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Este romance será um estudo para as reencarnações, motivo pelo qual
os nomes dos personagens serão mantidos, a fim de provar o sofrimento
e justa causa. Será o reflexo profundo, comprovando angústias morais e as
mágoas de Jane e William no romance MINHA CRUZ, MINHA LUZ.
Será o recordar de existências como num filme da espiritualidade,
para o retorno ao mundo terreno na ânsia de conquistarem a grande paz
e o plano de luz espiritual através do aperfeiçoamento dos sentimentos humanos.
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Primeira parte

Retorno ao passado
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O barão
aos céus a certeza da bênção que as revestiu. A brisa suave passando sobre aquelas colinas parecia-nos que mãos
estranhas acariciavam, pois o relvado se recolhia para logo depois se erguer
na beleza de veludo verde. Acolá resplandeciam outras de esquisito cinzento, exibindo o contraste da natureza, as pedras imensas como polidas
pelo vento que constantemente ali castigava, simbolizando chicotadas nos
espíritos rebeldes à correção moral.
Vales imensos marcando as terras dos senhores feudais. Cavalos fogosos
correndo pelos pastos recobertos de vegetação mostrando a riqueza dos
senhores. Noutros cenários imperavam as flores, árvores frutíferas, pássaros
que revoavam em bandos colorindo o local de cânticos e beleza, lembrando-nos um recanto de paz. Extensas planícies onde cavaleiros demonstravam suas aptidões no galopar para as caçadas reais. Quantos jovens que
traziam nos corações os sonhos como árvores que se revestiam de flores
e frutos. Época tranquila para a natureza, pois o ser humano a respeitava,
como sendo a presença de Deus. Uma folha que caísse era logo substituída por outras que desabrochavam no verde seda trazendo a força para

Montanhas verdejantes erguendo

12 | Dauny Fritsch

os pulmões humanos. Como era exuberante o ar fortalecendo os seres,
balsamizando a aragem. Os rios cortavam cantantes, límpidos e tranquilos,
abençoados pelo vento perfumado repleto de essências naturais. As aves
nos seus voos rasantes se beneficiavam naquela maravilha de águas cristalinas. Mãos humanas mergulhavam e recebiam o reconforto da pureza
líquida. A poesia de pequenas flores silvestres que formavam misteriosos
oásis coloridos e quando sacudidos pela brisa pareciam se assustar erguendo as frágeis hastes e os insetos despertavam do aconchego.
Árvores seculares formando imensos bosques. Carruagens exibindo
estranhos brasões trafegavam e os pássaros se assustavam interrompendo o
gorjeio com o retinir das patas dos cavalos nas pedras do caminho. Em todos
os momentos a natureza maravilhosa desabrochava em flores e perfumes.
Cada rio era o símbolo da pureza nas águas límpidas. Cada árvore, o poder à
resistência dos séculos. Cada flor, o reflexo das bênçãos à Humanidade.
Neste cenário da velha Inglaterra vamos viver esta história. Época
meio feudal, pois as misturas de raças, como sempre procurando a riqueza,
perturbam os corações tranquilos que ali residiam.
Nomes estranhos de novos personagens se mesclam em sentimentos
mesquinhos, que só veem no poder terreno a real certeza do viver. Aquele
terreno de planícies extensas, onde fogosos cavalos preenchiam os cercados, pertencia a um barão, recentemente chegado e que já trazia o prazer
de exibir seu orgulho feudal, assim como sua imensa fortuna. Parecia um
nobre espanhol, para logo depois exibir traços de caráter árabe, quando
tratasse de vender seus cavalos puro sangue. Seu porte elegante, olhos negros e misteriosos como se estivessem à procura de algo mais valioso para
sua herdade. Diziam que o título fora adquirido por valiosa soma, todavia,
dinheiro não era o seu problema, compraria quantos títulos quisesse, porém o de barão o seduziu – senhor feudal, dono de muitas terras e imensa
fortuna. Diziam que até o prenome ele trocara por vaidade. Os cavalos
árabes faziam parte de sua grande paixão e através destes aumentava a
fabulosa riqueza.
A carruagem trazia um brasão que ele próprio idealizara – duas espadas de ouro cruzadas, tendo ao fundo um monte negro. Assim era o barão – Pietro Negrus Mont – exibia uns quarenta anos, solteiro, morando

