234 – Boudica, a rainha guerreira

No ano 60 d.C., os romanos que dominavam a Britânia tiveram uma
guerra terrível com a rainha Boudica que era Celta da tribo Iceni.
Os celtas queriam fazer o que o germano Arminius fez com o exército
romano. Lembro que Arminius derrotou o exército romano do General Varo
matando 80.000 homens, mas, depois, o general romano Germânico,
atacou a Germânia e matou milhares de pessoas, sendo que o próprio
Arminius foi assassinado pelos seus amigos.
O general romano Germânico ficou tão famoso que foi envenenado
pelo Imperador Tibério.
Tive a oportunidade de visitar, na Alemanha, o local onde os romanos
do General Varo foram derrotados. O imperador Otavio Cesar sempre dizia:
“Ah Varo, devolva-me minhas legiões”. Cesar também falava de que valem
os conselhos de velhos que não são ouvidos, pois, alertara o general Varo
que os germânicos eram muitos traiçoeiros.
O imperador romano era Nero, que ordenou ao general Suetonio,
com a famosa XIV Legião, que acabasse com Boudica que terminou se
envenenando.
Segundo consta, Boudica com seus guerreiros mataram 70.000
romanos em três cidades, mas depois foram destruídos pelos romanos, que
tinham melhores armas e eram mais organizados. Na batalha final com os
romanos, Boudica perdeu 80.000 homens e os romanos somente 400.
É interessante observar que Boudica tinha forte ligações com os
druidas, principalmente com Alriada.
Boudica era alta e de cabelos vermelhos, tinha duas filhas que tinham
sido estupradas pelos soldados romanos.
Na luta, ela estava sempre com um carro de combate com duas rodas
e um cavalo.
Os generais romanos tinham pedido a Nero que largasse a Britânia,
pois lá não tinha nada de importante. Somente no ano de 410 d.C. os
romanos abandonaram a Bretanha. Logo povos piratas invadiram a
Bretanha, que pediu ajuda às tribos germânicas dos Saxões e Anglos para
expulsar os invasores.
Quando os Anglos e os Saxões viram que a Bretanha não tinha
nenhuma força, tomaram a Bretanha para si e só a perderam em 1.066 d.C.,

com a chegada dos Normandos que habitavam a França. Daí nasceu a língua
inglesa.
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