ajuda-lo ou atrapalha-lo
num futuro não tão distante.
  O resultado dessa união foi o MIguel, uma criança que não me parecia como outra qualquer:
tinha dificuldades em tudo, derrubava tudo o que lhe colocassem nas suas mãos, sujava as
roupas com as sobras de comida que volta e meia caíam de sua boca e chorava a qualquer
tempo irritando o avô, que vivia amaldiçoando tal casamento.
   Por estas épocas surgiu uma sobrinha minha que batalhou muito para me tirar daquela fazenda.
Enquanto me afastava, pelo caminho eu deduzia que a cada momento a fantasia racial do Alemão
ruía diante da realidade.
   E assim cheguei até aqui onde desfrutei de um pouco de paz durante um certo período. Mas a
minha "sobrinha" era uma pessoa doente e me deixou antes do tempo. Quantas vezes imaginei
ser ela a minha filha, o fruto do meu amor pela Inácia, a única mulher de toda a minha existência."

- O Velho Armênio cerrou os olhos e demonstrava estar cochilando. Andréia e eu decidimos ir
embora, saindo bem devagar, sem fazer alarde. Foi quando o ancião balbuciou o nome de um 
antigo amigo que talvez tivese continuado lá na fazenda até o término daquele"império". Quem
sabe se o Seu Silva não guardasse consigo os segredos finais desse enredo? O que o destino
reservou para o Alemão e dona Filomena? E até que ponto Franz conseguiu contornar as crises
oriundas de seu casamento com a judia Ana ?
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