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Ly Huy dormia um sono atribulado em sua esteira de palha.
Ele dormia muito mal, mas não era o chão duro de lama 

seca no qual a esteira dele estava estendida que o fazia dormir 
mal; nem era o som de guerra que podia ser ouvido não muito 
longe dali. Ele já estava acostumado a essas coisas. Geralmente 
Huy dormia bem, como acontece com a maioria dos meninos 
de nove anos. Mas era o sonho (ou pesadelo) que ele estava 
tendo que o perturbava. No sonho ele parecia ouvir novamente 
as vozes das crianças do vilarejo. Elas falavam de terem ouvido 
as histórias de duas senhoras estranhas.

Mostre la Ilustração #1
As crianças diziam que uma das 

mulheres era pálida, tinha o cabelo 
amarelo e olhos azuis - e falava uma língua 
estranha. Havia uma mulher vietnamita 
com ela que lhes mostrou um livro preto 
e falou-lhes de um Deus estrangeiro e de 
como ir para o céu.

No sonho dele, Huy ouviu os meninos e as meninas dizerem, 
“O livro é mágico. Nosso sacerdote budista nos contou isso. 
Com esse livro, a mulher pálida convence meninos e meninas a 
irem à cidade grande. Lá pessoas tiram os olhos castanhos das 
crianças vietnamitas e os vendem para pessoas de outras terras 
que só têm olhos azuis. Nosso sacerdote diz que não devemos 
escutá-la. Se ouvirmos o que ela tem a dizer, Buda ficará 
furioso. Nosso sacerdote fez as duas mulheres irem embora 
do nosso vilarejo. Ele disse, ´A mulher vietnamita está sob o 
encanto da mulher de pele clara`. Muito cuidado com a mulher 
de pele clara!”

A pequena Kim não era incomodada por pesadelos. Ela 
havia aprendido, mesmo ainda sendo bebê, que o seu irmão 
Huy sempre cuidava muito bem dela. Ela sentia-se segura 
quando estava perto dele. Então ela dormia tranquilamente na 
esteira ao lado dele. A mãe e o pai deles também dormiam ali 
perto naquela casa de pau a pique de um cômodo com telhado 
de sapé.

Huy sentiu alguém lhe chacoalhando para que ele acordasse. 
Na escuridão ele não podia ver quem era. Assustado ele ficou 
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Capítulo 1

Esta história é baseada em relatos verdadeiros do que 
aconteceu em 1970. Naquela ocasião, crianças vietnamitas 
foram tiradas do Vietnã quando se tornou aparente que os Viet 
Cong iam tomar conta do país. Ninguém nesta história é “real”, 
porém, muitos dos fatos contados na história são baseados em 
fatos que realmente aconteceram naquele tempo.

Um pastor vietnamita que leu o manuscrito desta história 
ofereceu algumas informações interessantes em relação à sua 
terra natal: seu sistema de famílias e nomes, por exemplo.

Van é o adjunto masculino.
Thi (Ti) é o adjunto feminino.
O sobrenome é colocado primeiro.
Nomes próprios vêm após o sobrenome.
Então, o nome completo do menino em nossa história é Ly 

(sobrenome), Van (masculino), Huy (primeiro nome).
A irmã dele é Ly Thi Kim (sobrenome – feminino – primeiro 

nome)
As sílabas masculinas ou femininas não são usadas quando 

a pessoa a que se está referindo está visível ou é mostrada na 
figura, já que neste caso fica óbvio se é masculino ou feminino.
Pronúncias: 

Sobrenome da família da história: Ly = Li
Nome do menino: Huy = Wi
Nome da menina: Kim (pronúncia igual)
Nome da mulher vietnamita: Lan = Land
Lan, no entanto, é chamada: Co (jovem senhora ou senhori-

ta); Hai (segundo filho ou filha) = pronúncia igual
Apesar do nome da senhora ser Lan, ela não é chamada 

assim, pois não seria educado chamá-la pelo primeiro nome. 
Deve-se referir às pessoas de acordo com a sua posição que é 
determinada pelo seu nascimento. Então a mulher desta história 
é chamada de Co (jovem senhora) Hai, pois ela é a segunda 
filha. (É interessante notar que no Vietnã do Sul o primogênito 
é considerado o segundo filho.)

Nosso pastor amigo diz, “Os comunistas negam a Deus; 
então não pode haver verdade neles.” Esta verdade deve ser 
anunciada!
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