
Editora Penalux

Guaratinguetá, 2018

Pedro M a nzk e

A decadência de tudo



Rua Marechal Floriano, 39 – Centro
Guaratinguetá, SP | CEP: 12500-260

penalux@editorapenalux.com.br
www.editorapenalux.com.br

Edição: França & Gorj

Capa e editoração eletrônica: Karina Tenório

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M296d MANZKE, Pedro. –
  A decadência de tudo / Pedro Manzke. – Guaratinguetá, SP:   
 Penalux, 2018.
 96 p.: 21 cm.
 
 ISBN: 978-85-5833-390-0
 
 1. Romance. I. Título.

CDD.: B869

Índice sistemático:
1. Literatura Brasileira

Todos os direitos reservados.
A reprodução de qualquer parte desta obra só é permitida

mediante autorização expressa do autor e da Editora Penalux.



Pedro Manzke  · 9

· I ·

O pai de Pedro era ferreiro do senhor feudal e havia gera-
ções que essa realidade se mantinha. Com Pedro, não 
haveria motivos para ser diferente. Ele já dominava a 

técnica de produção a partir do ferro e seu destino era se tornar 
ferreiro de seu senhor. 

Pedro não questionava isso e não via motivos para tal. O úni-
co aprendizado que tivera na vida fora com a ferragem, ensinada 
por seu pai. Não sabia ler ou escrever, o que não era um proble-
ma, afinal, nem os nobres do feudo o sabiam. 

No geral, parecia tranquilo com sua realidade e seguia a 
vida em paz. Seu pai avançava nas negociações com o sapateiro 
do feudo, para casar Pedro com a filha deste, Isabel. Suas lar-
gas ancas, segundo o pai de Pedro, fariam dela uma excelente 
esposa. Teriam vários filhos, o primogênito herdaria a ferraria. 
“Não se importe com os dentes sujos, o rosto bexiguento e o 
aspecto dissimulado, mantenha o foco nas ancas”, aconselha-
va o pai. Defeitos à parte, seu quadril era elogiado por vários, 
inclusive nobres, e isso alegrava Pedro.

No entanto, por vezes Pedro sentia uma inquietude que não 
sabia descrever o porquê. Não possuía palavras suficientes em 
seu vocabulário para sequer falar a respeito. Tinha medo que 
os outros descobrissem esse problema. Procurou a pessoa mais 
sábia do feudo, o padre, e este lhe esclareceu que era o diabo o 
tentando. Instruiu seu confessor a rezar com mais afinco.
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Pedro rezou, e muito. Também se dedicou ao trabalho 
como nunca antes, para orgulho de seu pai. Talvez tenha ha-
vido certa melhora de seu problema. Ainda assim, a inquieta-
ção ainda lhe assaltava. 

O senhor feudal e seus nobres se preparavam para ajudar o 
rei em uma batalha contra outro rei. Foi solicitada uma remes-
sa de armaduras e espadas, o que ocupou as mentes de Pedro 
e seu pai. O ruído do martelo se chocando contra as lâminas 
flamejantes trazia certa paz para Pedro. Naqueles tempos, noi-
te adentro, o barulho podia ser escutado da ferraria.

Algumas vezes se perdia pensando em uma menina miste-
riosa de sua infância. Uma memória muito nítida deles brin-
cando juntos, acompanhado de um sentimento forte, o qual 
não sabia definir bem. Os olhos azuis brilhantes dela o fita-
vam. Foi na sua infância tenra, então se lembrava de poucos 
detalhes, excetuando-se a menina em si. Sempre perguntava 
para seus pais, mas eles negavam conhecer a criança. Pedro se 
questionava se não seria um produto de sua imaginação, mas 
eram memórias muito intensas para não serem reais.

Certo dia, veio ao feudo um mensageiro do rei para informar 
algo sobre a futura batalha. Um dos escudeiros desse mensagei-
ro era uma pessoa muito extrovertida e que dizia ter viajado por 
vários locais do mundo conhecido. Vários servos se reuniram na 
taverna para escutar suas histórias, dentre eles Pedro, um tanto 
quanto desinteressado, a pedido de seu pai, pois este já achava 
que seu filho estava trabalhando demais. Inclusive o padre lhe 
tecera comentários a respeito, sobre a necessidade de otium.

Pedro não prestava atenção no que era falado, pensava 
apenas na espada que deixara de fabricar para estar ali. No 
entanto, certo momento, escutou algo sobre as brisas dos ma-
res ao sul, que se chocavam contra rosto e cabelos, trazendo 
quietude para a alma. Era exatamente disso que Pedro preci-
sava. Contudo, o que seria o mar? Queria perguntar mais a 
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respeito para o escudeiro, mas o assunto já mudara e achou 
melhor não interrompê-lo.

Quando voltou para casa, seu desassossego retornou. Não 
conseguiu dormir, então se dedicou ao trabalho. Nesta noite 
notou que, na realidade, os ruídos do martelo e das labaredas 
não aquietavam sua alma, mas tão-somente faziam mais baru-
lho do que ela. Concluiu que necessitava da brisa dos mares do 
sul para acalmar seu ser.

Cedo na manhã seguinte, foi à taverna, onde o escudeiro 
estava hospedado. Quando este saiu de seu quarto, Pedro se 
apresentou e lhe perguntou o que era o mar. O escudeiro lhe 
respondeu, com simpatia:

— É um local onde as águas vão até o horizonte. O olhar 
não é capaz de alcançar o fim do mar.

— Lá existem cavalos voadores?
— Sim, claro. E muito além da imaginação. Mas por que 

pergunta?
— Um cavalo mais branco que as nuvens, e com asas, sempre 

aparece voando em meus sonhos, para me salvar. Das asas dele 
sai uma brisa que me acalma, talvez igual ao vento desse tal mar.

— Curioso – observou o escudeiro, mas apreensivo com o 
falatório.

— Como chego até lá?
— Um filho de ferreiro não deve ir atrás de aventuras – res-

pondeu o forasteiro, encerrando a conversa.
Não eram aventuras que Pedro procurava. Quando havia 

agradecido e estava de saída, surgiu detrás da porta do quarto, 
espiando acima do ombro do escudeiro, uma rapariga enrolada 
apenas em um lençol. Ambos se reconheceram no olhar, era 
Isabel, a futura esposa de Pedro.

— Esta mocinha aqui é uma ótima companhia; recomen-
do, se tiver o dinheiro! – disse o escudeiro, ao perceber a apro-
ximação de Isabel, enlaçando-a pelo quadril.
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— Pedro....! Bem, como pode ver, estava cuidando da faxi-
na deste homem honrado, o quarto estava sujo e ele me con-
vocou, ofereceu um ótimo preço – disse a jovem rechonchuda, 
claramente embaraçada.

— Isabel é uma excelente faxineira. Os nobres sempre a 
chamam para limpar seus aposentos. Agradeço profundamen-
te por tê-la escolhido e pelo pagamento.

Pedro fez uma reverência e se retirou. Estava imerso em 
pensamentos sobre o mar. Foi ter com o padre, para lhe inda-
gar a respeito. Este lhe contou que era um local pecaminoso, 
onde diabos marinhos sugavam homens de fé. O cavalo voador 
de meus sonhos deve estar lá, pensou o ferreiro, animando-se. 
Contudo, por ter feito uma pergunta tão insensata, o religioso 
ordenou a Pedro que rezasse 3 ave-marias. 

Após a oração, não parecia satisfeito com a resposta. Se a 
brisa do mar refresca a alma, como pode haver demônios lá? 
– perguntou-se. Talvez, pela primeira vez em sua vida, tenha 
se questionado em relação a algo. No entanto, achou por bem 
esquecer do assunto e seguir com suas tarefas.
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· II ·

O preparo para a batalha estava avançado. Dentro de 3 
dias os cavaleiros partiriam, com alguns servos na in-
fantaria. O armamento requisitado já fora entregue com 

antecedência pelos ferreiros, para deleite do senhor feudal.
Com o término dos trabalhos noite adentro, Pedro sentiu 

que seu desassossego piorou. Como tinha certo tempo livre, 
resolveu caminhar pelo bosque. Quem sabe encontraria uma 
solução para seu problema. Sentia que a causa de sua inquietu-
de era algo fora de posição. Porém seus braços, pernas, baixo 
ventre, tudo estava em seu devido lugar. Possuía mestre, famí-
lia, fé, religião. Não conseguia pensar além.

Súbito, um homem de aspecto nobre montado em um cava-
lo surgiu na sua frente, como que do nada. Pedro se desequili-
brou e caiu para trás, de tão apavorado que ficou. Gritou:

— É o diabo...!
— Não, venho em paz.
— De qual feudo?
— Distante.
— Para quê?
— Estou de passagem rumo a Jerusalém.
Jerusalém. Pedro já ouvira falar desse nome antes, do padre.
— Seria um anjo sagrado? – pensou, em voz alta.
O homem riu alto, de maneira jovial. “A risada é algo do 

demônio”, lembrou-se Pedro das palavras do religioso. No en-
tanto, havia uma pergunta que precisava fazer, com urgência, 
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ao menos para sua alma; o forasteiro vindo de longe talvez 
soubesse. Com os olhos arregalados e a voz trêmula, o ferrei-
ro indagou:

— E a brisa dos mares do sul?
— Passarei por lá.
— Refrescam a alma?
— Sim, sem dúvida.
Pedro pensou em segui-lo até as brisas dos mares do sul 

para refrigerar seu espírito.
— Leve-me para seu senhor.
Como o homem tinha uma aparência nobre, Pedro achou 

por bem não contestá-lo. Seguiram pela trilha.
— Você já se imaginou no lugar dele, hein? Comidas, mu-

lheres, tudo do bom e do melhor – indagou o estranho.
O ferreiro ficou chocado com a pergunta, nunca havia pen-

sado nisso, seria um sacrilégio.
— Ou melhor, você sentado no trono do rei da França, o 

que acha? Quem sabe não seja seu destino... – disse o forastei-
ro, rindo e dando um tapinha no ombro do plebeu.

“Ah sim, apenas uma brincadeira”, pensou Pedro, sem 
graça. Durante o trajeto, tomou a liberdade de realizar algu-
mas perguntas.

— Disse que seu feudo é longe. As pessoas são muito dife-
rentes lá?

— De onde venho, cada pessoa se tornou um feudo auto-
-suficiente, imerso em sua individualidade.

— Como? Um feudo é grande demais para caber dentro de 
1 pessoa.

O nobre riu alto novamente, de maneira espirituosa. Pedro 
não conseguia não se impressionar com as risadas tão espontâ-
neas do forasteiro.

— O que você diz é verdadeiro, Pedro, filho de ferreiro, não 
sabe o quanto suas palavras são sábias – Pedro não reparou, 
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mas ele não havia se apresentando para o nobre, e mesmo as-
sim este sabia seu nome.

Foram recebidos no salão do senhor feudal. Para Pedro, o 
local era majestoso. O visitante, por outro lado, não pareceu im-
pressionado. Após as devidas vênias, o forasteiro se apresentou:

— Sou André, da Bretanha. Estou de passagem para Jerusalém.
À simples menção da cidade santa, todos fizeram o sinal 

da cruz. Pedro os imitou. O filho de ferreiro não pode dei-
xar de notar a filha do senhor feudal, a bela Luiza, a viúva 
jovem. Nunca a havia apreciado de tão perto. Com o coração 
em disparada e o rosto vermelho, não conseguia tirar-lhe os 
olhos. Longos cabelos loiros levemente ondulados, mais ma-
cios do que algodão, olhos verdes, face simétrica. Perdeu-se em 
devaneios e se deliciou ao imaginá-la como esposa, limpando 
amorosamente a latrina de casa, descalça com seus tornozelos 
finos à mostra, colocando com delicadeza a lavagem do porco 
de sua família. Esta, por outro lado, condensava seus olhares 
em André, o forasteiro, que de fato era esbelto e forte.

O senhor feudal encarava André com um olhar desconfiado.
— Não conheço peregrino que tenha passado por aqui em 

direção à cidade santa.
— Trago uma carta do rei, solicitando sua hospitalidade.
André a retirou do bolso e a entregou ao senhor. Como este 

não sabia ler, ordenou ao padre que o fizesse em voz alta. Após 
a leitura, analisou o selo e, deixando-se convencer, disse:

— A hospitalidade será concedida, poderá ficar aqui quan-
to tempo julgar necessário. Estamos nos preparando para uma 
batalha, então não poderemos acompanhá-lo.

— Agradeço tamanha generosidade.
Quando André se aproximou do senhor feudal para cum-

primentá-lo e se retirar do aposento, este murmurou ao pé de 
seu ouvido, para que os outros presentes não escutassem:

— Não gostei de você. Suma daqui o quanto antes.
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