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VOCÊ GOSTA DE MÚSICA? SE GOSTA:

VOCÊ NUNCA VAI ACABAR DE LER ESTE LIVRO.
No Final do livro há uma Biblioteca Musical SUPLEMENTAR que
lhe permite acessar em segundos uma canção entre centenas disponíveis
para todos os gostos. E mais – ela lhe permite tocar durante horas sem
precisar ser manuseada – São as PlayList – Algumas com até 200 canções.
Experimente esta - Veja que show lindo:

ENTRE YOUTUBE:
CELTIC WOMAN, NEW JOURNEY LIVE AT SLANE CASTLE,
Ireland (2006) 1h 33’
https://www.youtube.com/watch?v=LveS3tx-6cQ

A Biblioteca suplementar está disponível a partir da página 130.
Repetindo: Se você gosta de música – escolha em 30 segundos e deixe
rodar.
Faça outra experiência:

ENTRE YOUTUBE com: LveS3tx-6cQ
Eles são o código de entrada para esta canção no YouTube.
Está no enderço digital logo após o v=
Ele o levará exatamente na canção.
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Agradecimentos pela música
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Quem tem amigos como GOOGLE e YOU TUBE e um Elenco de
canções neles armazenados – nunca está sozinho. O leitor lê – mas se
quiser ouvir uma canção mencionada no texto do livro – em 30 segundos
– estará vendo e ouvindo o cantor. Ao Google – You Tube e a todos os
cantores neles encontrados nosso profundo agradecimento. Este é o
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Mais uma vez: A todos obrigado.
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Professor Bitencourt Rodrigues - de química e física – aula grátis
pelo mesmo motivo.
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Pinheiro da Costa – Emprestou-me um summer novo – sem uso – para eu
ir ao meu primeiro baile das normalistas no Rio de Janeiro.
Todos os domingos Dona Isa fazia um excelente almoço para nós.
À Marinha que me educou.

Ao Life Spring (California – USA) deu-me o treinamento para
resolver qualquer tipo de problema – incluindo os considerados
insolúveis).
SEM ELES EU SERIA MUITO POUCO. Dario Giordano.
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ASPECTO LEGAL
Todas as fotos e nomes constantes da Biblioteca de Elenco são
de amigos e foram por eles autorizados; exceto, Joaquim Barbosa por se
tratar de uma homenagem que nos inspirou a criar, no livro, o personagem
JB – Joaquim Braddock – Ministro da Suprema Corte dos EUA.
Quanto a Biblioteca de Música e a Biblioteca de Música
Complementar: Nós não copiamos música – obviamente. Apenas
indicamos ao leitor o meio mais rápido para ouvi-la – entrando no You
Tube com o nome da cantora e o nome da canção. Esta operação leva 30
segundos.
O uso do endereçamento eletrônico – URL é perfeitamente
permitido e muito usado para quem estiver lendo o livro on-line.
Entrada no You Tube e Google é franca.
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NOTA DO AUTOR
No decorrer do texto há várias referencias musicais – como
chegar em 30 segundos para ouvir uma canção. Entretanto, essa parada
para ouvir música ou conferir um fato histórico é perigoso. O leitor entra
no You Tube para ouvir uma canção e passa horas nele pelo fato de querer
ouvir outras canções daquela cantora – que são lindas. Recomendo que
ouçam primeiro as canções do capitulo e depois leiam o capitulo ou
simplesmente deixe o som rodar como fundo musical para sua leitura.
O autor reservou-se ao direito que tem os pintores de arte – eles
não solicitam que outros pintores façam uma revisão de sua obra. Assim,
este livro teve como revisor o próprio autor – reflete – sua habilidade em
escrever mesmo com alguns erros no português. Réu confesso: O autor
nunca foi bom de Português.
Este livro foi escrito por um Analista de Sistemas treinado
em escrever manuais – contratos de alto nível – e artigos para jornais.
Significa: Concisão e Precisão. Não há a classe de um escritor – nem
novelas paralelas – nem linguagem acadêmica.
O leitor notará que as virgula e ponto e virgula foram trocados por
hífen por achar que o hífen separa com mais ênfase a frase.
O autor garante que se o português não é dos melhores – o enredoas canções e o elenco – abre no meio acadêmico uma nova maneira de
escrever um livro. Juntos – com a habilidade que eles tem em escrever
podem produzir obras de valor inestimável
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Um repórter perguntou a um famoso compositor europeu cujo nome não
me lembro:
“Existe alguma coisa que você gostaria de ter feito e não o fez?”
Ele respondeu:

“Sim – guardo a tristeza de não ter sido o compositor da Bachiana Nº 5 de
Villa Lobos”

21

o último mensageiro de deus

Sorrento – Itália – Costa Amalfitana

MUSICAL : ENTRE YOU TUBE: www.youtube.com.br
Neste Capitulo -Pesquisar:

“ANDRE RIEU LIBIAMO” – Das várias opções apresentadas para a
mesma canção selecione 3:19 duração ou clique, se estiver on-line
em : https://www.youtube.com/watch?v=-QalSHJtgwAc
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS.
01 O PARAÍSO
Sorrento – Itália – Costa Amalfitana
RESIDENZA CAPPUCCINI – Janeiro 1968
Três jovens oficiais da USAF – United State Air Force
desfrutam de seus últimos dias de férias no paraíso italiano . Ao
retornarem à pátria o Inferno os espera - estão designados para a
Guerra do Vietnam.

Hospedados em apartamento independente no condomínio
de luxo Residenza Cappuccini, localizada na Costa de Sorrento,
dentro de um jardim botânico perto das ilhas de Capri e Ischia
Capitães Christopher Taylor, René Thompson e Major
Filippini Tardelli, tinham temperamentos diferentes. Christopher
apreciava a paisagem, as gurias na piscina e ouvia música clássica
sintonizada em uma rádio local. Estudou música, aos 20 anos era
1º violinista da Orquestra Sinfônica de Washington DC e aos 23
Regente da orquestra. A Convocação para a guerra os separou.
Filippini, filho de imigrantes italianos, estava feliz por
encontrar alguns familiares e poder acompanhar sua esposa e a filha
Carla, cantora lírica pertencente à OPERA DE WASHINGTON, em
tour pela Costa Amalfitana e hospedados no Residenza Cappuccini .

René apreciava tudo que aparecia principalmente a beleza
na piscina e pensava “Antigamente para ser cantora lírica tinha de
ser robusta para poder ter uma bela voz. Agora precisa ser linda e
de preferência também ter uma bela voz.” - “mas, cuidado, a filha do
Major Filippini está entre elas”.

Reunidos no bar localizado em lugar calmo e relaxante ao
lado da piscina rodeada de palmeiras apreciavam as lindas jovens
de biquíni e alegre sorriso no rosto.
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BRINDE À VIDA
-- “Isto sim! Estamos no paraíso” exclamaram e em uníssuno.

-- “ Enquanto o inferno não chega vamos brindar à vida
e ao amor “propôs Christopher, o piloto-maestro, e continuou:
‘Libiamo, Libiamo ne’lieti calici (Brindisi) da ópera de Verdi – La
Traviata’ – sigam-me no lírico”.
##########

Para ouvir: YOU TUBE: “ANDRE RIEU LIBIAMO” – Das várias
opções apresentadas para a mesma canção selecione 3:19 duração
ou clique, se estiver on-line em :
https://www.youtube.com/watch?v=QalSHJtgwAc
##########

E iniciaram a cantar: “Libiamo, libiamo ne’lieti calici che la
belleza infiora. E la fuggevol ora s’inebrii a voluttà. Libiamo ne’dolci
fremiti Che suscita l’amore,”

Um italiano não agüentou a pronuncia horrível que ouvia
e na doçura peculiar dos italianos deu um brado que ressoou por
todo o Cappuccino.
-- “Tornare Stati Unit, imparare a cantare e poi tornare in
Italia. In questo paese si presume tutto mas no cattivi cantanti”.
Somente Filipinni entendeu.
-- Que disse ele; parece que está zangado

-- Nada não. Ele disse para retornarmos aos Estados Unidos,
aprendermos a cantar e depois, voltar à Itália. Neste país admite-se
tudo, exceto maus cantores.
-- Quanta Gentileza....
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E voltaram a cantar
::::::::::::::::::::::::::
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::::::::::::::::::::::::::

“Libiamo, amore fra i calici
Più caldi baci avrà.”

Este ponto da canção em diante exige voz de soprano..
CARLA – A SOPRANO

Ouviu-se maravilhosa voz que lembrava Maria Callas. Vinha da
borda da piscina. Uma linda mulher, digna representante de Violeta
da ópera de Giussep Verdi continuou a canção...
“Tra voi, tra voi saprò dividere il tempo mio giocondo
Tutto è follia nel mondo ciò
Che non è piacer.
Godiam, fugace e rapido
E’il gaudio dell’amore,
E’un fior che nasce e muore,
Ne più si può goder.
Godiam, c’invita un fervido accento lusighier.
Todos:
Godiamo, la tazza e il cantico la notte abbella e il riso. in
questo paradiso ne sopra
::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::

Christopher observava aquela mulher cantar. Sua face de uma
suavidade e pureza que refletia uma alma limpa. Seu corpo era a
escultura de uma deusa romana e sua voz o chamado de uma sereia.
Ela aproximou-se do grupo e olhou fixamente para Christopher.
Ela lia seus pensamentos. Ele ficou ruborizado por notar a sua
intimidade exposta. Deliciava-se com tudo que aquela mulher
oferecia: sua voz, seu corpo e sua alma. Todos notaram a profunda
impressão e perturbação em que Christopher se encontrava.
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Finalizada a canção deram mais uma taça para a recém
chagada e brindaram mais uma vez.
“Meu nome é Carla”, disse ela.

“Sou americana. Faço parte da Companhia de Ópera de
Washington DC. Estamos em turnê pela Costa Amalfitana, levando
ópera às cidades menores da Costa Italiana. Dentro de 3 dias
estaremos apresentando a ópera Norma de Bellini” em Positano. É
aqui perto. Estão convidados”.
Os três amigos sabiam a distância que os separava daquela
mulher - A Guerra do Vietnam. Mas confirmaram a presença.

-- Janta conosco esta noite? Perguntou Filipini. E acrescentou
-- “Minha filha Carla está entre vocês”.
-- “Sim! É minha amiga.

-- “Não creio que possa aceitar o convite para jantar, mas me
chame neste telefone às 20 horas.

Solicitou ao garçom o bloco de notas. Escreveu seu telefone
e o entregou diretamente a Christopher com significativo olhar de
decisão que entre os três Christopher significava algo mais. Mais
uma vez um leve rubor apareceu em sua face.
Não só o seu corpo gostou dela mas a sua alma já estava
envolvida.
Ela voltou ao seu grupo.
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* POEMA-MÚSICA
CONCIERTO DE ARANJUEZ
https://www.youtube.com/watch?v=kibWWc4tIP8
♥SI ESTUVIERAS AQUÍ♥
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Pesquisar Por : Speak in Tongues - Placebo (ALBUM) select video
4:07 duração Link Direto – Clique
CTRL+ENTER) http://www.youtube.com/watch?v=_WpNTSR44Lg
NESTE CAPITULO:
O Profeta

Christopher

Carla

28
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 02 - ASSIM FALOU O PROFETA
RESIDENZA CAPPUCCINI
-- Vamos chamar um cigano para ler a nossa sorte. Há um
acampamento aqui perto. Antes que alguém respondesse o garçom
aproximou-se e disse:

-- “ Chamaram da portaria e disseram que há um homem
dizendo que o Sr. Christopher mandou chamá-lo. Seu nome é O
Profeta. Tem um dos olhos vedado, veste-se pobremente e mais
parece um cigano. O porteiro não o quer deixar entrar”.
-- Deixe-o entrar. Ele veio me ver

-- Não estou entendendo nada, exclamou René
-- Nem eu Respondeu Christopher

Diante deles estava um indivíduo muito estranho. Alto,
cabelos pretos, rosto fino com uma cor avermelhada. Vestia camisa
e calça muito simples. Tinha uma venda no olho esquerdo e o outro
era castanho claro. A sua face transmitia confiança e serenidade.
Ninguém disse nada. O seu olhar irradiava uma luz que ninguém
podia se mover.
Cantou uma breve canção, muito suave, em uma linguagem
que ninguém nunca ouvira antes:

####### INTERNET
ENTRE NO www.youtube.com
Pesquisar Por: Speak in Tongues - Placebo (ALBUM) select video
4:07 duração Link Direto – Clique (CTRL+ENTER)
http://www.youtube.com/watch?v=_WpNTSR44Lg (Speaking in
Tongues)
#######
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Parou de Cantar e foi incisivo colocando as mãos na cabeça
de Christopher:
E assim falou O Profeta:

“Eu sou o A e o Z, o Principio e o Fim e o que eu disser
ninguém pode mudar.”
-- “ Na primeira noite de lua cheia e quando o galo cantar
três vezes eu te casarei neste mesmo local. Deste paraíso irás para o
inferno do Vietnam. Serás aprisionado e torturado. Serás resgatado
pelo cavaleiro do céu.
A canção que cantei para vocês levará o seu salvador à Corte
Marcial.
Serás o Presidente da mais poderosa nação deste planeta.
Pregarás a paz mas a Balada dos Enforcados o levará à guerra
Cometerás o Pecado Mortal com a 2ª das gêmeas
O tormento de amor a levará ao Vale das Sombras
Coragem, vá resgatá-la, e lá, eu te casarei pela 2ª vez
Serás assassinado pelos canhões russos.
Prepare sua gente para o final dos tempos
Para isso fostes o escolhido
Verás a Guerra além das estrelas
Os quatro cavaleiros do apocalipse descerão do céu, cada
um para cumprir sua missão levando a peste, a guerra, a fome e a
morte.
É o Final dos Tempos. O fim do planeta terra
Selecionarás os que devem sobreviver
O que digo ninguém pode mudar”
Finalizou:
-- “Vai Chover”
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O céu azul sem nuvens - e Christopher nem namorada tinha
- indicava que o Profeta só disse mentiras.

Ao retirar as mãos da cabeça de Christopher copiosa chuva
caiu sobre o planeta terra por cinco minutos. Mas o céu continuava
azul.

Parou de chover. Toda água que caiu evaporou-se.
Transformou-se em nevoeiro que cobriu todo o planeta subindo até
as nuvens. Quando tudo passou O Profeta havia desaparecido.
Os três amigos se entreolharam. Filippini - sempre
debochado - apenas comentou:
“ Dio mio, ainda bem que ele é louco”. Christopher e René
acreditaram no Profeta”.
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NESTE CAPÍTULO - MUSICAL
ENTRE YOU TUBE: “RENEE FLEMING CASTA DIVA” select 7:18 ou
Link Direto http://www.youtube.com/watch?v=Rg4L5tcxFcA

ENTRE YOU TUBE: “CARMEN MONARCHA HABANERA” select 5:56
Brasileira LINK http://www.youtube.com/watch?v=KGeucGl2Sak

ENTRE YOU TUBE: “ANDREA ROST SEMPRE LIBERA” select 4:39
Link Direto http://www.youtube.com/watch?v=Zfil4kbGN5U
ENTRE YOU TUBE: “HELENE FISHER KALINKA” select 5:19
(Excelente) http://www.youtube.com/watch?v=am3GPT6Uqqo

ENTRE YOU TUBE: “ANDREA ROST TUMBALALAJKA” select 5:07
Link Direto http://www.youtube.com/watch?v=Zfil4kbGN5U
Última apresentação do PRELÚDIO – CARLA TARDELLI EMLÉKSZEL
MÉG?- Placido Domingo & Andrea Rost Cantam em hungarian e
dançam.
ENTRE YOU TUBE: “PLACIDO DOMINGO & ANDREA ROST EM”(Note
que basta EM) Select 3:28 Link Direto http://www.youtube.com/
watch?v=cWLjiQGw9n0
ENTRE YOU TUBE: “MARCHA NUPCIAL LOHENGRIN WAGNER”
Select 4:37 Link Direto http://www.youtube.com/watch?v=M3gxtkEaPU
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 03 - AMOR EM TEMPO DE ÓPERA
ROMANCE NO PARAISO
ÀS 20 horas do mesmo dia Christopher Chamou Carla
pelo telefone. Não conseguia entender o motivo de sua ansiedade
quando se tratava de um simples encontro que não levaria a nada.
Estava indo embora. Talvez nunca mais a visse. Talvez e quase com
certeza não voltasse vivo do Vietnam. Não - voltaria sim! O Profeta
não disse que ele morreria no Vietnam.
-- “Alô, Carla? Boa Noite”

-- “Boa Noite”. Respondeu uma voz suave do outro lado.
-- “Gostaria de vê-la, conversar. Escolha o local”

-- “ OK. Dentro de meia hora no salão de leitura”
-- “ Vejo você lá.”
Desligaram.

Christopher já estava pronto para sair. Resolveu rever
sua aparência. Escovou os dentes novamente. Lavou o rosto –
novamente – embora tenha acabado de tomar banho. Penteou –
novamente – o cabelo, que já estava muito bem penteado. Olhou seu
rosto no espelho procurando alguma coisa que pudesse melhorar.
-- “Carla está mexendo com a minha alma” disse ele para
o espelho. O espelho não respondeu. Afinal não era o espelho da
bruxa malvada e Christopher não era Branca de Neve.

Encontraram-se no salão de leitura. Não havia ninguém.
Podiam conversar. Ele contou a Carla alguma coisa do que falou O
Profeta. Não podia ser verdade. Suas profecias não tinham nenhum
sentido. O pior - ele acreditava no Profeta. Acreditava que seu
destino estava traçado e ninguém podia mudá-lo.
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Carla entendeu a sua angustia e compartilhou-a apertando
suavemente suas mãos.

Mudaram o assunto. Ela contou como foi marcante sua
adolescência até convencer seu pai que sua vocação era o canto
lírico. Era fascinada pelas árias. Ao ouvir Maria Callas cantar - Casta
Diva - da ópera Norma de Bellini – lágrimas inundavam sua face
mesmo que estivesse no palco. Era consciente da beleza de sua
própria voz. Era fascinada pelo “Libreto” – impresso que conta a
trama tecida pelo compositor - que deixava longe qualquer drama
de filmes. Não foi fácil convencer seu pai - ele não suportava ópera.
Falou de sua irmã gêmea – Irmã Carolina, dedicada ao serviço do
senhor – Quanto a amava – Eram gêmeas de alma. Fisicamente
diferentes – não eram gêmeas uterina.
APPASSIONATA

Christopher colocou as duas mãos ao redor da face de Carla
e disse “ Cante, por favor – Casta Diva”. Beijou-a suavemente nos
lábios e ela assim cantou.
####### INTERNET

ENTRE YOU TUBE: RENEE FLEMING CASTA DIVA select 7:18 ou
LINK DIRETO http://www.youtube.com/watch?v=Rg4L5tcxFcA
#######
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Casta Diva,
Casta Diva, che inargenti
Queste sacre, queste sacre, queste sacre antiche piante
A noi volgi il bel sembiante;
A noi volgi,
A noi volgi il bel sembiante,
A Senza nube e senza vel
.............................
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.............................
Che regnar, che regnar tu fai
Tu fai in ciel
-- “Basta de tristeza” exclamou Carla.
-- “Vou lhe dar algo mais alegre”.
Iniciou a cantar –Habanera - da ópera Carmem de Bizet.

####### INTERNET

ENTRE YOU TUBE: Carmen Monarcha HABANERA Selecione
5:56 Brasileira OU LINK DIRETO http://www.youtube.com/
watch?v=KGeucGl2Sak
#######

Da tristeza para o sensual - acompanhava o ritmo da canção
movendo apenas o quadril.
Quando a canção chegou no ponto
“L’amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser”

Christopher interrompeu a canção, passou seus braços pela
sua cintura, encostou seus seios no seu peito. Beijou-a longamente.
Podia sentir o calor do corpo de Carla e sua dificuldade em respirar,
sufocada em um beijo interminável.
UMA NOITE DE AMOR

-- “Vamos para algum lugar, vamos fazer esta noite durar
eternamente”
-- “Christopher! O que tivemos até agora eu nunca mais vou
esquecer – Não precisamos de sexo para torná-la inesquecível”

-- “Isto é verdade - mas lembre-se - pode ser a última noite
de amor da minha vida”
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Carla segurou Christopher pela mão e levou-o para fora do
salão. Caminharam pela alameda do Cappuccino e pararam em
frente ao Apartamento dela.
-- “Vamos Entrar!! Minha companheira foi a Gênova e só
volta amanhã”.

Apartamento térreo como todos do Cappuccino. A decoração
era a mesma em todos eles. Entraram em silêncio e evitavam se
entreolhar. Pareciam ter vergonha do que faziam. Pelas tantas vezes
que tinha ido para a cama com uma mulher, isso nunca foi problema.
Masss Carla era muito especial. Sentaram-se no sofá. Conversaram
sobre tudo, exceto de amor. Seus lábios diziam uma coisa mas seus
olhos só trocavam mensagens de amor. Pararam de falar de repente.
Puxou-a lentamente para seus braços; repousou sua cabeça sobre
seu peito, acariciou seus cabelos; beijou-lhe os olhos e finalmente
um longo beijo selou as mensagens que os olhos refletiram.
Noite interminável que Christopher nunca esqueceria.
Possuir Carla foi uma benção de Deus para que ele nunca se
esquecesse a relação existente entre o sexo e o amor.
Amanhecia o dia. Christopher moveu-se com cuidado para
não acordá-la. Ela já estava desperta. Seus corpos nus, quentes,
despertaram o desejo. Christian possuiu-a pensando que essa
poderia ser a última vez.

Retornou ao seu apartamento e foi recebido pelos dois
amigos com uma saraivada de deboches.
-- “Ficamos preocupados – perdeu-se no Cappuccino??”

-- “Acho que o seu F-105 foi derrubado. Olha como ele está
todo amassado.”
-- “Aposto que honrou a USAF - Lutou bravamente até acabar
a munição?”
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amigo – Pulei de pára-quedas e caí nos braços da mulher mais
encantadora deste universo – Ela será minha esposa”.

-- “Dios Mio” Suspirou Filippini - aliviado em pensar que
sua filha não era uma simples aventura. Considerava Christopher
pessoa séria e não faria a filha de um amigo um objeto de desejo.
-- “ Masss ela sabe que você vai se casar com ela?”

-- “Ainda não, saberá amanhã após apresentação da ópera
em Positano”

-- “Brindemos a Christian e Olivia – Abra uma garrafa de
Champanha”

--“ Só temos cerveja –são 81/2 da manhã - vamos para o
breakfast – brindemos com cappucino bem quente”.

Mariluci Tardelli chegou pela manhã e juntou-se ao marido e
ao grupo. Eram como se fossem seus próprios filhos.
UMA NOITE NA ÓPERA
Antes de saírem para Positano Christopher explicou aos
colegas:

-- Ninguém deveria assistir uma ópera sem conhecer o
LIBRETO. Nesse impresso conhecemos toda a trama da peça. Sem
ler e entender o Libreto – não vá à opera. As tramas são magníficas!!
Por isso, vamos ler o Libreto agora:
######

Referência: Leia o KOBBE OPERA GUIDE
######
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“1º Acto A acção de “Norma” de Vicenzo Bellini passa-se na
Gáulia durante a ocupação romana, cerca de 50 anos antes de
Cristo. Os Druidas esperam a chegada de Norma, a Sacerdotisa, que
lhes irá dar o sinal para se revoltarem contra os ocupantes. Norma
mantém uma ligação secreta com Polione, um romano, do qual tem
dois filhos. Norma não sabe, mas Polione ama agora outra mulher,
Adalgisa, uma jovem sacerdotisa. Os Druidas transmitem a Norma
a decisão que tomaram: quando ela der o sinal, eles matarão os
ocupantes, começando por Polione. Norma diz aceitar essa decisão
mas, quando fica só, declara o seu amor pelo romano.
O segundo quadro passa-se junto da casa de Norma que
esconde os filhos ao ouvir alguém aproximar-se. É Adalgisa que
lhe vem pedir para a libertar dos seus votos, confessando estar
possuída por um amor sacrílego. Norma cede ao pedido de Adalgisa,
e pergunta que amor sacrílego é esse que a leva a tomar uma tal
decisão. Adalgisa diz que é um romano que pretende levá-la consigo
para Roma, e aponta Polione que acaba de chegar para visitar os
filhos. Ao compreender o que se passa, Norma revela o seu terrível
segredo dizendo que também ela fora seduzida por aquele homem,
e expulsa Polione dizendo-lhe para partir sozinho para Roma.

2º Acto O 2º acto inicia-se quando a Sacerdotisa, num acesso
de raiva, tenta, em vão, arranjar coragem para matar os próprios
filhos. Acaba por pedir auxílio a Adalgisa dizendo-lhe para partir
para Roma com Polione levando com ela as crianças nascidas da
sua ligação com o oficial romano. Adalgisa aceita. Entretanto os
Druidas reúnem-se e decidem pôr os seus planos em execução sem
demora, antes que Polione parta, já que dizem que o Consul que
o vem substituir é ainda mais cruel. Do campo romano chegam
notícias que dizem que Polione está prestes a partir pretendendo
levar consigo Adalgisa contra sua vontade, mas recusando-se a
levar os filhos de Norma. A Sacerdotisa revolta-se e diz aos Druidas
ter chegado a hora de agir. Polione é preso, mas, quando o Chefe
dos Druidas se prepara para o matar, Norma intervém dizendo que
ela mesma o fará. Quando fica a sós com Polione, Norma pretende
libertá-lo, desde que ele prometa partir sem Adalgisa. Polione

38

dario giordano

recusa. Então Norma regressa ao Templo e confessa a sua traição
e a sua culpa, dizendo dever ser sacrificada. A ópera termina
com a morte de Norma e de Polione que decide acompanhá-la no
sacrifício.”

Chegaram a Positano ao anoitecer. Cidade muito pequena
quase incrustada na colina. Na beira mar foi armado um palco para
o evento. Passearam pala cidade. Compraram ramalhetes de flores
para oferecerem às damas da música.
Antes de entrar Christopher explicou aos amigos que antes
do inicio da apresentação principal haverá um PRELÚDIO – árias de
outras óperas e até mesmo canções populares cantadas pelo elenco
da Compania.
O local e o cenário sugeria esse entrosamento da cultura
clássica e a popular.

Finalmente entraram no recinto. Seus assentos a poucos
metros do palco. A orquestra era simples, reduzida, mas o
entusiasmo que apresentavam seus membros e o povo de Positano,
turistas e o elenco artístico mostrava que vale a pena apresentar-se
em Positano.
AS MAIS BELAS ÁRIAS DA ÓPERA

Iniciada a apresentação.
PRELÚDIO
CARLA TARDELLI com SEMPRE LIBERA, representando Violetta
da ópera A TRAVIATA DE VERDI.
####### INTERNET
ENTRE www.youtube.com ENTRE YOU TUBE :
“ANDREA ROST SEMPRE LIBERA” Select 4:39 OU LINK DIRETO
(CTrl+Clique)
http://www.youtube.com/watch?v=A4J9Ocu92Ng
##########
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Segue com Simone Tardelli apresentando um show pop
com um grupo de canções popular russa:

######## INTERNET
Entre You Tube:HELENE FISHER KALINKA select 5:19 (Excelente)
http://www.youtube.com/watch?v=am3GPT6Uqqo
########
Volta a cantar em yiddish Carla Tardellia– Canção Judaica do
Filme Jornada da Alma – TUM BALALAJKA

########
ENTRE YOU TUBE: ANDREA ROST TUMBALALAJKA SELECT 5:07
OU Link Direto http://www.youtube.com/watch?v=Zfil4kbGN5U
########
Última apresentação do PRELÚDIO – CARLA TARDELLI

########
EMLÉKSZEL MÉG?- - Placido Domingo& Andrea Rost Cantam em
hungarian e dançam. ENTRE YOU TUBE: PLACIDO DOMINGO &
ANDREA ROST EM(Note que basta EM para pegar a canção toda)
Select 3:28 OU LINK DIRETO:
http://www.youtube.com/watch?v=cWLjiQGw9n0
########
Finalmente, tem inicio a apresentação da ópera
NORMA – DE VICENZO BELLINI

Ao final da apresentação o inesperado acontece: Subiu ao
palco um indivíduo de fina aparência com um dos olhos vedados
e disse perante uma platéia inteiramente paralisada. Christopher
reconheceu o Profeta
-- Maestro permita-me fechar este evento casando neste
palco, agora, soprano Carla Tardelli com o Capitão Christopher
Taylor?
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A platéia não sabia o que pensar. Isso faz parte da
apresentação??
Neste ponto o maestro não teve escolha e respondeu:

-- Sim, permito!! Convido soprano Carla Tardelli e o Capitão
Christopher Taylor para comparecerem ao palco, espero que pelo
menos vocês saibam o que está acontecendo.
A platéia aplaudiu e os dois convidados compareceram.
A Orquestra tomou conta do fundo musical:

###############
ENTRE YOU TUBE:
“MARCHA NUPCIAL LOHENGRIN WAGNER” OU LINK DIRETO
http://www.youtube.com/watch?v=M3g-xtkEaPU Select 4:37
###############

O profeta colocou uma flor entre os cabelos da noiva.
-- Deem as mãos
-- Christopher Taylor - Aceita Carla Filippini como sua
ligítima esposa?
-- Sim, aceito
-- Carla Filippini aceita ChristopherTaylor como seu ligítimo
esposo??
-- Sim!! Todos ouviram o galo cantar três vezes, a lua brilhou
mais forte – era noite de lua cheia – mass – não havia galos em
Positano.
-- Perante Deus eu os declaro casados - seu amor será
eterno mesmo depois da morte. O Profeta apresentou aos noivos
duas alianças que foram colocadas nos seus dedos. A platéia toda
aplaudiu em pé sem saber se o casamanto era real.
Foram todos comemorar na Cantina Romana.
Casaram-se perante o Consulado dos EUA em Sorrento.
Filippini e Mariluci Tardelli estavam tão felizes quanto os
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noivos – eram os pais da noiva e amavam a ambos.
A lua de mel durou pouco – Até 31-01-1968.
Os EUA formalizaram a guerra contra o Vietnam do Norte.
Todos os militares foram chamados imediatamente aos seus
quartéis.
-- “Adeus Carla – lembre-se nem a morte nos separa”.

Operações de combate no Vietnam
Em Março de 1968, uma expedição terrestre (Operação
Pegasus) foi executada por uma força-tarefa combinada de
Fuzileiros Navais, Exército dos Estados Unidos e Exército do Vietnã
do Sul. Essa expedição conseguiu romper o cerco aos Marines,
constituindo-se em vitória tática dos Fuzileiros Navais, vitória sem
implicações estratégicas no conflito do Vietnã.
Entre no you tube : www.youtube.com ou www.google.com.br
Pesquisar: GUERRA VIETNAM COMBATES AÉREOS select 44´36”
duração OU LINK DIRETO SE ESTIVER LENDO ON LINE - CLIQUE
http://www.youtube.com/watch?v=vkgZtDDL0wg
Dogfighting Over Vietnam: Documentary on the War in the Air
http://www.youtube.com/watch?v=w8ojsfU8M24
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LIVRO 04 VIETNAM, VIETNAM
REGRESSO AO INFERNO– Janeiro de 1968 –
Em cumprimento às ordens recebidas para imediata
apresentação às suas unidades nos EUA, assim o fizeram. Em
menos de 24 horas já estavam voando sem saberem exatamente
seus destinos. Somente tinham certeza que voavam para o inferno
do Vietnam.

As notícias eram quentes. Hué estava cercada. Saberiam
mais em operações de guerra. Apresentaram-se na USAF Base de
DA NANG, Vietnam do Sul, comandada pelo USAF Coronel L. De
Barros, em pleno campo de batalha. Major Filipinni foi designado
Comandante da Esquadrilha dos F-105 Thunderchief aviões caçabombardeiros; grupo de 12 aviões - entre eles os dos Capitães
Christopher e René.

Os F-105 Thunderchief, de um ou dois tripulantes, eram
caças-bombardeiros supersônicos usados para localizar e destruir
as estações móveis de lançadores de mísseis Vietnamitas em terra.
Eram capaz de voar a uma velecidade supersônica March 2, ao
nível do mar e capazes de conduzir uma bomba nuclear. Ganhou
carinhosamente o apelido de “ Thud”.

Em 31-01-1968 – feriado de ano-novo lunar chamado de Tet
Nguyen Dan - tem inicio à Ofensiva do Tet como designado pelos
comunistas. O governo comunista do Vietnam do Norte e seus
aliados, os guerrilheiros da Frente de Libertação denominados
vietcongues atacam simultaneamente várias cidades do Vietnam
do Sul. Essa operação ficou conhecida como a “ Ofensiva do TET”
A BATALHA DE HUÉ – Capital Imperial do Vietnam

Briefing – Reunião de oficiais para receberem detalhes de uma
operação de combate.
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USAF- Coronel DeBARROS – Comandante da Base Aérea de
DA NANG - faz explanação detalhada das táticas a serem usadas na
próxima missão. Dar suporte a Hué, cercada pelos Vietnamitas.
O combate em terra era de 2.500 US Marine Corps contra
10.000 vietcongs.
-- “A sobrevivência depende de missões como agora vamos
realizar; Esta é a vigésima missão sobre HUÉ – disse o Coronel
DeBarros”.
-- “O fogo anti-aéreo inimigo, e a difícil localização das
plataformas móveis de lançamento torna esta missão das mais
perigosas que já enfrentamos. Helicopteros CH_46 Sea Knight
vindos de Dong HA estão incorporados a esta missão”.
-- “A ordem que Hué não pode ser danificada foi revogada;
a cidade está cercada e o aeroporto de TAY LOC e a Base Aérea de
PHU BAY a 16 Km de HUÉ estão sob ataque. Esta batalha já dura
mais de um mês; está na hora de terminá-la”.
Finalizou com o plano de vôo e a tática de combate a ser
usada.
-- “Aos seus aviões. Deus os abençoe”.
EM COMBATE
VEJA O VÍDEO DE UM CAMBATE AÉREO:
##########
Entre no you tube : www.youtube.com ou www.google.com.br
Pesquisar: GUERRA VIETNAM COMBATES AÉREOS selecione
44´36” duração
OU LINK DIRETO SE ESTIVER LENDO ON LINE - CLIQUE
http://www.youtube.com/watch?v=vkgZtDDL0wg
############
EM INGLÊS.
Dogfighting Over Vietnam : Documentary on the War in the Air
http://www.youtube.com/watch?v=w8ojsfU8M24
###########
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Ao embarcar no F-105 Cristhopher fez o sinal da cruz e
pensou “ O Profeta não disse que eu morreria no Vietnam. Se isso
acontecer – Senhor – Olhai por Carla”. René disse apenas “ Alea jacta
est” – “ A sorte está lançada ”. Assim falou um certo general romano
ao entrar em combate.
Voavam sobre a área em combate. O líder da esquadrilha
designou dois aviões F-105 ( Kingfish 03 e 04) para atacarem pelo
leste enquanto ele - Kingfish 01 e Kingfish 02 atacariam pelo sul,
forçando os canhões anti-aéreos dividirem-se na defesa. Christopher
e René – tripulando Kingfish 02 – localizaram duas plataformas
de lançamento de mísseis SAM. Abriu fogo usando um Shrike
míssil, desenhado para combate ar-terra – destruindo o radar da
1ª plataforma. Kingfish 01 abriu fogo destruindo a 2ª plataforma
em impacto direto. Sua consciência doeu. Usou uma Cluster Bomb um tipo de bomba constituída de inúmeras bombas menores que se
espalham em uma grande área, tornando-se perigosas por muitos
anos.
O sucesso durou pouco. Kingfish 02 com Christopher e René
foi atingido pelo fogo antiaéreo. Ambos ejetaram. Neste ponto do
combate os outros dois F-105 foram colocados fora de combate
por uma esquadrilha de MIG-17. Kingfish 03 explodiu e Kingfish
04, danificado, conseguiu retornar à base. Major Filippini ainda não
sabia que estava sozinho nesse combate.
Voava circulando os para quedas de Christhopher e René e
transmitia sua posição para o Centro de Resgate em Combate. O
Air-Rescue-Service HC-130 – Helicóptero de Resgate – pilotado
pelo Major John entra na área. Major Filippini deteta um MIG-17
voando para atacar e partiu para o combate.
sua vida o canhão 20mm instalado em baixo do seu avião,
considerado pesado, sem precisão de tiro e dificultava as manobras
de combate no ar. Mas a velocidade de disparo espalhou uma rajada
de fogo - uma, pelo menos – atingiu o MIG-17 que explodiu.
Seu tanque de combustível estava vazio. Deixou a área de
combate e direcionou sua aeronave para o ponto de encontro para
reabastecimento com o KC-135 – avião tanque – estacionado no
Laos.
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Christopher e René procuravam manter seus para quedas
descendo juntos. Viram o helicóptero de resgate acompanhando
a descida. A alegria durou pouco. Um MIG-17 aproximou-se do
helicóptero e abriu fogo. O helicóptero explodiu exatamente quando
Christopher e René tocavam o solo.
O terreno era limpo e plano com uma parede de floresta
a 200 metros do ponto de descida. Livraram-se dos para quedas.
Sacaram suas pistolas e correram em direção a floresta. Corrida
curta – menos de 100 metros. Um grupo de vietcongues saiu da
floresta e posicionou-se em linha na entrada. Não atiraram.
Chistopher ordenou a René: --“Largue sua arma. Deixe-a no
chão. Levante as mãos. Eles querem prisioneiros. Os mortos não
falam.”
CHRISTOPHER E RENÉ TORNARAM-SE PRISIONEIROS DE GUERRA.
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LIVRO 05 – RAIDERS IN THE SKY
ASSIM FALOU O PROFETA
“Serás resgatado pelos Cavaleiros do Céu”
HISTÓRICO DA GUERRA – Batalha de Hué:

HISTÓRICO DA GUERRA – Batalha de Hué:
Em 24 de fevereiro de 1968, o palácio imperial no interior e
no centro da Cidadela foi finalmente tomado aos norte-vietnamitas
e a companhia Pantera Negra da 1ª divisão do exército da República
do Vietnã dali retirou a bandeira vietcong azul, vermelha e com
uma estrela dourada em seu centro, que ali flamejava desde 31 de
janeiro. Alguns dias depois, os norte-vietnamitas abandonaram
completamente a cidade
Travada com uma grande cobertura diária dos meios de
comunicação, a guerra levou a uma forte oposição e divisão da
sociedade norte-americana, que gerou os Acordos de Paz de Paris
em 1973, causando a retirada das tropas do país do conflito.
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Ela prosseguiu com a luta entre o norte e o sul do Vietnã
dividido, terminando em abril de 1975, com a invasão e ocupação
comunista de Saigon, então a capital do Vietnã do Sul e a rendição
total do exército sul-vietnamita.

Para os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã resultou na
maior confrontação armada em que o país já se viu envolvido, e a
derrota provocou a ‘Síndrome do Vietnã’ em seus cidadãos e sua
sociedade, causando profundos reflexos na sua cultura, na indústria
cinematográfica e grande mudança na sua política exterior, até a
eleição de Ronald Reagan, em1980

As forças comunistas do norte sofreram pesadas baixas na
batalha de Hué. Os sul-vietnamitas afirmam ter matado cerca de
3 mil deles,4 enquanto os norte-americanos contam 1.500 mortes
infringidas ao inimigo; cerca de 3 mil foram também mortos fora da
cidade.

Também houve um grande número de mortes entre civis,
devido aos massacres cometidos pelos soldados norte vietnamitas
entre a população da cidade, durante o mês em que a ocuparam.

Após a batalha, os solados aliados encontraram
sepulturas coletivas dentro da cidade e em seus limites, contendo
aproximadamente 2.800 corpos de moradores assassinados, por
serem considerados uma ameaça à vitória comunista.

Algumas destas vítimas também foram assassinadas por
soldados sul-vietnamitas por, segundo eles, terem colaborado com
o inimigo.
Militarmente, a batalha de Hué foi uma vitória tanto para
os Estados Unidos como para o Vietnam do Sul. Cerca de 12 mil
inimigos, o efetivo de uma divisão, foi expulsa de Hué após invadila, sofrendo mais de 5 mil mortes em um mês de combates.

Entretanto, para a opinião pública norte-americana, ela
foi o começo do fim. Dali em diante, o povo americano passou a
rejeitar a idéia de enviar seus jovens e seus homens para morrer no
Vietnam, e durante os cinco anos seguintes o envolvimento dos EUA
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na guerra foi gradualmente diminuindo, até a saída final de todas as
tropas americanas do país em 1973.

A luta terminou com a vitória e a ocupação da cidade
destruída pelos norte-americanos e sul-vietnamitas, a um custo de
cerca de 12.300 baixas de ambos os lados e mais de 5.600 vítimas
civis, mortos durante a batalha ou executados pelos invasores nortevietnamitas, antes do início da contra-ofensiva aliada ou durante a
retirada, após a derrota.
O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
05 RIDERS IN THE SKY
E a Guerra continua
PRISIONEIROS DE GUERRA
Em algum lugar no Norte Vietnam
Christopher e René tiveram as mãos amarradas para trás e
uma corda passada em seus pescoços com a ponta nas mãos de um
soldado. Chegaram ao quartel dos Vietcongues e levados a presença
do comandante – baixo, magro e sisudo. Surpreendeu pela polidez e
inglês perfeito. Falava macio e foi determinante:

--“Sejam bem vindos. Serão tratados como prisioneiros de
guerra e de acordo com a Convenção de Genebra. A Convenção lhes
dá o direito de tentar fugir.”
--“É prerrogativa sua tentar. É prerrogativa minha fuzilálos se a tentativa falhar. Cada fugitivo deverá escolher dois do seu
pavilhão para serem fuzilados juntos com ele. Não façam gente
inocente morrer com vocês”.

--“Qualquer tentativa de rebelião, indisciplina, recusar
alimentação ou greve de fome será punida com a execução sumária
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dele e mais um inocente escolhido por ele”.

--“Lamento muito. Estou lhes mostrando o caminho da
sobrevivência”.

--“Depois de vencermos esta guerra todos os prisioneiros
serão libertados”.
Juntaram-se aos outros. Eram 3 alojamentos. O mais
graduado dos prisioneiros era o Coronel Johnson. Ele foi enfático:

--“Qualquer tentativa de fuga será suicídio. Aguardem o
momento apropriado”.
PRESENÇA DE CARLA

Christhopher e René se recolheram ao alojamentodormitório.
--“Que guerra infame! Não posso esquecê-la nem quando
durmo. Não sonho; só tenho pesadelos. Boa noite irmão. Exclamou
Chris com olhar de tristeza”.

Deitou-se na cama desconfortável, pequena para seu
tamanho. Afundou a cabeça no travesseiro. E como sempre fez
todas as noites – meditava - transportando-se para um mundo bem
melhor – o mundo de Carla.
Sentiu a presença de Carla; sentiu suas mãos em sua cabeça
e seus dedos navegarem entre seus cabelos procurando consolá-lo
de um destino tão cruel.
Moveu-se para um lado da cama cedendo espaço para Carla
deitar-se ao seu lado.

Ouviu Carla sussurrar ao seu ouvido: “Durma; estarei sempre
com você, onde quer que você esteja.”
Sentiu a presença de mais alguém – viu um rosto Projetado
no espaço. Reconheceu o rosto do Profeta.
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Sorrento: “Serás resgatado pelos Rayders do Céu”.
corpo.

Adormeceu entre os seios de Carla sentindo o cheiro do seu

Vinte dias após sua chegada, às 23 horas, a sirene do alarme
soou por todo o campo. Ouviu-se vários disparos. O guarda do
pavilhão entrou e ordenou:
-- “Permaneçam deitados”.

Manhã seguinte: Os fugitivos eram do pavilhão C. Todos
foram recapturados.
Às 09:00 horas - toque de reunião no pátio interno. O
Comandante do Campo assim falou:
--“Estes dois prisioneiros tentaram fugir
recapturados”. Apontou para um deles e ordenou:

e

foram

--“Escolha 2 prisioneiros do pavilhão C. Permaneça um
minuto diante de cada um, olhando diretamente nos seus olhos e
diga:
--“Você vai morrer comigo.”

--“Se não cumprir a minha ordem exatamente como mandei
– você e mais quatro prisioneiros que eu escolher serão fuzilados.

O fugitivo, com lágrimas nos olhos aproximou-se do grupo.
Tinha que escolher! Um dos prisioneiros do pavilhão C saiu de
formatura, parou em frente a ele e disse: “Eu vou com você.”
O Comandante ordenou : --“Fuzilem somente o voluntário”. E assim
foi feito!.

-- “Não aceito voluntários! Você tem de escolher! Como
minha ordem não foi cumprida - já não bastam dois - Selecione
quatro - faça-o agora”.
E assim foi feito.

--“Posicione-se em frente ao grupo do pavilhão C e diga em
voz bem alta: Despeço-me de vocês. Não sejam idiotas como eu!
Nunca tentem Fugir.”
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O fugitivo cumpriu a ordem. Os cinco foram fuzilados.
Voltou-se para o segundo fugitivo:
--“Escolha dois......”

As suas ordens foram cumpridas na exata. Mais três foram
fuzilados.

Nos 2 anos seguintes – cinco tentativas de fuga – nenhuma
com sucesso. Quinze prisioneiros foram fuzilados.

Ao final do segundo ano o comandante do Campo selecionou
20 prisioneiros, entre eles Christopher e René.
--“Vocês foram selecionados para terem a honra de
participarem do projeto Fisico-Emocional no Resort 21 – Se pensam
que já conhecem o inferno - estão enganados - o inferno vocês vão
conhecer agora: O RESORT 21”
RESORT 21 – O INFERNO

Foram transportados em caminhão fechado com as mãos
amarradas e os olhos vedados - não podiam ver o exterior – nem a
posição dos guardas.

Após 6 horas de viagem chegaram ao Resort 21. Saudação
do comandante do Resort 21 em inglês perfeito e cheio de deboche:
-- “ Resort significa Local de lazer – vocês vão se divertir e 21
é uma homenagem aos nossos aviões de combate MIG-21”
--“Tirem toda roupa, tomem um bom banho como para um
encontro com a namorada – Devem estar cansados – tenham uma
boa noite de sono”. E assim foi.
-- Hum! Isto não me parece o inferno. E tiveram uma boa
noite de sono em alojamento para apenas 20 pessoas.
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O PRESENTE DE SATANÁS
Chega a Base Aérea uma viatura do Resort 21 escoltado
por tropas americanas. Dentro da viatura dois soldados vivos e
mutilados e – mais dois esquartejados - faltando pedaços do corpo.
Uma nota dizia:

--“Voltem para casa ou todos terão o mesmo fim !! Os dois
sobreviventes lhes atualizarão sobre os novos métodos e nova
tecnologia que usamos. Não tocamos em um fio de cabelo de seus
homens. Os corpos foram esquartejados pelos dois prisioneiros
vivos - tiveram a opção: Voltarem vivos ou esquartejados. Nós não
cometemos essas barbaridades. Segue a lista dos hóspedes do
Resort 21. Por favor, avisem as famílias. Isto é uma recordação de
My Lai”.
Major Filippini conferiu a lista – Os nomes dos Capitães
Christopher e René estavam incluídos. Lembrou-se das palavras de
Christopher –“O Profeta não disse que eu morreria no Vietnam”.
Masss o Profeta disse “Serás prisioneiro de guerra e serás resgatado
pelo cavaleiro do céu”.

Naquela noite a estação rádio fez o 5º contato com um
transmissor anônimo – denominado SK1 - sempre com a mesma
mensagem: “Destruam este inferno mesmo que isso custe a vida
de todos nós”. No 6º contato a mensagem dizia; “Os prisioneiros do
Resort 21 serão transferidos amanhã às 08:00 para outra unidade a
12 quilômetros daqui, por dois dias, para reforma dos laboratórios
e equipamentos – Ataquem agora”.
RIDERS IN THE SKY

O comandante da base estava indeciso – seria uma cilada?
Se fosse, mataria seus próprios homens. Major Filippini foi
convincente:
-- “Não é uma cilada - dê-me três caças- pilotos voluntários -
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e acabamos com eles”.

Na manhã seguinte Briefing: Major Filippini apontou no
mapa o ponto Zaga.
--“ Zaga é o “split point”. Rider 01 ataca pelo Norte, 02 pelo
Sul, 03 oeste”.
Detalhou o restante do planejamento e finalizou:
--“ Arrasem tudo – matem todos”.

Ninguém protestou contra uma ordem incompatível para
militares. Sabiam do ódio pelo Resort 21. Todos de acordo - Matem
todos.
-- “Aos seus aviões”.

::::::::::::::::::

-- Um minuto para o ponto Zaga

Neste mesmo instante a Base Aérea recebia a mensagem
vinda de SK1 : “Os prisioneiros não foram transferidos – abortem o
ataque”
Imediatamente o Coronel De Barros - comandante da Base
-determinou “Abortem a operação”.

Raiders 02 e 03 acusaram o recebimento da mensagem.
Raider 01 – Major Filippini permanecia mudo. Talvez atingido pelo
fogo antiaéreo.
Não, não tinha sido derrubado.

A partir do ponto Z Major Filippini passou a ouvir no fone
algo estranho.
Uma canção suave em idioma desconhecido. Reconheceu a
voz e a canção. Eram as mesmas que ouviu no Rezidenza Cappucino.

A voz era do Profeta. A canção era a mesma. Lembrou-se de
suas palavras “Serás resgatado pelo cavaleiro do céu”. Essa era sua
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missão. E partiu para o ataque.

Nesse mesmo tempo no Resort 21 os prisioneiros foram
reunidos no galpão e deveriam assistir a “ Santa Missa” – debochavam
– pelas almas dos que morreriam naquele dia.

Um dos prisioneiros era diferente dos demais. Ninguém o
tinha visto antes. Tinha um dos olhos vedados.
Christopher e René o reconheceram – era o Profeta.

Ele colocava as mãos na cabeça de cada prisioneiro e
declarava:
--“Você é um cordeiro de Deus”

O comandante da guarda dos prisioneiros não estava
gostando do que via
-- Pare!! Ordenou. O profeta não parou.

Sacou a pistola e mais uma vez ordenou “Pare” – O Profeta
não parou, ungindo o último prisioneiro como Cordeiro de Deus.
O soldado apontou a arma para a cabeça do Profeta.
Destravou-a. Armou o gatilho.

Nesse instante o Major Filippini disparou o primeiro míssil
que atravessou a parede do galpão, atingiu em cheio o soldado e
não explodiu.
Instalou-se o caos no Resort 21.
O Profeta assim falou:

--“Sigam-me” e conduziu os prisioneiros pelo campo em
chamas e entraram na floresta.

Major Filippini atacou com bombas NAPALM – Incendiárias
– até esgotar-se a última munição. Ele mesmo não conseguia
entender – não foi atingido - apesar do intenso fogo anti aéreo.
RESORT 21 ESTAVA EM CHAMAS – TODOS ESTAVAM MORTOS.
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A CORTE MARCIAL

		
		

		

Major Filippini
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 06 – A CORTE MARCIAL
Major Filippini retornou à Base. Foi levado ao Gabinete do
Comandante Coronel De Barros e acusado de não cumprimento de
ordens em combate causando a morte de todos os prisioneiros do
Resort 21. Teria oportunidade de repetir suas explicações perante
uma Corte Marcial. Instaurado o Inquérito para apurar os fatos,
subsídio para a Corte Marcial.
O JULGAMENTO

CORTE MARCIAL 10 DIAS DEPOIS.

Preside a Corte o Coronel William P. Judd . Três Coronéis
membros do júri.
Promotor: Major Schmidt Nicholson. Defesa: Major James
Kent
O promotor chamou a 1ª testemunha: O Comandante da
Base Coronel L. DeBarros.
--“Estava na estação rádio quando dei a ordem para abortar
o ataque ao Resort 21. Ouví a resposta de Rider 02 e 03 dando
ciente e retornando à Base. Rider 01 não respondeu. As tentativas
de contatá-lo foram inúteis; concluí que Rider 01 pilotado pelo
Major Filippini havia sido derrubado. As explicações dadas pelo
Major Filippini foram muito complicadas e o que ele tem a dizer,
talvez esta Corte possa entendê-lo melhor do que eu.
Depõe o Major Filippini Tardelli:
::::::::::::::::::
--“Dei a ordem “split” no ponto Zaga e a esquadrilha se
separou tomando a posição prevista no plano de ataque. Daí
em diante ouvi no meu receptor uma canção em idioma não
identificada. A mesma canção e a mesma voz que ouvi quando de
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férias em Sorrento, Itália. Lá, nós o denominamos de O Profeta”.
--“Continuei executando o plano de ataque. Lancei um míssel
e bombardeei o Resort 21 com bombas napalm. O campo todo foi
destruído e incendiado”.
--“Quem mais ouviu esse Profeta cantar”?? – Disse o
promotor com um leve tom de deboche.
--“Capitães Christopher e René. Eles eram prisioneiros do
Resort 21 no dia do ataque”.
--“Isto significa que estão mortos; ninguém para confirmar
os cantos do seu Profeta”.
-- “Não admito sarcasmo – deve ser ignorado por esta Corte”
– disse o Presidente.
--“Peço desculpas”!!
--“Capitão Christopher não está morto. Os outros eu não
sei”. – Disse o Major Filippini. Fechou os olhos e começou a cantar
a canção do Profeta em idioma que ninguém conseguia entender.
O silêncio tomou conta da sala. Fecharam os olhos para poderem
melhor ouvir aquela fascinante canção.
Quando terminou o promotor disse apenas:
--“Ele é insano. Necessita de uma avaliação médica”.
Entra na sala o Comandante da Base Coronel DeBarros.
Dirige-se ao Presidente da Corte. Ele ouve e diz.
--“Esta Corte chama para depor o Capitão Christopher
Taylor”.
Entra na sala o Capitão Christopher. Magro, quase só ossos,
sujo, imundo. Lágrimas escorreram dos olhos do Major Filippini.
Lágrimas de alegria e de tristeza. Alegria em ver que seu amigo
estava vivo. Tristeza porque lembrar da notícia que tinha para
ele: Carla, sua esposa, estava morta. Morreu ao dar a luz a seu
filho. Abraçaram-se e Christopher tomou o seu lugar no banco das
testemunhas.
E Christopher assim testemunhou:
:::::::::::::::::
--“Ele surgiu entre os prisioneiros. Eu o reconheci pela venda
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em um dos olhos. Cantou naquele idioma que ninguém entendia.
Reconhecí O PROFETA – o mesmo que estivera no Residenza
Cappuccini em Sorrento. Ao entrar ouvi o Major Filippini cantar. A
canção é a mesma que cantou O PROFETA. Ele nos conduziu entre
as chamas. O Resort 21 transformou-se em um inferno. Guiou-nos
pela floresta – nos deu como alimento folhas de árvores e para beber
um liquido extraído de suas raízes. Foram dez dias sem vermos o
sol. Na manhã do décimo dia ele desapareceu. Ouvimos o barulho
de água corrente. Por uma hora descemos o rio e encontramos a
aldeia que nos deu abrigo e nos encaminhou para esta base”.
-- “O fato de não entendermos o que aconteceu não quer
dizer que não tenham acontecido”. Falou o advogado de defesa.
--“Esta promotoria aceita como verdade tudo que aqui foi
dito”. Solicito a retirada das acusações contra o Major Filippini e o
arquivamento do processo”.
-- “Declaro o major Filippini livre de todas as acusações que
lhes são imputadas e que seja colocado em liberdade imediatamente”.
Assim falou o Presidente da Corte Marcial.
CARLA ESTÁ MORTA

Todos os prisioneiros foram examinados pelos médicos
– banho – boa alimentação – bom descanso por 24 horas. Não
deveriam ser submetidos a nenhuma emoção adicional, lerem
correspondência ou responderem a qualquer interrogatório.
Finalmente os três amigos estavam reunidos em uma sala
privada da base solicitada pelo Major Filipini. Face a face com eles,
Major Filippini tinha um leve sorriso nos lábios – a alegria por vêlos vivos. Mas seus olhos não conseguiam esconder a tristeza – algo
muito triste para dizer.
Procurou as palavras para começar. Não conseguiu encontrálas e que servisse de consolo para amenizar a dor que o amigo iria
sentir.
Desistiu e murmurou, com medo do que ia dizer:
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--“Carla está morta. Morreu ao dar a luz ao seu filho em
28/10/1968 – chama-se Christian”. Não conseguiram falar mais
nada. A alegria foi embora. Deixou-os sozinhos com a tristeza.
Como Deus pode ser tão cruel – pensou Christopher. Sonhei
com este momento – que seria livre – leria as cartas de Carla e estaria
com ela – quanta crueldade – maldita guerra – fomos abandonados
por Deus – satanás reina em toda sua glória sobre o Vietnam.
EM COMBATE

--“Dentro de minutos parto para minha próxima missão” –
disse o Major Filippini – “se eu não voltar olhem pela minha família.
Afinal, O Profeta não disse que eu não morreria no Vietnam”.
Viram quando a esquadrilha – designada Raiders - Três
F-105 – levantaram vôo. Partiam para o combate em Hué.
Duas horas depois receberam notícias de Hué: Raiders 02
e 03 foram abatidos. Explodiram sem tempo dos pilotos ejetarem.
Raider 01 – do Major Filipini – estava retornando à base seriamente
danificado.
Avistaram Raider 01 chegando. Chamas na parte da cauda.
Ao aterrissar partiu-se ao meio. A cauda rodopiou – saiu da pista
e explodiu. O que restou do F-105 deslizou no gramado em ziguezague até parar. Major Filippini foi retirado com vida e a perna
esquerda dilacerada. Ele sabia que não morreria mas sua carreira
de piloto da USAF estava encerrada.
Na recuperação teve muito tempo para contar a Christopher
tudo que sabia.
Seu filho Christian morava com a avó, sua esposa Mariluci,
em Washington DC. Sua segunda filha, irmã gêmea de Carla – Irmã
Carolina – foi transferida para o Colégio dirigido por freiras em
Washington DC e tinha permissão especial para passar todos os fins
de semana com a família devido a situação pela perda da mãe de
Christian.
--“Não é por ser minha filha – Carolina - Irmã Carolina – é
um encanto de mulher no hábito de uma freira. Christian adora
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a avó e a tia. Está bem cuidado e cercado de carinho – Finalizou
Filippini.
QUERO MORRER NO VIETNAM

Um mês depois de convalescerem o Comandante da Base
chamou os três para notificá-los que todos retornariam para
Washington DC. Major Filippini promovido a Tenente Coronel e
aposentado por invalidez; Capitães Christopher e René transferidos
para funções burocratas na Base Aérea Andrews em Washington
DC e promovidos a Major.
-- “Eu não quero retornar. Não quero ver meu filho. Ele matou
Carla – nunca vou querer vê-lo. Quero continuar no Vietnam”!! –
Disse Christopher.
--“ Dê-lhe um tempo. Não está pronto para voltar”. – Justificou
o Major Filippini.
-- “Não – ele deve voltar conosco” – disse René.
O Comandante da Base decidiu – Ele fica o tempo que julgar
conveniente.
--“Gostaria de ser transferido para a unidade de Resgate.
Estou farto de matar gente”. – Finalizou o Capitão Christopher.
--“A Unidade de resgate é morte certa. Tentar resgatar quem
já está morto morrerá também. Volte conosco. “Tentou René mais
uma vez convencê-lo”.
--“Não, eu fico. Morrerei no Vietnam”.
--“Não. Você não morrerá no Vietnam – assim falou o Profeta”.
Major Filippini e Capitão René retornaram a Washington DC.

61

o último mensageiro de deus

LIVRO 07 AMOR EM TEMPO DE GUERRA

Captão Christopher		
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 07 AMOR EM TEMPO DE GUERRA
A PSIQUIATRA E O PACIENTE
A psiquiatra eurasiana Cycy Suyin, com especialidade em
psicologia hospitalar nos EUA, é a encarregada da recuperação
dos feridos – tratamento psicológico e outros procedimentos. Aos
35 anos, muito bonita, de olhos esverdeado, viúva de um oficial sul
vietnamita, transferia para seus pacientes todo o amor que um dia
dedicou à sua família – hoje – todos mortos – em uma guerra cruel.
Quando seus olhos encontraram os do Capitão Christopher,
lágrimas escorreram pela sua face – conhecia a história de
Christopher – estava diante de uma alma sofrida como a sua –
infringida pela dor de amores perdidos. Tocou o seu braço - abriu
suas mãos com carinho e instalou o aparelho de pressão – 14x8x90.
Razoavelmente boa. Iniciou o tratamento psicoterápico no seu
gabinete instalando-o em um confortável sofá.
Conversaram bastante e a Dra. Cycy traçou um plano de
trabalho: Desacelerar uma mente cheia de emoções violentas fazê-lo esquecer os horrores passados no RESORT 21 – amenizar a
dor da perda da esposa. A parte mais difícil do tratamento: retirar
de Christopher a mágoa, quase ódio pelo filho – considerava-o
responsável pela morte de Carla – não queria vê-lo – não queria
conhecê-lo.
Inicialmente sessão diária de psicoterapia. Após um mês
de tratamento seu físico parecia bom. A Dra. Cycy não liberava
o paciente para retornar ao combate – psicologicamente ainda
necessitava de cuidados – sua mente estava cansada e doente. O
tratamento progredia e a relação entre os doisaumentava.

A Dra. Cycy não conseguia mais esconder o prazer da
presença do Capitão Christopher e este retribuía o afeto. A parede
que separava o relacionamento completo entre os dois tornava-se
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cada vez mais fina - só não rompida totalmente pela presença de
Carla. A guarnição da Base e do hospital acompanhavam o romance
– é anti-ético relacionamento pessoal médico-paciente. Mas todos
aprovavam. Em tempo de Guerra não existe ética para o amor.
RETORNO AO COMBATE

Retorna Chritopher ao grupo de pilotos combatentes. Como
solicitou – foi designado para o Serviço Aéreo de Resgate. Ainda
assim as sessões de fisioterapia continuavam uma vez por semana
e encontravam-se freqüentemente no restaurante da Base. Vê-la
era a melhor terapia.
Conversavam quando a sirene de emergência tocou e o alto
falante anunciou: “Emergência – SAR ao gabinete do comando”. O
Coronel DeBarros foi sucinto:

--“Dois de nossos helicópteros de resgate foram abatidos.
Conseguiram aterrissar. Não sabemos o ponto exato onde estão.
Receberão mais instruções em vôo. Cabe a vocês resgatá-los.
Arriscamos 4 dos nossos para salvarmos dois. Esse é o preço que
temos de pagar – Nunca abandonamos nossos companheiros.
Operação Sandy. Executar”.
Duas horas depois a 1ª noticia: “Sandy 01 foi derrubado” –
estamos retornando com feridos”. No helicóptero Sandy 01 estava o
Capitão Christopher e a Dra. Cycy sabia disso. A equipe do hospital
estava pronta para receber os feridos.

O helicóptero com os resgatados retornou. Viu, com alívio,
que o Capitão Christopher estava entre eles – ferido gravemente
– foi socorrido imediatamente. Entrou para a sala de operações e
socorrido pela Dra. Cycy enquanto aguardava o médico cirurgião.
O beijo dado nos lábios de Christopher não escandalizou ninguém.
A única coisa linda que ocorria na Base Aérea, em tempo de guerra,
era o amor do Capitão Christopher e a Dra. Cycy.
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O alarme geral da Base soou. “ Todos os pilotos ao gabinete do
comando ”
O Coronel DeBarros foi ao ponto:

--“Esta Base nunca foi atacada. Uma esquadrilha de MIGs
passou por Dong Há e Hué sem atacar. Há uma grande probabilidade
de que esta Base seja o alvo. Em poucos minutos estaremos sob
o fogo inimigo. Só entrem em combate em defesa da Base. Não
ataquem mas não os deixe passar. Faça-os desistir do ataque. Aos
seus aviões”.
Capitão Christopher dirigiu-se ao Coronel DeBarros:

--“Faltam pilotos para os F-105. Permita-me Coronel”!!
--“Afirmativo”.

Poucos minutos depois Christopher integrava-se ao Grupo
de Combate voando no seu antigo amigo – o F-105.
O radar mostrava os MIGs na tela. Eram 12 – formação de
linha-de-trem. Contra os 20 F-105 – estavam em desvantagem.
Os MIGs abriram em formação de leque e o combate iniciou.

A esquadrilha da USAF em duas linhas de combate. A
primeira linha com 12 F-105 tinha a missão de enfrentamento
direto aos MIGs tentando impedi-los de chegar a Base. A 2ª linha
era inteiramente defensiva – só entraria em combate aos MIGs que
conseguissem passar pela 1ª linha. Capitão Christopher estava na
2ªa linha.

Três MIGs conseguiram passar pela 1ª linha mas não tiveram
tempo de se posicionar evitando o combate com a 2ª linha. Dois
deles foram imediatamente derrubados.

Capitão Christopher sentiu o perigo representado pelo 3º
MIG – saiu de sua posição e tentou interceptá-lo – só conseguindo
enquadrá-lo quando este já estava em posição de tiro contra a Base.
Ambos dispararam seus mísseis ao mesmo tempo.
Christopher viu o míssil do MIG atingir o hospital da Base em
impacto direto. O MIG explodiu atingido pelo míssil de Christopher
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que não teve como evitar que seus destroços atingissem seu próprio
avião paralisando as turbinas e uma delas em chamas.
Christopher ejetou e dirigiu seu para quedas para cair dentro
da Base. Sua alma sangrava mais que seus ferimentos. Pedia a Deus
que poupasse a Dra. Cyc y.
Foi encaminhado para um pronto socorro provisório. Não
estava ferido mas doeu a notícia:
-- “A Dra. Cycy está gravemente ferida e quer vê-lo”.
O médico o recebeu e avisou:

-- “ Nada mais há a fazer – ela está morrendo – está nas mãos
de Deus”.

Aproximou-se de sua cama. Cycy abriu os olhos, deu um leve
sorriso e murmurou:

-- “Pedi a Deus que não me deixasse morrer sem vê-lo pela
última vez –Não deixe que o tempo me apague de sua memória. Te
amo”.
--“Apanhe seu violino. Quero morrer ouvido aquela canção tão triste
que é um lamento de amor”.

Christopher voltou com seu violino. Ela ainda respirava e
seus olhos emetia uma luz que estava se apagando. E mais uma vez
as cordas do violino de Christopher chorou de tristaza.
########

ENTRE YOU TUBE: IKUKO KAWAI CONCERTO DE ARANJUEZ
select: 3:22 ou Link direto-clique:
http://www.youtube.com/watch?v=DriOjDCdC08
########

Quando a canção terminou seus olhos se cerraram: A Dra. CYCY
SUYIN ESTAVA MORTA. CHRITOPHER CHOROU PELA SEGUNDA
VEZ POR CONTA DE AMORES PERDIDOS.
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SOLIDÃO EM TEMPO DE GUERRA
Por mais três anos Major Christopher ajudava os que estavam
em perigo – pilotos de caças derrubados – retirada de militares e
civis em área de conflito.
conta.

Nunca mais matou ninguém. Salvou muitos que perdeu a

Tantos foram seus salvamentos que vários helicópteros
levavam a inscrição WE LOVE CHRISTOPHER.
O inferno em que vivia não conseguia retirar a única coisa
que lhe restava – a presença de Carla e de Cycy – saia do inferno e
entrava no paraíso.
Em um desses sonhos – acordou – e sorriu com certa malícia
– sonhou que tinha adormecido entre as duas. Mas não conseguiu se
lembrar nos seios de qual delas ele tinha adormecido como sempre
o fazia.
Mas e o seu filho? E as cartas que chegavam? Nunca as abria.
Em 27 de fevereiro de 1973 foi assinado o acordo de Paris.

Final de guerra? Não. Logo após o acordo o Presidente
George Bush mandou bombardear pontos do Vietnam do Norte. E a
guerra continuou.
O coração do Major Christopher tornara-se pedra. Quanta
infâmia!

--“Assassinaram Abraham Lincoln, John Kennedy e Ted K;
porque não, o próximo – George Herbert Walker Bush”.
Ele não acreditava nos seus pensamentos. Tornara-se um
assassino. Pecava pelo desejo.”

O Coronel DeBarros – recebe ordem secreta de Washington:

--“Necessitamos de um herói da Guerra do Vietnam para
levantar a moral do povo americano – foi escolhido o Capitão
Christopher Taylor da sua unidade – ele deve retornar a Washington
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imediatamente”.

Em 15 de abril de 1975 Coronel DeBarros ordenou ao
Capitão Christopher.
--“Você retorna à Washington imediatamente – é uma ordem
inquestionável”.
--“A minha unidade está sendo transferida para Saigon – em
situação desesperadora e eu vou para Washington DC coronel”??
-- Sim, vai – você não sabe o que eu sei – nem vou lhe dizer –
há uma razão para isso – confie em mim.

No dia seguinte o Coronel DeBarros reuniu a Base Aérea e
declarou:

--“Há uma razão para a transferência de um dos nossos
melhores e mais querido companheiro para Washinton DC. O
Major Christopher embarca hoje de volta aos EUA. Precisamos dele
em Washington DC”.
O avião que o levava sobrevoou a base e Christopher pela
última vez contemplou o inferno do Vietnam. Pensava – será que
conseguirei esquecer esta guerra – e o amor da Dra. Cycy??
-- ADEUS VIETNAM – NUNCA MAIS VOLTAREI A VÊ-LO.

A QUEDA DE SAIGON

A guerra continuou com mais intensidade.

Em abril de 1975 os EUA consideravam que a guerra estava perdida.

A esquadrilha da SAR (Search and Rescue) de Dá Nang a
qual Christopher pertencia foi deslocada para Saigon reforçando
a operação VENTO CONSTANTE – A maior evacuação com
helicópteros da história – retirando civis e militares de Saigon.

Em 30 de abril de 1975 a bandeira norte vietnamita foi
hasteada sobre o palácio presidencial sul vietnamita.
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O Vietnam do sul se rendeu e a cidade foi rebatizada de
CIDADE HO CHI MINH.

A Guerra do Vietnam chegou ao fim depois de 14 anos de
derramamento de sangue, lágrimas e atrocidades.
FIM DA GUERRA –

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietn%C3%A3

http://www.natgeo.com.br/br/especiais/helicopteros-de-guerra
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RETORNO AO LAR

Carolina de Cássia		

Pedro Taylor Cap. Christopher Taylor

Entre You Tube: MARY CARPENTER LET ME INTO YOUR HEART
Entre You Tube: “VALENTINA LISITSA APPASSIONATA” sel 7:34
Entre You Tube: STEPHAN GRYTSAY LA CAMPANELLA sel 8:05
CONCIERTO DE ARANJUEZ Y POEMA DE BENEDETT
Entre You Tube: DAVID GARRETT VOO DO BESOURO select 2:09
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 08 – O PECADO MORTAL – CAROLINA 2ª DAS GÊMEAS
RETORNO AO LAR
Major Christopher retornou à sua terra natal – Washington
DC. Pensava que ninguém sabia de sua chegada à Base Aérea de
Andrews. Enganou-se – todos sabiam de sua chegada. Foi recebido
pelo Comandante da Base, pelos amigo já promovidos a Tenente
Coronel Filippini e esposa Mariluci e pelo Major René e esposa
Simone.
Foi encaminhado para um palanque onde se encontravam
todos os oficiais da Base. Falou o Comandante:

--“Esta recepção é homenagem da USAF a um herói de
guerra – não pelo número de inimigos que matou mas pelo
número de militares e civis que salvou”.
Fez um sinal com as mãos e iniciou o desfile da tropa.
Nos carros o adesivo “We Love Christopher”. Dez helicópteros
sobrevoaram com o mesmo adesivo e a esquadrilha de caças
escreveram no céu “WE LOVE CHRISTOPHER”.

Após a parada embarcaram em um helicóptero onde havia
um adesivo “We Love Christopher”. Pousaram no pátio do Capitol
Hill – O Capitólio – no centro de Washington DC. Recebido pelos
Presidentes da Câmara e do Senado. Fizeram um lanche ligeiro
no Red Room e proseguiram em carro aberto pelo Washington
National Mall até a Casa Branca. O povo se acumulava ao longo do
trajeto aplaudindo o Herói de Guerra.
Os ativistas contra a guerra do Vietnam abriram faixas “Este
sim é um herói – salvou vidas” – “Basta de guerras”.
Na Casa branca foi recebido com honras militares pelo
Presidente dos EUA.
Finalmente regressaram para a residência do Ten. Coronel
Filippini. Chegou a hora da verdade: Conhecer o seu filho.
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FACE A FACE COM SEU FILHO.
Chegaram à residência dos Filippini. O coração de Christopher
batia mais forte. Seu filho os esperava na porta da garagem. Desceu
do carro e parou a dois metros de Christian. Que criança linda –
parecido com a mãe.
O olhar do filho – Christian – procurava pela alma do seu –
Christopher.
Não se contendo perguntou: -- ”Por que me odeias meu pai”?
A resposta acompanhou o olhar de Christopher:
-- “O ódio ficou no Vietnam meu filho”.

Christopher aproximou-se, envolveu o rosto do filho com as
duas mãos - como fazia com Carla - beijou-lhe na face e abraçou-o
fortemente. Um filho encontrou seu pai. Um pai encontrou seu filho.
--“Bem vindo ao lar meu pai”.

Cristhopher mais uma vez chorou na vida.

Residência confortável com três níveis, três suítes e mais
dois quartos. Receberam René e Simone para o jantar. Conversa em
família – fizeram questão de esquecer o Vietnam.
-- “Amanhã visitarei o túmulo de Carla”

--“ Vamos à tarde – tia Carolina estará aqui e ela sempre me
leva para ver minha mãe”.
--“OK – amanhã à tarde”.

--“A minha mãe cantava ópera para o senhor? Tia Simone
sempre canta para mim”
--“Tia cante para o pai ver”.

--“OK vou cantar uma canção que Carla gostava e bastante
apropriada para esta ocasião: Ela suplica ao seu amor que a deixe
em seu coração”.!
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E assim cantou Simone - LET ME INTO YOUR HEART

##########

Entre You Tube: “MARY CARPENTER LET ME INTO YOUR HEART”
select 3:00 ou Link direto:
http://www.youtube.com/watch?v=Uym3XbNhIqI
##########

A esposa de Filippini – Mariluci – também quis mostrar seu
talento. Sentou-se ao piano e assim tocou:
##########

ENTRE YOU TUBE “VALENTINA LISITSA APPASSIONATA”
Beethoven Sonata Op 57 - Mov3 select 7:34

https://www.youtube.com/watch?v=xz7usUEPWsc
##########

--“E agora a grande surpresa para o senhor”.

Subiu até seu quarto e voltou com um violino. Christopher
ouviu o seu filho assim tocar:
##########

ENTRE YOU TUBE: “STEPHAN GRYTSAY LA CAMPANELLA”
Selecione 8:05 OU LINK DIRETO:

N.Paganini - Violin Concerto No. 2, Op.7 [3.La Campanella]
http://www.youtube.com/watch?v=eGWk4GH3NVU
##########
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No dia seguinte pela manhã não quiseram sair – queriam
matar as saudades. Pedro contava tudo que aconteceu na escola
mas sempre voltava ao mesmo ponto: a presença da tia Carolina na
sua vida e como se sentia feliz ao seu lado. Sua felicidade se resumia
em passearem na praça de mãos dadas, conversando sobre tudo –
das atividades escolares – a bondade de Deus – a misericórdia.
--“Se Deus é tão bom porque matou minha mãe”?

--“Tudo que Deus faz é para nosso próprio bem embora nem
sempre compreendemos seus motivos”.
A campainha da porta tocou.

-- “ É a tia Carolina”. Correu – abriu a porta e atirou-se nos
braços da tia.
Christopher empalideceu – estava diante de Carla – Carla
vestida de freira.
A recém chegada percebeu seu espanto. -- “ Eu sou Carolina
– irmã gêmea de Carla – Irmã Carolina”.

Christopher ficou imóvel – somente a contemplava.
Continha-se para não abraçá-la e sufocá-la de beijos.

Ela tomou a iniciativa. Beijou suas mãos – beijou levemente
uma das faces e seus lábios tocaram levemente os lábios de
Cristopher ao beijar a outra face. --“Seja bem vindo ao lar
Christopher” – exclamou.
Seu ímpeto foi retribuir beijando-lhe a boca em um abraço
sem fim.
--“Obrigado por tudo. Por mim e pelo meu filho”.

Ela contou seus passeios com Christian – sua infância com
Carla – o chamado de Jesus.

Ele relembrou os dias felizes com Carla no Rezidenza
Cappuccino – o seu casamento celebrado pelo Profeta e a dolorosa
partida para o Vietnam. Ficou intrigado – Carolina não perguntou
pelo profeta – ela já sabia tudo sobre ele. Passearam o resto da
manhã e voltaram para o lanche.
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RÉQUIEM PARA UMA ESPOSA MORTA
À tarde foram até o túmulo de Carla.

--“Traga o seu violino” - disse Christopher à Christian.

Túmulo simples em grama verde rodeada de flores; arranjo
especial criado pelo amor de sua irmã. Uma miniatura de capela
feita de alvenaria com cruz estilizada complementava a beleza do
túmulo com placa de bronze incrustada e texto
AQUÍ JAZ CARLA TARDELLI

MORREU AO DAR A LUZ A UM FILHO AO HOMEN QUE AMAVA

Mais uma vez Christopher chorou pela perda da esposa
e Christian pela mãe que não conhecera. Carolina ajoelhou-se na
relva e rezaram em silêncio.
Apanhou o violino e disse: --“O compositor que fez esta
canção sofreu a mesma dor que a minha – Perdeu o filho e em notas
musicais suplica a Deus pela vida da Mãe em estado de coma. Não
sei o final da história – se Deus ouviu esta canção tão dolorosa não
deixou de atender sua súplica. – À minha esposa”:
##########

CONCIERTO DE ARANJUEZ

Não podemos deixar de mencionar estas versões do Concerto de
Aranjuez – Na primeira a magnífica interpretação por violino puro
– na segunda pela beleza da fotografia e o poema de Benedett – na
terceira mais uma linda versão do poema transcrita abaixo no texto.
Red Violin - concerto de Aranjuez
http://www.youtube.com/watch?v=DriOjDCdC08

CONCIERTO DE ARANJUEZ Y POEMA DE BENEDETT ♥♥

http://www.youtube.com/watch?v=HBW-lZze7DE

MUSICA.COM > P > Paco de Lucía > El Concierto de Aranjuez
http://www.musica.com/letras.asp?letra=848402
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Junto a ti, al pasar las horas o mi amor
hay un rumor de fuente de cristal
que en el jardín parece hablar,
en voz baja a las losas.
Dulce amor, esas hojas secas sin color,
que barre el viento sus recuerdos
de romances de un ayer,
huellas y promesas hechas con amor en
Aranjuez.
Entre un hombre y una mujer,
en un atardecer, que siempre se ve envuelta.
A mi amor,
mientras vas si quiera con fervor,
no dejaran las flores de brotar,
ni ha de faltar al mundo paz,
ni calor a la Tierra.
Yo seguie,
que hay palabras huecas sin amor
que lleva el viento
y que nadie las oyo con atencion,
pero otras palabras suenan o mi amor al corazon
como notas de canto nupcial
y asi te quiero hablar
si en Aranjuez me esperas.
Luego al caer la tarde
se escucha un rumor
es la fuente que oi
parece hablar con las losas,
en Aranjuez con tu amor
##########

A intensidade do lamento dos violinos aumentam
gradualmente com a dor dos violinista – até atingirem um máximo
que a canção não podia mais acompanhar. Christopher parou –
mudou o tom e a canção para aquela que mais expressava a sua dor:
##########
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Tributo à David Garret – o violinista mais rápido do Mundo:

O VÔO DO BESOURO – 2:09 Fastest Violin Player – Guinness World
ENTRE YOU TUBE: DAVID GARRETT VOO DO BESOURO select
2:09 OU LINK DIRETO:
http://www.youtube.com/watch?v=2Q0WGQbJbso
##########

Christian não tentou acompanhar o pai. O Vôo do Besouro
estava fora de suas habilidades no violino.

Despediram-se de Carla deixando flores no túmulo.
Christopher acariciou a cruz do túmulo como se fosse a própria
esposa. Christian compreendeu por que seu pai não quis mais vê-lo
ao saber da morte de Carla no seu nascimento. Ele realmente amava
sua mãe.
AMOR EM TEMPO DE PECADO

Uma noite, algum tempo depois, Christopher levantou-se no
meio da noite. Bateu à porta de Carolina suavemente duas vezes.
A porta se abriu ao toque – diante de si – Irmã Carolina – ainda
vestida de freira. Estava bem acordada como se esperasse alguém.
Não disse nada e deixou-o entrar.
--“O Profeta me disse que um dia isso iria acontecer”

--“Carla também me disse que um dia você viria a mim”.
--“E o que mais que Carla lhe disse”?

--“O que o Profeta falou ninguém pode mudar”

Christopher envolveu sua face com as mãos e beijou
suavemente sua testa – seus olhos – e sua boca. Sentiu como se
violasse uma pessoa sagrada. Despiu sua cabeça – soltou seus
cabelos – e deitou-a na cama.
A cada peça que retirava do seu corpo beijava toda a parte
descoberta – parando em um beijo sufocante nos lábios que cada
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vez aumentava de intensidade.

Foram horas de carícias – quisera que essa noite nunca
tivesse fim – assim pensou Christopher. Todo cuidado foi pouco
para evitar a dor de virgindade perdida. O lençol ficou manchado
de sangue.

Acordaram tarde de um sono profundo. Tomaram banho e
desceram juntos para o café da manhã. Filippini, Mariluci e Chris já
estavam sentados à mesa.
--“Alô – Dormiram bem”?

--“ Maravilhosamente bem”!

--“ Eu imagino – a noite estava linda”!

Carolina estava constrangida; seus pais e o sobrinho
pareciam muito à vontade. Lembrou-se do lençol manchado de
sangue. Sorriu desajeitadamente.
Filippini para confortá-la disse:

--“ Ninguém pode mudar o que o Profeta disse”!

Café da manhã em família – alegre – divertida – com tantas
histórias para contar.

Despediram-se carinhosamente de Carolina. Chistopher já
não tinha mais escrúpulos e beijou-a na boca.
--“Até a próxima semana”

--“Seja o que Deus quiser” – disse Carolina

TORMENTO DE AMOR

Ao final de duas semanas seguintes Carolina não apareceu.
Christopher foi até o Convento – foi recebido pela Diretora que lhe
explicou:

--“Irmã Carolina não está mais conosco – pediu transferência
para o Hospital Albert Schweitzer – Lambaréné – Gabão - Africa – É
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um Leprosário”.

A Diretora olhou para Christopher com simpatia:

-- “Irmã Carolina estava bastante atormentada – pediu para
se confessar antes de partir – amar também pode ser pecado –
tormento de amor não se consegue esconder. Talvez o senhor saiba
melhor do que eu, o que está acontecendo com a Irmã Carolina”.
E finalizou:

assim”

--“Deus sempre perdoa um pecado de amor”.

--“Eu não devia lhe contar tudo isso – parece que Deus quer
--“Sim – ele quer assim – quer que eu vá buscá-la”.

Christopher reuniu-se com toda a família – apresentou seu
problema e seu objetivo: Ir à África e trazer Carolina de volta.
--“E se ela não quiser voltar”?

--“Ela vai voltar” – assegurou Christopher
-- “Irei com você” – disse René

--“Eu também” – complementou Filippini

--“Obrigado! OK. René vai comigo e Filippini fica – podemos
precisar de você em Washington para necessidades de contato com
as embaixadas”.
AMOR EM TEMPO DE LEPRA

Libreville – Gabão – República Gabonesa – Africa
Christopher e René desembarcaram em Libreville – capital
de Gabão – após 17 horas de vôo – Washington- Paris – Libreville.
Estavam exaustos mas decidiram seguir direto para o Hospital
Albert Schweitzer em Lambaréné a 232 Km de Libreville.
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Christopher e René chegam ao Hospital. Recebidos pelo
Diretor:
--“Sejam bemvindos. O consulado dos EUA em Libreville
avisou-me de sua chegada e do seu propósito”.

--”Sinto muito – Não tenho boas notícias para os senhores
– A irmã Carolina trabalhou conosco uma semana – Foi contagiada
pela Lepra – Hanseníase virchowiana – a forma mais insidiosa da
doença”.
--“Sentindo que não teria cura e colocava em risco os
funcionários do hospital, foi voluntária para o Vale das Sombras
onde ficam os leprosos em estado terminal – não se consegue
aproximar deles”.
--“A Lepra é altamente contagiosa pelas secreções das vias
aéreas e gotículas de saliva. Basicamente doença cutânea mas afeta
os nervos periféricos, os olhos e todo o corpo – deformam o doente
– muitos são levados ao suicídio”.
--“O Vale das Sombras é a 15 Km daqui pela floresta. Não
há estrada de rodagem – nenhuma viatura chega até lá – não há
aeroporto – uma vez por semana um avião lança mantimento e
remédio sobre o vale”.
--“Há alguém que pode nos guiar até lá”?

--“Na verdade há. Ontem, um individuo “diferente” com um
dos olhos vendados apareceu aqui não sei de onde – avisou-me de
sua chegada e disse que seria seu guia até o Vale das Sombras –
amanhã às 8 horas – desapareceu – ninguém sabe para onde foi”.

Finalizou: --“Descansem hoje porque amanhã vai ser o pior
dia de sua vida – O Vale das Sombras foi esquecido por Deus – Vamos
hospedá-los e amanhã cedo tomarão café comigo”.
--“ Não” – amanhã será o dia mais lindo da minha vida.

O Diretor não entendeu nada – pensou -devem ser loucos –
e por que ele trouxe o violino – bem – O doutor Albert Schweitzer
fundou este hospital com o dinheiro que ganhou apresentando-se
em concerto pela Europa.
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O VALE DAS SOMBRAS
Na manhã seguinte bem cedo tomavam o café da manhã.
Quando o relógio bateu 8 horas chegou a quem esperavam: O
Profeta.
Cumprimentou a todos com uma leve inclinação da cabeça.
--“Não sei como apresentá-los senhor”??

--“Já nos conhecemos do paraíso de Sorrento e no inferno do
Vietnam”.
O Diretor entendia cada vez menos - o hospital de um
leprosário virou um hospício - pensou

--“Serei o seu guia – não leve nada nem ninguém mais –
somente nós dois”. Partiram.
René disse apenas: --“ OK. Eu fico – Alea jacta est – A sorte
está lançada”

Caminharam 10 Km por dentro da floresta – trilha quase
totalmente fechada – e começaram a sentir o mau cheiro – carne
humana putrefata.
Ainda faltavam cinco quilômetros.

--“Não tema o Vale das Sombras ele deveria ter o nome do
Vale da Redenção” – comentou o profeta.

Chegaram ao Vale – a paisagem era linda - seus habitantes
- dignos de um filme de terror. Literalmente embrulhados – só
apareciam os olhos e quem mostrava um pouco mais já estava morto
ou coberto de chagas que não suportava mais roupa no corpo.
--“Toque” – disse o Profeta – ela vai lhe ouvir
E Christopher assim tocou:
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##########

Entre You Tube: Red Violin - concerto de Aranjuez selecione 3:22

ou link direto: http://www.youtube.com/watch?v=DriOjDCdC08

##########

O som do violino espalhou-se pelo vale. Um a um os leprosos
espiavam para verem de onde vinha aquele som maravilhoso –
acreditavam que estivessem mortos e estavam no paraíso.
Um dos leprosos levantou-se e ficou parado. Christopher e o
Profeta caminharam até ele. Diante deles estava a Irmã Carolina de
Cássia coberta de chagas e roupa roída de ratos.
Mais uma vez Christopher chorou – desta vez por conta de
um amor revivido.

--“Eu vim – como prometi em Sorrento – para casá-los no Vale das
Sombras”
--“Carolina de Cássia estenda sua mão esquerda – aceita
Christopher Taylor como seu legitimo esposo”?
--“Sim – aceito”!

O Profeta entregou a Christopher uma aliança e este a
colocou no dedo de Carolina.

--“Christopher Taylor aceita Carolina de Cássia Tardelli
como sua legitima esposa”?
--Sim – aceito

ntregou a Carolina a aliança que a colocou no dedo de Christopher.

--“Eu os declaro marido e mulher perante Deus. Nem a morte
os separa – pode beijar a noiva”.

Christopher beijou os lábios e a face de Carolina coberta de
Chagas.
Cada beijo um milagre – sua pele se tornava cada vez mais
limpa. O seu hábito de freira estava completamente limpo, novo e
como se usado pala primeira vez.
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Christopher carregou-a em seus braços – de volta ao hospital.

O diretor não acreditava no que via – era médico para quem
milagre não existe.
--“Onde está o seu guia”?

--“Não sei – estava conosco quando chegamos”!

A história de Christopher – Carolina de Cássia – e aquele
moço estranho que nunca se soube seu nome – correu pela África e
nunca foi esquecida.

Christopher – Carolina – René – retornam à Washington DC.
--“Bem vinda ao lar tia Carolina”
--”Seja bem vinda minha filha”.

A família toda estava reunida outra vez.

Um mês depois Christopher Taylor e Carolina de Cássia
Tardelli casaram-se perante a igreja. Todas as freiras do Convento
compareceram ao casamento e na saída da igreja a oficialidade da
Base Aérea de Andrews cruzaram espadas.
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CRISTOPHER TAYLOR – PRESIDENTE USA
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 09 – O PRESIDENTE
O CONVITE
Um ano antes das eleições presidenciais de 1981 Major
Christopher – reformado pelos ferimentos de guerra – recebe a
visita do Senador Republicano Cassius Morgan:

--“A liderança do Partido Republicano em Washington
decidiu convidá-lo para ser nosso representante proposto na
Convenção para escolher o candidato à Presidência da República
na próxima eleição. Se aceitar – escolha quem gostaria de ter como
Vice Presidente – entendemos que esta nação precisa mudar seu
rumo – se queremos liderar este planeta deve ser pelo caminho da
paz – como você mesmo já disse quando retornou do Vietnam ”.

Não era preciso pensar. Há muito tempo Christopher
sabia que isso iria acontecer. Como disse O Profeta na Residenza
Cappuccini: --“Serás o Presidente da maior Nação deste Planeta”.
A pronta resposta surpreendeu o senador Cassius:

--“Aceito. Indico para Vice Presidente JB - Joaquim Braddock
Presidente da Suprema Corte – conhecido como a Águia da Suprema
Corte”.

--“Resposta rápida Major – o que me faz crer que há muita
verdade nas suas histórias – como sobreviveu ao Resort 21 – como
fugiu pela floresta guiado por um fantasma – um tal de Profeta –
que tinha um olho vedado – como foi buscar uma freira leprosa na
áfrica – curou-a – casou-se com ela. A sua história é maravilhosa –
como o americano gosta – está eleito major”.

Finalizou: --“O senhor já esperava ser convidado – não é
major ”? – Christopher adorou o jeito debochado do senador.
--“Sim – o fantasma de olho vedado já tinha me dito”.
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--“Masss... o que o Senhor sabe que eu não sei”?

--“Muita coisa senador que não posso lhe contar – o fantasma
de olho vedado não vai gostar ”.

--“Masss – gostei desse masss estendido – como fica o Águia
Negra da Suprema Corte – major”?

-- “Preciso dele – este país precisa dele – as reformas
que pretendo fazer necessitam de um individuo extremamente
competente em Constituição e leis”.
--“Masss os políticos o odeiam – mandou muitos políticos
para a cadeia”.

--“Não – os políticos corruptos e aqueles que – são corruptos
– mas ainda não foram alcançados pela lei – o odeiam ”.
--“Alem disso – ele tem tudo que o americano gosta – Toca
piano e violino – fala francês, alemão e português – pós graduação
na Faculdade de Direito de Harvard e da Sorbonne em Paris – e para
completar – tem uma linda esposa – e – repetindo – mandou muito
político corrupto para a cadeia – tudo que o americano gosta”.

--“Major Christopher – conte comigo – você e JB serão nossos
candidatos – “We Love Chris” será nosso slogan de campanha.
A CONVENÇAO
Guerra

Dominou a Convenção do Partido Republicano o tema: A

--“Este país sempre se fez respeitar empregando a força
e a guerra onde era necessárias – onde a diplomacia falhou - e como disse nosso querido aliado Winston Churchill – “ Não adianta
diplomacia onde só a guerra resolve”
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perdemos a guerra do Vietnam e não aprendemos – qual a próxima
guerra que vamos perder? Invadimos países – Na América Latina,
África e Ásia – até mesmo para depor governos democraticamente
eleitos pelo povo – ou - para dar apoio a ditaduras criadas que
fossem do nosso lado – tudo em nome da “democracia” – está na
hora de mudarmos o rumo”.

A Convenção do Partido Republicano indicou como
Candidato a Presidente da República Christopher Taylor e para Vice
Presidente JB - Joaquim Braddock.
Christopher e JB foram eleitos por esmagadora maioria de
votos - Em 20/01/1981 tomaram posse e começaram a trabalhar.
O ESTADISTA
Durante seu primeiro mandato como Presidente,
Christopher empenhou-se na luta para implantar novas idéias.
Colheram os frutos. O povo americano acreditava no seu Presidente
– no Congresso até a oposição estava com ele – esse era o Presidente
que o povo esperava – a nação prosperou como nunca – as leis
delineadas por JB reduziu a corrupção a zero – os políticos corruptos
resolveram se regenerar – compreenderam que para continuarem
no emprego era preciso trabalhar e ser honesto ou iriam acabar na
cadeia. A pobreza foi erradicada .
--“Se você é pobre – vamos trabalhar juntos para mudar. Se
você é rico – vamos trabalhar juntos para você ficar mais rico – A
sua riqueza será medida pelo número de empregos que você gera,
suas industrias, seu comercio –sua riqueza é aquela que você gera
para o seu país”.

A maior contribuição veio da lei que criou a exigência de
toda universidade ter a Faculdade Técnica – de onde o aluno saia
pronto para o trabalho técnico em diversas áreas.
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A noção de que Universidades só formavam alto nível de
estudo mudou – Nelas era possível preparar os mais humildes
para um trabalho dignificante e deixarem de viver de migalhas
suportados pelo Estado.
Dessas mesmas Universidades saiam a elite intelectual
do país – muito mais preparadas – pela ampliação no campo de
treinamento e pesquisa. Os EUA dominaram a tecnologia.
JB – Joaquim Braddock exterminou com o crime organizado.

O Congresso hesitou mas o povo exigiu sua aprovação
– A lei do confinamento total. Ela feria a Constituição que teve
de ser modificada. Em um parágrafo a lei diminuía o tempo de
encarceramento para os chefes do crime organizado. Em outro
parágrafo – a lei determinava que o sentenciado fosse confinado em
prisão especial nos dois primeiros anos da sentença – onde - seus
direitos se restringiam a tomar banho de sol – verem televisão – e
lerem livros selecionados – sem nenhum contato com o exterior.

A lei finalizava com o golpe de mestre nos chefes do crime:
“Nos casos de fuga ou reincidência cumpririam a pena total na
prisão especial – sem contato com o exterior”.
Lei cruel – mas o povo viu o resultado: o crime organizado
foi exterminado.
O PACIFICADOR e o SATANICO al-MALAKI
Presidente Christopher mudou muito o relacionamento das
nações no planeta. Pacificou o Oriente Médio – a África – e a Àsia.
Foi difícil convencer Israel para a criação do Estado Palestino –
mas conseguiu – e ele foi criado. Toda a Europa estava integrada. A
noção de oriente e ocidente só existia em termos geográfico.
Entretanto – um único país – não se alinhava com a paz – O
ditador do Iraque Mustafa al-Malaki era um déspota sanguinário.
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Promovia banho de sangue em seu país – queria ver o mundo pegar
fogo.

Os opositores de al-Malaki eram caçados – torturados – e
enforcados em praça pública – conhecida de todos como A Praça dos
Enforcados. Assistia as execuções de enforcamento e fazia questão
de ser o carrasco – o que acionava o botão elétrico do cadafalso.
Sua intenção era esmagar a minoria Curda.
A sua política externa era um desastre. Revogou o acordo
de 1975 que cedia ao Irã 518 quilometros quadrados da área de
fronteira ao norte do canal de Shatt-al-Arab. Tentou anexar o
Cuzistão - região rica em petróleo - levou o Irã à guerra. Invadiu e
saqueou o Kuwait.
Tentava desestabilizar governos - era o fator perturbador da
paz em todo o Oriente Médio.

Até que cometeu o último de seus pecados: O Convite para as
redes Internacionais de TVs assistirem seu último show que só um
discípulo de Satanás conseguiria criar.
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 10 – A BALADA DOS ENFORCADOS

– Subsídio: Tributo à François Villon
– Agradecimento ao Google
– Tradutor Augusto de Campos
– Postagem: Leonardo Marona.
François Villon, pseudônimo de François de Montcorbier
ou François des Loges foi um dos maiores poetas franceses
da Idade Média. Ladrão, boêmio e ébrio, é considerado
precursor dos poetas malditos do romantismo. Por esta
poesia François Villon foi perdoado de ser enforcado.
“Balada dos Enforcados” (François Villon)
Irmãos humanos que ao redor viveis,
Não nos olheis com duro coração,
Pois se aos pobres de nós absolveis
Também a vós Deus vos dará perdão.
Aqui nos vedes presos, cinco, seis:
Quanto era cara viva que comia
Foi devorado e em pouco apodrecia.
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Ficamos, cinza e pó, os ossos, sós.
Que de nossa aflição ninguém se ria,
Mas suplicai a Deus por todos nós.
Se dizemos irmãos, vós não deveis
Sentir desprezo, embora condenados
Tenhamos sido em vida. Bem sabeis:
Nem todos têm os sentidos sentados.
Desculpai-nos, que já estamos gelados,
Perante o filho da Virgem Maria.
Que seu favor não nos falte um só dia
Para livrar-nos do inimigo atroz.
Estamos mortos: que ninguém sorria,
Mas suplicai a Deus por todos nós.
A chuva nos lavou e nos desfez
E o sol nos fez negros e ressecados,
Corvos furaram nossos olhos e eisNos de pêlos e cílios despojados,
Paralíticos, nunca mais parados,
Pra cá, pra lá, como o vento varia,
Ao seu talante, sem cessar, levados,
Mais bicados do que um dedal. A vós
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Não ofertamos nossa confraria,
Mas suplicai a Deus por todos nós.
Meu príncipe Jesus, que a tudo vês,
Não nos entregues à soberania
Do Inferno, que só ouvimos tua voz.
Homens, aqui não cabe zombaria,
Mas suplicai a Deus por todos nós,

Tradução Augusto de Campos
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 10 – A BALADA DOS ENFORCADOS
O DITADOR – MUSTAFÁ Al-MALAKI
O Diretor da CIA – René Thompson - chama Christopher pelo
telefone:

--“Ligue a TV - veja o noticiário – está em todas as estaçõs
- estou gravando”. – “O Ditador do Iraque – Mustafá Al-Malaki
transmitiu para todas as estações de TV: Amanhã às 11 horas da
manhã 3 cidadãos americanos presos – acusados de espionagem
– condenados à morte – serão executados em praça pública – seus
corpos serão esquartejados e entregues à cães famintos – esperamos
com isso que os EUA aprenda que é melhor cuidar da própria casa.
Sua TV está convidada para transmitir todo o evento ao vivo”.

Toda a mídia queria contacto com o Presidente. Christopher
foi curto e enfático:
--“Amanhã às 11 horas – 3 horas após o anunciado evento
esta nação conhecerá a resposta que daremos ao ditador do Iraque
Mustafa al-Malaki e sua insanidade. Entretanto – vamos separar o
povo Iraquiano do seu carrasco.
A BALADA E O PROFETA

Manhã do dia seguinte. Desde cedo as estações de TV de
todo o planeta já estavam com suas câmeras na Praça de Execuções
em Bagdá.
Às 08:00 horas – o próprio Ditador Mustafa al-Malaki –
posicionou-se frente às câmeras de TV e leu a sentença de morte
dos condenados. Um membro da guarda do Ditador aproximou-se
dele e sussurrou em seu ouvido. al-Malaki disse apenas:
--“Traga-o aqui”.

O Guarda retornou acompanhado de um tipo interessante –
Alto – magro – bem apessoado – com uma venda no olho direito.
NA CASA BRANCA
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Reunidos – Christopher – JB – Membros do Conselho de
Segurança – Congressistas convidados – CIA – FBI assistiam a
barbárie.
Christopher deu um pulo ao ver na tela aquele que acabou
de entrar em cena no Iraque – reconheceu O PROPHETA.
NO IRAQUE

Ditador Mustafa dirigiu-se aos jornalista e disse:

--“ Este senhor com um dos olhos vedados diz ser conhecido
por poucos como O PROFETA. Solicita permissão para ler uma
poesia muito apropriada para a ocasião – A Balada dos enforcados
de François Villon – Permissão dada.
O PROFETA subiu no cadafalso e assim leu:

##########
ENTRE INTERNET www.google.com
ENTRE “ Balada dos Enforcados François Villon “ pesquisar
SELECIONE: ANA NISI MASA OU LINK DIRETO - CLIQUE
http://omarona.blogspot .com.br/2007/09/balada-dosenforcados-franois-villon.html
OU Veja a vida do Poeta – Ladrão - Assassino François Villon em
http://www.etudogentemorta.com/2010/12/francois-villon/
##########
BALADA DOS ENFORCADOS OU EPITÁFIO PARA SI MESMO
-- “Irmãos humanos que ao redor viveis,
Não nos olheis com duro coração,
Pois se aos pobres de nós absolveis
===========
===========
Meu príncipe Jesus, que a tudo vês,
Não nos entregues à soberania
Do Inferno, que só ouvimos tua voz.
Homens, aqui não cabe zombaria,
Mas suplicai a Deus por todos nós.

94

dario giordano

O Profeta terminou de ler a poesia e continuou: -- O poeta
François Villon era poeta – ladrão – assassino e por isso condenado
à morte na forca. – Na véspera de sua execução escreveu este poema
– um epitáfio para si mesmo - que levou-o a obter o perdão - foi
libertado – nunca mais se teve notícias dele.
--“Majestade Mustafa al-Malaki conceda o perdão aos
prisioneiros”

--“Não – não gosto de poesia – não gosto de ladrões e
assassinos - e não perdoamos espiões – Executem os prisioneiros”
Levantou o braço direito e abaixou-o. Nada aconteceu – não naquele
momento – seria um blefe do ditador?
A EXECUÇÃO

Ditador al-Malaki dirigiu-se aos repórteres:

--“Focalizem suas câmeras para os três condenados e
observem”.
Assim o fizeram e começaram a notar que - muito
vagarosamente - a plataforma de sustentação dos prisioneiros estava descendo.

E assim continuou – bem lentamente - até que os corpos
ficaram completamente dependurados. Morreram – vagarosamente
– como planejado pelo cérebro satânico do ditador al-Malaki.
Chegam os guardas conduzindo os cães famintos. Os
prisioneiros foram esquartejados – em dezenas de partes - seus
pedaços jogados aos cães. O povo não aplaudiu – os iranianos não
gostaram do que viram.
NA CASA BRANCA

--“Os senhores viram – O Congresso está convocado para
sessão extraordinária de emergência hoje às 11 horas. Estarei lá
com uma resposta”.
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LIVRO 11 A GUERRA
REFERÊNCIA:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Iraque
A Guerra do Iraque também referida como Ocupação do Iraque ou
Segunda Guerra do Golfo, ouTerceira Guerra do Golfo ou ainda como
Operação Liberdade do Iraque (em inglês: Operation Iraqi Freedom),
foi um conflito que começou a 20 de Março de 2003 com a invasão do
Iraque, por uma coalizão militar multinacional liderada pelos Estados
Unidos. Formalmente, foi encerrado a 15 de dezembro de2011.
O principal motivo para a guerra oferecido pelo ex-presidente norteamericano George W. Bush, pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony
Blair, e os seus apoiantes foi de que o Iraque estava desenvolvendo armas
de destruição maciça. Estas armas, argumentava-se, ameaçavam a
segurança mundial. No discurso do estado da União de 2003, Bush
defendeu que os Estados Unidos não poderiam esperar até que a
ameaça do líder iraquiano Saddam Hussein se tornasse iminente.
Para justificar a guerra, alguns responsáveis norte-americanos
referiram também que havia indicações de que existia uma ligação
entre Saddam Hussein e a Al-Qaeda. Apesar disso não foram
encontradas provas de nenhuma ligação substâncial à Al-Qaeda, ou
armas de destruição em massa.
Observação: Os fatos acima descritos serviram de leve inspiração
para o texto..
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 11 A GUERRA
PREPARO PARA UM ASSASSINATO
Terminada a reunião- René – Diretor da CIA solicita ao
presidente uma reunião rápida e de extrema importância com ele e
o Vice Presidente JB-Joaquim Braddok.
--“Temos uma declaração de Guerra para levarmos ao
Congresso”
-- “Mas isto é importante” - insistiu René

Explicou: --“A CIA tem três oficiais da USAF- super experientes
- treinados e infiltrados em Bagdá – eles sabem todos os passos de
Mustafá al-Malaki 24 horas por dia”.

--“Minha proposta é – em menos de 48 horas podemos
capturar ou executar al-Malaki”
--“Isto é uma proposta para assassiná-lo e não para executálo” – exclamou JB

--“Não” – Christopher tomou a palavra – “isto é uma operação
de guerra. Nesse ponto – já estaremos em estado de guerra – é
uma operação inteiramente legal matar um chefe inimigo – como
mataríamos um general comandante de uma unidade inimiga”

--“Exatamente como um comando britânico o fez – atacou o
quartel general de Rommel para matá-lo – não foram bem sucedidos
– Rommel não estava lá”
--“Aliás uma boa lição – não podemos cometer o mesmo erro
– o ataque deve ser executado à vista de al-Malaki – sem suposições
se ele estará ou não em determinado local
--“O plano está aprovado – vamos ao Congresso – a declaração
já está pronta”
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DECLARAÇÃO DE GUERRA

-- “Sr. Vice Presidente – Sr. Presidente da Camara dos
Deputados – Senhores Senadores”.

--“Parodiando Franklin D. Roosevelt – ontem – uma data
que viverá na infâmia – todos nós – todos os países deste planeta
– assistimos o horrendo espetáculo promovido pelo Ditador do
Iraque Mustafá al-Malaki. A crueldade imposta aos prisioneiros –
a crueldade no enforcamento – a crueldade na retaliação de seus
corpos e a alimentação de seus cães famintos – não nos deixa outra
alternativa – senão – a de retirarmos do poder Mustafá al-Malaki”.
--“O povo elegeu-me como mensageiro da paz – mas – não
nos resta outra alternativa senão a guerra ”.

--“Peço ao Congresso para declarar – que a partir de zero
hora de amanhã existe o estado de guerra entre os Estados Unidos
da America e o Iraque.
--“Entretanto – faço a ressalva que esta guerra é contra
o ditador Mustafá al-Malaki e a nossa missão é libertar o povo
iraquiano de um ditador sanguinário.”
--“As operações de guerra serão executadas procurando
preservar vidas de americanos e iraquianos”
Discursaram Deputados e Senadores como de praxe falando
em assuntos que eles pouco entendem. Como disse o General
MacArthur: “político não entende de guerra”.
Um Senador da oposição aproveitou e disse:

--“Em toda sua campanha V. Exa. falou na implantação da
paz mundial. Como um oficial da USAF - V. Exa. deveria honrar a
palavra como fazem todos os oficiais de nossas Forças Armadas”.
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--“Tem razão V. Exa – um oficial sempre cumpre sua palavra”

--“Entretanto – no momento - não sou um oficial – sou um
político - como V. Exa”.
O Senador não gostou da resposta.

A Declaração foi aprovada – passou a vigorar o estado de
guerra entre os Estados Unidos da América e o Iraque.
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LIVRO 12 TRAGA-ME MUSTAFÁ al-MALAKI
VIVO OU MORTO

Apelidado por um oficial da Marinha – prisioneiro – de
al-MALAKI MALVADEZA. Mustafá descobriu. Fez questão de
castrar o prisioneiro e devolveu-o à Marinha,
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 12 TRAGA-ME MUSTAFÁ al-MALAKI VIVO OU MORTO
SENTENÇA DE MORTE
Christopher e René voltaram a se reunir na Casa Branca.
René explicou:

--“Temos três agentes da CIA há um ano infiltrados em Bagdá
acompanhando todos os passos de al-Malaki – 24 horas por dia – e
a movimentação de tropas”.

--“Ele tem dois palácios e sempre passa a noite em um deles.
Durante o dia ele é totalmente imprevisível. Entretanto – nossos
agentes consideram não muito difícil aproximar-se dele o suficiente
para um tiro certeiro”.
--“Os três estão cientes dos riscos de um ataque direto. A
probabilidade de êxito é muito grande mas a de saírem vivos é
muito pequena”.

--“A execução do plano depende de oportunidade – é de
difícil planejamento. Nossa única chance de não iniciarmos o ataque
a Bagdá é matando al-Malaki imediatamente – a morte do ditador
pode levar o povo a aceitar uma proposta de paz”.
--“Escreverei a proposta que deve ser transmitida para os
agentes divulgado-a logo após a morte de al-Malaki.”

--“Esta operação é denominada de OPERAÇÃO CHACAL –
para ser executada em no máximo 48 horas ” após a declaração de
guerra.”
Encerraram a reunião com a ordem de Christopher:

--“TRAGA-ME MUSTAFÁ al-MALAKI VIVO OU MORTO”
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OPERAÇÃO CHACAL
Agentes X-1, X-2 e X-3 receberam a ordem de matar o ditador
Mustafá al-Malaki imediatamente. Estavam confusos – a declaração
de guerra modificou muito os hábitos de Mustafá al-Malaki. Ficou
decidido que a OPERAÇÃO CHACAL seria executada na manhã
seguinte.
Levantaram-se cedo e não encontraram o agente X-1 e uma
nota dizia:
dou:

--“ Sou o chefe desta operação e responsável pela ordem que

a) Não estarei com vocês agora – vou deixar-me capturar
e confessarei ser um agente da CIA encarregado de transmitir
movimentação de tropa

b) Seguramente al-Malaki mandará me executar e
estará presente na execução na Praça dos Enforcados. Fará isso
imediatamente após convocar as redes de TVs. – Bagdá pode ser
bombardeada a qualquer momento
c) Agente X-2 posicione-se na torre da praça com o rifle de
longo alcance. Atire quando al-Malaki mostrar um ângulo seguro
para tiro certeiro – não espere mais nada – atire.
d) Agente X-3 aproveite a confusão aproxime-se de al-Malki
– morto ou vivo e atire mais duas vezes – temos de ter certeza que
al-Malaki está morto”.

“Se possível - devemos nos render e negociar a proposta
de paz oferecida por Washington. Com o ditador morto talvez nos
deixem viver.
Que Deus nos Ajude!! X-1 “

Ligaram a televisão. As estações em rede nacional do Iraque
mostravam a imagem de al-Malaki que assim se pronunciava à
nação:
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--“Na madrugada de hoje capturamos um agente da Central
de Inteligência Americana – confessou que estava no Iraque
para espionar o movimento de tropa. Condeno-o à morte por
enforcamento – seu corpo esquartejado e entregue aos cães. Hoje
às quinze horas na Praça dos Enforcados – todas as estações de TVs
devem registrar o evento e retransmitir para todos os países”.
Às quinze horas a praça estava repleta. O prisioneiro foi
conduzido à plataforma da forca. Esperavam por al-Malaki. Agente
X-2 já se encontrava em posição. Agente X-3 tentava se aproximar o
máximo possível do cadafalso.
O Ditador chegou com uma hora de atraso. Cumprimentou
os jornalistas e dirigiu-se para a plataforma da forca. Fazia questão
de aparecer na TV ao lado do prisioneiro. Colocou-se de frente às
câmeras para ser admirado pelo seu povo que não mais o aplaudia
como outrora. Essa posição o colocava de perfil para o agente X-2
que aguardava uma oportunidade para abatê-lo de frente ou de
costas. O t iro era de muito longa distancia- não podia arriscar-se a
errar.
Mustafa al-Malaki fez um belo discurso que faria Satanás
morrer de inveja.

Agente X-2 já estava quase decidido atirar – mesmo o alvo
estando de perfil – quando al-Malaki anunciou que ele fazia questão
de apertar o botão que acionava a forca.
Agente X-2 decidiu esperar. Para apertar o botão al-Malaki
tinha de ficar de frente para ele.

Terminou o pronunciamento anunciado que iniciaria o ritual
de execução do infiel. Virou-se para o lado ficando de frente para o
agente X-2. O tiro atingiu o meio do peito de Mustafa al-Malik que
caiu. A desordem foi geral. Agente X-2 deu mais dois disparos – um
seguramente acertou o alvo. Agente X-3 conseguiu chegar perto e
atirou mais duas vezes – deixou sua pistola no chão e rendeu-se.
A torre da igreja foi cercada. Agente X-2 vendo que não
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podia escapar também se rendeu. A execução foi suspensa. Os três
prisioneiros foram levados à presença do General Comandante das
Forças Armadas Iraquiana.

--“Tenho mensagem para V. Exa” – disse agente X-1 – “o
ditador Mustafa al-Malaki cobriu o Iraque com o sangue do próprio
povo. O governo dos EUA propõe negociar a paz – a primeira medida
será a desmobilização para a guerra e retorno de todo o material
bélico para os EUA. Em segundo lugar a libertação imediata de
todos os prisioneiros iraquianos. Ouça meu presidente - ele estará
na televisão confirmando esta proposta “.
A proposta era muito boa para todos – o povo iraquiano
estava cansado de sofrer.

Uma hora depois o presidente Christopher – pela TV convidou os líderes xiitas e sunitas para uma reunião – no Iraque
– em local escolhido por eles. Antes mesmo dessa reunião as tropas
dos EUA já teriam retornado - todos os prisioneiros liberados – e
retiradas todasas sanções economicas. Finalizou – com ênfase – “não
haverá guerra – cabe ao Iraque decidir seu destino – ajudaremos
em tudo que for possível”.
O General John Grant – Comandante em Chefe das tropas
USA já a caminho do teatro de operações de guerra no Iraque ao ser informado da proposta do Presidente enviou-lhe a seguinte
mensagem:
“Estaremos prontos para bombardear o Iraque em duas
horas e invadi-lo em 24 horas – esta é a hora para destruirmos o
inimigo = solicito permissão para atacar”.
Christopher respondeu:

--“Negativo – necessito 48 horas antes de iniciar o ataque”
O General Grant compreendeu a mensagem – havia algo mais antes
de iniciar a guerra.
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O Conselho de Segurança dos EUA se reuniu e opinou:
--“Se for ao Iraque V. Exa. será assassinado”

--“Não” – respondeu Christopher – “Não morrerei no Iraque”.

Era uma operação de altíssimo risco mas o Conselho confiava
no seu presidente.

Dois dias depois reuniram-se no Iraque o Presidente
Christopher Taylor dos EUA – representantes Xiitas e Sunitas – e o
Comandante das Forças Armadas Iraquiana já investido como chefe
da Nação.
Iniciava-se uma nova era para o Iraque.

O SANGUINÁRIO DITADOR MUSTAFA al-MALAKI ESTAVA MORTO.
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LIVRO 13 – ASSASSINADO
PELOS CANHÕES RUSSOS
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 13 – ASSASSINADO PELOS CANHÕES RUSSOS
ASSIM FALOU O PROFETA:
“Serás assassinado pelos canhões Russos¨
A MENSAGEM DOS CANHÕES
BETHESDA, MARILAND – Residência do Diretor da CIA –
René Thompson.

O filho de René, James, adolescente, delicia-se aos sábado
ouvindo suas óperas favoritas. James não se contentava com a beleza
das árias. A cantora tinha de ser simpática, bonita e finalmente,
ter uma linda voz. Esta noite trocou Andrea Rost e outras pela
Abertura Solene para o ano 1812 de Tchaikovsky por um motivo
muito especial – essa Abertura será regida pelo maestro convidado
Christopher Taylor – Presidente dos EUA, amigo íntimo de seu pai
desde a época da USAF – combatentes no Vietnam. Local: Wolf Trap
National Park for Performing Art. Christopher o fez diretor da CIA
– Central Intelligence Agency. James ouvia a 1812 e sua imaginação
criava Andrea Rost flutuando no ar cantando a 1812, só possível
pela paixão de adolescente – em uma mente cheia de testosterona
turbinada. James via a imagem da cantora flutuando ao seu redor
enquanto Russos e Franceses combatiam na 1812.
Sua mãe Simone pediu que aumentasse o volume porque ela
queria conhecer a 1812. Ele aumentou o som – Na sua mente a voz
de Andrea Rost estourava na casa inteira. Ao final da 1812 ouviu o
portão da garagem se abrindo. Seu pai estava chegando.
Entrou exatamente quando os russos celebravam a derrota
de Napoleão. Os canhões estrondaram pela sala comemorando a
vitória russa.
--“Mas o que é isto? Você ficou surdo”?

--“Nada pai. São os canhões Russos comemorando a vitória
contra Napoleão na 1812. É a sinfonia que o seu Presidente estará
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regendo hoje à noite no Wolf Trap“.

O alarme tocou na mente de René lembrando-se das palavras
do profeta – “Serás assassinado pelos canhões Russos”.

René pegou o telefone - CIA - “Emergência um – Haverá um
atentado contra a vida do Presidente hoje. Todos os agentes para o
Wolf Trap”.
--“James, Simone vamos imediatamente, como estão, para o
Wolf Trap. Vocês ficarão no gramado. Levem a cesta de piquenique”.
Colocou na cesta um rifle de longo alcance, poderia precisar dele.
CASA BRANCA – WASHINGTON DC
Washington DC celebrava O DIA DA CULTURA. O Presidente
Christopher homenageava aqueles que se distinguiram na cultura na
área de Washington com um coquetel na Casa Branca, antecipando
a apresentação da Abertura 1812 naquela noite no Wolf Trap. Ele
será o regente.
O presidente em Black Tie. Sua esposa Carolina de Cássia –
linda como sempre - vestia um longo preto rendado e a elegância
dos convidados compunham um cenário de rara beleza. Quanta
gente famosa estava presente!
Após as homenagens de praxe dirigiram-se para o Wolf Trap.

WOLF TRAP NATIONAL PARK FOR PERFORMING ARTS – Vienna,
Virginia USA.
O Diretor da CIA -René - foi recebido pelos seu Chefe de
Operações de Campo.
--“Brifing em 15 minutos – todos os agentes na Biblioteca do
Wolf Trap”
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René inicia o Brifing direto ao assunto:

--“Não há tempo para maiores explicações. Haverá um
atentado contra a vida do Presidente hoje durante a apresentação.
O assassino provavelmente já está aqui dentro – onde”?
Mostrou o mapa do Wolf Trap.

--“Temos 4 opções por ordem de maior probabilidade – No
gramado, área do piquenique – Membros da Orquestra – Na área
das cadeiras e camarotes – No bosque ao redor do Wolf Trap”.
--“O Diretor da Orquestra Sinfônica já informou que não há
nenhum membro da orquestra que esteja no grupo por menos de
um ano. Ficou com rádio comunicação direto conosco caso apareça
qualquer pessoa estranha na área “ – Informou um Agente.
--“A parte interna será vasculhada por quatro agentes - do
palco para os camarotes – As pessoas devem ser observadas sem
serem molestadas”.
--“A parte externa – gramado – quatro agentes observando –
uma a uma as pessoas na área de piquenique “.

--“O Bosque – usar os holofotes do edifício – quatro agentes
no topo do edifício vasculhando o bosque. É preciso uma arma
muito potente para atirar do bosque.
--“Dois agentes entre as pessoas no gramado”.

--“Dois agentes no pátio do estacionamento descoberto”
--“Dois agentes na entrada do Wolf Trap”.

--“Oito agentes cuidarão do acesso ao parque”.
--“Executar”

A comitiva do Presidente estava chegando. Antes de se
instalarem René chamou Christopher para uma conversa reservada.
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Foi direto ao assunto.

--“Ao final da overture da 1812 os canhões Russos atirarão.
Hoje utilizarão canhões de verdade. Estão posicionados no bosque.
E - como disse o Profeta: – “Serás assassinado pelos canhões Russos”.
--“Sei disso, sou o maestro “.

--“Cancele a apresentação, Por Deus Christopher, não deixe
isso acontecer “.

--“O Profeta também disse: “ O que eu disse ninguém pode
mudar”
--“Ninguém pode prever o futuro com tanta certeza vamos
lutar para mudá-lo”
--“O Profeta não prevê o futuro. Ele faz o futuro acontecer.
Ele sabe o que está fazendo”.
Christopher finalizou:

--“Deixe o assassino viver – ele não tem culpa de nada “.

--“Deixei uma pasta contendo instruções que ajudarão JB
completar o meu mandato. Também quero que você se candidate à
eleição para presidente”.
--“Até algum dia”.

--“A OVERTURE vai começar”.

--“ALEA JACTA EST- A SORTE ESTÁ LANÇADA”.
ASSASSINATO NO WOLF TRAP
O evento iniciou com a abertura protocolar – O público foi
convidado a cantar o Hino Nacional.
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A Orquestra tomou posição – Entrou o primeiro Violinista
muito aplaudido. Deu o tom para afinar a orquestra. Entrou Kane
Moore - Maestro oficial da Orquestra Sinfônica. Agradeceu os
aplausos e disse:

--“Hoje, o público do WOLF TRAP tem a honra de assistir
– e a Orquestra Sinfônica de Washington DC de ser regida – pelo
Presidente dos EUA – Christopher Taylor – apresentando a Sinfonia
1812 de Pyotr llyich Tchaikovisk”
--“Com vocês o Maestro Christopher Taylor”.

Christopher entrou no palco – cumprimentou com aperto
de mão o 1º violinista e o Maestro que lhe passou a batuta. Total
silêncio dos presentes. Christopher olhou para a orquestra –
levantou a batuta – teve inicio a OVERTURE 1812.
##########
ENTRE YOUTUBE: “1812 Overture - Tchaikovsky - with JGSDF”
ou Link direto http://www.youtube.com/watch?v=NZmGjRualUQ
Select 3:51
Salva de Canhões e sinos aos 3:00 minutos
1812 Overture - Tchaikovsky (Full) select 15´
https://www.youtube.com/watch?v=N0cpKzDoOdA
############

A angustia de René aumentava com o progresso da Overture.
Sabia que a duração da OVERTURE era de 3:51 minutos e que em
30 a 50 segundos antes do final iniciava os tiros de canhões
Teve inicio a contagem de tempo regressivo.

2 MINUTOS ANTES DO FINAL

Um dos agentes do FBI reporta: “Suspeito- sozinho - no
gramado - cesta de piquenique que pode caber arma de grande
poder de fogo posição C3. Iniciei abordagem”.
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Dois agentes dirigiram-se ao suspeito. Um posicionou-se
atrás e o outro mostrou a identificação do FBI :
--“FBI - não se mexa – não diga nada – vou abrir sua cesta
para ver o conteúdo dela – sua vida estará em perigo a qualquer
movimento que faça”.

O suspeito empalideceu e não disse nada – recuperou-se
do susto – apresentou um leve sorriso nos lábios que o agente
interpretou como : “Esses agentes do FBI não passam de um bando
de idiotas”. Pensou certo. Abriu a caixa – estava cheia de cachorro
quente, sanduiches, refri, chocolate e biscoitos.
O garoto ao lado dirigiu-se ao suspeito e perguntou:
--“Posso ter mais um cachorro quente”?

-- “Claro – não se importa “? – perguntou ao agente. Passou
o sanduiche para a criança e recebeu como gratificação um sorriso
da linda mamãe.
-- “Aceita”? – Perguntou debochando para o agente.

O agente bem treinado, entendeu o suspeito: Mal amado que
conquistava as crianças para chegar às graciosas mamães. E saiu
rapidamente. A Overture avançava.

--“Estamos na maior angustia e esse cretino debochando de
nós” – confidenciou ao colega.

No Bosque o General White Jones trocou seu uniforme de
funcionário do Wolf Trap e colocou a sua jaqueta de general do
exército dos EUA coberta de medalhas. Procura posição de apoio
para seu rifle. Calibra a distância de tiro. Foca na luneta e vê imagem
nítida de seu alvo.
René e os agentes sentiram todo o peso da angústia quando
os canhões começaram a atirar.

112

Ao último tiro de Canhão o General aperta o gatilho. O corpo

dario giordano

do Presidente deu um impulso para frente e caiu ao chão perante
todos os espectadores.
René tenta ajudá-lo – nada mais podia fazer.

CHRISTOPHER TAYLOR - PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA DO NORTE ESTAVA MORTO.
René evita o pânico geral – pelo alto falante
solicita calma – que todos permaneçam sentados.
General White Jones sai do bosque, com a arma na mão.
René ordena a seus homens:
-- “Não atirem”

O general caminha pelo gramado. Para no centro e declara:
Pelos Estados Unidos da América do Norte”

Encosta o Rifle embaixo do queixo e detona.

General White Jones - assassino do presidente Christopher
Taylor está morto.

Christopher levantou-se – viu seu corpo caído de costas –
viu o caos reinante no Wolf Trap após o suicídio do Genaral White
Jones – viu Carolina banhada de lágrimas abraçada a seu corpo.
Christopher compreendeu que estava morto. Entretanto tinha a
sensação que não estava sozinho embora não visse mais ninguém.
Por sete dias viu seu corpo sendo velado na Casa Branca – viu
Carolina – sete dias a seu lado – que angustia de não poder socorrêla! Viu seus amigos – muitos Chefes de Estado vestidos de branco
– até alguns inimigos de outrora. Sentiu-se feliz – os EUA lideravam
o planeta – conquistado pela força do amor – pela bondade – pela
compreensão.

113

o último mensageiro de deus

FUNERAL DE UM PRESIDENTE

O Funeral saiu da Casa Branca e prosseguiu pelo Washington
National Mall. Ao longo da avenida vários palanques armados. De
acordo com o desejo da viúva as homenagens seriam musicais
por grupos instalados em cada palanque. Os convidados foram
distribuídos pelos diversos palanques.
O cortejo passa pelo primeiro palanque. Seu filho Pedro
empunha o violino e assim tocou:
##########

ENTRE YOU TUBE:

David Garrett - AIR (Johann Sebastian Bach). Select 3´46

https://www.youtube.com/
watch?v=x1ByRGNIpFA&list=ALNb4maWNoT6R1g817RJYP6Tl_
CNu6DBrz (Este link conduz a um PLAYLIST que você poderá
ouvir por algumas horas)
##########

No segundo palanque encontrava-se René Thompson e sua
esposa Simone que assim cantou:
##########

ENTRE YOU TUBE:

POWER OF LOVE BY HELEN FISHER Select 5:48

https://www.youtube.com/watch?v=CAJ5lzXtiaU
##########

O terceiro palanque – central – Carolina de Cássia viu os
aviões da USAF da Base Aérea de Andrews escreverem no céu “ We
Love Christopher “. Carolina assim cantou:
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##########

HELENE FISCHER - TIME TO SAY GOODBYE – Select 5:21
https://www.youtube.com/watch?v=oUDof2Uw-X4
##########

No quarto palanque – Major Filippini e o Comandante da
Base Aérea de Andrews - seus oficiais - e a Banda da Base que assim
tocou:
##########

ENTRE YOU TUBE;

RICHARD WATERER – GIBRALTAR Select 8:28

https://www.youtube.com/watch?v=RrURsTxIg6s
Banda militar - Um espectáculo imperdível! 8:27

##########

No quinto e último palanque JB-Joaquim Braddock e todos
os funcionários diretos de Christopher – e como convidado - o
primeiro violinista da Washington National Opera – e ele assim
tocou:
##########

ENTRE YOU TUBE:

DAVID GARRETT - VIVA LA VIDA Select 4:28

https://www.youtube.com/watch?v=bZ_BoOlAXyk
##########
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Os palanques terminaram mas a comunidade negra usou JB
para se convidar e prestar a úlltima homenagem – e levou seu coral
– considerado o melhor coral do mundo – que assim cantou:
########

ENTRE YOU TUBE:

GEORGE D. PASS -LET EVERY THING THAT HATH Select 3:19
https://www.youtube.com/watch?v=szzqX1VXGUQ
########

Ao final da cerimônia todos se moveram para o Cemitério
Nacional de Arlington – onde repousam os que deram a vida pelo
seu país.
Carolina foi convidada a se despidir do marido

--“Ela não tem condições falar “ – ponderou JB

--“Mas eu quero dizer apenas dizer uma palavra de
despedida” – e Carolina assim falou: --“Adeus Christopher – muito
breve estaremos juntos novamente – “o Profeta disse “ nem a morte
nos separa “. Te amamos” . Agarrou-se ao filho e derramaram suas
lágrimas enquanto o ataúde descia.
Ao fundo – um trumpet também chorava acompanhando o
evento:
##########

ENTRE YOU TUBE:

MELISSA VENEMA - IL SILENZIO TRUMPET: selecione 4:33
(Excelente) montagem Dimitris Tsaganos
http://www.youtube.com/watch?v=k1iJqi0fDNw
##########
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A cerimônia foi encerrada com 21 tiros de canhão.
Christopher viu tudo isso – quanta saudades!!

Até quando poderia acompanhá-los? – não por muito tempo!
Sentiu como tudo não passasse de um sonho – estava na hora de
acordar – acordou – diante dele estava O Profeta. Uma luz forte
emanava do seu corpo – seu olhar envolvia sua alma.
Christopher viu seu corpo baixar sepultura enquanto
uma salva de 21 tiros de canhão compunha o seu último adeus.

AQUI JAZ MEU AMADO MARIDO CHRISTOPHER TAYLOR
CONQUISTOU O MUNDO PELO AMOR
CAROLINA DE CÁSSIA TARDELLI TAYLOR
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LIVRO 14 – APOCALIPSE IANNU
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ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 14 – APOCALIPSE IANNU
O Profeta está diante Christopher e assim falou:

--“Mostrei ao Apóstolo João – o que a humanidade já fez – o
que estava fazendo – e por conseqüência – o futuro de tudo que irá
acontecer.
E continuou:

--“Olhe para o céu.

Este parecia um mar de fino cristal em azul suave e
maravilhoso.
--“Aqui começa o futuro que eu mostrei ao apóstolo João”.

I
Instantaneamente – Christopher estava diante de toda a
glória de Deus. Sentado no trono estava aquele que foi – que é – que
sempre será. Em sua mão direita havia um documento enrolado –
selado com sete selos – e o Profeta assim falou:

--“Ninguém no paraíso, ou terra ou entre os mortos foi
permitido abri-lo e lê-lo – você foi resgatado porque foi o escolhido
para abri-lo – você foi assassinado e pelo seu sangue os mandatários
de todas as nações se uniram como presente de Deus”.
--“Estamos no principio do fim – a vida neste planeta expirou
na linha do tempo”.
--“Vá e abra os selos”.
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LIVRO 15 – OS QUATRO CAVALEIROS
DO APOCALIPSE

DESTINO KEPLER 22
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O ÚLTIMO MENSAGEIRO DE DEUS
LIVRO 15 – OS QUATRO CAVALEIROS DO APOCALIPSE
O PRIMEIRO SELO – O CAVALO BRANCO
Frente a eles um cavalo branco. Seu cavaleiro levava um arco
e sobre sua cabeça uma coroa. Ele era o senhor das guerras
O SEGUNDO SELO – O CAVALO VERMELHO

Christopher rompeu o segundo selo. O Profeta apontou
para um cavalo vermelho. Seu cavaleiro portava uma longa espada
e tinha a missão de banir a paz e implantar a anarquia. Guerra e
massacres espalharam-se pela terra.
O TERCEIRO SELO – O CAVALO NEGRO

Ao romper o terceiro selo diante deles um cavalo negro. Seu
cavaleiro segurava um par de balanças. Uma voz vinda daqueles
que rodeavam o trono: “um pedaço de pão por 20 dinarius e três
libras de farinha cevada – mas não danifiquem o óleo de oliva ou o
vinho”.
O QUARTO SELO – O CAVALO BAIO

Christopher rompeu o quarto selo. Diante deles um cavalo
baio e o nome do seu cavaleiro era A MORTE. Com ele outro cavaleiro
cujo nome era O INFERNO. A eles foi dado o controle de um quarto
da terra e o poder de matar pela guerra – pela fome – por doenças
– os habitantes da terra.
O QUINTO SELO – AS TESTEMINHAS DE DEUS

O quinto selo foi rompido. Diante deles um imenso altar .
Em baixo estavam as almas dos mártires que testemunharam sua
fidelidade a Deus –todos vestidos de branco e eles suplicavam:
“Soberano Senhor – sagrado e verdadeiro – quanto tempo
esperaremos pelo julgamento daqueles que nos martirizaram –
quando seremos vingados”?
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“Esperem um pouco mais” – respondeu o Profeta –
“brevemente todos estarão aqui – chegou a hora dos maus
conhecerem a ira de Deus ” – e completou:

--“Eles foram advertidos por Jesus Cristo: “Voltarei – voltarei
sim – com a espada”.
O SEXTO SELO – A NOITE DAS ESTRELAS CADENTES

Christopher rompeu o sexto selo. Viram a terra devastada
por terremotos – o sol tornou-se negro – a lua colorida por um
vermelho cor de sangue.
O Profeta ordenou: --“Derrubem todos os satélites”.
A terra mergulhou na escuridão.

Uma chuva de estrelas cadentes – na realidade – pedaços de
satélites – caiu sobre todo o planeta terra.
Toda a humanidade estremeceu horrorizada com o que
acontecia. Os reis – os ricos – os poderosas tremeram de medo e
todos procuravam se esconder nas cavernas das montanhas.

Muitos suplicavam – “mate-nos – salve-nos do olhar de Deus
e da fúria do cordeiro – não queremos mais viver”.
Carolina de Cássia – abraçada ao sobrinho Pedro – rezava
– e suplicava: --“Christopher – eu sei que não nos abandonarás – o
Profeta nos casou – para sempre – mesmo depois da morte – que
ela venha rápido – não nos faça mais sofrer”.

Christopher ouviu suas orações e respondeu: --“Estou com
vocês – breve nos veremos”.

O Profeta ordenou aos anjos: --“Coloquem o selo de Deus
naqueles que sobreviverão”.

Fachos de luz saiam do céu e atingiam a todos os seres
humanos – mesmo aqueles nas profundezas da terra. A luz
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determinava quem iria sobreviver – somente os bons – eles tiveram
suas almas envolvidas por uma luz branca. Quem não fosse digno
não sobreviveria ao facho da luz divina.
Cento e quarenta e quatro mil foram os marcados.

--“Porque somente cento e quarenta e quatro mil”? Perguntou
Christopher?

--“Porque só temos espaço para levar cento e quarenta e
quatro mil – são doze naves espaciais – cada uma pode levar no
máximo 12 mil de nós”.
O SÉTIMO SELO – OS TROMPETES DA MORTE

--“Aguarde” – disse o Profeta – “até que aqueles que foram
marcados com o selo de Deus sejam retirados da terra – as nossas
aeronaves já estão cumprindo essa tarefa”.
Veio o sinal – cento e quarenta e quatro mil já estavam a
bordo das aeronaves de Deus – doze mil em cada aeronave.
--“Rompa o sétimo selo” – disse o profeta.
Christopher assim o fez.

Houve um silencio de meia hora e sete anjos receberam sete
trompetes.

Um a um eles tocaram seus trompetes. A cada toque parte
da terra era destruída. O planeta terra ardia em chamas – o mar
transformou-se em sangue – todos os peixes morreram – rios e
fontes tiveram suas águas envenenadas – as estrelas desapareceram
do céu e o sol se apagou – das profundezas da terra nuvens de
fumaça negra misturadas a gafanhotos e escorpiões cobriram todo
o planeta – quatro demônios foram libertados e lhes foi dado a
tarefa de matar os sobreviventes.
--“A tarefa está completa” – disse o profeta - não há um único
ser vivo sobre a terra – a humanidade subestimou a ira de Deus.
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OS SOBREVIVENTES
--“Por que fui escolhido para assistir o final do planeta terra “?

--“Você é a testemunha do poder de Deus e que ninguém escapa dos
males que causou – serão deixados no planeta Kepler 22 a 600 anos
luz – chegaremos lá em dois anos
##########
ENTRE GOOGLE:
Planeta semelhante a terra fora do sistema solar
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_
id=2169151
A NASA confirmou a existência de um planeta na zona orbital
habitável do sistema planetário Kepler 22, a 600 anos-luz da Terra
##########
--“Onde está a minha família? – onde estão aqueles que eu
amei”?
Uma porta se abriu – em um salão estavam todos – Carla –
Carolina de Cássia – Cycy – René – Filippini – Simone – Mariluci – JB
Joaquim Braddock
--“Afinal onde está Deus”?

--“Não sei – ele está em toda parte ao mesmo tempo – o que
posso dizer é que os seres viventes da terra ele os fez com amor”.
--“E quem é você”?

--“Eu sou A e Z – sou o Princípio e o Fim – sou conhecido
como O DIVINO ESPIRITO SANTO”
Teve inicio a longa viagem para o novo lar.
RUMO A KEPLER 22 A 600 ANOS LUZ
FIM
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