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Mão de Ferro 

 
Der Führer Stadt, janeiro de 1949. 
 
Os 4 anos após a vitória nazista, os 4 anos após a conquista da maior capital do                 

mundo, os 4 anos da ascensão do ódio sobre o planeta, os 4 anos de perseguição                
sobre os povos “inferiores”, de acordo com os novos donos da Terra, o mundo seria               
apenas de arianos, o mundo seria sem arte e diversidade. 

Diante das ruínas da antiga “Casa Branca”, a sede dos antigos Estados Unidos              
da América, um homem e uma mulher se escondiam por lá, seus nomes eram              
Francisco e Leila e se escondiam, pois eram latinos, de descendência brasileira, um             
dos povos perseguidos por Hitler.  

Francisco e Leila haviam se mudado do Brasil em 1938, um ano antes da guerra               
começar. O casal achava que haveria mais oportunidades de emprego e de vida na              
então capital da nação mais poderosa da época do que na pequena cidade em que               
moravam no interior do Brasil. No início, estavam se dando bem, Francisco havia             
aberto um mercadinho que estava dando muito lucro ao casal. Porém, depois da             
conquista dos alemães sobre a capital americana, tiveram de vender o mercado e             
utilizar o dinheiro para comprar comida durante a fuga. Enquanto isso, muitos cidadãos             
de etnia diferente dos arianos estavam sendo torturados e mortos, ou sendo levados             
para campos de concentração implementados no antigo Canadá, hoje também colônia           
nazista. Enquanto procuravam um lugar para morar, Francisco achou que seria uma            
boa ideia ficar temporariamente na antiga Casa Branca, até porque, apesar da maior             
parte do edifício estar em ruínas, a estrutura mantinha um estado razoável, e os              
soldados nazistas não desconfiavam que fugitivos ainda se escondessem por lá. 

Apesar de terem achado um bom lugar para morar, tinham uma vida difícil,              
quase não tinham comida e haviam acabado de dar a luz a um filho, cujo nome era                 
Miguel. Os pais de Miguel estavam com muito medo, não sabiam como poderiam criar              
uma criança no meio de tanto caos, no meio de tanto ódio e perseguição, não sabiam                
se sacrificavam a criança para que não sofresse, ou se deixavam a criança viver de               
fugas. Depois de pensarem por muito tempo, decidiram ficar com a criança, até             
acharem alguém para ficar com ela, alguém que tivesse condições de dar a criança ter               
uma vida digna, porque ela merecia, alguém que pudesse fazer a criança ter um futuro               
melhor. Porém, o maior problema seria encontrar alguém que não tivesse ódio de             



 

Latinos, além disso, essa pessoa deveria estar disposta a aceitar o risco de crescer              
com uma criança perseguida pelo ditador que governava o mundo com mão de ferro.  

Francisco e Leila também decidiram sair da antiga cidade de Washington DC,            
agora chamada de “Der Führer Stadt”, o que em português se traduz como cidade do               
Führer, e adentrar o interior dos Antigos Estados Unidos da América, atual            
“Nazikolonie von Amerika”, ou Colônia Nazista da América. O casal ia sem rumo, ia              
para onde Deus os mandasse. Queriam apenas entregar a criança para uma família             
solidária, este era seu único objetivo. Tinham de se esconder sempre, pois nos             
arredores da cidade, ainda havia soldados alemães.  

Francisco estava muito estressado, com toda essa perseguição, porque, o que            
fariam depois de realizar o plano de entregar o bebê. Às vezes batia na mulher por                
raiva e às vezes ameaçava de matar o bebê, porque, , segundo ele, só estava               
causando problemas. Francisco também havia descoberto que sua mãe havia falecido           
por malária, além do resto de sua família ter falecido devido à convocação para a               
guerra ou por perseguição dos nazistas. Afinal, o Brasil e todos os países do mundo               
que decidiram se opor ao eixo viraram colônias da Alemanha Nazista, ou do Império              
Japonês, o qual, por sinal, virou o “dono” de todo o oceano Pacífico, ou da Itália                
Fascista, que virou a “dona” de toda a África.  

Boas notícias estavam por vir, depois de terem caminhado por 10 dias, e ficado              
2 dias inteiros sem dormir, conseguiram adentrar o interior do antigo estado da Virgínia,              
nas cordilheiras dos Apalaches, onde havia um número muito menor de soldados            
alemães. O Casal achou uma casa abandonada com condições muito melhores que a             
Casa Branca. Havia vários quartos, cama e até comida guardada. Pelas fotos e             
imagens, vivia uma família judia nessa casa que foi mandada para o campo de              
concentração. Decidiram ficar por lá até a comida armazenada pelos antigos           
moradores se esgotar, o que poderia se dar por vários meses, já que os antigos               
moradores aparentemente estavam se escondendo dos nazistas e haviam armazenado          
muita comida.  

A sorte finalmente havia sorrido para eles. Porém, ela sorriu por apenas 8             
meses, uma família apoiadora dos nazistas, que vivia cerca de 1 km de Francisco e               
Leila, denunciou o casal brasileiro para os nazistas do centro da cidade. Os Nazistas              
cercaram a casa e ordenaram que o casal saísse imediatamente. estavam sem            
escapatória, entraram em desespero, choraram. Decidiram honrar a frase que ficou           
popular entre os resistentes do Nazismo, “Better dead than Nazi” e tiraram sua vida.              
Para os soldados da suástica, essa morte não significava nada, porém, para o mundo,              
mais uma vítima, da mão de ferro. 

  


