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e submetendo o pequeno disco magnético alojado na sandália eletrônica ao processo de leitura e decodificação, o Papai Noel, nosso computador central, ratificou cuidadosamente a localização exata do infeliz incidente: 19 quilômetros e 500 metros do Lago Tiberiades. Neste lugar, em vista de sua cidade natal, Bartholomew (Natanael), em uma explosão
muito humana e compreensível de júbilo, parou seus passos curtos e inseguros. Ele levantou os braços e, quando caiu sobre os ombros, as mangas largas do manto expuseram membros tão em declínio quanto eram peludos e musculosos. E girando em nossos calcanhares nos surpreendeu com um de seus sorrisos inconfundíveis: franco, interminável e
nublado por uma dentadura negra e ulcerada. John Zebedee, a Dama e este explorador agradeceu a pausa inesperada. E Bartholomew, diante do céu, chorou com grande voz: os portões embaralham em suas mandíbulas..., então a preguiça em sua cama..., e você, Cana, sobre a abundância de ouro..., mas eu te amo. Ao penetrar na vida desses
homens, os chamados íntimos de Jesus, minha surpresa cresceu sem medida. Nathanael foi o exemplo mais próximo. Culto, filósofo e com um senso de humor singular, ele tinha acabado de fazer o seu próprio símile didático do livro dos Proverbs, arredondando-o sem modéstia. Mas eu não devo me desviar... Talvez fosse às quatro da tarde. A questão é
que Maria, a mãe de Jesus, aproveitando o pequeno intervalo, foi colocar o pequeno rebanho na estrada nas pontas de suas sandálias de couro de camelo empoeirado. E alertando para a proximidade de Cana, em um gesto tipicamente feminino, passou a ordenar e suavizar os generosos, pretos e discretamente nevados. Ele soltou um longo suspiro e,
por acaso, a grama verde de seus belos olhos de amêndoas foi descobrir algo entre o manso e dourado swell dos trigales, à esquerda do caminho que nos levou. Ele não hesitou. E ele também não perguntou. Esse era o seu estilo: determinado e às vezes perigosamente impensado. Esta forma de ser da Senhora tinha constituído uma fonte quase
permanente de conflito. Seu primogênito, entre outros, como espero narrar, testemunhou com exceção o que eu digo. No início, nem o satisfeito Zebedee nem o eufórico Bartholomew prestaram atenção excessiva ao afastamento repentino de Maria. Mas este explorador, sempre atento, quase em tensão perpétua, fascinado por cada palavra ou movimento
desses personagens, seguiu-a com seu olhar, intrigado. Com sua caminhada nervosa, a Senhora ficou à beira do trigal. E por alguns segundos ela permaneceu absorta em um cimbreant corroído de flores, nascido do sarau do alto, promissor picos de trigo durum. Então, certo de sua descoberta, ele caiu lentamente e suavemente, até que seus joelhos
tocaram a argila vermelha. E habilmente, sua mão esquerda estava arrancando alguns primeiros pacotes de flores. Ele se aproximou deles. e, torcendo os olhos, ele aspirava profundamente. Como estávamos alheios à iminente tragédia! E em um generoso desejo de compartilhar sua descoberta, ele nos mostrou o buquê coalhado de flores brancas. São
lírios! ele exclamou em um alarde. Sua alegria era justificada. Esse tipo de flor selvagem — shoshan, de acordo com textos bíblicos — que cresce na Galiléia e no Monte Carmelo, simbolizou a beleza. Naquela época, essa delicada e aromática flor estava associada com boa sorte e qualidades espirituais muito especiais. ElLibro de los Reyes(I) (7, 19-26),
elCantar de los Cantares(2, 1-2) isaías (35, 1-2), entre outros, mencionam e primam. O próprio Jesus falou de seu significado especial [1]. Nesta ocasião, no entanto, a descoberta de candidumno dellilium foi um prenúncio de boa sorte. Muito pelo contrário. Um sorriso foi a resposta gentil de Zebedee ao comentário terno de Mary. Mas ele ficou ao meu
lado. Quanto a mim, tentado eu estava a salvar os três ou quatro metros que nos separavam da Senhora e colaborar na coleção de lírios. No entanto, Bartholomew, como se tivesse adivinhado minhas intenções, tomou a iniciativa, correndo em direção ao trigal. Libertou-se do manto ochaluky pesado, feliz quando criança, ele foi se inclinar sobre as flores,
agarrou não só os lírios, mas também o azul anemonese e as moradas, bem como os abundantes e escarlates ranuncles que cresceram uniformemente. Agora eu tremo para imaginar o que poderia ter acontecido se eu tivesse à frente do romântico Nathanael... Eu estava me preparando para questionar o jovem Zebedee sobre o possível destino de
buquês tão abundantes quando, de repente, Bartholomew profetizou um gemido afogado. Ele incorporou rapidamente, liberando o buquê. E, diante da perplexidade geral, ele desarmou sugladius, jogando um poderoso bandor contra o chão escondido. Entre os talos cortados, uma nuvem de poeira subiu fugazmente sobre os espinhos, gemendo o manto
branco do discípulo. Mary, dois metros a menos, empalideceu. John e eu parecia alarmado, não compreendido. O golpe, tombando com as duas mãos, foi tão violento que os Anúncios Nazareth (Cavalo de Tróia 4) Peso:4.83Mb Formato:txt, pdf, ePub Melanie Milburne O Império das Profundezas Kelltom McIntire Francis Fitzgerald Guillermo Valcárcel John
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