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CAPÍTULO 3 - Asas 

 

 Lee Hyun e Choe Jongbeom (NT = Nota barafael: Geomchi3) passaram por desertos, rios e 

campinas do Sul.  

 Para atravessar a fronteira da África para outros países você tinha que pagar uma taxa de 

entrada, a qual era muito cara.  

 Na fronteira do deserto havia dois rios fluindo, os quais eram usados pelos animais que 

vinham para beber água. Havia todos os tipos de criaturas do reino animal, tais como antílopes, 

zebras, guepardos, chacais, macacos e cervos. O céu estava preenchido com bandos de pássaros 

com penas coloridas. 

 Choe Jongbeom disse para Lee Hyun: 

 “Isso é muito incrível. É como um zoológico pequeno”. 

 Os animais no deserto seco! 

 Lee Hyun concordou: 

 “É como você diz”.  

 Corvos repousados sobre um poste telefônico não podiam sequer ser comparados com o 

espírito animal que ele sentiu de animais tais como o flamingo rosa. O jipe estava seguro dos 

ataques dos animais já que ele era feito de aço reforçado, mas eles ainda tinham que tomar cuidado 

com o veículo ser virado de cabeça para baixo.  

 Lee Hyun desceu por um caminho difícil com Choe Jongbeom. Eles não ficavam cansados 

de olhar para os animais. A maioria dos animais na Coreia estavam trancados em gaiolas, mas aqui 

havia herbívoros pastando por toda parte. Havia girafas que estavam procurando com seus longos 

pescoços por bestas selvagens perigosas nas proximidades, leões famintos procurando por presas 

que estavam vagando ao redor e crocodilos nadando no rio. 

 À noite eles dormiriam dentro dos carros. 

 Kuuueng! Kuuueng! Kueng! Kueng! Kueng! 

 Kihaaaaah! 

 O carro estava balançando por causa dos animais selvagens correndo ao redor e gritando 

ruidosamente. A noite na África era perigosa. 

 Eles foram entregar os medicamentos nas aldeias africanas localizadas nas savanas e 

passaram por grandes cidades para distribuir os suprimentos a outros lugares.  

 Lee Hyun provavelmente estaria satisfeito com o que ele estava fazendo, mas havia algo 

que estava em sua mente. A região era muito bonita, assim como os animais, mas ele percebeu a 

natureza verdadeiramente dolorosa da pobreza e do quão profundamente enraizada ela estava nas 

pessoas. A África era o maior gueto do mundo e ninguém sabia quantas crianças estavam passando 

fome em um lugar como este. 

 Um par de sapatos comprados na Coreia seria suficiente para salvar as vidas de 10 crianças 

na África. 

 ‘Eu, entretanto, não sofri nada. Eu tenho que refletir sobre isso. De agora em diante, eu 

preciso me esforçar e trabalhar ainda mais’. 

 Ao invés de reclamar sobre o seu passado, a real motivação de Lee Hyun era para o futuro. 

 Vida, natureza, destino e sonhos. Ao ver a vida na África, ele teve tempo para refletir sobre 

isso. 

 O mundo não era justo. 

 Enquanto algumas pessoas estavam rindo enquanto assistiam TV, havia inúmeras pessoas 

lá fora que estavam doentes, famintas e morrendo. O ensino primário, fundamental, médio e a 



faculdade, eles não recebiam educação e não podiam sonhar em fazer qualquer coisa quando 

adultos. 

 A princípio, ele não queria viajar a lugar algum, mas agora ele não se arrependia de ter 

vindo. 

 Havia se passado quatro dias desde que eles chegaram à África. No fim do dia, eles 

finalmente alcançariam a cidade do destino deles.  

 Lee Hyun tirou a sua máscara facial, que estava coberta de areia. Havia areia em seus 

cabelos e sobre todo o seu corpo. 

 “Sahyung (NT = Nota barafael: irmão mais velho), onde é isso?” 

 “Este é o coração da África”.  

 No coração da África havia muitos edifícios grandes e lojas. Havia muitos turistas, de modo 

que existia uma economia estável e a cidade negociava comercialmente com vários países.  

 “Nós concluímos as entregas de todos os medicamentos, então o resto do dia é tempo livre”.  

 “Eu irei tomar um banho”.  

 Lee Hyun e Choe Jongbeom foram para um hotel para tomar um banho e, em seguida, 

fizeram uma excursão pela cidade africana. 

 Havia pessoas negras entrando e rondando pelos becos das favelas.  

 Viajantes de todas as partes do mundo podiam ser vistos aqui na África. 

 A cidade tinha uma segurança muito boa, mas as pessoas tiveram o cuidado de não chegar 

muito perto de Lee Hyun e Choe Jongbeom. Da forma que eles olhavam e estavam vestidos, parecia 

que eles eram um grupo de bandidos do deserto.  

 No dia posterior, eles pegaram um avião. Eles foram do Norte da África para a Europa, 

atravessando o oceano. 

 “Onde nós estamos indo agora?” 

 Lee Hyun perguntou para Choe Jongbeom, que estava carregando uma mochila com um 

paraquedas. 

 “Nós estamos indo até aqui”. 

 “Como?” 

 “Todo homem de verdade deveria tentar saltar de paraquedas, pelo menos uma vez, certo?” 

 Lee Hyun olhou para fora da janela do avião. As casas na Europa pareciam pequenos pontos 

e a estrada estava desenhada como se fosse um borrão.  

 “Eu nunca saltei de paraquedas antes”. 

 “Você pegará o jeito”.  

 Eles receberam algumas instruções de um instrutor francês sobre como saltar. Felizmente, 

o instrutor também tinha aprendido o caminho da espada a partir do dojo, então ele foi capaz de 

explicar rapidamente em coreano. 

 “Abra!” 

 A porta do avião abriu, fazendo com que seus corpos se agitassem com o vento soprando 

sobre eles. 

 Choe Jongbeom gritou: 

 “Eu irei primeiro!” 

 Choe Jongbeom pulou fabulosamente através da porta do avião e começou a cair em 

direção ao solo. Correndo tão arduamente quanto ele podia, Lee Hyun pulou pela porta do avião.  

 Naquele momento... ele estava no meio do céu azul. Ele podia sentir o vento fluindo através 

de seu corpo conforme ele descia em direção ao chão. Foi como quando ele desceu da Cidade do 

Céu, Lavias! 



 Com todo o seu corpo em queda livre, ele sentiu como se tivesse a liberdade de ir para 

qualquer lugar.  

 

*** 

 

 Um hotel de cinco estrelas em Paris, na França. 

 Lee Hyun e Choe Jongbeom estavam ficando em uma cobertura. Depois que eles se 

apresentaram ao carregador de malas, os funcionários do hotel lhes deram olhares estranhos. Eles 

estavam sendo mal interpretados, visto que havia muitos gays na Coreia em comparação com a 

Europa.  

 “Vamos beber!” 

 O hotel que eles ficaram na França estava equipado com uma sala de vinhos. 

 Choe Jongbeom jogou a sua mochila de lado, tirou uma faca de bolso e apunhalou a rolha 

de um vinho de alta qualidade. Ele não estava interessado em usar um saca-rolhas (NT = Nota 

barafael: o cara é um ogro). Em seguida, ele despejou o vinho fresco dentro de um copo e o bebeu. 

 “Ahhhh, tão refrescante! Há qualquer uísque ou soju aqui?” (NT = Soju é uma bebida 

destilada originária da Coreia feita de arroz. A maior parte do soju moderno é atualmente produzida 

na Coreia do Sul, suplementando ou até mesmo substituindo o arroz por outros alimentos como 

batata ou batata-doce – https://pt.wikipedia.org/wiki/Soju) 

 Como um típico homem coreano, ele apreciava beber o seu soju. 

 “Não há nada como beber soju!” 

 “Sim. Para ser honesto, soju é bom! Não há alguns estudantes do ensino fundamental e do 

ensino médio que bebem vinho, há? Soju é o melhor”. 

 Eles não podiam entender o gosto e o cheiro do vinho. 

 Vinho era apenas amargo! 

 Para Choe Jongbeom, ele não podia apreciar beber vinho já que era desagradável. 

 “Eu não entendo porque vinho é tão caro. É o pior tipo de bebida”.  

 Eles tinham insultado todos os amantes de vinhos do mundo! 

 Soju, por outro lado, era bom com alimentos como carne de porco e para beber junto com 

os amigos, assim como criava uma atmosfera mais sociável. 

 “Uma garrafa de soju é boa em qualquer país”.  

 Lee Hyun e Choe Jongbeom foram para o terraço, que tinha vista para a Torre Eiffel, 

enquanto brevemente bebiam dois copos de álcool. Ambos apreciaram o álcool ainda mais em 

razão das bebidas não terem custado nada para eles. Do lado de fora da janela estava o Rio Sena 

e os edifícios históricos de Paris. 

 Na Europa havia um relato que dizia que Paris tinha as ruas mais lindas. Na recepção do 

hotel havia estátuas e pinturas coloridas e brilhantes em cada corredor. Mesmo o álcool da caixa 

de gelo passava uma sensação exótica. Choe Jongbeom girou a tampa da garrafa de bebida 

enquanto dizia: 

 “Ao invés de nos sentirmos confinados e assistirmos TV, por que nós não fazemos uma 

viagem noturna e passeamos pela França”.  

 “Tudo bem”. 

 “Pegue um paraquedas”. 

 “Certo”. 

 Havia um filme que estava passando na TV, que era popular na Europa e nos Estados 

Unidos. O hotel de cinco estrelas também tinha transmissões em japonês e em chinês, mas a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Soju


variedade de entretenimento não tinha muitas transmissões de profissionais coreanos. Lee Hyun 

tirou a sua filmadora junto com o seu paraquedas.  

 Tudo será gravado pela filmadora! 

 “Huhuhu”. 

 Choe Jongbeom deu um riso desagradável em frente da câmera à medida que ele andava 

sobre o terraço. 

 “Lhe foi prometido que você ficaria em um hotel de cinco estrelas. Venha, vamos lá”.  

 Eles não precisavam de elevadores. Choe Jongbeom dramaticamente saltou por cima do 

terraço, como se ele quisesse cometer suicídio. A única outra coisa que havia era o céu noturno de 

Paris.   

 “Então estes tipos de experiências são parte da viagem”. 

 Lee Hyun rapidamente o seguiu. Ele escalou a grade e pulou em direção ao solo. Ele acionou 

o paraquedas imediatamente e desceu lentamente até o chão, no céu noturno de Paris.  

 O hotel em que eles estavam era muito alto, então ele pôde ver um pouco do cenário de 

Paris. Todavia, eles estavam gradualmente chegando mais perto do chão! Em razão de Choe 

Jongbeom ser mais experiente com a utilização de um paraquedas, ele tinha chego ao chão 

primeiro.  

 As pessoas estavam olhando para eles, visto que eles haviam subitamente caído do céu e, 

em seguida, uma linda francesa se aproximou deles. Ela perguntou em sua língua nativa: 

 “Tu es d’ou?” (NT = Nota barafael: De onde vocês são? Tu és de onde?) 

 Choe Jongbeom não conhecia francês. É claro, ele sequer conhecia inglês. 

 Ele olhou em direção a Lee Hyun, que estava na mesma situação. 

 “.....” 

 No momento atual, eles estavam presos com uma expressão congelada. 

 A fim de entrar na universidade, a GED (NT = Nota barafael: G.E.D – General Education 

Development: Desenvolvimento da Educação Geral, é um sistema de testes e certificação para 

obter aprovação, é como se fosse o nosso ENEM ou vestibular) exigia que se tivesse proficiência 

básica na língua inglesa. 

 Eles eram coreanos e sequer tinha aprendido quaisquer línguas estrangeiras, então eles 

não puderam entender a mulher francesa. Lee Hyun decidiu ignora-la. 

 “Sahyung, vamos comer cachorros-quentes”. 

 Ele veio para ajudar Choe Jongbeom na situação. 

 “Claro. Que tal ali?” 

 Eles ignoraram a beldade francesa e, ao invés, foram para a barraquinha de cachorro-

quente. 

 Clap clap clap! (NT = Nota barafael: aplausos) 

 Os transeuntes nas proximidades começaram a aplaudi-los. Eles queriam felicita-los por 

terem saltado de paraquedas. 

 Lee Hyun e Choe Jongbeom perambularam ao redor como turistas normais pelo resto dos 

dias. Eles foram até o Palácio de Versalhes (NT = Nota barafael: Château de Versailles - 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Versailles), ao Jardim de Luxemburgo (NT = Nota barafael: 

Jardin du Luxembourg - https://en.wikipedia.org/wiki/Jardin_du_Luxembourg), Praça da Concórdia 

(NT = Nota barafael: - Place de La Concorde - https://en.wikipedia.org/wiki/Place_de_la_Concorde) 

e até a Ópera de Bastilha (NT = Nota barafael: https://en.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Bastille 

- Place de la Bastille). 

 Usando as atrações como segundo plano, Choe Jongbeom fez uma pose e revelou os 

músculos de seus braços. 
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 “Pronto? Um, dois, três!” 

 Click! (NT = Nota barafael: ato de tirar foto) 

 “Agora, você vai e tira a foto”.  

 “Sim”. 

 “Okay. Agora vamos”.  

 Uma foto típica de viagem! 

 Eles pediriam para algum francês ou para outros viajantes tirarem uma ou duas fotos com 

eles. Eles, em seguida, ficariam ocupados comendo cachorros-quentes em uma das elegantes ruas 

de Paris. 

 “Os cachorros-quentes são bons em Paris”. 

 “É muito delicioso. Que tal nós comermos algumas costeletas de porco à noite?” 

 “Sim, costeletas de porco também parecem boas”. 

 Depois de uma refeição saudável à noite, eles foram para a Alemanha. O dojo tinha dado 

permissão e alugou motos para eles. 

 “Vamos ver as capacidades das motos nas Autobahn produzidas pelos alemães”. (NT = Nota 

barafael: Autobahn são as rodovias alemãs sem limite de velocidade, famosas em diversos vídeos 

na internet - https://www.youtube.com/watch?v=6JvhtB8Jiys)  

 Motos na Autobahn! 

 “Há uma área de descanso na rodovia por aqui, correto? Comer macarrão e batatas cozidas 

parece bom”. 

 Então, eles foram para a Holanda para pilotar barcos a motor de alta velocidade e, em 

seguida, foram mergulhar no mar. Eles exploraram o fundo do mar e viram alguns peixes.  

 Posteriormente, eles atravessaram o Reino Unido para assistir jogos de futebol. Havia 

muitos viajantes e estudantes coreanos que eles ouviam de tempos e tempos. Na Praia de Croyde 

(NT = Nota barafael: https://en.wikipedia.org/wiki/Croyde - É uma aldeia na costa oeste do Reino 

Unido), no Reino Unido, um vento forte soprava a partir da tempestade. 

 “Este é um bom clima”. 

 “Este clima é uma boa coisa?” 

 Havia nuvens negras no céu e parecia que poderia chover a qualquer minuto. Era o tipo de 

clima onde você não ficaria surpreso se raios caíssem subitamente.  

 “De acordo com o mestre, eu preciso leva-lo para surfar”. (NT = Nota barafael: kkkk, eu acho 

que esse autor, como eu, curte o filme ‘Caçadores de Emoção’/’Point Breaker’, com o Patrick 

Swayze e Keanu Reeves) 

 Lee Hyun e Choe Jongbeom se trocaram e vestiram roupas para natação. Na praia havia 

um monte de pessoas assistindo as ondas. Toda vez que a tempestade atingia, as ondas 

subitamente aumentariam em tamanho. A tempestade que estava soprando, aparentemente era 

uma das mais fortes, uma daquelas que vinham uma vez a cada dez anos. Ondas grandes e altas 

estavam vindo para a praia, em conformidade com o clima.  

 “Você nunca surfou antes?” 

 “Exato”. 

 “Deve ser confortável mesmo se for a sua primeira vez. Pense nisso como dar um mergulho 

e você deve ser capaz de fazer como as outras pessoas”. 

 Havia poucas pessoas surfando. Choe Jongbeom e Lee Hyun tentaram memorizar em suas 

mentes o comportamento e as ações daqueles que estavam surfando, enquanto andavam 

cuidadosamente. Os dois asiáticos estavam andando pela praia enquanto seguravam pranchas de 

surf. 

https://www.youtube.com/watch?v=6JvhtB8Jiys
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 Geralmente as pessoas vestiriam trajes de surf para reduzir a quantidade de resistência à 

água. No entanto, eles deixaram a parte de cima de seus corpos completamente exposta. A única 

coisa que eles precisavam eram de seus troncos musculosos, os quais eles tinham desenvolvido 

seriamente. Para os britânicos, era muito atraente ver um asiático como Choe Jongbeom.  

 “Vá primeiro”.  

 Choe Jongbeom estendeu sua prancha de surf sobre o mar e tentou surfar. Todavia, as 

ondas que continuavam a quebrar fizeram ele ser incapaz de surfar. A visão de Lee Hyun seguindo 

Choe Jongbeom deu à multidão grande coragem.  

 Surfar era um dos passatempos favoritos na Coreia. Todo mundo sabia como nadar algum 

estilo básico de natação! Lee Hyun estendeu a sua prancha e começou a mover o seu corpo, braços 

e pernas furiosamente.  

 “E pensar que eu estaria fazendo isso no Reino Unido!” 

 Os ventos fortes e a chuva leve começaram a criar ondas contra o seu corpo. As ondas que 

estavam a poucos metros de altura atingiriam ele e a sua prancha, fazendo com que ele 

submergisse todas as vezes dentro do oceano de água salgada. Na verdade, era difícil se mover a 

partir da pressão da água das ondas oceânicas. Tão logo ele conseguia se segurar na prancha, 

outra onda o atingiria em seguida.  

 Isto se repetiu por doze vezes conforme as ondas de metros de altura continuaram 

brutalmente sobre ele. 

 “Droga”. 

 Lee Hyun ficou transtornado. 

 “Isto é como naquela época em que eu tomei banho no reservatório da vizinhança naquela 

noite de tempestade”. 

 Quando ele era criança, não havia muitos jogos com os quais ele poderia brincar sem gastar 

dinheiro. Ele passaria seu tempo tentando capturar sapos e lagostins de um fosso e, conforme ele 

ficava mais velho, ele tentaria encontrar melhores coisas para comer. 

 O reservatório localizado nas proximidades!  

 Ele era um lugar conhecido, pois mais ou menos de 3 a 5 pessoas se afogavam lá 

anualmente. Naquele dia chuvoso, Lee Hyun foi até o reservatório e tentou pescar com suas mãos 

nuas, então de jeito algum ele desistiria no oceano do Reino Unido. 

 “Na Coreia, mais de 100.000 pessoas estão nadando por todo o país! As águas britânicas 

não são grande coisa”. 

 Lee Hyun foi adiante e desafiou o oceano uma vez mais! Ele tentou repetidas vezes. 

 As ondas continuaram a ficar maiores, mas elas nunca levaram ele de volta para à costa.  

 “Como as ondas se atrevem a fazer isso... eu sou Choe Jongbeom!” 

 Os olhos de Choe Jongbeom incendiaram com sua força de vontade quando ele falhou. A 

princípio, ele estava tentando apreciar as ondas, mas agora ele as estava desafiando. Seu tronco 

musculoso estava molhado a partir da água e do suor oleoso. Ele usou seu poder para segurar a 

prancha de surf e saltou. Ele repetiu este ato para tentar entrar nas ondas. 

 Apesar de suas falhas, Lee Hyun descobriu o conceito: 

 ‘Então tem a ver com se equilibrar, apesar da confusão das ondas’.  

 As ondas enormes empurrariam contra a prancha e perturbariam o equilíbrio, mesmo se 

você fosse bem-sucedido. Você tinha que tentar e reverter o fluxo para permanecer sobre a 

prancha. 

 ‘Então, ao invés de tentar empurrar as ondas... poderia ser melhor navega-las?’ 

 Desta forma, ele tinha que fazer a prancha flutuar sem prejudicar o fluxo das ondas.  

 ‘Eu posso fazer isso. Pense nisso como se eu estivesse montando os Wyverns...’ 



 Os sentidos de sobrevivência de Lee Hyun.  

 Comparado com a rápida velocidade dos Wyverns no vale, as ondas eram mais normais. 

Você precisa pegar o jeito da natureza a fim de ter sucesso. Ele tinha que se adaptar e lembrou de 

seu voo sobre as costas dos Wyverns. Os combates no topo das costas dos Wyverns. 

 Lee Hyun começou a escalar o topo das ondas com sua prancha de surf e tentou se 

equilibrar. Então, ele ficou no topo das ondas, que pareciam uma muralha, com a sua prancha. 

 “Kya hahahahahahahah!” 

 Lee Hyun gargalhou alto e, em seguida, finalmente parou. 

 “Eu sou aquele que conquistou a tempestade!” 

 Lee Hyun começou a gritar bem alto e repetidamente. Ele estava completamente imerso 

nisso.  

 Choe Jongbeom era talentoso no atletismo e bem treinado, de modo que ele já havia 

surfado, mas Lee Hyun estavam surfando as ondas nas tempestades do Reino Unido! 

 Havia uma mulher britânica na praia segurando a filmadora de Lee Hyun e gravando a cena. 

Antes dele ir surfar, ele tinha lhe dado a câmera para que ela pudesse gravar. Posteriormente, em 

algum momento da noite, eles tiveram uma festa na praia com cervejas compradas em uma loja 

próxima.  

 “Os cachorros-quentes europeus são bons”. 

 “A salsicha também é deliciosa”. 

 Lee Hyun e Choe Jongbeom começaram a beber cerveja com vontade e foram dormir. 

 “Hora de ir para outra parte da Europa para esquiarmos”.  

 Os dois viajaram para os Alpes a fim de esquiar. Havia uma estância de esqui que estava 

oficialmente aberta, mas ninguém havia ido porque era um desafio imprudente! Isso porque as 

pessoas que foram, não podiam encontrar o caminho de volta para o albergue.  

 Posteriormente, eles visitaram a Red Square (NT = Nota barafael: Praça Vermelha, 

localizada em Moscou, na Rússia - https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Square). 

 “Então esta é a Red Square”. 

 “Todos os tipos de pessoas estiveram aqui”. 

 Eles tiveram um breve momento de apreciação dos locais históricos e, em seguida, pegaram 

um trem transcontinental para Moscou e, então, iriam para a China. Depois de uma breve visita à 

China, eles planejavam retornar para a Coreia de avião. 

 “Eu comprei alguns ovos... onde está o kimbap?” (NT = Nota barafael: kimbap é um prato 

coreano a base de arroz branco cozido no vapor e outros ingredientes enrolados em folhas de algas 

secas – o famoso sushi japonês, mas com ingredientes coreanos) 

 Ovos cozidos eram uma necessidade indispensável para viagens de trem. Eles entraram em 

uma cabine aberta para dormir e observaram a tundra congelada e a área circundante pela qual 

eles estavam passando. Lee Hyun olhou pela janela e ficou sem palavras. 

 Ele tinha encontrado todos os tipos de pessoas desde a África até a Ásia Central. O sol 

escaldante, a areia, o vento e as águas do Leste. A cultura europeia e os edifícios históricos eram 

maravilhosos. As esculturas e os quadros emitiam sentimentos realistas.  

 E pensar que ele apenas viveu em uma pequena cidade e que um mundo tão grande 

existia... isto foi um grande choque para Lee Hyun. 

 ‘Esta terra espaçosa’.  

 A Coreia não podia se comparar a um país como a Rússia. Os preços dos imóveis perto das 

cidades dispararam a partir do boom econômico. 

 ‘E pensar que haveria um lugar como este na Terra...!’ 
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