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PREFÁCIO
Não! Definitivamente não é a biografia do Richard Burton,
marido da tal Elizabeth. Na verdade, nem ao menos sei quem é esse
cidadão. Este livro trata de uma viagem, que este rapaz, que tem seu
nome na capa, efetuou pela Estrada Real ( se bem que quando passei
por essa estrada ela já não era tão real assim, chamava-se Estrada
União e Industria) . Ele teve a insensatez de me incluir em seu livro
estúpido, simplesmente pelo fato de eu também andar por essas
terras no passado. Pena que eu não tenha condições de processá-lo
criminalmente por isto.
A bem da verdade, os fatos narrados são verídicos. De certo
modo, sim. Realmente todos os locais e personagens citados fizeram
parte de meu extenso e vigoroso currículo. Eu realmente fiz tudo o que
o delirante escritor relata, mas ele exagerou na imaginação de sua
narrativa pela estrada real.
O real desta estrada e de realidade ou de realeza?
O jovem escritor (apesar de parecer um velho de 40 anos) em
seu primeiro livro tenta dar-lhe ares de grandiosidade, mas sabemos
que não passa de uma brochura sem qualquer valor literato. Muito
diferente de meus mais de sessenta volumes publicados. Sim! Sou um
profícuo escritor, ofertando a humanidade verdadeiros tratados sobre
os mais diversos assuntos. Agradeçam-me também a tradução dos
Contos das Mil e uma noites e do didático Kamasutra.
Se este livro fosse escrito por um inglês, eu não demonstraria
grande desaprovação, mas o que me irrita neste caso, é o fato de ter
sido escrito por um brasileiro, povo que não me credita grande
importância. Tomei conhecimento que a maioria dos habitantes deste
país nem ao menos sabem quem sou. Insistem em me confundir com
um ator, marido de uma tal Elizabeth.
A narrativa é meio desconexa e confessa que em certas horas
pensei em abandonar a leitura. Mas alguma força estranha me fez
continuar até o fim. Até mesmo por que, ultimamente não tenho nada
de mais interessante para fazer. Sim! Eu ando um pouco ocioso.
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Algumas pessoas mais alucinadas verão uma temática
psicológica neste compêndio. Outras poderão até mesmo considerálo um livro de Auto-ajuda (sim, o termo já chegou por aqui). Afinal ele
conseguiu esta façanha comigo. Ele me ajudou a irritar-me a mim
mesmo. Na verdade, ele trata com desprezo religiões, pessoas e a
própria literatura. Satiriza os livros de Auto Ajuda e também a Internet.
Eu como um bom muçulmano convertido gostaria que alguém
lançasse uma espécie de Antifada contra este impostor.
Mas acredito que você, incauto leitor, deva tirar suas próprias
conclusões (Para combater o mal precisamos conhecê-lo a fundo). Ou
então ler este livro como uma espécie de referência. O autor cita
vários trechos de meus livros (Este plagiador maldito). É um bom
motivo para você procurar meus originais e descobrir um pouco sobre
minha vida de aventuras. Esse tal de Indiana Jones é figurante em
minha vida de façanhas milaborantes. Não sei se você sabe, mas eu
fui o primeiro ocidental a penetrar na cidade sagrada dos
muçulmanos, a Meca.
Bom! É melhor eu deixar vocês por conta própria e próprio risco.
Daqui em diante só deve seguir os fortes de espírito.
Em Tempo: Sim! Existe vida após a morte!

Richard Burton
(Este prefácio foi psicografado por uma vidente de Sabará. Especialistas acreditam,
devido ao tom das palavras, que não deva ser do renomado Sir Richard Burton, explorador
inglês. Outros alegam que mesmo no céu continuamos a aprender alguma coisa e podemos
mudar nosso jeito de se manifestar. Talvez seja o Richard Burton, marido da Elizabeth Taylor,
passando um trote.).
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CAPÍTULO UM

Torquay – InglaTerra 1821
Marta agarrava-se a cabeceira da cama como um
trabalhador ao seu martelo. Também eram de estivadores as
imprecações oriundas daqueles lábios finos, quase inexistentes,
emoldurados por uma palidez que destoava na brancura da camisola.
Cada nova contração assemelhava aquela Lady, de família
relativamente tradicional, a uma rameira do down side londrino.
Ninguém reconheceria aquela mulher; que requisitava,
para si, uma gotícula de sangue Bourbon; com vocábulo tão vil e
posição tão incomum para uma parturiente. Os braços cruzados sobre
a cabeça tentavam trazer para si a trave principal da pesada cabeceira
de madeira. As costas se erguiam e dançavam, ao ritmo das dores,
em um bailado quase erótico. As pernas flexionadas se equilibravam,
volta e meia, na ponta dos pés, colocando-a, ora como um iogue
perfeito, ora estatelada na cama. Os braços sofriam as pausas dos
gritos, marcados por dentes amarelados. Agora os insultos eram
lançados à negra que torcia seus tornozelos, mantendo assim, com
vigor, a exposição de suas partes pudentes. Maldizia aquela parteira
cruel. Amaldiçoava também a Índia distante, por estar lhe dando de
presente o menino Ganesh, o deus indiano com cabeça de elefante.
Nos lampejos de dor arrependia-se de tanto sonhar com a exótica
terra dos Marajás.
Mowba certamente não conhecia Ganesh, mas já vira, na
infância rápida e distante na Costa do Ouro, filhote de elefante dar
menos trabalho para nascer. Aquele crânio que aflorava peludo, como
o púbis acima dele, realmente era descomunal. Para piorar a situação;
vinha acompanhado de uma protuberância que complicava ainda mais
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o parto, mas que ao sair revelou tratar-se do cotovelo do bebê, que
cismou em nascer em defesa da cabeçorra.
Quando os olhos da criança surgiram, a fenda expeliu o
resto do corpo tal qual um projétil humano. Tamanha foi a velocidade
do alívio de Marta Baker, que Mowba, mesmo experiente no ofício de
parir filho alheio, temeu que o rebento saísse em exploração pelo
quarto.
Se iniciasse ali; naquele instante; a carreira que tanto
sucesso daria ao nato feto no futuro; ele iria ver apenas um quarto
simples em contraste com a opulência do casarão georgiano em que
se encontrava. Teria apenas poucos metros a explorar entre aquela
cama e uma penteadeira encostada no canto. Vislumbraria apenas o
verde e seus motivos florais, do papel de parede já desbotado.
Descobriria uma porta para o Mundo externo, que o levaria ao
corredor, onde seu pai, o Tenente-Coronel Joseph Netterville Burton
(posto que, Marta Baker era a senhora Burton) babava um charuto,
indiferente à chegada do primogênito.
O coronel Burton, um irlandês com cara de irlandês,
jamais sonhara com a Índia. Nem mesmo com Devonshire, condado
em que se encontrava nesse momento, e que em dias frios como
aquele, trazia à mente o fragmento italiano alojado em sua perna.
Mancava sua ferida por onde a Coroa desejasse, sem sonhar ou
formular planos, posto que, invariavelmente, esses sonhos e planos
eram desfeitos por novas mudanças. Contemplando a baía de Tor,
que se avistava da janela, relembrava as missões de uma vida. As
ondas lembraram-no de que estava, na verdade, vivendo a meio
soldo. Mesmo escoltando Reis, covardes e medonhos, para as terras
do Cruzeiro do Sul; mesmo comandando a cavalaria em carga no
continente; e mesmo se matando no marasmo de batalhões inertes e
indisciplinados de algum condado remoto; o exército achara por bem
afastá-lo. O Sr. Burton puxou uma baforada longa naquele novo vício
trazido dos trópicos. O cheiro de fumaça misturou-se ao de algum
outro proveniente do quarto. O som de seus pensamentos
emaranhou-se ao de um choro forte e desprovido de nota. Já não
mais se preocupava.
O nauseante misto de odores que impregnava o ar trouxe
todos de volta de seus pensamentos. A Sra. Burton, porém, que suava
sobre caro perfume, anestesiada agora pelo alívio, sonhava ser
Parvati a discutir com seu marido Vishnu, por ter este arrancado a
cabeça de seu filho curioso, obrigando-a a buscar entre a fauna
oriental uma substituta à altura. Curiosidade! Será que o prêmio para
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tal crime é ter a cabeça arrancada e reposta em seguida? Reposta...
Resposta. A Sra. Burton estava delirando sobre qual a mensagem
deveria ser extraída, daquela lenda sobre a criação do deus indiano,
quando o choro de seu filho trouxe-a de volta ao leito.
O jovem ser não poderia estar tendo pensamentos felizes,
posto que chorava a plenos pulmões, como se: além de descomunal
cefálio, fosse também dotado de trombas ruidosas. O líquido, que
durante tanto tempo lhe dera conforto, secava agora em contato com
o suor fétido e ardido daquela figura negra que lhe amparava. Suas
mãos, agilmente, começaram a explorar o decote da veste surrada de
seu cárcere.
Instintivamente Mowba cedeu os seios flácidos ao glutão,
que sorveu e agarrou aquela nova descoberta; quantas em apenas um
instante. Instantaneamente o seio lactou e aquela mulher teve um
prazer negado por tantas vezes. No mesmo momento em que os
dutos da Sra. Burton secavam, levando junto os seus escassos
encantos.
Mowba comprimia o pequenino desproporcional de
encontro ao seu corpo, como se pudesse introduzi-lo em seu ser e
tirá-lo de lá novamente. O frescor dos trópicos soprou, corando-lhe a
face, purificando seu suor e enrijecendo-lhe os seios. Encontrava-se
agora na beira do cais da cidade do Rio de Janeiro e no seu colo
estava o único rebento que os abusos, sofridos na escravidão, não
ceifaram, mas a viagem àquela ilha nebulosa faria o mister de levar. A
alforria e a segurança de trabalhar para pessoas justas e caridosas na
Inglaterra custaram a saúde e a morte prematura de seu pequeno
Lusa. Sepultado n’água, em algum lugar entre a costa brasileira e
aquela ilha chuvosa. Era sua esperança secreta que o corpo de Lusa
nadasse até a África, e encontrasse o lar Nagô dos antepassados,
apesar dela desconhecer a estrutura geográfica do Mundo e saber
que mortos não nadam.
Um olhar cúmplice do bebê em seus braços,
acompanhado de um leve arranhar de dedos, tiraram Mowba das
lembranças tristes. Ela analisou aquela cabeça, maior que seus seios,
e mesmo assim viu beleza naquela criança. Viu mais. Viu um brilho no
olhar curioso do garoto, um olhar de uma fera enjaulada, com um
desejo que aflorava da sua pele alva e lisa. Mowba não conteve um
grito alegre entre os dentes apodrecidos, que inundou de português o
recinto:
- Esse é filho de Oxossi.
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Aquelas palavras exóticas, a qualquer ouvido anglo-saxão,
não preocuparam a Sra. Burton que tinha plena convicção: uma
criatura, que lhe auxiliara a ficar livre, daquela outra criatura, seria
incapaz de desejar qualquer mal ao seu filho. Quando a negra, que
serviu no Brasil, na corte do rei fujão português, começou a entoar
uma cantiga em língua desconhecida, a Sra. Burton entregou-se a
Morfeu com a certeza de ouvir uma prece.
Mowba cantava uma cantiga de ninar que aprendera nas
terras embrionárias do distante Brasil. Ela pouco sabia dos seus pais
ou avôs. Nem ao menos sabia se tinha direito a esse privilégio branco,
mas essa era a única herança dos tempos, em que ainda formosa,
dividiu a mesma senzala com anciões, em uma terra, que mesmo não
sabendo a certa localização, lembrava com admiração. Cantava a
ladainha aprendida ao redor do fogo, que narrava a estória de um Rei
Negro que viveu nas terras altas das Minas dos Cataguases. Um Rei
incomum em uma pátria que coroava os pardos com açoite e morte.
Abusando da sua recém descoberta audição, o jovem
Burton sugava o banquete africano enquanto gravava no
subconsciente a doce melodia. Ainda havia espaço, na sua incrível
capacidade de memorização, de lembrar-se dos sonhos uterinos
compartilhados com a mãe. Via Ganesh flagrando o coito entre
Pavarti e Vishnu, visão que lhe rendera o prêmio elefântico. Imagens
herdadas do ventre materno, mas musicadas por uma cantiga em
língua estranha que destacava o refrão que falava nas “minas de
Chico Rei”. O jovenzinho já podia quase repetir a canção, tamanha era
sua capacidade nata de reproduzir sons e sotaques. A composição
também tinha um meloso “nananene” que nada significava para o
recém nascido, mas que a contra gosto fazia pesar suas pálpebras.
No sonho, que agora chegava, deixava de ser um projeto, que era, e
via-se explorando florestas, desertos, cavernas e rios. Confrontava-se
agora, com o próprio deus menino Ganesh, não para destruí-lo, mas
para entendê-lo; para confortá-lo; pois era a divindade indiana da
sabedoria, e que distribuía o conhecimento aos homens. E ele já se
sentia homem feito, pronto a receber as dádivas da curiosidade: a
descoberta.
Nove meses preso em um limitado mundo custou-lhe a
paciência. Tinha pressa. Vencido aquele primeiro desafio de sair de
uma caverna escura e úmida, tinha pressa de nascer. Tinha pressa de
crescer, de ver, perguntar e descobrir. Nascia ali o explorador
determinado de quatro continentes; antropólogo; naturalista; folclorista
Ou Estórias reais na estrada imaginária
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e caçador de aventuras, que mais tarde seria intitulado: Sir Richard
Francis Burton.

CAPÍTULO DOIS

Meca – arábIa SaudITa 1231
O Sol tentava colaborar na destruição de seu disfarce. Já
completava a décima quarta volta ao redor da construção e ainda não
havia conseguido aproximar-se da Caaba. Seu temor crescia, pois o
esforço físico, o sol escaldante e a aglomeração de peregrinos
estavam aumentado a sudorese que poria em risco o falso tom ocre
de seu rosto.
Era o ano de 1231 da hégira do profeta, mas era também
o ano da graça de 1853 do nosso senhor Jesus Cristo. Mas naquele
momento ele seguia o calendário islâmico, tamanha era a perfeição
com que vivia seu personagem. Desde que deixara o Egito
embrenhado entre os Hajjs muçulmanos, quase não se recordava de
sua verdadeira identidade. Apesar dos dias cavalgados, embrulhado
tal qual um dervixe, ainda não havia se acostumado ao seu Ihram,
que lhe comprimia sobremaneira os combalidos rins. A veste
obrigatória do peregrino estava longe de ser desconfortável, pois nada
mais era que duas peças de tecido branco, uma enrolada no
abdômen, outra colocada sobre os ombros. Mas no afã de ser
convincente apertara em demasia o tecido cru de encontro ao corpo.
Na verdade sentia-se um pouco constrangido quando, vagamente,
lembrava-se ser filho de John Bull, e que a ausência de um
fardamento clássico fazia subir um ar frio pelo baixo ventre.
Quando algum vizinho de rota circular lançava qualquer
olhar mais apurado para sua figura, entoava imediatamente um
sonoro:
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- Allah Akbar!
Professava que Deus era grande com energia redobrada,
confiante em sua capacidade de imitar sotaques e falar idiomas como
se nativo fosse. Assim tinha sido nas viagens juvenis pela França e
Itália e assim era como oficial no rincão indiano, onde por diversas
vezes usou seu dom em proveito próprio e do exército britânico da
Companhia das Índias Orientais.
Enquanto sua mente, por debaixo do turbante, viajava
pelas lembranças, duas voltas a mais já o faziam ler nitidamente os
bordados dourados da colcha negra, a Kiswa, que cobria o cubo
milenar: "La ilaha Allah; Muhammad rasul Allah”. “Não há nenhum
deus além de Alá, e Maomé é seu profeta” pensou em inglês no
Shahâda, confissão de fé do povo do Islã. Mais uma volta e já poderia
alisar a mão na fria construção de blocos pardos e irregulares. Ficou
assim por mais algumas voltas: decorando a arquitetura da Caaba.
Com aproximadamente dez por doze metros de lateral e
quinze de altura, ela aloja-se quase no centro do pátio da Mesquita AlHaran. A construção está posicionada de tal forma que seus cantos
fiquem direcionados, exatamente, para os pontos cardeais da bússola.
Seu interior permanece vazio, com exceção de algumas luminárias a
óleo, de prata e ouro, penduradas no teto. No lado de fora, na direção
Nordeste, existe a única porta, elevada dois metros em relação ao
solo, e no ângulo oriental, incrustada na parede a pouco mais de um
metro do solo, encontra-se a pedra sagrada, Al-Hajar-al-Aswad, ou
simplesmente, Hadjera.
Conta-se que, quando Abraão vagava pelos desertos do
Hedjaz, apedrejando demônios, Deus achou por bem presenteá-lo por
tamanha determinação em combater o mal. Fez descer dos céus seu
arcanjo favorito, Gibrael, trazendo uma rocha ovalada branca e de
brilho radiante e reconfortante. Abraão, que não era egoísta, resolveu
colocar o presente a disposição de todo povo de Deus, escolhendo
para isso, o local onde tempos antes havia abandonado sua amante
Agar e seu filho Ismael. A idéia original de Abraão (apesar de não ser
própria) ao deixar sua prole e segunda esposa em um deserto árido,
certamente era a de exterminá-los. Mas o que sua esposa Sara
(mentor do crime) não sabia, era que Gibrael, seguindo ordens
superiores, intercederia a favor dos abandonados, que já quase
desfalecidos pela sede, viram brotar uma fonte a partir do solo tocado
pelo calcanhar de Ismael.
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Esta fonte era o poço de Zem-Zem, que há poucos
minutos atrás tinha saciado a sede dos dervixes, que agora
praticavam o Tawaf: parte da peregrinação à Meca que se consiste
em dar sete voltas ao redor da Caaba e beijar a pedra sagrada sete
vezes. Fazendo isso o peregrino eleva-se aos céus, pois acredita
haver beijado a face de Deus e a si mesmo.
Sete vezes sete eram as voltas que nosso falso devoto já
havia efetuado. Temia chamar atenção de algum Mullah mais atento,
que certamente reprovaria tanta demora em se cumprir uma das fases
do Hajj. Agora já podia ver, a cada giro, os detalhes da pedra recebida
por Abraão, que já não era mais branca, e muito menos irradiava luz.
Emoldurada por um anel de prata era agora negra, como nenhuma
outra coisa neste mundo. Todos os toques e ósculos recebidos nos
seguidos séculos de adoração fervorosa tiraram o brilho da rocha
divina. Acreditava-se que: de cada em cada, confissão arrependida
dos fieis, ela absorvia os pecados do homem, maculando assim sua
pureza divina.
Caminhando agora colado às paredes da Caaba, só era
interrompido por um ou outro peregrino grudado ao Kisha em
adoração mais fervorosa. Mesmo sendo, ainda, um infiel, sentia-se
irritado com aquelas paradas obstaculosas e inoportunas. Mas seria
exatamente com uma parada prolongada junto à pedra que iria
alcançar seu intento, que acabara de reformular. Até então, bastava
estar ali, naquele local, circulando a pedra sagrada, disfarçado de
mulçumano em plena Meca de Maomé. Ele, o primeiro ocidental a ver
e sentir o mundo proibido do Islã, para glória e inveja de seus
compatriotas ingleses. Mas agora, talvez embevecido por tantos giros
e sussurros, uma idéia nova, e, portanto, desplanejadamente
perigosa, mudara sua meta. Não que sua palavra de oficial não
bastasse, mas era imperativo levar um souvenir para provar sua
façanha.
Enquanto sua “mão pura” tentava não se despregar da
parede, em um deslizar de dedos, ora sobre as pedras, ora sobre o
brocado negro, a outra apertava, por debaixo do Ihram, o cabo da
adaga. A presença daquele objeto no pátio do Al-Haran, por si só, já
seria passível de punição. O peregrino deveria entrar no recinto
apenas trajando os lençóis cruzados, sem nenhum ornamento, pois
ali, aos olhos de Allah, todos são iguais. Se o ornamento se constitui
uma arma, o sacrilégio é maior, pois no Haran não se pode imolar
nenhum ser vivo.
Ou Estórias reais na estrada imaginária
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Formulando o ataque final, não pôde deixar de relembrar,
rapidamente, toda história daquele lugar. Ali, Abraão abandonara sua
amante Agar, a pedido de sua esposa Sara, para que ela morresse
junto com seu filho “bastardo” Ismael. Mas o arcanjo contrariou o
desejo do patriarca da humanidade. O poço Zem-Zem floresceu e com
ele um entreposto entre as rotas para o Oriente, que deu lugar a uma
cidade. Após Abraão, uma tribo denominada Koraichitas dominou o
culto, altamente lucrativo, no pátio da Caaba, que chegou a abrigar
365 estatuetas de veneração, entre elas a de Moises, Vênus, Cristo,
Virgem Maria e também de vários animais, tamanho era o afluxo de
beduínos e a diversidade de crenças na região. A Caaba era
reverenciada, mas como um templo pagão. A principal divindade local
era Hubal além das outras centenas de deuses menores,
abandonando por completo o deus único de Abraão. Meca
transformou-se em uma grande cidade de passagem com problemas e
escândalos sexuais típicos de um grande aglomerado de pessoas. O
comércio de mulheres e o sexo eram livres, assim como desregrado
era o jogo e os demais vícios. O chefe da tribo alimentava os
desesperados perdedores, que chegavam a perder a própria liberdade
nessa Vegas antiga. No ano 570, ano do elefante, Muhammad Ibn
Abdulla, o Maomé, nasceu nesse cenário e anos depois orientado
pelo próprio arcanjo Gabriel (sempre ele) lançou as bases da religião
islâmica. Quando conquistou definitivamente a cidade para sua fé,
destruiu todas as imagens da Caaba, mas manteve o culto à pedra
sagrada. Alguns anos após a morte do Profeta começaram
divergências dinásticas entre os Xiat Ali, seguidores de Ali, neto do
profeta, e os muçulmanos ortodoxos, os sunitas, que aceitavam como
líder, os califas sucessores de Maomé.
Para nosso falso peregrino aquela pedra, agora incrustada
na parede, era apenas um meteorito caído, possivelmente, composto
de minerais rochosos e partículas de ferro. Nenhuma ou pouca
emoção causava a ele, a sorte de Abraão, seus filhos e seguidores.
Em toda aquela história rememorada, a única parte que merecia
destaque era o litígio entre xiitas e sunitas, que no ano de 683 d.C., ou
seja, no ano 61 da era islâmica, travaram uma batalha que resultou no
ataque a Caaba, fato que criou uma pequena fissura na pedra
sagrada.
Naquele instante a pedra passou diante seus olhos, e era
como se ela realmente se movesse, enquanto todos permaneciam
estáticos. O único inglês de turbante, ali presente, lançou-se sobre a
pedra não sem antes cometer alguns sacrilégios à religião, entre eles,
Ou Estórias reais na estrada imaginária
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o de andar no sentido contrário ao fluxo que o arrastava. Sorte sua
que nenhum Mullah o repreendeu, o que, junto com seu rosto
desbotante, resultaria em mortal castigo. Na rota de encontro à pedra,
literalmente passou por cima de um velho, chamando a atenção da
horda para si. Quando pousou a mão sobre a rocha negra sentiu um
alívio, não pela transferência de pecados, mas pela sensação de
pioneirismo incrustada naquele gesto. Encostou a testa frondosa no
meteorito e simulou uma prece sentida, enquanto o grupo, que irritara
a pouco, afastava-se como uma maré. Tinha de ser rápido, pois não
queria estar ali quando aquela onda hostil retornasse. Evitou encostar
os lábios na rocha, que brilhava de saliva alheia. Aquela região era
epidêmica de cólera e peste. Encostando todo o corpo na parede,
correu a adaga oculta até a altura do pescoço, e com a velocidade de
um prestidigitador, atacou a rocha bem na altura da fenda provocada
por Abd Al-Malik no ataque de 61 D.M. (Depois de Maomé). O golpe
certeiro esgotou toda a força que lhe restava. Do ricochete da lâmina
na pedra surgiu um pequeno fragmento de rocha, que caiu ao solo.
Por milagre nenhuma das centenas de almas devotas, ao seu redor,
percebeu a tamanha blasfêmia praticada. O falso peregrino lançou-se
ao solo de encontro ao pedregulho, que agora, além de preto,
revelava uma face reluzente. Os passantes desviavam como podiam
daquele corpo ao chão, pois não era comum praticar o Salât, oração,
no meio do Tawaf, a não ser quando não era dia de Hajj.
As mãos cegas tateavam entre a floresta de pés e
sandálias. Não foram poucos os pisões sobre os dedos, em vários
diapasões de força, como se todos os calcanhares do mundo
quisessem impedir aquele sacrilégio. Prostrado, mas em profanação,
alcançou a pedra. No momento em que encerrou a pedra em sua mão
direita, uma pressão foi exercida em seu ombro esquerdo. A pressão
lhe ergueu do solo. Ao ressurgir do meio da multidão, o velho que
havia derrubado na volta anterior o aguardava com um:
- Allah Akbar!
Richard Burton viu-se refletido no olhar daquele homem e
percebeu que seu disfarce não o convencia. Com o pó cosmético
barato a escorrer pelo rosto, já podia ouvir os gritos de “cão infiel” e
todas as adagas dilacerando seu disfarce. O velho pressionou ainda
mais a mão sobre o ombro do inglês e de dentro de sua barba repetiu:
- Deus é Grande - e empurrando sua presa de encontro
ao mar humano completou –... E assim está escrito... Segue o
caminho.
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Burton moveu-se em diagonal, fazendo o menor curso
possível entre a Caaba e a borda do pátio, não sem antes lançar um
último olhar ao velho peregrino, que comprimia os olhos úmidos, como
se nunca mais fosse abri-los, enquanto repetia uma prece, como se a
recriminar seu ato infame de ajudar um infiel.
Protegido pelos arcos que circundam o pátio da mesquita,
Burton juntou-se à leva de caminhantes que faziam o Say, ato de
percorrer sete vezes os antigos locais de culto, do pórtico de Al-Safâ
ao de Al-Marwah. Caminhou apressado para fora da Mesquita
deixando para trás os setes minaretes, donde sete Mullahs ignoravam
que a pedra sagrada fora profanada.
”Posso dizer com toda a verdade que de todos os crentes
que em pranto vêm agarrar-se a cortina ou que apóiam os seus
corações que palpitam de encontro à pedra, nenhum terá alguma vez
sentido por um momento sequer maior emoção do que a do Hajj do
longínquo norte.” Redigindo mentalmente um texto para seu diário,
aquele jovem de 32 anos, em pleno vigor físico, moldado no exército
da Companhia das Índias, e a serviço do velho John Bull, ultrapassou
as cercanias da cidade sagrada. Em passos largos e ritmados já via
ao longe o Monte Arafat, onde milhares de vultos brancos
persignavam-se em um devotado Wukûf, eretos como rochas puras,
diante de Allah, durante toda uma tarde de veneração. Mais adiante
alguns praticavam o Rami, atirando dezenas de pedras em um pilar
que representava o diabo. Se descoberto em ato tão impuro, aquele
infiel facilmente substituiria o pilar, tornando-se um novo alvo para o
Rami.
Burton caminhou sempre, como se fosse capaz de
alcançar o Mar Vermelho a pé. Somente depois de sentir, que já
estava seguramente longe da Meca, e de qualquer outro ser humano,
teve a coragem de olhar para sua prenda. Ao abrir lentamente a mão,
pôde ver sete centímetros de rocha desbotada, agora em tom
acinzentado, quase branco.
Percebeu então, que sua palma estava manchada de
negro.
------------------------
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O sol já vencera o primeiro “round”, tornando o disfarce
uma mera lembrança. A boca ressequida rachava sob a inclemência
do astro real. As pernas seguiam, fixando-se em ângulos mais
demorados e menos obtusos. A mão da pedra quase roçava o solo,
assemelhando aquele “peregrino” a um orangotango de cabeça
privilegiada.
Perdido. Talvez não só pelo caminho, mas em eterna
perdição.
“Segue o caminho!”. Ecoavam as palavras do velho Sufi.
“Qual caminho?”, tentava responder outro eco dentro da mente de
Burton.
Aquele caminho, no qual se perdia agora, poderia ser o
mesmo que trilhou Caim em fuga; ou mesmo o filho diletante de Noé,
a caminho para povoar o continente negro. Poderia ainda ser o
caminho do Êxodo de Moises, e a mente de Burton brincava com a
idéia de transpor o Mar Vermelho com um simples gesto. Mas a pedra
retornava-o racional e o caminhante concordava que aquele caminho
no máximo seria uma rota de retorno de um Marco Pólo qualquer.
Com tantas opções: realmente estava perdido.
Ao fugir da Meca perdera não só o caminho linear e
próximo, para o Oeste, até Jidá, onde embarcaria para o Egito.
Perdera também o senso, o juízo e toda forma coerente de raciocínio.
Uma força sobre-humana o fazia caminhar sempre para o norte.
Embrenhava-se nas montanhas e desertos do Hijaz. Já
se via apedrejando demônios e as miragens traziam anjos ao seu
encontro. Mas eram serafins sarcásticos que lançavam minúsculas
pedras no rosto daquele demônio transfigurado em gente. A
tempestade de areia vencia as forças de Burton, que agora cedia
lentamente o joelho ao solo, dando em seguida, com maior ímpeto e
força, a face avermelhada.
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A areia começava a encobrir o corpo do “hajj ocidental”,
mas para a cabeça seria necessário maior vigor da tempestade.
Burton não conseguia recordar sua fé anglicana e abandonara por
completo a crença no profeta Moises. Seus olhos semi-cerrados
vislumbravam ao longe uma grande montanha, mas não se tratava do
Monte Sinai bíblico, mas sim, a montanha de um outro velho. A
montanha aproximava-se com prodigiosa velocidade e o pequeno
deserto ao seu redor transformava-se em um vale de palácios
majestosos e pomares fecundos. Três rios caudalosos desciam do alto
monte, em canais retos e paralelos. O primeiro era límpido e
translúcido como a mais pura das águas. O outro sanguinolento como
o mais perfeito vinho. O último corria lento, amarelo e viscoso como
mel. Burton agora era cercado por uma legião de beldades que
tocavam instrumentos variados, dançavam e cantavam em um
exclusivo espetáculo.
O inglês aguardava a intromissão do velho Hassan-i,
mestre dos hashishin, que retornaria do túmulo para entregar-lhe a
conta daquele faustoso banquete. Hassan-i Sabbah fundara no
século XI a seita secreta dos Assassinos, que viviam uma vida de
prazeres comparáveis ao paraíso islâmico, mas em troca eram
obrigados a matar quando convocados. Burton ponderava sobre a
oferta. As montanhas, os manás, as damas, e também o sol eram
eclipsados por um vulto negro que trouxe a Burton a lembrança da
pedra em suas mãos. Ou seria a pedra que trazia a lembrança
daquele vulto negro? Comprimiu o pedregulho entre os dedos e tentou
esconder o rosto na areia escaldante. Sentiu a elevação de sua
cabeça e mesmo com os olhos fechados pode ver o clarão do sol a
queimar suas pupilas. Uma mão amparava seu pescoço, no exato
instante em que um frio metal tocou seus lábios ressecados. A
inundação, a principio, causou uma dor lacerante no céu da boca
seco. A dor deu lugar a um alivio revigorante, mas não conseguiu
distinguir o sabor do líquido.
Burton começou a crer que poderia ser um vinho drogado
com haxixe e que Hassan-i Sabbah estaria oferecendo-lhe aquela
dádiva para levá-lo aos jardins das delicias, onde o menor capricho
humano seria satisfeito. O sono chegava e Burton cedia àquela seita
secreta seus melhores agradecimentos. Conformava-se em matar em
nome daquele mestre salvador, possivelmente agora representado por
um descendente direto, ou talvez, pela “tribo perdida dos cruzados”. A
Tribo formada por descendentes de desertores templários que teriam
adotado as práticas islâmicas e cultuavam os preceitos de Hassan em
pleno século XIX.
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Burton sentia que seu corpo movia-se apesar de imóvel.
Ouvia vozes e quando o sol permitia abrir rapidamente as pálpebras,
admirava uma cabeça animalesca que o ameaçava devorar, tal qual
uma esfinge faminta.
“Decifra-me ou devoro-te”. A mente de Burton tentava
revelar aquele enigma, apesar de perdida em divagações. Acreditava
que o haxixe estivesse a turvar seus pensamentos lógicos.
Nova espiadela e via agora uma seqüência de montes
alinhados em fila indiana. O alinhamento movia-se serpenteando a
areia reluzente. Burton entregou-se definitivo ao sono.
A caravana de Mirza Muhamed Ali seguia com sua
enfileirada tropa de camelos, ou melhor, dromedários, com suas
corcovas únicas. O comerciante muçulmano considerou um milagre de
Alá encontrar com vida aquele “peregrino” perdido. Após ministrar-lhe
o precioso elixir daquela região: a água; aplicou emplastros nas
queimaduras que assolavam a pele, outrora pálida, daquele homem
do norte. Com muito sacrifício Mirza conseguiu extrair uma pedra
branca incrustada na mão negra do “hajj”. Improvisou um pequeno
colar para o pingente e condecorou aquele moribundo estranho.
Burton, mesmo dormindo um sono profundo, pareceu esboçar um
sorriso agradecido ao sentir o retorno do contato de sua prenda.
Liderando o séqüito, Mirza agora conjeturava se aquele
infiel merecia a água dos próximos sete dias de viagem até o Cairo.
Após curta oração solucionou a equação, extraindo uma raiz única,
como a corcova de sua montaria. “Ala escreveu isso para mim. Devo
salvar o infiel e convertê-lo, apresentando-lhe a verdade do Corão.
Assim está escrito”.
A comitiva seguia rumo ao Cairo. Cada membro perdido
em suas particularidades e anseios, enquanto Burton flutuava,
riscando o caminho, em sua maca improvisada, atrelado à traseira de
um dromedário. Sua mente já previa os próximos dias de recuperação
e zelosa conversão aos ensinamentos de seu novo mentor.
Burton voltará à Inglaterra com um pedaço da pedra e
outro da fé de Maomé.
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CAPÍTULO TRÊS

Sabará – braSIl 2003
Richard Francis Burton era o que podemos chamar,
tranqüilamente, de o aventureiro em pessoa. Espírito nômade,
moldado nas constantes viagens de seus pais, mas sem perder a
fleuma e erudição, comum aos ingleses do século XIX. Apesar de
podermos identificá-lo como inglês, pelos modos afetados; em certas
horas não podemos vinculá-lo à ilha da Bretanha, em relação a suas
excentricidades. Avesso a convenções e extremamente insociável, ele
tinha um caráter questionador e inquieto, e seu senso moral, apesar
de puritano para nossa época, era extremamente chocante para seus
contemporâneos, principalmente, compatriotas. Estudioso autodidata,
de diversas especialidades, era membro, dos mais profícuos, da Real
Sociedade Geográfica. Com dezenas de publicações editadas, seu
ecletismo ia de meros tratados comportamentais a manuais de
falcoaria, armaria e sexo...
Ah! Desculpem-me a minha falta de educação em não me
apresentar. Meu nome é Francisco. Pretendo, pretensamente, eu sei,
compor a biografia desse personagem de carne e osso que lá pelos
idos de 1867 esteve aqui em minha cidade natal, e nem por isso goza
da lembrança de meus conterrâneos. Cursei história na Universidade
e pretendo resgatar a importância que Sir Burton merece, juntamente
com tantos outros exploradores que pulularam pelas Minas Gerais.
Desculpe-me, novamente, a forma meio que desconexa com que
apresento essa obra e da maneira em que nela me apresento.
Aproveito esse pequeno capítulo para, além de traçar uma pequena
sinopse, relatar a biografia desse autor que vos fala; ou melhor, vos
escreve.
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Como disse anteriormente, meu nome é Francisco e como
todo nome merece um sobrenome, nem que seja para distinção,
apresento-me por inteiro. Viana. Francisco Viana. Uma família
tradicional. Nome de rua no centro, não em um subúrbio qualquer. No
século XVIII um antepassado meu, Manuel Nunes Viana, administrou
essa cidade com determinação, e coincidência do destino, um outro
Viana, Manuel Pereira de Melo Viana, foi responsável por equipar o
Capitão Burton, com boa embarcação, em sua expedição Rio das
Velhas abaixo. Caberá agora, a um outro Viana, recolocar o intrépido
inglês nos arautos da glória póstuma.
Privo todos da história gloriosa dos Viana, pois não é
essa a intenção desse compêndio e muitas laudas seriam necessárias
para apenas resumi-la. Mas sobre minha pessoa posso tecer uma
biografia abrangente, que tenho certeza, interessará o leitor. Francisco
Viana, nascido em Sabará, portanto mineiro, geograficamente e no
contexto pleno da palavra. Não muito velho, mas já não mais jovem.
Funcionário público e amante das letras. Como Burton, amante de
Camões, mas também de Drumonnd, que privou nosso personagem
principal de sua poesia, posto que nasceu no século seguinte. Sir
Burton certamente iria se encantar com nosso poeta maior: “No meio
do caminho havia uma pedra, havia uma...” Ah! Vocês já conhecem. É
Claro!
Os livros são minha vida. Responsável pelo acervo da
biblioteca pública municipal, passo meus dias entre Cervantes, Dante,
Guimarães, Assis e tantos outros expoentes da literatura mundial.
Atualmente afastado do serviço, por força maior, decidi me lançar no
universo que tanto conheço como espectador, e ser também autor de
uma estória. Como descrevia no primeiro parágrafo, deste capítulo,
escolhi Sir Richard Francis Burton não só pelas suas qualidades
admiráveis, mas também por ser um personagem real. Não bastasse
o fato de ele ser meu quase homônimo, pois Francis nada mais é do
que Francisco em inglês.
Erudito e poliglota, Francis falava fluentemente mais de
20 idiomas, entre eles o Tupi e o português, que tagarelava com tanta
desenvoltura que chegou a ganhar do nosso imperador, Pedro II, o
elogio de ser mais fluente na língua de Camões que toda a
“brasileirada nata”. Tinha também a capacidade de absorver sotaques
e trejeitos que lhe permitiam se passar por nativo em qualquer lugar.
Fisicamente não lembrava um inglês típico, mas com a fatiota certa
poderia ter qualquer nacionalidade. Escreveu mais de 50 livros e seu
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estilo era como o meu, um pouco desconexo e detalhista. Também
compartilhamos a tendência a neologismos e arcadismos. Viajou por
todos os continentes, com exceção da Oceania, e chegou a visitar até
a remota Islândia, em uma época que a Islândia era mais longínqua
que atualmente (como se isso fosse possível). Depois de uma
brilhante carreira militar, onde chegou à patente de Capitão, ingressou
no corpo diplomático da rainha Vitória, sendo cônsul em diversos
países, inclusive no Brasil.
É melhor parar por aqui com essa sinopse que já vai por
demais extensa. Todas as informações sobre Sir Francis serão dadas
no decorrer do livro. Como esse deve ser nosso último contato,
aproveito a oportunidade para desejar uma boa leitura a todos e que
esse livro possa servir de inspiração e entretenimento.
Desculpo-me antecipadamente por qualquer falha de
informação, anacronismo ou pecado literário. As informações sobre o
personagem principal, eu posso garantir, são verídicas e podem ser
encontradas em sua escassa biografia. Esclareço apenas que os fatos
foram romanceados, restando ao leitor decidir se bem ou não. Toda
pesquisa pertinente ao período foi efetuada e, portanto acredito que
nenhuma informação histórica relevante será omitida, ou prestada
erroneamente. Com relação ao estilo literário, ou qualquer falha no
mesmo, posso garantir que compartilho da boa fé de Sir R.F. Burton e
não tenho pretensões acadêmicas. Erros na língua pátria serão
creditados ao revisor. Peço ainda a compreensão dos leitores mais
exigentes, pois apesar de grande cultura literária, não disponho de
conhecimento prático, pois jamais abandonei o raio de 50 quilômetros
da minha cidade natal, considerando um grande tormento empreender
grandes viagens. Eu tenho consciência de que é essa limitação
territorial, que me impede de galgar novos postos no setor público.
Deixo para os grandes exploradores a missão de trilhar o mundo, mas
contento-me com meus livros e sonhos.
Termino esse pequeno prefácio engendrado, que
poderíamos chamar de mefácio, com sinceros votos de boa leitura.
Francisco Viana, Seu Criado
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CAPÍTULO QUARTO

cocho d’água – braSIl 1867
Isabel tentava se entregar ao sono, mas o ressonar da
cadelinha Negra não permitia. Aquela minúscula espécie de Mastim
Napolitano, naquela região denominada Cão-de-fila, simulava um
sono cheio de ganidos e rangidos. Com certeza sentia a falta do resto
da ninhada, deixada para trás na cidade de São João Del Rey. Isabel
considerava uma temeridade aquele presente recebido de Mr. Lee, um
inglês que se casara com uma nativa são-joanense, fincando raiz na
cidade mineira há mais de 30 anos. A cadela era malhada no dorso,
apesar de preta como um carvão; e de pouca, ou nenhuma serventia,
era para a excursão. Aquela cabeça desproporcional ao resto do
corpo dava-lhe um aspecto grotesco. Talvez seja exatamente por este
motivo, que seu marido tanto se afeiçoara à pequena criatura.
Isabel espantou o ciúme com um menear de cabeça, e
lançou o pensamento para a parede branca de adobe. De todos os
pousos, até então, com certeza aquele era o mais sofrível. Estavam
alojados em um casebre amplo, porém abafado e sujo. O telhado, de
toras finas, segurava telhas toscas que desafiavam a proporção e a
gravidade, em um traçado ondulado e torto. Isabel não era o que
podemos julgar uma pessoa esnobe e exigente, mas não deixaria
jamais de ser sobrinha do duque de Norfolk, portanto, uma nobre por
parentesco. Já se passavam dezesseis dias, desde a partida do Rio
de Janeiro e toda espécie de dormitório já lhe fora imposta até então.
Seu Marido, prolixo como sempre, descrevia e avaliava cada um,
dando-lhes nota e comentário. Pousos, ranchos, vendas, estalagens e
hotéis; mas desta vez estavam hospedados na “melhor” casa, entre as

Ou Estórias reais na estrada imaginária

20

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

dezesseis existentes, daquele pequeno vilarejo. Pela primeira vez
todos dormiam juntos no mesmo cômodo, inclusive alguns dos
moradores fixos. Ela, o marido, a cadelinha Negra, o criado Chico,
dois filhos e um bisneto do anfitrião; que dormia com a esposa e mais
dois no cômodo anexo. Nem ao menos fora possível instalar-se em
redes. Isolavam-se do piso de terra batida em colchões de palha. O
arraial, ou melhor, a vargem (pois segundo seu marido arraial é
denominação de posto fortificado) ficava em uma grota e todos os 69
habitantes, descendentes do anfitrião, dividiam-se nas casas
existentes.
A noite estava fria e úmida, e a falta de estrelas talvez
prenunciasse chuva. Isabel cochila. Tudo estava perfeito: desde os
arranjos até o vestido; da música ao fraque do noivo; até mesmo o
descontentamento de sua mãe era imperceptível. Era primavera de
61. Isabel entra na capela católica e no altar está seu noivo... Isabel
agora flexionada diante do altar. O padre fala, mas de sua boca não
sai voz humana, apenas um ganido lamurioso e irritante. Isabel olha
para trás e vê a igreja ser invadida por outra noiva. Agora são várias.
A enxurrada de nubentes não tem fim. O Padre começa a ganir mais
alto. Isabel acorda. Negra ressona.
Isabel relembra como foi difícil se unir àquele homem,
sentado agora a média distância, e que escrevia sob a luz de
lamparina. A grande diferença de idades não era o único empecilho,
nem mesmo a religiosa. O caráter, aventureiro e cigano, é que tornara
a oposição materna tão feroz. Mas em Isabel era o que mais a atraía:
as aventuras, as viagens e as estórias. Porém, o homem que lhe
atraíra, havia lhe traído. Já havia vivido todas as aventuras, e depois
de casado não demonstrou o mesmo nomadismo. Olhando agora,
atentamente, para seu parceiro, não conseguiu vislumbrar o
descobridor do Tanganica, nem ao menos a sombra do dervixe que
invadiu a Meca. Ele era agora o retrato da ruína. Sofria com as febres
africanas herdadas e costumava acordar a noite, engasgado na
própria saliva. Sua mente, apesar de ainda brilhante, não tinha o
mesmo frescor de anos atrás. O físico perdera o porte quando
abandonou a vida militar no ano do matrimônio, assumindo uma vida
diplomática. As viagens eram muitas, mas enfadonhas, longe das
aventuras sonhadas pela Sra. Burton. Essa era a primeira vez que ele
permitira sua presença em uma expedição mais vibrante. Por isso ela
não reclamava jamais, qualquer que fosse a agrura sofrida.
Até Barbacena a viagem transcorrera em diligência, que
mesmo apinhada, proporcionava certo conforto. Dali em diante o
percurso estava sendo feito em montarias nada honrosas, rabugentas
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e temperamentais. Cavalos com orelhas de coelho, segundo a
definição de Lady Burton, que se revezava na montaria entre
Machinho, um burrinho cinzento, e um cavalo baio que atendia,
quando queria, pelo nome de Castanha. Chico ia montado em Roão e
Richard domava o vivo e voluntarioso Camundongo. A tropa se
completava com Miguel, o tocador, montando Alazão; Antônio, o guia,
montando Prodígio; e mais três burros de cargas.
A sinfonia noturna se ampliava. Em dueto com a cadela
Negra, entrava agora na orquestra o chiar asmático da bisavó,
intercalado com uma tosse seca, que invadia ambos os cômodos.
Isabel olhou para Richard e notou sua inquietação com a sonora
interferência. Via o Marido recitando um poema entre os dentes, e
sabia que ele só recitava Camões quando estava irritado com alguma
coisa. Negra agora choramingava. Richard, sem tirar os olhos das
anotações, apanhou uma garrafa que estava ao alcance de suas
mãos e fazendo bochecho com o líquido, lançou uma cusparada
certeira no focinho da cadela. Um cheiro de destilado inundou o ar.
Isabel aspirou o embriagante odor e lembrou-se de Chico,
dormindo impassível a curta distância. O criado era mais companheiro
do que o próprio marido. Causavam grande rebuliço na sociedade
tacanha e falsamente moralista da cidade de São Paulo. Amazona
perfeita, Mrs. Burton percorria os arrabaldes da cidade sempre
acompanhada do seu fiel escudeiro. Nas longas ausências do marido,
encarcerado no consulado em Santos, esses raiders eqüinos eram a
única aventura permitida a consulesa. Sem eles, e a presença do
esperto Chico, sua vida em São Paulo seria mais enfadonha do que já
era. Exceção feita aos saraus literários que não a agradavam tanto
pela prosa, mas sim pela fauna. Conhecia, nesses eventos, alguns
brasileiros interessantes. Recentemente fora-lhe apresentado um
poeta baiano, de nome Castro Alves, que grande impressão lhe
causara. Mas no geral a sociedade lhe soava sem graça e estilo e a
pequena colônia inglesa a ignorava por considerá-la esnobe. Na
verdade era pelo oposto motivo que a desprezavam. Suas cavalgadas
com Chico era alvo de maledicência, que à boca-miúda insinuava que
em breve “Lorde” Burton teria um mulatinho para criar.
Isabel, que poderia figurar na sociedade do século
seguinte, dava de ombros com as insinuações e demonstrava, sempre
em público, o carinho e admiração que nutria pelo marido. Era ciente
da indiferença com que ele lhe tratava, não por ausência de afeto,
mas por uma doutrina adquirida ao longo dos anos. Richard, anglicano
de nascimento, bebera na fonte do Islã, nos cântaros indianos, nas
cuias africanas e pouco antes de se casar freqüentara os Mórmons
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americanos. De todas essas visões, nenhuma dava à mulher posição
de honra, e era natural que Mr. Burton visse na fêmea apenas uma
necessidade social. Chegava a ser defensor fervoroso da poligamia,
apesar de não praticá-la.
Os pensamentos de Isabel foram rasgados pela chiadeira
da velha anfitriã. Foi só nesse momento que ela notou que a cadelinha
havia cessado seu resfolegar e sua lamuria, e dormia agora um sono
de chumbo. A beberagem certeira embriagara a pobre criatura. Já
testemunhara os locais, sob o efeito daquele subproduto da cana, e
sabia do seu poder.
A velhota agora tossia a plenos pulmões, ou seria, talvez,
pela ausência deles. Isabel Arundel Burton não pode evitar
conjecturas entre destilado, cusparada e uma pobre velhinha
resfriada. Sem essa alquimia cruel, passou a noite em claro.
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CAPÍTULO QUINTO

Sabará – braSIl 2003
Rixard Burton! O marido da Elisabeth Taylor!? Por que alguém iria
perder tempo em escrever um livro sobre o marido da Elizabeth
Taylor? “Axo” até que é ex-marido. Ah! É sim. Já até morreu... Artista
de Cinema... Não foi ele que fez aquele filme?... Aquele, com aquela
mulher... Ah! A própria Elizabeth... Tinha umas pirâmides... Ah! Sei lá!
Não têm nada a ver... Rixard Burton... Tsc! Esse Francisco é mesmo
metido a bom de sela. Onde já se viu? Escritor. Mal-mal um vendedor
de livros ele conseguiria ser. Esse pessoal que “se axa” é duro de
engolir. O sujeito deve precisar de algum curso para ser escritor. Ou
não precisa? Nem formado ele é. Fica contando papo que fez história
na faculdade, mas tô sabendo que não terminou o curso. Alias, malmal começou. Dizem que fez foi estória por lá, arrumando confusão
com todo mundo. É meio abilolado das idéias esse rapaz. Nada que
começa termina. Vive no mundo da lua. Sonha acordado o coitado.
Nem na biblioteca da prefeitura ele se deu bem. Dizem que andou
sumindo uns livros por lá. Deve ter vendido. Parece que eram umas
raridades... Eu é que não sei como livro pode valer alguma coisa. Pra
mim é pura perda de tempo. De quem escreve e de quem lê. Pra que
vou ficar sabendo da vida dos outros que eu não conheço? Já até
morreu. Eu quero saber é dos que tão vivo e que moram perto da
gente. Isso sim é informação interessante... Cultura inútil... Destruição
desnecessária de árvores. É sim! Livros são feitos de árvores. Pelo
menos foi isso que me contaram. Olha aqui! Eu não sou fofoqueiro,
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nem má pessoa. Mas não pude deixar de ver esses papéis em cima
da mesa. Eu nem li tudo porque confesso que ler não é minha praia. E
nem conheço praia, muito menos mar. Mas peguei a intenção da
coisa. O cara quer escrever um livro sobre Rixard Burton. Tudo bem!
Cada um faz o que quer da vida. Tem gente que gosta de cobra, tem
gente que gosta de perereca. Desculpe a grossura. Cada doido com
sua mania. Mas o problema é quando o doido é conhecido. Vizinho.
Sabe? A gente se sente incomodado. Você não fica? Obriga a gente a
fazer até mesmo o que não gosta. Ler. E o pior! Escrever. Pra que?
Você lê pra que? Tudo bem! Às vezes o cara quer ser doutor. Tudo
bem! Vai lá lê os livros da escola e pega o canudo. É xeio de neguinho
com diploma na mão que não sabe nem escrever o nome completo do
pai. Não, não sou ignorante não. Eu sou prático. Eu sei que você
notou que escrevi “xeio” de maneira diferente... Errada não...
Diferente. Eu não uso CH. X é mais econômico e tem o mesmo som.
No italiano o CH tem som de Q, no inglês tem som, de sei lá o que,
mas no português não: CH têm som de X e pronto, qual a diferença?
Dizem que o universo é numérico. Então uma letra a mais deve custar
alguma coisa. Quando eu falo, ninguém nota a diferença. O problema
é quando escrevo, mas como eu quase não escrevo e não pretendo
adquirir esse vício agora depois de criado... Tudo bem! ... Vamos
voltar ao que interessa. Eu tô aqui. Perdendo meu precioso tempo.
Que poderia tá gastando com coisa mais útil. Por exemplo, viver. Que
é muito bom e não precisa de complicação. Sonhar pra que? A vida é
real. Sonhar olha lá quando tiver dormindo... Poesia... Literatura. Tudo
sonho... Escrevê pra quê? Prum outro idiota lê!? Ah! Faz favor. O cara
escreve: “No meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no
meio do caminho”. Os trouxas babam. Perde um tempão “analisando o
sentido da frase”. Ah! Faz favor! Se é comigo, pego a pedra e dou
uma caialzada na testa de quem escreveu... A vida é curta... Perdê
tempo pra quê? Tô aqui por que sou amigo de você que está lendo
essa baboseira. Num cai nessa desse cara não. Se bobiá ele nem
termina esse livro e te deixa na mão. Igual livro de sacanagem?... ...
Te deixa na mão. Essa foi boa. O cara num é normal. Vai por mim. Eu
conheço ele desde criancinha... Praticamente criado junto... O cara
não é normal. Metido a besta, mesmo. Tem uns troços que não dá pra
entendê... Você tá me entendendo? O cara nunca viajou pra longe, no
máximo em Belo Horizonte que é só meia horinha de viagem. Sabe
por que não terminou o curso? Por causa da distância. Tá certo que
eu também nunca saí daqui, mas é por falta de oportunidade. Ele
não... È por medo. Não sei de que, mas o sonhador é medroso igual
uma mocinha. Tem medo de escuro, de fantasma, sei lá do que mais.
Axo que tem medo de mulher também. Num engata um namoro
jeitado. Isso lá é vida. Sabe por causa de que?... ... Leitura... Deixa o
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cara retardado. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que lê muito fica
doido. E quando começa a escrever então. Ih! Piora. Pega traseira em
caminhão de lixo. Rasga dinheiro. Come bosta. Joga pedra em
avião.... Ah! Deixa pra lá. È uma lista enorme de maluquice. Só vendo.
Cê já viu doido?... ... Queira ver não.
Agora eu encontrei outro trexo aqui no livro. Ah! Tá bom. Num é o
Rixard Burton ator não... Mentira... Vocês acreditam nisso?... ... Um
outro Rixard Burton famoso que passou aqui em Sabará. Kd a rua
com nome dele?... ... E por falar em rua. Que papo mais furado sô.
Família tradicional. O Tonho Catalata, eu axo, tenho quase certeza, é
Viana também. Tá xeio de Viana aqui em Sabará. Como é que ele
pode provar que é parente daqueles nomes lá, que ele falou? Mentira.
Invencionice... Olha aqui, eu tô indo embora que já me alonguei
demais. E além do mais ele pode xegar a qualquer momento... AH!
Olha só... E ainda por cima põe meu nome no meio do trem. De
sacanagem me colocou como personagem. Eu num vô deixar. Vai
fazer caso do meu nome lá naquele lugar que vcs sabem... Ah! Antes
que eu me esqueça. Meu nome é Xico. E daí! È da sua conta. Eu
gosto assim mesmo, com X... É mais fácil e rápido... Curto e grosso...
XICO.
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CAPÍTULO SEXTO

londreS – InglaTerra 1862
A lâmina da tesoura fechava-se sobre a asa do corvo. A
mão que manipulava o instrumento era de uma mulher. A ave
mantinha-se impassível a sua sorte. Aquela mulher, de 43 anos, tinha
todos os motivos do mundo para estar triste. Há pouco havia perdido o
marido, companheiro de duas décadas, e agora teria que criar sozinha
os nove filhos. Realmente, a depressão a abatera nos primeiros dias
após a morte de Alberto, vítima da febre tifóide que infestava o reino.
Mas sua vontade férrea ergueu-a. Não era mulher de esmorecer
facilmente.
Apanhando outro corvo no solo, voltava agora aos seus
distantes 19 anos, quando recebeu de Deus aquele fardo, ora pesado,
ora prazeroso. Às vezes mais prazeroso do que suas horas de
intimidade com o prussiano morto. No dia em que recebeu aquele
presente divino, experimentou um misto de tristeza e alegria, pois no
mesmo dia perdera o pai, que tanto amava.
Deixou cair ao solo o segundo corvo mutilado, que saiu
gorjeando seu funesto agouro. Ela lembrava o quanto amara os dois
homens de sua vida. Como tinha motivos para ser triste aquela
mulher, mas não era. Não agora.
O próximo corvo foi presa fácil. Rapidamente estava sob
as axilas da predadora, com uma das asas estendida e vulnerável. O
golpe era rápido e indolor. Ela fazia tudo parecer fácil. Afinal de
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contas, tinha um nome vitorioso, motivo ao qual creditava seu
sucesso. Já havia enfrentado todas as tempestades daqueles anos
difíceis e ainda se mantinha em pé. Muitos homens não suportariam a
pressão. Seu primo torto, Nicolau, havia sucumbido. Antes de morrer
mandara-lhe uma missiva, onde profetizava uma inverdade: “O que
está de pé na Europa? A Grã-Bretanha e a Rússia”.
- Não, caro Nicolau, somente a Grã-Bretanha está de pé.
– pensava em voz alta, enquanto cortava a asa do quarto corvo.
Apesar da vida pessoal não lhe dar mais prazer, a pública
era meritosa de júbilo. Sobrevivera aos ventos revoltosos que quase
arrasaram o continente, e no meio dessa tormenta conseguira
fortalecer sua posição. Não se importava com sua fortuna particular,
que a colocava como a mulher mais rica do mundo, mas com o poder
de seu reino, que lhe dava o título de a mais poderosa. Aquela mulher,
que tinha todos os motivos para ser triste, não o era, pois ela era a
própria Vitória, Rainha da Inglaterra.

-----------Burton margeava o Tâmisa, sem desgrudar o lenço do
nariz. O Great Stink, mau cheiro, era insuportável. Os temores
aliviaram os odores. Por qual motivo era chamado, com urgência, à
Torre de Londres? O bilhete, redigido às pressas, não revelava
qualquer coisa, mas o sinete que o timbrava dizia quem era a
remetente. Isso bastava para que Burton entrasse pelo Traitor’s Gate,
apesar de saber que por aquela entrada, que não era a principal, só
entravam traidores. O Yeoman Warders barrou sua passagem com
um sonoro e clássico “Quem vêm lá?”.
- Burton. Richard Burton! – nem precisou mostrar o salvoconduto e o velho sentinela já abria o pesado portão, que rangeu e se
esforçou em permanecer fechado. Ninguém saberia precisar a quanto
tempo ele não era aberto.
Burton atravessou o largo pátio e entrou na construção
medieval. A Bloody Tower não lhe trazia lembranças reconfortantes,
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e também para nenhum súdito de Sua Majestade. Ali, na torre
sangrenta, foram encarcerados e mortos os filhos de Eduardo IV.
Apesar de cinco séculos separá-lo do fato, o ambiente exalava o
crime, como se os dois jovenzinhos ali estivessem para lembrá-lo.
O castelo inteiro ressoava mistério. Residência real no
inicio de sua longa vida, marcou a vida da cidade como prisão, onde
traidores, reais e imaginários, eram presos e executados. Burton
começou a temer por sua sorte.
Os pensamentos ruins o abandonaram quando alcançou
o gramado do pátio interno. Avistou uma senhora, acocorada como
uma galinha, com os braços abertos como se desejasse abraçar o
mundo. Diante dela, a pouco mais de dois metros, um corvo bailava,
encurralado entre ela e o prédio principal, a White Tower.
- Cerca pela esquerda! – ordenou a mulher ao recém
chegado, sem desgrudar os olhos da ave.
Burton lançou-se ao bípede, mas por ainda não estar
completamente ambientado; ao ambiente e a situação; colaborou em
tornar a fuga da ave mais fácil. O corvo decolou em vôo curto
alojando-se em uma árvore próxima da Tower Green. A Rainha não
expressou comentários e rapidamente agarrou um corvo que estava
mais próximo, e mais colaborativo.
- Desculpe-me, por fazê-lo entrar pelo Portão dos
traidores. Posso lhe garantir que sua vida não corre risco de
execução. Para ir direto ao assunto, o motivo de sua presença aqui
nada têm a ver com traição, muito pelo contrário. – falava enquanto
tentava encaixar a ave debaixo do braço.
Burton, talvez, somente naquele instante percebeu que
estava na presença da Rainha. Esboçou uma reverência e
embaralhou meia dúzia de palavras, em uma tentativa vã de
cumprimentá-la. Não acreditava estar na presença de Sua Majestade,
a quem creditava grande admiração e devoção. Grande parte do
sucesso do Império era devido ao empenho daquela mulher, que
agora estava com um corvo metido no meio da axila esquerda. Aquela
mulher mantinha domínio sobre a Ásia, África, Oceania e América.
Recebera o reino capenga, com a perda das treze colônias
americanas, mas conquistara muito mais. A Índia tornara-se,
oficialmente, o que já era de fato e as colônias brancas da América,
Oceania e África davam ao império a merecida fama de um “Império
aonde o sol jamais se põe”.
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- Tenho acompanhado suas aventuras, e nutro por sua
pessoa grande admiração, Mr. Burton. Meu finado marido, Albert,
considerou seu livro “Peregrinações a Meca e Medina” um clássico,
comparando-o a Homero. Mas confesso que prefiro seus relatos do
continente negro. A Coroa lhe deve grandes honras pelos serviços
prestados. Vejo que seu rosto ainda trás marcas da aventura Somali...
Burton, instintivamente, flexionou o maxilar inferior e levou
a língua ao fundo da boca, ao vazio dos dentes perdidos. A rainha
continuava sua preleção:
- Tenho acompanhado pelos informes da Real Sociedade
Geográfica seu debate, digamos um pouco acirrado, com seu antigo
companheiro Mr. Speke. Francamente, Mr. Burton, deveria deixar de
lado essa infantilidade. Essa querela nada acrescenta à nossa pátria.
Se o homem julga ter encontrado a nascente do Nilo, assim seja...
-È uma ordem, seu desejo que eu esqueça o assunto? –
interrompeu rispidamente Burton, que se esquece de tudo, quando o
assunto é o Nilo.
-Não, meu caro! Faça como quiser! Até mesmo porque,
tomei conhecimento que Mr. Livingstone empreenderá nova
expedição, com o intuito de solucionar o problema. Na verdade,
quando a coroa patrocina os devaneios da Sociedade Geográfica, não
esta interessada em qual de seus seletos membros levará os
méritos... – tornando-se um pouco irritada, pelo assunto e pela
resistência do corvo que não cedia a asa –... ou escreverá seu nome
na história. Francamente, Mr. Burton, a Grã-Bretanha têm interesses
maiores do que descobrir alguns filetes de água, mesmo que esse
filete se transforme, montanha abaixo, no Nilo, o maior rio do mundo.
Burton fez menção de corrigir a rainha, introduzindo o Rio
Amazonas na conversa, mas conhecedor da famosa inconstância real,
e a proximidade da Tower Green, onde no passado eram executados
os prisioneiros especiais, achou melhor manter o silêncio e o erro
geográfico.
- Mr. Burton, o que nos interessa são participações como
a da Somália, onde nosso glorioso país tem um interesse especial.
Pode acreditar que sua expedição não foi um fracasso, como crê.
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Seus relatos e contatos naquela região, esquecida por Deus, deu-nos
subsídios suficiente para levar adiante um projeto que tornará ainda
maior nosso poder e glória. Sabe, como não é estranho a nenhum
membro de nossa sociedade, que pretendemos fazer a ligação entre o
Mar Vermelho e o Mediterrâneo. A conquista do chifre oriental da
África, Mr. Burton, só foi possível graças a sua expedição. Sabia
disso, Mr. Burton?
Burton mostrou-se surpreso, apesar de sempre ter
compartilhado, consigo, aquela mesma teoria. Chegara a ser
considerado espião pelos nativos, mas suas motivações eram, como
sempre, a aventura e o conhecimento. A rainha não dava tempo a
nenhuma intromissão verbal de Burton:
- Seus sete anos de Índia não renderam apenas bons
relatos antropológicos e folclóricos. A Companhia das Índias Orientais
não escolheu seu nome por acaso, para liderar a expedição Somali.
Sabemos de suas habilidades especiais. Essa sua capacidade de
disfarce é um dom realmente fascinante. Quem consegue enganar
aqueles Xiitas fanáticos, consegue enganar qualquer um. –
pronunciou Xiita entre os dentes, enquanto conseguia cortar a asa do
corvo – É uma pena que tenha abandonado nosso exército Mr.
Burton...
- É que... – tentou se esclarecer.
- Não precisa se esclarecer, Mr. Burton. Meu serviço
secreto sabe tudo o que passa em sua mente. Eu sei que o serviço
militar não lhe é quisto. Concordou apenas com a exigência do Cel.
Burton, que após a frustrada tentativa de encaminhá-lo na vida
eclesiástica, comprou sua vaga no exército da Companhia; Louvável
sua atitude em satisfazer a vontade paterna, mas convenhamos, foi
uma escolha acertada, meu caro, pois lhe proporcionou viajar as
expensas da Companhia. Sabemos também que contraiu matrimônio
recentemente com uma católica...
- Isabel somente é sobrinha... – Interrompeu Burton,
apanhando um corvo que estava próximo do seu pé direito,
entregando-o a rainha.
- Obrigado... Eu também sei! Ela é sobrinha daquele líder
católico, o duque de Norfolk. Mas fique tranqüilo, não é esse o motivo
de sua presença aqui. Como disse, há interesses maiores em jogo, e
questões religiosas não me interessam. O que me espanta é essa sua
decisão de casar-se. Esse fato fugiu aos relatórios de meus agentes. –
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Vitória constatou que o corvo recebido já estava “avariado” e
imediatamente o lançou ao solo. Apanhou a penúltima vítima debaixo
da árvore, onde se empoleirava o rebelde corvo voador. – Acredito
que sua recente visita àquela terra de ingratos, seja responsável pelo
fato. È verdade, realmente, que eles se casam com várias mulheres?
Um hábito pouco digno para antigos súditos da rainha, e pior, penso,
nossos irmãos de sangue. Esses mórmons me intrigam.
- Posso lhe garantir que a poligamia é um mal necessário
para povoar as novas nações... – Disparou sem fôlego, para não ser
interrompido.
- Mas sei que não pratica tal ato, alias, desculpe a
indelicadeza, relataram-me que quase não divide o leito com sua
esposa. – disse a rainha fixando o olhar no rubor de Mr. Burton. – Não
precisa se explicar, Mr. Burton, todos nós sabemos que suas viagens
tomam todo seu tempo, mantendo-o distante de sua jovem e bela
cônjuge. Temo que serei responsável, em aumentar a agonia de Lady
Isabel. Precisamos do senhor! – cortando a ponta da asa do sexto
corvo, que habita o pátio interno da Torre de Londres. – Nossa
situação no mapa-múndi está consolidada, mas precisamos garantir, a
todo o custo, essa posição. Não nos esqueçamos do triste Rei
George, que perdeu as colônias e o juízo para a vulgar Miss Liberty. O
mundo, Mr. Burton, sopra ares nefastos sobre a face da Monarquia.
Não preciso lembrá-lo o que vêm ocorrendo no continente. Desde que
assumi esse trono, presenciei muitas revoltas como as de 48. Itália,
Prússia, França, Rússia, Espanha e várias outras nações balançam
com regimes fracos e manifestações populares furiosas. Para nossa
alegria, esta ilha está isolada desses temores. Mas Mr. Burton, preste
atenção, não terei escrúpulos em garantir que assim seja para todo o
sempre. – falava em discurso e olhava para o galho onde o corvo, com
os olhos fechados, aproveitava o crepúsculo. – A expansão de nosso
poder sobre os outros povos, será a garantia de que a Coroa jamais
cairá na Inglaterra. Está entendendo bem, Mr. Burton?
Burton também contemplava o pássaro, temendo pelo
futuro da ave agourenta. Sabia da lenda, assim como, era sabido de
toda a população de Londres: Os sete corvos que habitam o complexo
da Torre de Londres, segundo a lenda, zelam pelo bem estar da
Coroa. O dia em que eles forem embora, o reinado perecerá.
- Mr. Burton, essa conversa é secreta e deverá ficar
restrita aos muros deste castelo. Nem ao menos sua bela esposa
poderá ter ciência desse assunto. Temos interesses em alguns países
da África Ocidental e naquele belo torrão chamado Brasil. Nossos
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súditos já se instalaram no Brasil e de lá tiram uma magnífica
produção de ouro. Mr. Gordon dirige, com brilhantismo, uma mina
desse metal no interior selvagem. Parece que ele tem a simpatia dos
selvagens locais, pois não vejo como sobreviveria entre eles, se assim
não fosse. A mina chama-se Old Moutain...
- Perdão, majestade, a mina se chama Morro Velho. –
Burton pronunciou o nome da mina em português, pois já ouvira falar
da mina nas conversas da Real Sociedade Geográfica, da qual fazia
parte também Mr. Gordon.
- Havia me esquecido que o senhor domina o português.
Alias, outra de suas inúmeras habilidades. As línguas. Como
consegue se fazer entender, naquela língua tão anasalada? Parece
que vão lhe cuspir na face a qualquer momento. God save me! Um
horror! – gritou, esboçando subir na árvore.
-Majestade, a língua portuguesa é de uma riqueza só
comparada a nossa. Shakespeare encontrará similar na terra ibérica.
Recentemente, traduzi alguma coisa do poeta maior lusitano, Camões,
este sim, um verdadeiro Homero. – estufou o peito e já ia começar a
declamar sua passagem predileta dos Lusíadas, quando foi
interrompido, sem cerimônia, pela rainha.
- Mas o ouro, caro Burton, é apenas ouro, e em breve não
será mais o padrão que regulará o mundo. Por favor, não espalhe
essa informação privilegiada. O mundo está se tornando por demais
beligerante, e não podemos matar o inimigo com uma bala de ouro. O
Oeste africano, assim como o interior selvagem brasileiro, é rico em
minérios, principalmente, segundo meus cientistas, ferro, manganês e
bauxita, próprios para incrementar ainda mais nossa indústria e,
principalmente, nosso poder bélico. O senhor irá ser nomeado cônsul
e após passar um período na região da Costa do Ouro, assumirá o
consulado brasileiro em Santos, onde deverá me manter informada
sobre o progresso de suas investigações. – A rainha Vitória apanha
um graveto e tenta inutilmente atrair para si a atenção do corvo
empoleirado.
- O Imperador brasileiro... – continuou a rainha – pareceme uma presa fácil para nossos intentos. Entusiasta do progresso, ele
causou boa impressão quando esteve aqui na Exposição de 51. Tinha
25 anos e já se mostrava um pseudo-erudito, como é comum a esses
monarcas tropicais. Alias, God save me, ele é o único monarca da
América sulista. Compra todas as modernidades que aparece pela
frente. Nosso maior importador de locomotivas é o pobre Pedro e lá
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ainda não tem muitas linhas férreas. Bastante suscetível, Mr. Burton.
Acredito que não será páreo para sua capacidade extraordinária.
Assim como o resto da Europa, Mounsier Pedro, também anda as
voltas com revoltas populares. Precisamos dominar aquele país, que
não merece ser, dezenas de vezes, maior que nossa bela ilha.
- O que Vossa Alteza está me pedindo é que seja espião
de uma nação amiga? – Exclamou Burton, tendo certeza de que a
Rainha não o escutava.
- Nossa correspondência deverá ser mantida em sigilo,
devendo ser enviada para o palácio de Buckingham, na mala
diplomática, em envelope pardo identificado apenas pela letra V. A
partir de agora, Mr. Burton, não poderá mais, em suas
correspondências, tratar-me por alteza, majestade, ou qualquer outro
nome que me identifique como tal. Deve se dirigir a minha pessoa
como Mr. V. Gostaria de escolher um codinome, Mr. Burton?
Burton olhou para a ave negra empoleirada sobre suas
cabeças. Era o sétimo corvo, por enquanto, o único, ainda com as
asas intactas. Gostou da bravura do animal e lembrou-se do
cabalismo do número. Sua mente viajou: O Tawaf – sete voltas na
Caaba; O Say – sete vezes entre os pórticos; os sete centímetros de
rocha negra e agora sete corvos na Torre de Londres. Lembrou o
nome do terceiro filho de Adão, Seth, que dizem, construiu a primeira
Caaba. Não pensou mais:
- Seth. Pode me chamar de Seth.
A rainha pareceu não entender a relação entre o
codinome de seu novo funcionário e a ave teimosa:
- Muito bem Mr. Burton. A partir de agora será o agente
Sete, a serviço de Sua Majestade. – e dando as costas bruscamente,
saiu aos berros em direção ao prédio da Guarda do castelo – James!!!
Pelo amor de Deus, Sua rainha e da própria Inglaterra, traga-me uma
escada. Rápido.
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CAPÍTULO SÉTIMO

Sabará – braSIl 2003
Desculpem-me. Sou obrigado a retornar a prosa direta
com os leitores. O episodio lastimável, ocorrido a dois capítulos atrás,
fugiu completamente ao meu controle. Tenho ciência, de que, uma
pessoa ao ler um livro, espera o mínimo possível de tranqüilidade para
fazê-lo. Intromissões são imperdoáveis para o bom entendimento do
enredo. Espero que o fato não tenha atrapalhado a percepção da
trama, e garanto que ele não vai se repetir.
Coitado. Xico é uma alma aflita, sem sonhos e sem
esperança. Não que ele seja má pessoa, mas é uma pessoa perigosa,
no sentido de não acreditar em nada. Nada mesmo. Acredito que ele
nem acredite em si mesmo. Não acredita que as coisas podem
acontecer independentes à nossa vontade. Ele é um existencialista,
que esperava uma revolução que não aconteceu... Mas deixemos
essa sessão de análise de lado e voltemos ao que interessa.
Realmente, não conheço o mar, mas isso não me
desabilita de tentar ser escritor. Dante não precisou ir ao inferno para
escrever sobre ele. Pelo menos assim espero. É verdade que meu
universo físico é limitado pelas montanhas, mas acredito compensar
isso com uma amplitude de imaginação.
Mas pensando melhor, acredito que engrandeceria muito
meus relatos, se o livro fosse embasado em pesquisas de campo.
Afinal, como disse anteriormente, essa é uma estória verídica, de um
personagem que andou e respirou por essa região. Burton percorreu
um bom trecho da conhecida (pelo menos deveria ser) Estrada Real,
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que passa aqui em Sabará e vai até o estado do Rio de Janeiro. Não
tenho recursos para empreender viagens à Meca, Londres, ou
qualquer outra localidade no estrangeiro, mas não me custaria nada,
ou quase nada, trazer para o leitor, imagens e relatos, frescos, da
estrada que nosso herói percorreu aqui no Brasil.
No momento estou de licença do serviço e resta-me
alguma reserva financeira. O problema agora é definir o meio de
transporte. Na verdade, minhas opções são limitadas. Carro não é
indicado. A estrada deve ter trechos quase intrafegáveis por veículos.
Além do que, por falta de tempo... Meus horários nunca permitiram...
Era realmente um transtorno... Não me adapto muito bem a
comandos... ou seja, isso não é o fim do mundo... Eu não tenho
carteira de motorista, quer dizer, nem ao menos sei dirigir. Pronto!
Excluída completamente a opção carro. Até mesmo porque não teria o
caráter romântico de uma expedição do século XIX.
A opção a pé seria a mais econômica, mas demandaria
um tempo por demais extenso. Acredito que a melhor solução seja a
do cavalo, por apresentar as mesmas características da viagem
original de Burton. Basta apenas, agora, que eu consiga encontrar um
espécime a preço módico.
Convenhamos que para quem nunca viajou, empreender
uma viagem deste porte requer algum preparo. Consultando o mapa,
vejo que serão aproximadamente setecentos quilômetros,
dependendo da opção escolhida: Caminho Velho ou Novo.
Vamos a alguns fatos: A Estrada Real tinha por principal
função atingir as regiões auríferas e diamantícias (isso é um
neologismo, não vou mais indicá-los, porque senão, vão aparecer
muitos parênteses chatos na obra, e o parêntese quando é por demais
explicativo, faz com que o leitor perca o sentido da frase, fazendo-o
retornar ao começo da mesma para poder entendê-la.) do estado de
Minas (Viu). Geralmente (digo geralmente, por que não é uma estrada
definida facilmente) todas as rotas terminavam no Tijuco, atual
Diamantina. Existiam duas rotas básicas e principais, com dezenas de
ramificações. Uma partia do Rio de Janeiro, na época Capital do
império, e, portanto, cidade mais importante do país. A outra ia, ou
vinha, depende do ponto de vista, até, ou de, Parati. O resto eu conto
no caminho.
O correto seria organizar uma expedição como nos
moldes antigos, contratando guias, carregadores; comprando
suprimentos, montarias, e toda estrutura necessária. Mas como não
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estamos no século XIX, e não somos patrocinados pela Rainha da
Inglaterra: opção invalida.
Poderíamos também reunir os amigos e fazer uma
Cavalgada com nome pomposo: “Cavalgada da Independência”, ou
“Tropeiros da Liberdade”, “Tropa de Sabará pela Estrada Real”, mas o
problema é que realmente, não tenho muitos amigos para reunir.
Poderia (volto ao singular, por falta de amigos) também, solicitar um
apoio do Instituto Estrada Real, que patrocina, e bem, projetos
voltados para o desenvolvimento da Rota, mas já fiquei sabendo que o
trâmite é difícil e demorado, salvo se a indicação for boa. A prefeitura
poderia ajudar, mas ultimamente não tenho tido boas relações com o
executivo local. Resta apenas a opção: por minha conta e próprio
risco.
Risco é uma coisa que não devemos correr
desnecessariamente. Não que eu não tenha coragem, mas é que já
não tenho a juventude ao meu lado para enfrentar desafios. Eu posso
ser abordado por bandoleiros pelo caminho, posso passar mal, posso
cair do cavalo, posso ficar doente, posso me perder, enfim, infortúnios
diversos podem me deixar em maus lençóis. Por falar em lençóis,
tenho que pensar também nas acomodações. Um viajante do século
XIX, principalmente estrangeiro, pagava qualquer ninharia para se
alojar nos ranchos e pousadas da Estrada Real. Eu não tenho
recursos para me hospedar em pousadas e considero uma temeridade
acampar em local incerto. Hoje em dia, tem muito doido solto por aí.
Pensando bem, acho melhor acreditar na minha
imaginação e nos livros de pesquisa, terminando o livro com relatos
mais, digamos, artificiais. Não, não estou me acovardando não.
Porque não é você que vai se embrenhar no meio do mato, em trilhas
seculares, animais peçonhentos, salteadores, intempéries e toda
espécie de perigo que uma viagem proporciona. Já disse que não
tenho amigos para me apoiar, e melhor contentarmos-nos com o que
temos. O livro vai do jeito que está indo.
A não ser que eu convide uma pessoa, que apesar de
problemática, é prática, e sejamos francos, tem até muita coragem em
horas difíceis. Resta saber se ele aceitaria me acompanhar. Meio
ignorante, mas é esperto. Vou levar o Xico.
Alguém sabe me informar se é muito difícil aprender a
montar a cavalo?
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CAPÍTULO OITAVO

SanToS – braSIl 1865
“Mas o Brasil é uma nação jovem, extraordinariamente rica e de
recursos ainda inexplorados.”
Richard Burton

O navio acabara de atracar no porto de Santos. O
movimento era típico do único porto importador do Brasil naquela
época. O movimento intenso de escravos, na beira do cais, dava
mostras de que a proibição, de adquirir novos negros africanos, não
estava sendo cumprida. Ao fundo avistava-se a serra, quase uma
cordilheira a beira mar.
Burton chegava ao seu exílio. Era assim que ele se
sentia. Seus olhos selvagens, de fera enjaulada, demonstravam
cansaço e submissão. O grosso cavanhaque escondia,
razoavelmente, a cicatriz da bochecha. A proeminência abdominal era
visível e o cabelo embranquecera recentemente.
- “Por meio destes hórridos perigos...” – sem sentir, como
sempre, começa a recitar Camões.
Após dois anos de permanência na costa ocidental da
África, como cônsul de Fernando Pó (atual Guiné Equatorial), aonde
percorrera Dhaomé (atual Benin) e a Costa do Ouro (atual Gana),
travando contato com os dirigentes locais, a fim de estabelecer
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contratos, sempre favoráveis para a Coroa inglesa; estava agora, ali,
naquele porto fétido e desorganizado.
A missão “África Forever” fora um sucesso. Burton
infiltrara-se, como um mero “explorador”, nas possessões francesas e
nos reinos independentes, relatando, em minúcias, qualidade e
localização de jazidas minerais. Chegara a simular uma amizade
sincera com o monarca Gelele, de Dhaomé, que conquistara o poder
com o apoio secreto dos ingleses, mas em breve o perderia para o
imperialismo britânico. Apesar de não fazer parte da missão analisar
essa questão, Burton ficou indignado com os recursos gastos, pela
Coroa, para tentar manter o rígido controle do trafico negreiro.
Centenas de súditos, da ilha que sempre chove, permaneciam
ociosos, vigiando antigos portos negreiros, na suposta intenção de
barrar o tráfico. Mas a poucos quilômetros, portos clandestinos
fundados por um imigrante, negro e brasileiro de nascimento,
despachavam a tétrica carga.
Mrs. V enviara novas diretrizes para a missão “Pedro e o
Lobo”. As novas instruções determinavam que o agente Sete deveria,
além de suas antigas intenções, fazer levantamento apurado sobre a
produção algodoeira brasileira. O algodão era, naquela época, o
principal produto da Índia, que enviava toda sua produção para
beneficiamento na Inglaterra, e recomprava, com ágio astronômico, o
produto manufaturado. O freqüente incontentamento dos indianos
fazia Mrs. V temer o futuro de sua galinha dos ovos de ouro. Com a
Guerra Civil americana a exportação daquele país, a maior do mundo,
também estava comprometida, tornando o mercado algodoeiro
instável. Se a produção do algodão no Brasil fosse suficiente,
certamente, a passividade quase homossexual daquele povo, nas
palavras da rainha, tornaria o negócio mais rentável e, principalmente,
seguro por muitas gerações.
As mensagens de Mrs. V, apesar de raras, chegavam as
mão de Burton em horas inusitadas e de maneira surpreendente. No
intuito de manter o sigilo da correspondência, Mrs. V não poupava o
dinheiro do contribuinte e a criatividade de seus funcionários. Burton
ao desembarcar no porto foi abordado por uma negra, de olhos azuis
cristalinos, que interpretava, e mal, ser vendedora de flores. A moça,
como Burton no passado, havia subestimado o poder do sol, e tinha a
gola do vestido branco manchada pela fuligem da maquilagem. Alheia
a ineficiência do seu disfarce, entregou ao “Lobo” uma tulipa negra,
que fora de seu habitat adequado, sob aquele sol tropical, iria se
autodestruir em poucos instantes. Dentro da flor rara, um bilhete curto
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em papel chinês, feito de arroz. O linguajar e a letra da Senhora V, às
vezes, traziam Camões às lembranças de Burton:

“007, somente para seus olhos
O rei não está nu
Olhar se o algodão da roupa do rei é puro
Qual o número do rei?
Onde o rei guarda sua roupa linda de algodão?
Pedro e o Lobo são, muito, muito amigos.
Faça o Pedro acreditar nisso
Conto contigo
de Sua querida Mrs. V.
Atenção:
Não se esqueça de comer arroz “.
Imediatamente, após ler a frase final do bilhete, Burton
engoliu o pequeno papel. Dessa vez tinha gosto de fuligem.
-----Já havia se passado um ano desde o desembarque em
Santos. Isabel continuava jovem e bela. Fã incondicional do marido
relutava em aceitar a ruína física dele, e apesar de estar acostumada
com a longa ausência do cônjuge, agora se irritava, pois ele se tornara
quase uma visita na casa de São Paulo. Burton escolhera morar em
Santos, no prédio do consulado, deixando Isabel por conta própria, em
vários sentidos, na grande metrópole que aflorava. Isabel só via o
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marido, quando se resignava em empreender a longa jornada serra
abaixo até o litoral. Burton alegava excesso de serviço como desculpa
para permanecer em Santos, mas Isabel desconfiava da estória, pois
o marido quase não ficava no consulado, desaparecendo, segundo
sua governanta, por dias a fio, reaparecendo, sujo, cansado e
deprimido.
Em todas as visitas, Isabel encontrava a mesa de Richard
repleta de serviço burocrático por fazer. O consulado de Santos era o
único autorizado no país, a tratar de assuntos relativos à exportação
Brasil-Inglaterra. Isabel colocava toda a papelada em ordem, para
alegria de muitos cafeicultores, que reclamavam das constantes
demoras causadas pelo relapso comportamento de Mr. Burton.
Freqüentemente, Isabel redigia, a partir das anotações hieroglíficas de
seu marido, relatórios sobre os assuntos mais variados. “Estou
atualmente ocupada com os relatórios para o Ministério. Tenho de
copiar 32 páginas de um relatório sobre o algodão, 125 páginas de um
relatório geográfico e 80 páginas de um relatório comercial” Escreveu
mais tarde em sua autobiografia. Para as poucas pessoas com quem
mantinham contato, Burton alegava que a mulher residia em São
Paulo, por não ter se adaptado ao clima da cidade santista, quando na
verdade, o clima litorâneo, era muito mais agradável à Isabel do que o
empoeirado ar paulistano. Isabel descartava um afair extraconjugal,
para tal atitude do marido, por saber que a ruína física dele ia muito
além de um mero cansaço. Temia que seu esposo estivesse
enlouquecendo com algum mal tropical. Santos, para Isabel, era muito
mais interessante do que a fechada e provinciana São Paulo,
dominada por uma “burguesia camponesa da pior espécie”. Na cidade
portuária ela podia ver pessoas de todo o Mundo, que começavam a
chegar ao “país das oportunidades”. Em São Paulo não conseguira
fazer amizade, nem mesmo, com os compatriotas, muito menos com
as “madames do café”.
Apesar de uma vida social intensa, onde representava o
casal, mesmo que in solo, não se sentia aceita pela sociedade local.
Em Santos, tinha uma verdadeira e única amiga, com quem passava
quase todo o tempo livre, quando em visita na cidade. Morando ao
lado do consulado, a Marquesa de Santos tornara-se confidente e
conselheira da Sra. Burton. Mais conselheira do que confidente, posto
que, nada na vida daquela mulher era segredo. Amante do pai do
atual imperador, ainda guardava traços de sua beleza e tinha uma
postura de Lady, apesar do título de nobreza nestas terras tupiniquins,
não representar sangue nobre. Passavam várias horas em dialogo
apimentado, entre duas mulheres que estavam além do seu tempo.
Nessas oportunidades, a marquesa mostrava a origem da nobreza
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brasileira. Acocorada, como se fosse descarregar o intestino, ela
ficava pitando um cachimbo, ao lado do fogão de lenha da cozinha. No
começo, Isabel achou desprezível aquela maneira de receber as
visitas, mas depois, experimentando a posição, e o conteúdo do
cachimbo, reconsiderou sua formalidade. Debaixo de uma nuvem
espessa de fumaça, soltavam a imaginação e a língua, dominando
todas as variedades de assunto. Isabel ia da euforia a tristeza em
menos de um segundo. As queixas eram recebidas com conselhos e
receitas caseiras. Essa terapia fazia a vida de Isabel suportável no
Brasil. Burton poria um ovo se ouvisse o teor da prosa entre a antiga
amante imperial e sua recatada esposa.
Apesar de não ser adepto das convenções, ele era
intransigente em enunciar a desigualdade entre os sexos. Após o
episódio no oriente médio, tornara-se um muçulmano não praticante, e
sempre relembrava a Isabel, ironicamente, que não era ele que
achava a mulher inferior, e sim Deus, que fizera questão de expressar
isso em todas as religiões existentes. Com os Mórmons americanos
aprendera a pregar a poligamia, pois à mulher cabia o dever de
procriar e povoar o mundo. Isabel às vezes, perguntava-se se o
marido, caso pudesse, não se tornaria, ele mesmo, um polígamo.
A Marquesa de Santos que, vez ou outra, ao pitar o
cachimbo, mudava de voz e linguajar, crendo Isabel que para fazer
troça, explicava o comportamento de Richard:
- Ih! Zi fin! Seu Home é caboco de Oxossi... Uh! Hum!
Guerrero dus bão... Má pá curá moleza dele, Zi fin, deve dá galinha na
incruziada, pra Pomba Gira... Uh! Hum!... pedi prela dá seu home de
vorta. Isso é incosto que fizero prele sinhazinha. Mandinga da nossa
terra negra. É Trabaio dus bão... Uh! Hum! ... Si num fizé u qui preto
véio manda, num vai ter marido de vorta, Sinhá. ... Agora sinhá si
atenta qui véio vai subi... Uh! Hum!...
Apesar de não entender nada, Isabel ria da suposta
brincadeira da Marquesa, mas no seu intimo, ficava tentada a imolar
uma ave em oferta para aquela tal de Pomba Gira.
“Mal não há de fazer.” - pensava ela.

Marquesa de Santos
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CAPÍTULO NONO

Sabará – braSIl 2003
Eu aceito essa missão. Já que o livro tá virando filme do James Bonde
eu vou entrar nessa aventura. Vou acompanhar o Francisco sonhador
pela Estrada real. Eu posso não gostar de sonhos, mas de aventura
até que eu gosto. Principalmente q pode surgir algum lucro dessa
história. O Francisco deixou por minha conta as compras. Me deu até
uma grana boa. Já comprei um pangaré da melhor qualidade. Falei
praquele troxa que custou o triplo do que paguei. O bom do Francisco
q ele acredita em tudo e em todo mundo. Como eu sou mais pratico q
ele ficou por minha conta também traçar um roteiro. Vamos sair de
Sabará no sábado de manhã. Seguiremos por Ranxo Novo, Raposos,
Rio Acima, Coxo Dagua, Acurui, Ouro Preto, Ouro Branco, Lafaiete,
Lagoa Dourada, Tiradentes, São João, Carrancas, Minduri, Cruzília,
Passa 4, Cruzeiro, Guaratinguetá, Cunha e finalmente Parati. Não
pergunte nada sobre essas cidades. Tbm não me pergunte o q esse
tal Rixard fez nessas cidades. Isso ai vc pergunta pro gênio,
“historiador”. Eu só tracei o risco em cima do mapa. Amigos!? Vc viu?
Ele mesmo confessa q não tem amigos. Mas quem atura um cara
daquele? O cara é chato. Papo ruim. De cada 10 palavras uma é
sobre livro literatura ou algo parecido. E aquele monte de palavra
difícil. Pra q isso? Se ósculo quer dizer beijo, pra que eu vou escrever
ósculo? Quase ninguém conhece essa palavra. Porque escolher
palavra difícil. Se eu fosse presidente eu abolia o sinônimo. Sinônimo
Zero... Só poderia existir uma palavra pra cada coisa e uma coisa pra
cada palavra. É muito mais pratico. O povo escreve livro e fica
escolhendo palavra difícil só pra confundi a cabeça dos bobos q fica
tudo doido. Isso quando não finge que entende. Arrabaldes... Que
diabo de palavra é essa?... ... Xi cara! Escrever é xato pra
cacete... ...Oh! Num reclama não. Tá dando pra entendê num tá?
Vírgula só quando for listar alguma coisa e parágrafo é puro
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desperdício de espaço. Q é “que” mesmo, vc é você, e se vc for um
pouco esperto vai entender tudinho... Isso num é errado, é prático...
Prático e ecológico... Papel é caro e não sei se eu já te falei, mas cada
folha é quase uma árvore. Se dê pra abreviar eu abrevio mesmo. A
natureza agradece... Sou mineiro. Pra q escrever: Você está bom,
Senhor? Se eu posso escrever: Cê tá bão, Sô? Pó po Pó? Tem o
mesmo sentido de: Pode por o pó? Olha a economia de árvore. Eu
sou prático e agora tbm ecológico... Tem até presidente engolindo final
de palavra e cá entre nós esse negocio de concordância é trem de
neguinho q não tem o que fazê... E na Internet, todo mundo escreve
assim... Abreviando... Internet é moderno e prático. Coisa do futuro. Já
os livros vão desaparecer em breve... ... Se não entendeu lê de novo.
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CAPÍTULO DEZ

PeTróPolIS – braSIl 1867
“Se algum dia esse país falir, será devido ao fato de, tendo o bastante
para saldar vinte dessas dívidas, não ter guardado bastante dinheiro
para as despesas domesticas.”
Richard Burton

O palácio imperial tinha a suntuosidade das residências
dos Marajás do Sind. Uma profusão de objetos antagônicos enchia os
cômodos intermediários que levavam Burton à sala de audiência.
Múmias, ossadas de saurídeos, máquinas a vapor, engenhocas,
tranqueiras e similares, digladiavam-se por espaço, dando ao edifício,
um ar de museu do absurdo.
Ao entrar na sala de audiência, Burton encontrou o
imperador do Brasil de sandálias de couro, calça de linho surrada,
com suspensórios, e uma camisa branca, de mangas compridas,
arregaçadas até a altura do bíceps. O homem tinha uma barba
considerável que lhe caia até a altura do peito. Ao perceber a
presença de Burton, o Imperador correu com uma mão estendida,
cruzando rapidamente toda a extensão da sala, que estava
frugalmente decorada. Compunha o ambiente, apenas uma grande
mesa de madeira maciça, com o brasão da coroa. Sobre ela, vasos e
um aparelho estranho, que tinha um cone dourado, possivelmente
bronze, pendurado em um gancho do mesmo material, ligado por uma
corda a uma caixa de madeira, adornada, também, com o brasão
imperial.
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-Mounsier Burton, quanta honra! Sou seu mais
empedernido fã. Seu “Peregrinações a Medina e Meca”, realmente,
figura entre meus livros favoritos. – enquanto falava balançava
vigorosamente a mão alheia.
- Fico honrado, majestade! – Agradeceu Burton,
intimamente irritado por ser sempre reconhecido por um único livro,
não obstante, haver escrito mais de cinqüenta obras.
- Mas que perfeição. Quase não se nota que é um inglês
a proferir tal frase. Falas o português muito melhor que meus patrícios.
E o sotaque, poderia jurar que é de um carioca da gema, como dizem
por aí. – Dom Pedro enquanto falava arrastava Burton pelo braço até
a mesa. – Veja Mr. Burton, quando imaginaria que, no remoto Brasil,
iria encontrar orquídeas tão perfeitas. Pois essas são nativas. O meu
hobby favorito é tentar, eu digo tentar, criar uma nova espécie.
Entende de Botânica, Sr. Burton?
- Infelizmente não é minha especialidade, Alteza – Disse
Burton, declamando a última palavra, e lançando um olhar, de cima
em baixo no monarca, notando que esse não era assim tão alto.
-Mas a que devo essa inestimável visita do amigo? Fui
informado de que está de férias na cidade, em companhia de sua
jovem e bela esposa. Por que não a trouxe a nossa audiência?
Gostaria muito de conhecer a mulher que tornou cativo o maior
aventureiro de nossa época.
- Infelizmente, a Sra. Burton saiu hoje cedo em cavalgada
pelas matas que tanto a fascinam. – disse Burton lembrando, que
realmente, Isabel era jovem e bela, assim como as matas brasileiras.
- Uma amazona. Prática admirável em uma mulher. Mas
temo informar que as matas brasileiras não são seguras como as
pradarias inglesas, Sr. Burton. Eu acho uma temeridade que uma
donzela inglesa, indefesa, cavalgue sozinha pelo meu Império.
Deveria ter me solicitado uma escolta, o que cederia com grande
prazer. – Dom Pedro falava enquanto podava, delicadamente,
algumas folhas.
- Agradeço a gentil oferta, Majestade, mas não é preciso.
Isabel está acompanhada de um meu criado, da mais alta confiança.
Chico é um crioulo esperto, alforriado, profundo conhecedor das
vicissitudes brasileiras. Com ele Isabel estará segura. – disse Burton
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-Sendo assim, voltemos ao nosso encontro. – disse
Pedro, não conseguindo evitar, em seu liberal cérebro, algumas
insinuações maldosas – O amigo está gostando do meu pequeno
país? Eu sei que já visitastes inúmeros lugares, e que o nosso país,
talvez não chegue à altura das fascinantes maravilhas que já
presenciastes. Não temos aqui pirâmides milenares, muito menos
cidades sagradas a serem invadidas. Alias, sofro muito com essa
carência. Falta ao Brasil algo de grandioso, uma obra digamos,
faraônica.
- Não, majestade! Estou encantado pelo vosso país. O
que falta de história em sua jovem nação, sobra em encantos naturais.
Alem do que, acredito, o Brasil será o império do futuro. Uma nação
adormecida que irá se erguer, forte e impávida, sobre todas as outras
do Mundo – exagerou Burton sem saber bem o porquê, mas
considerando a frase um hino perfeito.
- Vejo que compartilha a opinião da intelligentsia de meu
país. Mas temo desapontá-lo. Esse povo, que tenho por obrigação em
chamar de meu, é de uma indolência enraizada. A mistura de raças
não favoreceu o caráter dessa gente. Nós europeus de sangue, jamais
compreenderemos a capacidade que eles têm de levar tudo na base
do estratagema. Para tudo eles arrumam uma desculpa. Para tudo
tem um ”jeitinho” – disse o imperador Pedro II, filho do Pedro primeiro.
– Eu não gosto do presente que recebi do meu pai. Preferia
imensamente ser presidente a imperador. Talvez assim, realmente,
tivesse algum poder de mudar as coisas. Aqui não temos uma
Monarquia estruturada, e um povo colaborativo, como minha amiga
Vitória. Falta-me uma classe nobre de verdade, pois meu avô saiu
distribuindo títulos a toda espécie de aventureiros, verdadeiros
sanguessugas. Tipos que só querem saber de levar vantagem em
tudo. Esse é o Império que governo, Mr. Burton. Como queria ser
presidente... Como Lincoln, por exemplo; veja que coisa fantástica,
poder levar, através do voto do povo, o país para onde quiser. Ganhar
o cargo de Deus, Sr. Burton, aqui nesta terra, não nos dá nenhum
privilégio. Aqui caberia bem o caudilho.
- Mas Vossa Majestade... – iria começar Burton uma
contra argumentação, quando foi interrompido com um aperto de mão
firme, no antebraço.
- Não, caro Richard. Abandone esse protocolo estúpido
que, sei também, não aprova. Chame-me de Pedro, pois afinal de
contas, após ler tanto de suas aventuras, o considero meu intimo
amigo. – Interrompeu Pedro, querendo evitar a argúcia das
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argumentações do inglês. – Além do que, vejo que sou muito mais
novo, se me permite a indelicadeza em dizê-lo.
- Eu sou de 21, e você? – disse Burton, aliviado por
abandonar as formalidades que tanto lhe embaraçavam. – Realmente
não aparenta, se me desculpa dizê-lo, ser mais novo do que eu. Deve
ser por causa da barba.
- Pois sou – disse o barbudo nada irritado – Sou de 26.
Realmente sofro muito com essa minha preferência. Alguns idiotas
chegam a achar que meu pai é meu filho, pois os retratos de meu pai
sempre foram meticulosamente retocados, não permitindo jamais
mostrá-lo em idade avançada. Era vaidoso meu velho. Os meus
retratistas já me colocam como um ancião, apesar de só ter 41 anos.
Realmente essa barba me envelhece sobremaneira. Mas o povo gosta
de um governante barbudo. Como se ilude com a imagem essa gente.
Alguém deveria criar uma ciência para estudar esse comportamento
humano...
- Mas Pedro, voltando ao assunto anterior; tomei
conhecimento de um Senhor muito empreendedor que vive no Rio de
Janeiro, e que tem efetuado verdadeiros milagres na estrutura da
cidade e no progresso do Brasil. Um banqueiro muito conceituado na
Inglaterra e um investidor corajoso. Eu só não me recordo do nome
dele no momento. Parece-me que é Iri...
- Um moleque! – alterou-se o imperador, rasgando no ar a
frase de Burton – já sei de quem o senhor está se referindo, e lhe
aviso que aqui e em todas as minhas residências esse nome é
impronunciável. Um homenzinho aventureiro, que quer tomar as
rédeas do meu reino. É daquele tipo que lhe preveni há pouco. Faz
tudo por um título de nobreza. Faz de tudo para se sobressair a minha
pessoa. Mete-se no ramo das ferrovias e teve a pachorra de fundar
um Banco, mas ele pode esperar que em breve corto-lhe o topete. Já
estou com as barbas de molho. Estou manobrando para tomar-lhe o
Banco e levá-lo a ruína. Um mequetrefe...
- Desculpe amigo – acalmou os ânimos Burton, que temia
causar um enfarte no velho barbudo. – Não queria lhe causar esse
desgosto. Devemos estar falando de pessoas distintas. – Mentiu
Burton, sabendo que o perfil apresentado, só poderia se encaixar no
do futuro Barão de Mauá.
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- Desculpe meu destempero, mas é que esses tempos
bicudos não estão fazendo bem a minha úlcera. Essa Guerra do
Paraguai arrasta-se bem mais que o planejado. Entramos nessa
roubada só para aplacar a insatisfação popular, que, diga-se de
passagem, tem a ver com vocês ingleses. A guerra é o ópio do povo,
caro amigo. Enquanto não inventam nada melhor para substituí-la,
nada como uma guerrinha para fazer renascer o patriotismo dessa
gente, que esquece todos os problemas e se empenha em destruir o
inimigo, que nós sabemos, não é tão perigoso assim. – suspirando –
mas alguma coisa está dando errado. Por que Lincoln conseguiu o
que queria com sua Guerra e eu não? Para Lincoln tudo era mais fácil.
E que morte honrosa: Assassinado em um teatro. Onde você estava
no dia da morte de Lincoln?
- Eu recebi a notícia apenas sete dias após o ocorrido.
Um mensageiro de Sua Majestade, a Rainha Vitória, informou-me o
fato. No dia em que Lincoln morreu, eu estava desembarcando no
Brasil, precisamente em Santos. Sete dias depois já tinha
conhecimento da notícia. – rememorou Burton, lembrando-se do
mensageiro vestido de baiana, que lhe entregou o telegrama
confidencial.
- Nossa que prodígio. Apenas sete dias após o ocorrido.
Para o Brasil isso é um recorde. Certamente a vossa rainha deve ter
um serviço de informações muito eficiente. Mas nada comparável ao
sistema que pretendo implantar em breve. Observe! – passando a
mão sobre o aparelho que estava em cima da mesa – O Sr. Bell
inventou esse aparelho, que era muito grande e desproporcional, mas
solicitei que fizesse alguns modelos compactos. Na verdade esse é o
primeiro protótipo criado, do que será no futuro fartamente
comercializado – batendo em um gancho metálico, várias vezes – Sr.
Costa? Solicite à copeira que traga chá com torradas para dois, aqui
na sala de audiências. – pousando o cone dourado sobre o gancho –
Não se espante Sr. Burton, não estou a falar sozinho e meu juízo
ainda está em perfeita ordem. Eu apenas me comuniquei com o
serviçal através deste engenho. Em poucos instantes, verá entrar por
aquela porta o meu pedido.
-Nossa, que fantástico! – com verdadeiro espanto, o
inglês – Isso parece até bruxaria. – exagero notado com desconfiança
pelo imperador.
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- O Sr. Bell está desenvolvendo essa “magia”, para
apresentá-la na Feira da Filadélfia de 76. Esse é um segredo que
somente nós, eu e Mr. Bell, e agora, o senhor, logicamente, temos
ciência. Eu serei o primeiro a utilizar o aparelho em público, na tal feira
americana. Uma tática que criei para promover o invento. Um monarca
representando a tradição, utilizando a última novidade em tecnologia.
Mr. Bell vibrou com minha idéia. Sabe como são esses inventores:
muito geniais para criar parafernálias, mas péssimos com relação às
coisas práticas. Tenho todo esse tempo para criar a primeira frase,
transmitida via fio, da história da humanidade. Minha primeira idéia
era: “Um pequeno sussurro para um homem, mas um grande grito
para a Humanidade”, mas sussurros e gritos poderiam criar dupla
interpretação, e ambigüidade é uma coisa perigosa. Penso em
homenagear algum poeta brasileiro, mas não decidi por qual...
- Camões! Por que não, Camões? – interrompeu eufórico
Burton.
- Mas Mr. Burton, Camões não é brasileiro. E além do
mais se fosse para agraciar um poeta estrangeiro, um português
talvez não fosse a melhor escolha. Meus súditos poderiam considerar
uma ofensa, uma tentativa de devolver essa Terra, ao seu antigo
estado de Colônia.
- Desculpe a sugestão... – disse Burton, visivelmente
desapontado - Seja o que quiser!
- Isso! – berrou em soprano acorde, o imperador – Algo
nesse feitio. Seja o que quiser... Frases curtas geram ótimos efeitos.
Estudos científicos comprovam. Não... Não. Esta ficou parecendo fim
de prece. Seja o que seja! Não, ainda parece uma prece. Que questão
difícil de se resolver... – golpeando a testa com a palma da mão - Isso!
Eureca! Eis a questão! Ser ou não ser!... Shakespeare, Mr. Burton!
Shakespeare! Vosso poeta Maior. “Ser ou não ser”. Mostrará erudição
e lançará um desafio ao novo empreendimento humano. Será que vai
funcionar ou não?
- Sendo assim, pelo menos, recite no original – palpitou
Burton discordando secretamente da escolha – “To be or not to
be”.Tornará a frase compreensível, a todos os presentes, sem auxilio
de tradutor.
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- Em breve colocarei um deste em cada canto desse país.
E assim que as outras nações tiverem a lucidez e a visão, desse
humilde monarca, poderemos integrar o mundo inteiro. Aí, Sr. Burton,
o mundo se tornará uma pequena vila e notícias como a morte de
nosso ilustre democrata Lincoln, serão recebidas em tempo real. –
discursou Pedro, que de tanto balançar o cone no ar, soltou o fio que
estava pregado ao aparelho.
- É dessa visão progressista que o Mundo precisa, caro
Pedro – bajulou Burton querendo entrar no assunto desejado. –
Homens com Vossa magnificência estão em falta neste mundo
tradicionalista. – exagero absorvido com satisfação pelo imperador –
Qual outro monarca tem o brilhantismo em deixar dezenas de
estrangeiros percorrerem o interior de seu país, sem causar
empecilhos? Qualquer governante, sem imaginação, veria nisto um
ato de agressão à soberania, mas o amigo tem a consciência que tais
expedições são para o engrandecimento de sua nação. Eu fico
realmente admirado quando escuto os relatos de tantos europeus que
aqui estiveram, que enaltecem o país e, nas entrelinhas, prestam
também uma homenagem a vossa augusta figura. Foi, atraído por
essa clareza de visão, que resolvi também me embrenhar nos
caminhos do interior brasileiro, para também ser testemunha, da
liberdade e da felicidade que gozam o povo brasileiro. Gostaria que o
amigo me concedesse a Portaria, licença necessária, para circular
livremente pelo reino. – terminou, mostrando-se aliviado por encerrar
aquela farsa.
- Ora, imediatamente, é só pegar o aparelho e em poucos
minutos terá sua Portaria. Compreende que essa formalidade se faz
necessária, no caso de funcionários diplomáticos estrangeiros, a fim
de evitar o descontrole das informações que saem do país. Dizem
meus assessores que é para evitar espionagem. Veja que absurdo.
Mas realmente, meu reino tem recebido dezenas de visitas ilustres: de
botânicos, antropólogos, artistas, e toda sorte de homens de ciência, o
que me agrada sobremaneira, pois me trazem noticias e fatos, que até
mesmo eu, Imperador do Brasil, desconheço. Meu Instituto Histórico
está repleto de achados interessantes, juntamente com minha coleção
de múmias, que, diga-se de passagem, é minha maior paixão. O Dr.
Lund, antropólogo dinamarquês, mandou-me um exemplar de uma
preguiça gigante, que como não coube em meu museu, mandei
colocar no jardim do Paço Imperial. Mas infelizmente os cachorros
deste país, ignoro se quadrúpedes, ou bípedes, tiveram a audácia de
surrupiar no silêncio da noite. Agora, para se ver um espécime
genuinamente brasileiro, precisamos ir até o museu de Copenhague.
Por falar nisso, como vai até o interior, se encontrar o Dr. Lund, por
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favor, mande minhas recomendações. Dizem que ele habita uma
caverna, próximo a vila de Lagoa Santa, onde dizem, a água é
milagrosa. Meu genro, O conde Deu, esteve no local para curar uma
disfunção domestica, voltou curado do problema, mas extremamente
chateado com Lund, que o fez esperar sobremaneira, não o
recebendo no fim das contas... Se a água de lá curar úlcera, pode
trazer um frasco. – terminou com a mão na pança.
- Fico agradecido com o tratamento e prometo que
encontrando o Dr. Lund transmitirei vosso recado. – a frase de Burton
foi cortada, pelo entrar barulhento de uma escrava, que equilibrando
uma bandeja, informava que não tinha chá na despensa, somente
café.
- Veja Sr. Burton, que absurdos sofro por essa sociedade
cafeeira. Privam-me do chá das cinco, obrigando-me a ingerir esse
veneno para meu estomago. Por causa do chá seu país perdeu a
América. Eu ainda abdico e deixo essa gentalha por conta e risco. – e
agora, tirando uma garrafa de alguma gaveta oculta da mesa – Sr.
Burton, cá entre nós... Já tomou uma cachacinha?
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CAPÍTULO ONZE

arraIal Velho – 2003
Partimos hoje pela manhã, alias, quase madrugada. Já
vi que Xico não vai ser boa companhia. Já disparou na frente e não
tive noticia dele por onde passei. Saindo de Sabará, a primeira parada
é no Arraial Velho, a pouco mais de cinco quilômetros. Nada demais.
Uma igreja e um monte de casas. A estrada segue margeando e
subindo o Rio das Velhas.
Já estou sentindo uma dor, quase insuportável, nas
nádegas. Por que nenhum aventureiro, de livro, relata essas dores?
Dizem que se acostuma com o tempo. Será que Dom Quixote sentiu
dor nos braços? Ele também não estava acostumado e era muito mais
velho do que eu. Já repararam que ninguém relata as coisas mais
insignificantes nas aventuras? Justamente elas, que nos tiram, pobres
mortais, do sonho e nos colocam na dura realidade. Elas que podem
inviabilizar uma viagem de prosseguir. Será que nenhum cavaleiro
andante tem hemorróidas?
Com muito sacrifício cheguei à fazenda do senhor Oto,
onde encontrei um muro do século XVIII e uma ruína, que dizem, era a
casa do Borba Gato. O caminho não tem nenhuma espécie de
sinalização, e se perder é muito fácil. O Xico deve estar perdido, pois
ninguém no caminho me dá notícia dele.
----------------------
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Era uma íngreme ladeira. O cavalo já dava os primeiros
sinais de cansaço. Apeado, seguia caminhando ao lado do animal,
com as mãos firmes sobre as rédeas, conduzindo-o morro acima.
Primeiro foi o barulho. Depois um trotar irritante. Não
poderia crer encontrar alguém naquela estrada, praticamente
abandonada, quase uma trilha, entre Sabará e Raposos. Algumas
léguas atrás haviam me avisado que por ali daria com burros n’água.
Primeiro o barulho. Depois a poeira. Agora, finalmente a
figura. Um cavaleiro de elmo negro e armadura colorida. Pelos trajes,
poderia tomá-lo por um bufão, um bobo da corte em montaria, mas
pela velocidade que vinha ao meu encontro, tinha a determinação de
um cavaleiro.
Eu, desmontado de meu corcel, com as armas no alforje,
seria uma presa fácil. Lancei mão do recurso dos que estão em
inferioridade na luta: demonstrei, prontamente, não ser uma ameaça.
O cavaleiro e seu cavalo, diga-se de passagem, um animal admirável,
com nítida força superior ao meu pobre Rucinante, pararam diante de
mim, impedindo meu caminho.
- Para onde vai? – vociferou o cavaleiro, com sua voz
abafada pelo elmo negro, que nunca vi igual.
- Sigo, cavaleiro, o caminho dos justos, a procura de
aventuras. – Respondi com a firmeza de quem sabe o que está
fazendo.
Lançando um olhar desdenhoso sobre meu fiel Rucinante,
falou:
- E até onde pretende chegar em cima disso?
Não pude deixar de lançar um olhar piedoso à minha
pobre montaria, que andrajoso de apetrechos, parecia, realmente,
incapaz de tantas proezas.
- Sigo a Estrada Real, a serviço de sua majestade, o rei.
- Ah! – fez troça o infame, que num gesto estranho cessou
o trotar de sua montaria que, não sei a custa de qual magia,
continuava a emitir um trotar infernal mesmo parada. – Por aqui, nem
eu, com muito mais potência, consegui passar. O que dirá você, com
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está montaria mirrada. E ainda mais a serviços de reis inexistentes e
por estradas acabadas.
Ô, infame dos infames, mesmo jurando não duelar com
impostores e fanfarrões, lancei mão de minha lança, e já estava
disposto a transpassar o infeliz, quando, misteriosamente, minha arma
transformou-se em um guarda-chuva. O cavaleiro acionou o pocotó
infernal de sua máquina, deixando-me, de lembrança amarga, uma
nuvem de poeira e fumaça.
Onde está Sancho que não vem ao meu auxílio?
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CAPÍTULO DOZE

TorIno – ITálIa – 1836
“Um ingleze italianato é il diavolo incarnato”
Provérbio italiano

Aquele garoto, de quinze anos, poderia ser considerado
um padre, se bom padre fosse aquele que mais residências de Deus
conhecesse. Ele se perdia em dias inteiros, caminhados pelas ruelas
estreitas, de igrejas barrocas, góticas e renascentistas.
Realmente poderia ser um padre, se a vontade de seu pai
fosse cumprida. Coronel Burton queria que o filho seguisse a carreira
eclesiástica, talvez para pagar por ele, todos os pecados adquiridos.
“Como Cristo, a redimir os outros pecadores”, satirizava o jovem
rebelde, que das igrejas e dos claustros queria apenas “roubar” o
conhecimento guardado pela Igreja, a sete chaves, durante o longo
período de domínio da escrita, da cultura e, por que não dizer, da
vontade humana.
Após a aposentadoria prematura do pai, a família Burton
se lançou no único afazer, para o qual tinham extrema competência:
viajar. Nômades eternos, com as graças do meio-soldo, e o dote, da
quase nobre, Sra. Marta Baker, os Burton se davam ao luxo de trocar
de residência a cada novo ano. Essa vida cambiante aumentou no
jovem Richard o olhar cigano e a curiosidade inquietante. Aliado a
tudo isso, a variedade de mentores, de línguas e culturas diversas,
deram-no a capacidade de absorver novos costumes e idiomas, com a
facilidade de quem sorve um gole d’água.
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E fora justamente um desses mentores, Signore Bugarelli,
que lhe dera o incentivo às pesquisas arqueológicas míticas. O Sr.
Bugarelli era um aficionado pesquisador dos mistérios, que dizia
serem 33, da cidade de Torino. A cidade fundada, como entreposto
importante, na rota de acesso aos Alpes, ligava a Imperial Roma ao
território da Gália dominada. A cidade que em seu nascimento se
chamava Augusta Taurinorum, e tinha, como ainda o tem, um touro
como símbolo. A cidade que na metade dos 1400 assistiu, segundo a
lenda, uma hóstia consagrada subir aos céus. A cidade que abriga, na
Basílica de Maria Ausiliatrice, lascas do Santo Lenho da Cruce e
gotas do sangue do redentor. Era também patrimônio dos não tão
devotos torineses, o lençol que cobrira o corpo do crucificado, a Santa
Sidone, que algum Rei Cruzado havia apoderado, no Oriente distante,
para jubilo da cristandade. Para Richard, esse pedaço de pano era o
único elemento que lhe causava interesse e devaneios. Com relação
às lascas de madeira, já havia visto por toda a Europa, tantas
“legítimas” relíquias da cruz, que se juntassem todas “construiria uma
Arca de Nóe muito maior do que a original”. Assim como, com o
sangue de Cristo, espalhado por todas as igrejas somente da Itália,
daria para “bombear o coração de um elefante”.
Burton nutria uma verdadeira antipatia pelos padres
italianos, que julgava mercenários farsantes da fé. Mas mesmo com
esse sentimento arraigado, não se mostrava constrangido em estar
agora sendo ciceroniado por um padre disforme, pelo interior da
Chiesa da Santa Sidone. A Igreja do Santo Sudário fora consagrada
para abrigar a mortalha, de aproximadamente quatro metros, que
envolvera o corpo ensangüentado do jovem hebreu morto na cruz. As
explicações letárgicas do padre, sobre o tecido, não achavam abrigo
nos ouvidos de Burton, que estava envolvido em observações
próprias. A relíquia estava pendurada na parede do altar principal da
Igreja. Emoldurada em madeira pintada a ouro, o tecido simples e
grosseiro, destoava em sua simplicidade na opulência a sua volta,
assim como, deixaria deslocado o filho do carpinteiro, antigo habitante
daquela mortalha. O Sudário, manchado e rasgado em várias partes,
apresentava, em carmim fraco, que em Burton trouxe a lembrança das
pinturas de Altamira, o desenho de um homem escondendo com as
mãos as partes pudentes. Burton ficou impressionado com o tamanho
e a simetria da figura, que lhe trouxe a mente alguns esboços de
Leonardo, que havia visto em Florença. Da distancia que estava,
separado pelo altar, e pelos olhos vigilantes do padre, não pode saciar
sua intenção de tocar o tecido.
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Anexo à igreja encontrava-se um pequeno museu que
narrava toda a historia do sagrado pano. O jovem Burton tocou, sem
nenhuma emoção religiosa, a urna de prata que abrigou, e salvou o
sudário, não sem marcas indeléveis, do incêndio na catedral de
Chamberry, onde a Sidone viveu durante vários anos. Ao entrar no
salão subterrâneo, última escala da visita guiada e paga pelo museu,
Richard não pode conter uma exclamação chula, em bom italiano, ao
reconhecer, estendido em uma mesa gigantesca, o próprio Sudário,
que há poucos minutos havia visto na igreja homônima.
- Não se espante meu jovem, aquele lá em cima é apenas
uma réplica do nosso valioso guardado. És um garoto afortunado, pois
a ninguém é permitido visitar esse recinto. Mas como vi a emoção em
seus olhos ao tocar o relicário de prata, que salvou do incêndio nosso
manto sagrado, considerei um justo prêmio trazê-lo aqui, para que
aprecie a restauração do sudário.
Burton não conseguiu expressar com palavras o êxtase
que sentia. Em retribuição ao presente, representou um olhar devoto e
um ar de adoração religiosa, que convenceu o guia e as outras três
pessoas que se reclinavam sobre o tecido estendido. Eles agora
abriam espaço para que o jovem devoto se aproximasse da mesa.
Burton pode analisar a trama e os remendos que estavam sendo
incluídos na obra. Seus olhos se encheram de lágrimas, que os
presentes interpretaram, com louvores, se tratar de uma “ Vera
manifestacione de essere uno ragazzo de Dio”, mas que para
Richard apenas representava o profundo prazer que sentia em ver
uma peça histórica que poderia ter mais de 1800 anos. Mas
imediatamente sua emoção era destruída pela adaga mortal da razão.
- Ma aspetta un átimo. Se dizem que o Santo Sudário é
uma peça única, feita pelo divino, através de um processo
desconhecido, que imprimiu nesse tecido tosco a silhueta, frente e
verso, do Galileu condenado; fato que alegam os eclesiásticos
nenhum homem seria capaz de reproduzir. Como os senhores me
explicam aquela réplica perfeita, que enganou até mesmo minha
apurada análise? Quem fez aquela cópia do incopiavel?
Os padres se entreolharam em extrema cumplicidade, e depois
de lançar um olhar de reprovação ao guia que havia introduzido
aquele estorvo no recinto, gritaram em uníssono:
- Daí! Daí! Buta via questo ragazzo, presto! Ce molto
lavoro qui!
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Após “gentilmente” ser escoltado até a saída do prédio,
Richard ganhou a Via Piave certo de ter descoberto o segredo do
Sudário. Agora com o pequeno livreto do Sr. Bugarelli em mãos,
descia confiante em direção à igreja medieval de San Domenico,
única representante gótica da cidade. Segundo as anotações do
proeminente membro da Magiia Nera, no batistério daquele templo
encontraria a primeira pista para a próxima investigação do curioso
inglês. Burton adentrou San Domenico sem reparar em sua simples
estrutura, que na verdade se enquadrava mais no românico tardio do
que no gótico. Leu uma inscrição no batistério que remetia suas
investigações para a Piazza della Consolata, onde o campanário do
século XI, juntamente com a porta Palatina e o antigo fórum romano,
dividiam o ambiente com O Duomo do século XIV, uma construção
magnífica que guarda sobre a porta central a mais bela cópia do
“Cenacolo” de Da Vinci. “Sempre cópias”, desdenhou o jovem. Na
fachada lateral direita do Duomo, Burton levantou os olhos para o céu
e reconheceu na cúpula da igreja o sinal de que estava no caminho
certo. Passando pelo pórtico lateral que dá acesso a entrada principal
do palácio Real do Sabaudas, onde o rei Carlo Alberto podia ser visto
a qualquer momento em uma das dezenas de sacadas, Richard parou
diante da grade de ferro que separava o Pallazzo Reale da Piazza
Castelo. A figura de um jovem incrustada em meio ao rebuscado
ornamento da grade, trouxe a analogia ao lendário príncipe egípcio
que teria fundado a cidade; o Deus sol e o mártir cristão, que segundo
a conveniência da Igreja nascerá no dia do Deus Mitra. Burton lançou
uma olhadela sobre nova página do livreto e elevou, em seguida, o
olhar para as duas estátuas eqüestres que guardavam o portão, que
segundo a afirmação do Signore Bugarelli eram a representação dos
símbolos estrelares de Castor e Polux, verdadeiros defensores da
cidade. Seguindo o caminho indicado pelo olhar de uma das estátuas,
passou diante do Palazzo Madama, não conseguindo ficar indiferente
ao talento de Juvarra, um dos expoentes da arquitetura torinesa.
Circundando o Castelo Medieval anexo, acelerou o passo pelos
pórticos da Via Pó, local onde as anotações de Bugarelli se perdiam
em divagações. O autor do livreto, após exaustivos anos de
pesquisas, não chegava a uma conclusão, para onde seguiria o
caminho a partir daquele ponto. Contemplando o capitel que
representava o bem e o mal, Richard colocou, decidido, o livreto
dentro do bolso do casaco. A sua direita podia ver, a poucos metros, o
Palazzo Carignano que há pouco tempo fora abandonado como
morada real, mas que diziam os matutinos, em breve seria
transformado em sede do Parlamento, em uma tentativa desesperada
do Rei de conter a crescente insatisfação popular com o Reino do
Piemonte.
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Burton interpretou que ali seria um lugar muito visado para
conter tamanho tesouro. Apostou na sua criatividade e desceu toda a
extensão da calçada coberta que desaguava em uma enorme Piazza
as margens do Rio Pó. A praça era separada do rio por muros
construídos pelos invasores napoleônicos. Burton, no centro da praça,
esforçando-se para não ser atropelado por um cocheiro imprudente,
ficou eufórico quando notou que o pico de uma das montanhas dos
Alpes, ficava exatamente emoldurado no centro daquela via que
acabará de percorrer, dominando impassível, o alto do castelo
Medieval. Na margem oposta do rio, após a Ponte di Pietra, podia se
notar que a nova construção da cidade, a Chiesa da Gran Madre de
Dio, fazia uma ligação perfeita entre o Pico do Monte Cervino e a
própria construção, lugar ideal para um bando de fanáticos
esconderem algo tão importante.
A igreja inaugurada há apenas cinco anos era um
monumento ao retorno dos Savoias à cidade, após o exílio forçado
pela invasão francesa. Era um edifício de planta central, segundo o
modelo do Pantheon de Roma, feito em mármore monocromático e
baixo-relevos. Das escadarias do templo, Burton notou que a
construção estava na exata altura da Piazza Castello que podia ser
avistada a algumas centenas de metros adiante. Essa visão da via Pó
era emoldurada por duas estátuas que representavam a Religião e a
Fé. Sobre as colunas do templo uma dedicatória ao retorno dos
Savoias: “Orde Populusque Taurinus ob Adventum Regis”.
Burton passou alguns minutos a contemplar os distantes
Alpes e toda a linha que vinha de encontro aquela inscrição.
Selecionando apenas as iniciais da inscrição no frontispício do templo,
encontrou a palavra OPTAR. Era o que teria que fazer: Optar. Em qual
lugar deveria estar escondido o cálice que serviu o vinho a Cristo, na
última ceia, e guardou o sangue do messias após seu passamento?
Optar entre aquele pico distante, apontado pelas estátuas, ou aquele
prédio recém construído? Sobre as inscrições, um baixo-relevo
representava decuriões romanos prestando homenagem a Madona
com o Bambino. Aquela imagem antagônica esconderia algum
segredo? Talvez, como suspeitava aquele jovem de idéias originais,
aquela imagem provasse que o Império Romano jamais ruira, apenas
curvando-se ao messias, tornando-se assim o Sacro Império e
posteriormente a Igreja Romana.
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Burton não quis entrar na igreja, que já sabia conter
estátuas em honra da Rainha beata Margherita, que lutou
fervorosamente para que seu primo, o antipapa Amadeo VIII, largasse
de mão aquela idéia absurda de tomar o lugar do representante oficial
de Deus. Ficou sentado na escada, rememorando toda a história
contida naquele livreto, que segundo o Sr. Bugarelli havia lhe sido
ditado em sonho por um anjo. Sempre eles. Contava a história do
copo que servira a Jesus, e que muitos, inclusive a seita Magiia Nera
acreditavam estar escondido na cidade, que já detinha o Sudário, as
lascas e o sangue do pai do cristianismo. Aquela cidade que começou
como uma tribo celta, conhecidos místicos; foi arrasada pela invasão
de Aníbal muito antes de Cristo pensar em chorar na manjedoura e
que depois disso foi sucessivas vezes invadida por romanos,
bárbaros, lombardos, austríacos, franceses e toda espécie de gente.
Era bastante plausível que ali pudesse estar escondido o Santo Graal,
que teria o dom de curar enfermidades e dotar o proprietário de vida
eterna. Ali era o entroncamento de várias rotas e caminho de muitos
reis e lendas. Arthur, Ricardo Coração de Leão, Frederico Barbarossa:
todos cruzaram aquele mesmo caminho indo ou voltando de suas
conquistas. Era até aceitável a lenda de que um cavaleiro templário,
em fuga, passando por aquele caminho, tivesse escondido o Graal em
algum lugar, e que séculos depois a seita do Sr. Bulgarelli estivesse
empenhada em localizar o cálice sagrado através de sinais
espalhados pela cidade.
Burton resolveu optar, entre crer e não crer. Optou em
não acreditar em tudo que dizem os livros. Optou em dizer:
“Caspita! Como mente esse tal Bugarelli.”
------------------------------------------O jovenzinho abandonara por completo a arqueologia
mítica. Já descobrira em tenra idade o que muitos anciões almejavam.
Salvo novas provas, descobriu que as relíquias sagradas eram todas
falsas, fruto de mentes doentes ou interesseiras. Nada de verossímil
ou esclarecedor poderia ser encontrado em tecidos, cálices, cascas,
ossos ou coágulos sanguíneos.
Burton resolveu abandonar os manuscritos do Mentor
Bulgarelli, um fantasioso jornalista de um periódico esotérico, e sua
ridícula seita Magiia Nera, com seu impronunciável e numerológico i
duplo.
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Mas restavam algumas confrarias sérias e dignas de
inspeção mais apurada. Elas prometiam aos seus seguidores:
revelações de mistérios e conhecimentos ilimitados. Esse apelo
encontrava campo fértil na mente do jovem inquisidor. O jovem Burton
já vasculhara a Biblioteca Real à procura de pistas, de tratados
herméticos, revelações mitraístas, resíduos cátaros ou qualquer
informação que o levasse a qualquer espécie de conhecimento. Lera o
Fama Fraternati, o Aurora, de Jacob Boehme, o Matrimonio
Químico, de Johann Valentin Andréa e estudara a fundo toda a
história daquela cidade. Torino era repleta de sociedades secretas que
se reuniam em antigas construções romanas e nos subterrâneos que
cortavam a cidade em toda sua extensão central. Essa verdadeira
cidade subterrânea era herança do sítio imposto pelos franceses no
início do século XVIII. Os torineses cavaram elaborados e quase
infinitos dutos por todo o entorno da antiga Cidadela, segurando
assim, o avanço francês em uma tática muito usada na época de
minas e contra minas.
Conta-se a historia de um herói local, que conteve o
avanço de uma tropa de franceses que invadiram os corredores
subterrâneos. Pietro Micca era o nome do herói e diversas pinturas
retratavam seu olhar quase beato com uma tocha na mão. Na noite
entre 29 e 30 de agosto de 1706 um destacamento de granadeiros
franceses penetrou na galeria principal alta e tentou derrubar a porta
que daria acesso à escada de comunicação com a galeria principal
baixa. Foram bloqueados pelo tempestivo e heróico intervento de
Pietro Micca, que acendeu o curtíssimo pavio dos barris de pólvora,
provocando o desabamento do túnel sobre os invasores. O Corpo de
Micca foi encontrado sem vida próximo aos escombros que impediram
o acesso inimigo. Sussurravam à boca miúda, pelas ruelas da cidade,
que um braço de uma fraternidade secular, reuniasse na data fatídica
para celebrar um sabá com emissários da legião do inferno. Para
Burton nenhum frenesi causava esses encontros lúgubres. Nem
mesmo se o próprio Hades comparecesse em sua funesta feiúra. Ele
já conhecia o caráter ambíguo e pouco confiável dessas seitas que
estavam proliferando naquele século pós-iluminista. Maçons, novos
templários, rosacruzianos, maniqueístas renovados, adoradores de
Isis, pitagóricos, entre tantos outros. Para Burton, guildas de imbecis
que fugiam do marasmo doméstico para reunir-se em seus clubinhos
machistas, a encenar ritos, elaborar rebuscados códigos e acenos
secretos. Uma deplorável manifestação de status quo, onde homens
de poder aquisitivo elevado buscavam não o conhecimento, mas sim,
o reconhecimento social. Mas Burton nutria a esperança que pelo
menos uma fosse realmente hermética, iluminada e pudesse revelar
qualquer coisa de interessante.
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Era por esse motivo, que se dirigia naquela noite quente
de agosto para a antiga “Citadella”, o forte do século XVI. O prédio
abandonado e parcialmente destruído não apresentou obstáculos ao
ingresso do encapuzado falso membro. Burton não sabia qual o traje
exato daquela seita “secreta”, optando pelo clássico branco.
No pátio central da muralha avistou uma túnica púrpura
sumindo entre escombros. Seguiu o vulto e alcançou a entrada
secreta, descendo ao primeiro nível de túneis subterrâneos. Seguiu a
luz da tocha que seguia poucos metros a sua frente. As encruzilhadas
eram quase infinitas e o jovem curioso esforçava-se em seguir seu
guia inocente sem ser notado. Ao atingirem o segundo nível o calor
ficou insuportável, mas misteriosamente ao alcançar o terceiro uma
brisa refrescou o ar. Um murmúrio forte anunciou que uma
aglomeração estava próxima. A luz fraca do guia foi absorvida por
uma claridade maior.
Burton aproximou-se com cautela e percebeu que o
caminho iria se abrir em uma grande galeria. Espiou rapidamente
antes de adentrar o recinto. Percebeu que a maioria dos presentes
usava costumes púrpuras, mas o negro e o branco também faziam
parte do desfile. Postou-se atrás de um membro que trajava a cor
correlata a sua. Apesar dos seus quinze anos sua estatura era quase
soberana naquela meia centena de cavaleiros. Observou que todos
traziam no peito um pentagrama sobre uma cruz de malta, ladeado
por quatro rosas vermelhas. Manteve-se na última fileira para que seu
surrado manto, sem insígnia, não revelasse sua condição de invasor.
A mente do jovem irrequieto, como sempre, adiantava-se
em prever o futuro. Richard aguardava a revelação dos sinais
alquímicos; ou o encontro com um ser superior, que revelaria magias
diversas, entre elas, a invisibilidade, o poder de voar, ou pelo menos o
dom da oratória com eloqüência e sabedoria, aliado a habilidade de
disfarçar-se com tamanha perícia, parecendo sempre nativo em
qualquer lugar do mundo. Os murmúrios cessaram quando uma baixa
figura entrou, trajando um manto branco, trazendo na mão esquerda
uma vara multicolorida, com um emblema que tentava parecer
egípcio. Na direita portava uma espada com uma guarda formada por
duas luas crescentes justapostas, na qual Burton rapidamente
reconheceu o desenho plagiado do “Clavicules de Salomon”. O
manuscrito “A Chave de Salomão” era um dos inúmeros relatos que
diziam revelar segredos do templo do rei bíblico, além de outras
excentricidades.
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Richard deu um crédito ao celebrante que lhe parecia com
o senhor que atendia no “Caffé Al Bicerin” na Piazza de la
Consolata. O mestre da cerimônia começou a declamar, com voz
impostada, o nome secreto e grau hierárquico de todos os presentes.
A familiaridade aumentou para Burton que parecia ouvir o “mestre”
declamar os ingredientes do seu famoso Bicerin (Café, chocolate e
creme de leite) no seu estabelecimento comercial da superfície.
Richard suportou: “... Alce Celeste, prior do templo da sagrada Gera”
assim como segurou o riso em: “... Fênix Púrpura, guardião do selo de
Rosen Kreuz; Solimon, o mouro, cavaleiro da estirpe saladínica;
Galeno de Alessandria, grão-mestre dos templários de Damasco;
Jacques de Molay piemontese, guardião do Monte Cervino; Trimegisto
de Brescia, guardião do Graal da virgem Maria; Kundalini, prior do
segredo do sudário de Turim...” Apesar de irritado com a demora,
Richard aguardou pacientemente a proclamação dos setenta e sete
membros ali presentes, que manifestavam a presença, com um
sonoro “Ïeha”, ao ouvirem o pomposo e fictício nome. Após aquela
chamada, que durou três quartos de hora, Burton acreditava que seria
recompensado com a fina flor da sapiência humana. “Segredos
milenares me aguardam”. O mestre da ordem (que se intitulava Saint
Germain do Piemonte, guardião do elixir e da pedra filosofal) abriu um
volumoso livro negro e pigarreou um gogo que resistiu em sua
garganta:
- O irmão Flamel de Biella, mago conjurado de Avalon,
pleiteou na última reunião uma ingerência nossa junto à questura de
sua cidade, para que possa reaver um terreno perdido em litígio com
um vizinho. O irmão Hermes Liguriano, guia dos espíritos de Isis,
prometeu interceder junto aquele órgão, utilizando seu posto
privilegiado de juiz – o mestre lançou um olhar ao citado guia que
sinalizou haver cumprido o prometido - Sendo assim, registro com
louvor, que nosso ilustre companheiro sanou o problema apresentado.
Richard Burton assistiu atônito a algumas dezenas de
reivindicações, argumentos, desculpas e louvores sempre pautados
nas aspirações mundanas e materiais dos “seletos” membros. Já
começava a ansiar, pelo menos, com alguma conspiração tenebrosa
que reivindicasse o controle mundial, mas os discursos eram sempre
voltados para querelas locais, vaidades pessoais e interesses
menores.
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O clima agora, passadas cinco horas de reunião, era de
total descontração com diversos colóquios paralelos que davam um
aspecto babélico ao concilio. Ninguém notou que aquele membro sem
insígnia saiu sorrateiramente, antes mesmo da farta distribuição de
petiscos e do vinho Barollo (cortesia do mestre Bicerin, dono do Café
Al Bicerin).
Burton ganhou a superfície sorvendo o ar com toda
a força de seus pulmões. Contemplava os prédios barrocos da Torino
dos 33 mistérios, desabafando sua incredulidade:
“- Como tem gente à toa neste mundo!”
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CAPÍTULO TREZE

raPoSoS – braSIl - 2003
Estou aqui, debaixo de uma frondosa árvore, rindo das maluquices de
meu amigo Francisco. Detalhe. Estou tomando um refresco em minha
canequinha feita de lata de óleo, q deve ser tão milagrosa quanto esse
tal de Graal. Após uma longa travessia em uma estrada inexistente um
pouco de suco ressuscita qualquer defunto. Eu avisei a vcs q essa
história uma hora ou outra ia descambar para o absurdo. Se dê por
satisfeito se ela terminar bem ou mesmo terminar. Francisco teima
que esse camarada Rixard fez realmente tudo o que ele escreve. Mas
se isso fosse verdade esse cara tinha que ser personagem de cinema
não de um livrinho besta como esse. O cara pega a pedra dos
muçulmanos, quase limpa o nariz no pano sagrado dos cristãos e
ainda por cima acredita ter xegado perto do canequim de bebê vinho
do salvador do mundo. Ah! Fala sério! Tá parecendo filme de
Olivude... Não, não falei errado não... Eu sei que o correto é
Hollywood, mas quem é vc para me criticar... Leia! Hawai... Viu leu
errado, não é Avai, e Rauai. Se Avai tá certo, Olivude tbm tá... Não
tente ensinar o q não sabe e pense duas vezes antes de querer ser
crítico. Eu sou prático, mas não sou burro... ... Posso continuar? E
essa mania agora de axar q é cavaleiro e q viu um cavaleiro negro no
caminho. Era simplesmente um motoqueiro perdido. Esses treiero com
aquelas roupas toda colorida e aqueles plásticos em volta do corpo.
Não tô falando? O homem tá se axando dentro de um livro. Eu aviso a
vc q está lendo esse livro: Quem lê demais fica doido. Depois não fala
q eu não avisei. Vai ficar procurando canequinha, pano velho, lascas e
sangue de defunto. O q me interessa se o Papa ficou com a coroa do
César? E a única coisa interessante q aconteceu em Torino foi a
derrota do Brasil para Argentina na Copa de 90. Vcs lembram? Nem
disso vcs lembram... Ah!... Cansei de escrever. Ah! Alias Raposos não
tem nada de interessante. Nada a declarar. Sigo a viagem. Próxima
parada: Rio Acima.
Ou Estórias reais na estrada imaginária

66

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

CAPÍTULO QUATORZE

São Paulo – braSIl – 1866
Um antigo convento abrigava agora a família Burton em
São Paulo. Ou pelo menos parte da família Burton, posto que o senhor
da casa nunca aparecesse por lá. Era a primeira vez em cinco anos
de casados que os Burton iriam dividir um lar. Era assim que Isabel
pensava ao embarcar, com o marido, para o “selvagem” Brasil.
Ledo engano! Após o matrimônio, na primavera londrina
de 61, a senhora Burton mudou-se para a casa de número 14, da
Square Montagu, a poucas quadras do Hyde Park, mas poucos dias
depois de contrair o sobrenome Burton, viu seu marido partir em nova
viagem, sem nem ao menos cumprir pequenas formalidades comuns à
primeira noite de um casal. Pouco tempo depois, nomeado cônsul,
novas viagens. E assim foi o primeiro ano de casados.
Depois veio a nomeação para o consulado de Fernando
Pó. Novamente a Sra. Burton não fora convidada a acompanhar o
marido. E assim se arrastaram os quatro anos de casados em solo
britânico. Para não dizer que o Sr. Burton nunca aparecia em casa,
houve sim, uma vez, mas apenas uma, em que ele compareceu ao
endereço que “residia”. Isabel lembra-se daquele dia com fotográfica
memória, apesar da fotografia ainda ser um experimento rudimentar e
restrito a poucos técnicos daguerreoticos.
Era 1864. Burton entrou em casa, esbaforido e sujo.
Isabel pensava que ele só chegaria no dia seguinte, para enfrentar Mr.
Speke no, segundo alguns vespertinos londrinos, “Debate do século”.
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O debate, que se daria no prédio da Real Sociedade
Geográfica poria um fim no “Problema Nilo”, como estampavam as
manchetes dos tablóides sensacionalistas. A peleja se arrastava há
quase uma década e os dois oponentes eram intransigentes em suas
alegações. Speke afirmava que o Lago Vitória era a nascente do Nilo
Branco, e Burton alegava que era o Lago Tanganica.
Burton chegou arrancou a roupa e foi direto para a tina,
hábito que raramente fazia ao chegar em casa. Alias, banho era um
luxo mensal do marido, que nunca a Sra. Burton tivera o prazer de
acompanhar. No dia seguinte, o Sr. Burton não se levantou cedo como
de costume, apesar de estar a poucas horas do “duelo”, e o endereço
da Royal Geographical Society: Kesington Gore com Exhibition
Road, ser bastante distante de sua residência. Para espanto de
Isabel, Richard acordou às onze horas e trinta minutos, junto com o
pregoeiro que passava na porta anunciando a manchete do jornal da
tarde: “Explorador Speke é morto em acidente de caça. Extra! Extra!
Morre o explorador Mr. Speke”.
O pensamento de Isabel voltou para São Paulo. Ela
sempre afastava aquela suspeita de sua cabeça. Dedicava-se agora
em continuar sua leitura favorita. Chegara a suas mãos, um livro do
escritor brasileiro, José de Alencar, de título bastante sugestivo:
“Iracema, a virgem dos lábios de mel”. Identificara-se muito com a
personagem principal, não pela doçura de seus lábios, mas por suas
virtudes natas alardeadas no título. A Sra. Burton estava tão
encantada com o romance que decidira traduzi-lo para o inglês, para
que suas compatriotas pudessem conhecer a pujança daquela obra
tão excitante.
Estava se tornando, também, profunda conhecedora da
história brasileira, que tornava as suas noites suportáveis. Já conhecia
todos os personagens das Entradas e Bandeiras; já sabia distinguir os
períodos e nuances dos ciclos da cana e do ouro; e tinha grande
admiração pelas guerras com nomes engraçados e sem sentidos.
Emboabas: a primeira guerra civil das Américas, causava cólicas na
jovem inglesa. A trama lembrava uma fábula de Esopo, com aves de
pernas peladas litigando com aves peludas. Divertia-se muito
repetindo nomes como Cabanadas, Balaiadas e Garrafadas. Não
conseguia achar sentido nas palavras e muito menos nas
manifestações. Mas além da história oficial e do romance do Alencar,
tinha verdadeiro fascínio pela estória da escrava negra, que conseguia
tudo que muitas brancas desconheciam, com os encantos com os
quais cobria seu amante. A simples menção do nome de Xica da Silva
tirava a bela mulher de cabelos loiros e olhos azuis translúcidos, do
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recato de sua nacionalidade. Cada vez que lia, ou ouvia um fato da
vida daquela mulher surpreendente, principalmente naquela latitude,
sentia um sentimento desconhecido aflorar em seu cérebro. Os relatos
picantes das manobras praticadas pela negra, que dizem, não era tão
encantadora assim, mas substituía essa carência com imaginação na
arte da luxúria, faziam Isabel sentir um outro frenesi. Como se uma
incontinência urinaria forte, fosse capaz de lhe descer perna abaixo.
Como se um batalhão de formigas andasse em torno de suas partes.
E finalmente, sentia-se como se um estrondo oco de um canhão
enferrujado soasse na altura do seu ventre, ressoando, como um Big
Ben dentro de seu cérebro. Isabel não sabia, apesar de sua cultura
elevada, explicar aqueles sentimentos, pois há coisas que só a pratica
ensina. Talvez fingisse achar, tratar-se de uma enfermidade tropical.
Os sintomas eram bastante correlatos com algumas malarias
africanas. Calores insuportáveis, acompanhados de febres, arrepios e
calafrios, mesclavam-se a uma turvação momentânea dos sentidos
racionais. Mas a Sra. Burton, empírica que era, descobriu um
tratamento de banhos frios, eficiente no controle da moléstia.
-----------------------------Naquele dia Isabel cumpriu a mesma rotina dos dias
anteriores. Já se passavam dezoito meses, de enfado, desde a
chegada a São Paulo. Não que Isabel não tivesse atividades para
ocupar seu dia. Era até bastante ocupada com afazeres domésticos e
causas nobres. Preocupada com o crescente número de emigrantes,
abandonados à própria sorte, que perambulavam pela cidade, fundou
o primeiro abrigo de mendigos de São Paulo. Essa missão gloriosa lhe
dava alguns lampejos de alegria, pois travava contato com
americanos, alemães, italianos e toda espécie de raças, vindas do
norte, que aportavam no “país do futuro”. Mas eram pessoas de baixa
classe social e limitação cultural evidente, não sendo possível a Isabel
travar colóquios elevados. Mas para tal conversação também não
encontrava problemas, posto que freqüentasse assiduamente, os
saraus literários do Arquivo Jurídico e de vários outros periódicos da
cidade. Encontros que rendiam tardes agradáveis com renomados
escritores, artistas e poetas da época. Mas apesar de todo movimento
de um dia, Isabel invariavelmente deitava-se em estado de depressão
e enfado. Alguma coisa lhe faltava, e apesar de às vezes, sentir o
vazio, não conseguia diagnosticar onde.
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Mas naquele dia cumpria a sua rotina. Tomara as rédeas e
já havia passado no Albergue Noturno, para a inspeção diária.
Tomava agora, o caminho para a Serra de Mogi Guaçu e o seu puro
sangue, algo raro naquela região, conhecia a trilha com apuro. Era
comum, para o conjunto, embrenhar-se nas matas daquela serra, que
tanta admiração causava a Isabel. Para Rucinante, o cavalo, o tipo de
solo, ou da vegetação, não causava nenhum dilema existencial ou
racional, bastando somente ter trilha plana para o trote, e todo dia
seria prazeroso.
Seguindo a amazona, sempre a meia distância, vinha
sempre o criado Chico; negro esperto, que sabia de todas as notícias
e versava sobre todos os assuntos, dominados ou não. Era moleque
dos seus dezoito anos, que havia fugido a pouco das minas de Minas
e encontrara refúgio no consulado inglês, alegando ser um
descendente bastardo de algum cidadão inglês. A solicitação de
cidadania foi recebida com troça pelos funcionários do consulado, mas
vendo garbo e imaginação, na prosa do esbelto negrinho, deram-no a
vaga de Serviçal Geral. Chico nascera às margens do Rio das Velhas,
precisamente em um casebre próximo a igreja de Santo Antônio da
Roça Grande, um vilarejo próximo a Sabarabuçu da Nossa Senhora
da Praia do Ó. Por estar amparado pela lei, que o eximia de
escravidão, omitiu sua alforria para poder ser “escravo” em uma mina.
Sorte melhor, que morrer de fome pela mendicância.
Burton só permitia as andanças da esposa, escoltadas
pelo beligerante criado, que estava sempre disposto a travar luta com
qualquer um que não tirasse o chapéu para sua “ama”. Mas do
mesmo modo que, Burton não podia vigiar, de Santos, se sua
determinação estava sendo cumprida, também ficava privado,
felizmente, dos dizeres maliciosos da sociedade paulistana. Os locais
apostavam, em uma loteria secreta, quem seria o felizardo que faria
brotar galhos na frondosa cabeça “daquele inglês relapso com a
belíssima esposa”. Isabel fingia não saber da ridícula e impagável
extração, e ria dessa mania dos brasileiros de apostar em qualquer
coisa.
Rucinante resfolegava e recusava-se a seguir por entre
uma plantação de café. Chico, em seu jegue chamado Rabit, alcançou
em segundos a patroa.
- Chico, deve haver cobra ali, pois Rucinante não é de
estranhar caminho.
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O jovem, voluntariosamente, desceu de sua montaria e já
com facão em riste, tosou a moita produtora de café. Do interior do péde-café saíram, não uma, mas duas jararacas entrelaçadas, em uma
luta feroz, mas nada mortal.
Rucinante resolveu lançar ao chão sua carga, e em
poucos segundos Isabel estaria partida no chão, se a força
providencial de Chico não a amparasse em seus braços. Isabel lançou
um olhar agradecido e silencioso, ao fiel escudeiro e criado, enquanto
as cobras no solo se enroscavam ainda mais. Chico que em sua mão
direita tinha o ombro, e na esquerda a coxa de Isabel, fez menção de
colocá-la no chão, mas viu que as cobras estavam rolando entre suas
pernas. Uma das cobras existentes, entre suas pernas, ficou mais
atenta do que as outras. Isabel sentiu o perigo da situação, e
concordou mentalmente com seu carregador, que descer era por
demais arriscado, e porque não dizer desnecessário naquele instante.
Chico comprimiu suas mãos macias, que Isabel desconfiava agora,
nunca ter visto uma pá ou instrumento similar. As cobras continuavam
agora seu bailado insinuante, e Isabel, que de sua posição não podia
avistá-las, sentiu que uma estava mais decidida do que as outras.
Chico querendo zelar pelo bem estar da “ama” elevou os quadris de
sua carga, evitando assim um bote certeiro de uma das cobras. Isabel
sentido o afastamento do perigo, começou a palpitar e resfolegar
como se sua vida continuasse em risco.
O jovem negro procurando abrigo para sua “ama”
caminhou pé-antepé para o interior do cafezal, deixando duas das
cobras estateladas sobre o chão, em luta feliz e nada mortal.
Temendo que sua “ama” tivesse perdido os sentidos, deitou-a sob
uma sombra e bateu levemente, as costas da mão, em sua face
rosada e maravilhosa. Isabel sentiu aquele carinho, bem intencionado,
que apenas queria despertá-la de seu susto. Abriu os olhos e viu que
estava debaixo de um frondoso pé, da planta que oferece o negro
líquido revigorante. Cerrou as pálpebras e ficou ali, a recuperar suas
forças. Sentia o aroma das bagas vermelhas da fruta, que
comprimidas e manipuladas da maneira correta, geravam um grão
torrado e grosso. Após esse primeiro processo, mentalizou o grão
sendo moído em apertos sincopados e ritmados. Para obter uma
perfeita alquimia da preferência nacional, a mistura deveria agora ser
umidecida. Isabel já vira o líquido escorrendo pelo saco, caindo quente
e saboroso, dentro de bules de bicos eretos e curvilíneos. Isabel sabia
que o sabor do café era revigorante, mas agora descobrira que ao
negro café era sempre bom adicionar algumas gotas de alvo leite. O
resultado dessa mistura, tão divulgada naquelas terras brasileiras, era
uma miscigenação de sabores e prazeres.
Ou Estórias reais na estrada imaginária

71

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

Isabel sentiu que a Malária devia ter tomado seu corpo
novamente. As bagas vermelhas do grão torrado estavam estourando
como pipocas, atingidas por canhões, que ecoavam em sinos. Uma
das cobras, presentes naquele cafezal, cuspiu seu veneno.
--------------------------------------Isabel entrou correndo dentro de sua casa, que no
passado recente, fora um convento das Carmelitas. Podia sentir no ar
os prazeres proibidos, sentidos por aquelas mulheres pela metade.
Mulheres que, em nome de uma religião, não cumpriam, em sua
plenitude, seu dever natural. Isabel sabia como era triste essa
escolha. Mas a dela não tinha sido por escolha, mas por imposição,
mesmo que do destino e da natureza. Isabel relembrava a aventura no
cafezal e agradecia ao mesmo Deus, das antigas inquilinas, por haver
colocado Chico em seu caminho, pois não saberia como enfrentar
aquelas cobras. O risco fora imenso, e Isabel desconhecia, na
literatura mundial, alguém que tivesse enfrentado três cobras no
mesmo dia.
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CAPÍTULO QUINZE

rIo acIMa – braSIl – 2003
Meu cavalo acaba de pisar na cabeça de uma jararaca.
Minha passagem por Rio Acima foi rápida e sem surpresas. Cruzei a
rua principal em trote lento, chamando a atenção dos jovens que
infestavam as calçadas. È domingo. O sol já vai se por e ainda não
encontrei um alojamento apropriado. Evitei o centro da cidade, pois a
fauna local infesta a rua, com seus veículos ensurdecedores, que
vomitam músicas inteligíveis, com a intenção clara de se tornar a
última em nossos tímpanos. Após a estação ferroviária desativada,
tomei o caminho da direita, que segue até Itabirito. Não sei dizer onde
encontrarei o entroncamento para Cocho D’água, posto que, nem os
próprios locais me informam com segurança o local exato. A estrada
asfaltada margeia o Rio das Velhas, que nesta altura já se encontra
barrento e poluído. No caminho cruzei com um caminhão do “Circo do
Moises, o Rei do pedal“. Aquela visão trouxe um diferencial para a
viagem, que até então se mostrava exatamente igual a tudo que via
em minha cidade natal. Realmente, circo mambembe há muito tempo
que não via por minhas bandas. Talvez devido à proximidade com a
capital.
Seria minha primeira noite de viagem; minha primeira vez
longe de casa. E a primeira vez sempre é surpreendente, porque
senão, não seria a primeira vez. Basta saber se terei uma surpresa
agradável, ou não. As casas na beira da estrada tornaram-se raridade
até extinguirem-se de vez. Agora só vejo mato por todos os lados,
com exceção, do caminho que continua asfaltado a minha frente, e
logicamente atrás de mim. Começo a sentir certo temor. A estrada
inclina-se e meu cavalo se empolga com a descida. A empolgação virá
um trotar mais enérgico, que agora passa para uma cavalgada
decidida e finalmente desata em uma disparada desenfreada. Após
uma curva fechada, por pouco não nos precipitamos, em uma ponte
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sem proteção lateral. Debaixo dela havia um regato tranqüilo e uma
prainha convidativa. Aquela ladeira vencida fora descrita no livro
“Viagens aos Planaltos do Brasil” de Richard Burton, em sua
passagem por Santo Antonio do Rio Acima.
Na ausência de local melhor, decidi montar acampamento
naquela praia fluvial. Mas notei que para chegar nela, deveria
atravessar uma porteira de ferro onde se lia o convite “Sítio da
Cortesia”. Após longos minutos em divagações jurídicas; se transpor
aquela cancela, caracterizava ou não uma invasão de propriedade
alheia; um automóvel veio, de dentro do sítio, em minha direção, para
acabar com minha dúvida. O dono do lugar de veraneio, José Maria,
que estava, naquele fim de tarde, retornando para sua casa oficial, em
Belo Horizonte, solicitou imediatamente que um de seus criados
arrumasse acomodações para minha pessoa e montaria. Após
atravessar mais duas cancelas, agora de madeira, avistei uma casa
no alto de uma colina e por poucos instantes sonhei ver um castelo.
Mas minhas aspirações foram desfeitas, quando o caseiro me indicou
o campo de futebol na beira do rio.
Armei minha barraca e enquanto comia um macarrão
instantâneo, pensava no paradeiro de Xico. Pensava também em
Isabel e me desculpava por insinuar sua volúpia. Tal qual um
Machado de Assis pós-moderno havia engendrado na trama uma
insinuação não comprovada. Só que essa Capitu inglesa não era
ficcional, ela existira no passado e por tanto tinha uma história oficial.
Realidade que eu desrespeitei em nome de uma trama. Peço
desculpas aos familiares da Lady, que por ventura souberem desse
disparate. A noite caiu de vez, e agora redijo essas linhas dentro de
minha barraca, à luz de uma lanterna pendurada no teto. Não me
atrevo a abrir o zíper de minha barraca, e encarar o breu que me
encara. Os sons oriundos do exterior são tenebrosos a ouvidos
desacostumados com a fauna noturna. O sono que demorou a chegar
começou a turvar minha vista. Desliguei a luz.
Sonhava o primeiro sono, onde Isabel se contorcia na
grama, como se todas as coceiras do mundo tivessem se apoderado
de suas costas. O vestido aberto até a altura do umbigo deixava
entrever, os pequenos aclives dos seus seios. Ela mordia o lábio
inferior como se quisesse provar o sabor de sua própria carne.
Quando arqueava suas pernas, deixando cair a barra do vestido sobre
seu ventre, um passo pesado entrou no sonho, e o rosto belo de
Isabel tomou formas medusicas, acompanhado de uma língua ofídica,
bipartida, que saia de sua boca.

Ou Estórias reais na estrada imaginária

74

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

Acordei assustado. A visão da Medusa horripilante havia
desaparecido, mas os passos pesados continuavam no entorno da
barraca. Agora que o passo cessara, um som de alguma coisa saindo
do chão substituiu o anterior. Minha mente perdeu o controle. O
pânico tomou conta do meu raciocínio. Já podia ver os zumbis saindo
de dentro daquele campo, possivelmente um antigo cemitério
indígena, profanado pela sede futebolística desse povo invasor. Eu
deveria ser o primeiro, a dormir naquela terra sagrada e, portanto,
estaria despertando a ira dos mortos, que sempre deveriam passear,
em noites enluaradas, com a conivência e, fingida ignorância dos
matutos locais. Logo na minha primeira vez, logo na minha primeira
noite ao sabor do terror e já teria um fim horrível e macabro. O som de
raízes arrancadas estava se aproximando da parede lateral da
barraca, juntamente com passos, lentos, mas pesados. O fim estava
próximo, aqueles zumbis indígenas queriam meu couro cabeludo. Já
sentia o tacape no meu cocuruto. A sombra gigantesca produzida pelo
forte luar, tomou conta de toda a lateral da barraca. Uma disforme
massa negra ameaçou desabar sobre mim. De repente, novo ruído,
agora de um disparo indescritível. Junto ao disparo indescritível, um
cheiro forte tomou conta do ar, e minha mente saiu do estado de
transe. Não era enxofre dos Infernos, nem a putrefação de um morto –
vivo.
Era meu cavalo que pastava e aliviava seus dejetos ao
redor da barraca. Como pude me esquecer?
- Maldito Ruminante!!
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CAPÍTULO DEZESSEIS

boMbaIM – ÍndIa – 1842
Após o incidente do Trinitty College, em Oxford, o Cel.
Burton comprara um cargo para o jovem filho, no exercito da
Companhia das Índias Orientas. Richard se incorporou ao 18º
regimento, lotado na região de Goa. Era hoje seu primeiro período de
folga, das maçantes tarefas de limpar latrinas, polir armas e descascar
batatas.
O jovem curioso já dominava os caminhos daquela cidade
portuária, que ganhara o nome engraçado dos portugueses que ali
estiveram, e consideraram o lugar, Bom Baim, ou seja, Boas Baias.
Talvez por ser tão boa assim, tornara-se o porto mais importante da
Índia. Burton caminhava a passos largos, por vielas estreitas, em
direção a praia de Chowpatty, para tomar um banho de mar,
tranqüilo, na Back Bay. O banho de mar estava se tornando um
hábito comum em todo mundo, apesar dos manifestos contrários de
alguns médicos, que insistiam em afirmar ser esse costume prejudicial
à saúde.
Desviava-se das vacas, dos pedintes, dos Brahmana
orando e dos Vaiçya oferecendo seus produtos à porta de suas lojas
coloridas. Evitava encostar-se nos Niravasitas, os excluídos, não por
acreditar que poderiam contaminar sua alma, mas por saber que,
muitos eram infestados por piolhos e parasitas maiores. Burton não se
incomodava com aquele sistema de castas, que dividiam os Indianos
em Brâmanes, Chátrias, Vaixiás e Sudras, respectivamente,
religiosos, guerreiros, comerciantes e serviçais. Considerava que em
toda cultura, sempre haverá classes, e mal nenhum existe em
determiná-las com exatidão. Seria interessante ver em Londres, os
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“homens sem classe” serem catalogados como párias e declarados
intocáveis.
Burton, que nunca se adaptara ao vegetarianismo, não
conseguia mais, ver tantos ruminantes, sem poder imaginá-los dentro
de um prato, bem passados e regados com Curry. As vacas sagradas
sabiam de sua condição, e abusavam, parando em todo lugar
inoportuno, criando sempre novos obstáculos para o jovem cadete.
Faltavam duas quadras para alcançar a marina, quando de
repente, o volume de pessoas, na rua, cresceu abruptamente,
tornando a passagem quase impossível. Burton, que apesar da
licença, de cinco dias, mantinha-se fardado, utilizou a prerrogativa do
uniforme poderoso e ganhou espaço, em meio à multidão. Já ia se
dirigir a um dos aglomerados, para indagar qual o motivo da
manifestação, quando sua voz foi abafada por um rufar de tambores,
que vinha da praia. A multidão imediatamente começou a bailar e a
cantar em sânscrito, língua que Burton ainda não dominava
completamente.
Quando ganhou a orla, a multidão se multiplicou em
milhares de vezes. Era o Festival Anual de Ganesh, o generoso, e
pelo visto, adorado Deus da sabedoria indiano. Sobre a multidão,
milhares de Elefantes, de todas as formas e materiais, navegavam em
um mar de turbantes. Elefantes rústicos de papel, com quatro braços e
trombas retorcidas. Paquidermes elaborados, adornados com pedraria
e brocados caros. Imagens ricas e pobres, caprichosas e desleixadas,
que, invariavelmente, ganhavam o fim destruidor da imersão nas
águas, agora fétidas e repletas de dejetos, do Mar da Arábia. Aquele
carnaval religioso era uma das dezenas de festas daquele povo hindu.
Elaboradas alegorias eram fabricadas, para depois serem submersas
no mar.
A água tinha um papel importante naquela cultura, não
apenas como fonte de hidratação, mas também como um elixir, capaz
de lavar a alma e as impurezas. Burton já vira pessoas submergirem
em águas poluídas, voltando do fundo das águas, com a boca a
transbordar puro lodo, e o sorriso a irradiar êxtase fervoroso.
Aquele encontro com o filho de Parwati trouxe uma
nostalgia, inexplicável, ao peito do jovem inglês. Ele creditou aquele
sentimento ao espírito alegre da celebração, que tinha o caráter de
clamar pela volta do Deus no próximo ano. Longe de casa há muitos
meses, lembrou da mãe, e de sua primeira infância. Lembrou do
apelido carinhoso de “meu elefantinho”, que ganhava da mãe, quando
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merecia alguma reprovação. Acreditava que a analogia com aquele
ser colossal, era devido ao seu desajeitado modo de andar e quebrar
objetos pela casa.
Nesse exato instante, tirando-o de suas lembranças, um
Ganesh, nitidamente de prata, passou sob os olhos de Burton. Não
poderia crer que aquele povo sofrido, despendia tanto esforço e
dinheiro, com um carnaval, para ele, sem sentido.
Burton enrolou ainda mais a esteira de bambu, que trazia
debaixo do braço, deu meia volta nos calcanhares e se lançando em
direção ao “Hotel Bom Baim”, resignou sua desilusão:
- É! Hoje não vai dar praia.
------------------------------------Já se passavam sete anos de Índia, e Burton, apesar de
suas constantes desavenças hierárquicas, conseguira galgar o posto
de Capitão. Durante todo esse período colaborara com a anexação
das regiões do Sind, Cachemira e Punjab, sempre se infiltrando no
meio das comunidades locais e detectando possíveis rebeldes.
Foi numa dessas incursões que Burton, tendo de beber
da água de um rio “sagrado”, para se fazer convincente em seu
disfarce, contraiu cólera pela primeira vez. Afastado das missões
secretas, alojou-se em um pequeno vilarejo na região Sind e dedicou
os meses de convalescença a escrita. Coletou todas as estórias e
lendas da região, enchendo duas arcas de manuscritos. Chegou à
suas mãos uma versão original do Kamasutra, ao qual dedicou horas
de estudos. Era patético vê-lo acocorado, em diarréias demoradas, a
ler o livro dos prazeres.
Foi também nessa época que conhecera Vikran e o
vampiro. O rei Vikran era um personagem real que havia vivido no
início do século I d.C. Tinha a curiosidade como principal virtude, ou
defeito, se preferirem. Seu maior sonho era encontrar-se com um
baital, assistente de Kali, deusa da morte, que tinha o poder de se
apoderar do corpo de qualquer um. Procurando um iogue local, este o
convenceu a passar uma noite, em sua companhia, dentro de um
cemitério. Lá chegando o Iogue instruiu Vikran para que o mesmo
caminhasse sete quilômetros para o Leste e lá, encontrando novo
cemitério, teria sua entrevista com o vampiro. Vikran encontrou o ser
pendurado, tal qual um morcego, em uma árvore morta e retorcida.
Com muito custo conseguiu convencer a criatura, para que a mesma o
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acompanhasse até a presença do iogue, que não sabia Vikran,
pretendia destruir a aberração.
No caminho de volta para o primeiro cemitério, o vampiro
passou a contar várias estórias e lendas ao rei. Burton achou a estória
de Vikran bem simplória, mas entendeu que ela era apenas uma
introdução, ao objetivo principal da trama, que era relatar as várias
lendas indianas em apenas uma narrativa. A história de Vikran e o
vampiro, nada mais era que uma compilação de todas as estórias
contadas pelo povo. O vampiro hindu fazia o mesmo papel que
Sherazade, na pérsia, representou no conto das 1001 noites. O
capitão, que murchava como uma planta, devido ao rigor do cólera,
aproveitou como ninguém, sua acamada moléstia, para traduzir para a
língua inglesa as histórias indianas. Nascia ali o escritor profícuo e
laborioso.
Mas agora, passada a experiência colérica. Burton
voltava bem mais magro, para suas atribuições militares. Fora
destacado para o comando de um batalhão de sipaios, soldados
indianos do exército, na remota região da Cachemira, quase esquina
com Afeganistão. A missão do batalhão de Burton era debelar
freqüentes rebeliões de facções locais.
Devido à distância, com qualquer centro mais
desenvolvido, Burton penava com equipamentos de baixa qualidade e
munição, por diversas vezes estragadas. Era comum o cartucho não
deflagrar, ou ficar entalado no cano da espingarda, muitas vezes
provocando um tiro pela culatra. Burton já somava dezenas de baixas,
com sipaios cegos e mutilados. Tentando resolver o problema, Burton
passou horas a fio, untando com gordura, os cartuchos de balas, para
que os mesmos, lubrificados dessa maneira, cumprissem seu rumo
normal. Utilizara para isso, todo o estoque de banha de porco e vaca
que havia, em sua restrita despensa.
-----Era dia de combate.
Os rebeldes inimigos se aproximavam utilizando táticas de
guerrilhas. O capitão Burton, utilizando as táticas militares tradicionais,
havia posicionado sua tropa no alto da colina.
- Companhia, alinhar armas! – gritou com tamanha
excitação, por ser aquela, sua primeira campanha militar, no comando
de um batalhão.
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- Ateeenção tropa! Aguardaaar ordem de tiro! – gritou
com tamanha hesitação, por achar que aquela formação não era a
mais adequada.
- Municiar armas! AAAAtirar. - gritou na fração de
segundos que avistou um rebelde, mal camuflado.
Os sipaios do exercito da Companhia das Índias Orientais
inglesas eram a mais bem treinada força militar da época. Eram
indianos; muçulmanos ou hindus, que abraçavam as armas, não por
causas expansionistas, mas por convicção religiosa: ao gordo salário
recebido no final de cada período anual. As ordens eram seguidas à
risca, e assim a Companhia conquistara toda a Índia Continental.
- Municiar armas! – chegou a ordem ao ouvido atento do
soldado Fatehpur Sikri. Se fosse um torneio para eleger o mais rápido
atirador, ele estaria alguns milésimos de segundos à frente de seus
adversários de tiro. Fatehpur tirou o cartucho da bolsa pendurada a
tiracolo, e levou o artefato até a boca, para arrancar a tira de papel de
uma das extremidades, que abriria o cartucho lacrado. Quando o
cartucho chegou a poucos micro-milímetros dos lábios do soldado,
seu nariz apurado, de hindu devoto, inalou o odor da mais sagrada
reencarnação de Vishnu. Instantaneamente o cartucho foi
abandonado ao chão.
- Isso está com cheiro de Vaca! – Gritou mais alto que os
primeiros disparos que já começavam a espocar.
O grito do hindu ultrajado, para quem havia poucos
pecados piores que, a simples idéia de colocar um pedaço de carne
bovina na boca, provocou uma enxurrada de vômitos e cusparadas. O
tiroteio só não cessou por completo, porque a metade muçulmana da
tropa, indiferente a proibição hinduísta, continuava a dilacerar os
cartuchos com os dentes e municiar suas espingardas de um tiro. Mas
era questão de segundos, até que um soldado, seguidor de Maomé,
resolvesse analisar melhor seu cartucho.
- Por Allah! Eu toquei em animal impuro! Por Allah, fui
lançado em eterna danação! Esse cartucho está ungido com banha do
impuro – Chorou copiosamente o jovem Firuz Sharaz, recém
convertido ao islamismo; única maneira que encontrou para fugir da
casta hindu em que nascera: a dos sem castas. A simples menção da
palavra porco, aumentaria ainda mais sua pena nas pedras ardentes
do inferno islâmico.
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Agora sim, o desastre era iminente, pois a outra metade
da tropa, que antes ria da sorte dos hindus pecadores, agora cessava
de atirar e entrava na sinfonia dos vômitos e das cusparadas. Burton
ficou atônito no começo, mas depois tentou recobrar o comando,
repetindo insistentemente a ordem:
- Soldados, emmm formação! Municiar armas! – gritava
histérico diante da visão de muçulmanos em prostração, rogando a
Allah piedade, e de alguns hindus representando, e bem, uma vontade
louca de se lançar, de peito aberto, na arma do inimigo; destino menos
cruel, do que o de ter violado o tabu milenar.
- Corneteiro! Toque de retirada – Ordenou já se
colocando em fuga para o quartel.
O corneteiro hesitou em colocar a boca no seu
instrumento de trabalho temendo que tudo estivesse untado com
gordura animal.
O episódio só não se transformou em um massacre,
porque os rebeldes tinham o mesmo fervor religioso dos soldados, e
percebendo o ocorrido, solidarizaram-se com o infortúnio alheio,
unindo-se aos irmãos de fé, em profunda e irada manifestação de
protesto.
Ao ver chegar seu capitão sem tropa, o comandante do
posto militar indagou Burton sobre o sucedido:
- Não foi nada! Eu acho que foi só uma indisposição
alimentar da tropa.
Aquela “indisposição alimentar” transformou-se em um
boato, que começou a correr por toda a Índia, de que o exercito
lubrificava os cartuchos com gordura de porco e vaca. O porco impuro
aos muçulmanos. A vaca sagrada para os hindus. O que era um
simples boato foi se transformando em certeza, até que na primavera
de 57, centenas de sipaios iniciaram uma revolta que arrastou a Índia
para um ano de rebeliões sangrentas. No final desse período de
carnificina, a Companhia perderia o domínio sobre a Índia,
transferindo o poder para a Coroa Britânica.
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CAPÍTULO DEZESSETE

cocho d’água – braSIl – 2003
Xeguei a Coxo D’água e nem sinal do Francisco. Já tá me irritando
essa mania dele de imaginar as coisas. Fomos expulsos do Sítio
Cortesia mal amanheceu o dia. Ele arrumou uma confusão. Uma
gritaria de noite que assustou os cachorros, os cavalos, todos os
animais da casa. Tava vendo fantasmas o infeliz. De manhã cedo o
capataz botou todo mundo pra fora sem nem oferecer um cafezinho.
Tbm quem quer mexer com doido? Tá certo! Agora eu estou
começando a gostar dessa história de relatar meu dia-a-dia. È até
divertido. Distrai. Mas eu vou levar para vcs os relatos reais sobre a
Estrada Real. Nada de fantasias. Isso eu deixo por conta do outro.
Afinal a Estrada se xama Real não é à toa. De Rio Acima até aqui é
uma serrinha bastante prazerosa de se cavalgar. Eu estou agora
escrevendo essas linhas em frente à única quitanda existente no local.
Vou entrar agora na Venda e vou entrevistar o comerciante que está
me encarando com um ar desconfiado. Antes estou pedindo uma
Coca que é para quebrar o gelo. Senhor comerciante, eu estou
viajando pela estrada real junto com um companheiro para levar até
os leitores impressões reais sobre o caminho. O senhor tem alguma
coisa a declarar? Ele está me informando que se xama José Pereira e
que é do local desde que nasceu. Ele falou um monte de outras
coisas, mas tão rápido que não consegui anotar. Senhor Pereira o
senhor já ouviu falar num tal de Rixard Burton que dizem passou por
aqui nos idos dos séculos XIX? Olha, que interessante! Ele está
dizendo que não só ouviu falar como que foi na casa de seus
antepassados que o homem ficou hospedado. Tá até contando aquela
estória da cadelinha que ganhou uma cusparada de pinga na cara.
Quer dizer que nem tudo que o Francisco inventa é mentira. O tal
Rixard existiu mesmo. Ou então esse velho tá mancomunado com
Francisco que deve ter passado aqui primeiro e falado sua baboseiras
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para esse velho que está rindo da minha cara. Vou perguntar se ele
viu o Francisco passar por aqui... Respondeu que eu sou o primeiro a
passar por aqui hoje. Será que eu acredito. Bom! Vou seguir viagem e
agora com a nova missão de relatar tudo para vcs. Mas com uma
filmadora ia ser muito mais fácil e prático.
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CAPÍTULO DEZOITO

??? – SoMálIa - 1854
A lança impedia Burton de falar, mas felizmente não
travava seus pensamentos. Jogado no solo, semimorto, a única coisa
de que conseguia lembrar era da cidade sagrada de Harar.
Novamente havia sido pioneiro. E apesar de praticamente não ter
mais uma boca, conseguiu esboçar um sorriso. Novamente ele era o
primeiro inglês a chegar a uma cidade sagrada. Na verdade, o
primeiro homem branco a ser vistos naquela região do Chifre oriental
africano, conhecida como Somalândia, terra dos Somalis, que
compreendia todo o Nordeste do continente negro, abrangendo o que
no futuro seria a Etiópia e a Somália.
O sangue escorria pelo ferimento e as lembranças pela
cabeça. Aquela determinação da Companhia de mandá-lo para o
selvagem desconhecido, vinha ao encontro de seu desejo secreto de
encontrar reinos perdidos. Ouvira falar de um reino, no coração
africano, aonde um rei católico comandava um povo prospero e feliz.
Mas na verdade encontrara um reino muçulmano atrasado e feroz.
Tão atrasado que se deixaram subjugar pelos disparos efetuados pela
Smith & Wesson de Burton. Todos se lançaram ao chão, diante dos
disparos do “Deus trovão”. Todos, relembrava Burton, menos o mais
forte guerreiro da tribo somali. Desafiado a provar seu poder, Burton
fora obrigado a duelar com cacetes rudimentares. Pouco diferia um
cacete de uma espada, e Burton aplicando todas as técnicas
conhecidas de esgrima, lançou o guerreiro ao solo, não sem antes lhe
abrir a fronte. Demonstrando sua superioridade, Burton gozou de
relativa liberdade junto aos seus anfitriões, chegando a empreender
viagens mais viscerais a terra, ainda a procura do reino perdido de
Prestes João, o católico lendário.
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Mas com o passar de longos quatro meses, período em
que fora dado como morto na Inglaterra, as relações entre anfitrião e
convidado começaram a fazer água. Confirmando o ditado irlandês
preferido de Burton: “Após alguns dias, visitas e peixes dentro de
casa, começam a feder”. Os Somalis começaram a desacreditar no
seu novo Deus, e começaram a crer que aquele ser opaco era na
verdade um intruso inimigo, investigando suas defesas e riquezas.
Burton sentia a língua inchar dentro da boca,
transpassada por uma farpa da lança. O seu palato afetado, não
conseguia precisar se o sabor que estava chegando era o da morte.
Novamente o interior selvagem assumia sua mente. Burton agora se
lembrava da fuga. Aproveitando o breu da noite, havia deixado a
aldeia somente com a roupa do corpo. Foram dias inteiros,
incontáveis, de fome e sede. Não bastasse a perseguição implacável
dos somalis, que permaneceram no seu encalço, certos agora, de que
o “Deus trovão” era um espião, Burton ainda contava com freqüentes
encontros com o rei da selva. Por muita sorte, o símbolo da realeza
britânica não se fartou com o súdito perdido. Sorte de Burton, que os
leões também consideravam a comida inglesa insossa.
As formigas agora invadiam a face do moribundo inerte.
Ele lembrou que elas já lhe haviam sido apresentadas, na fuga do
reino do Rei Berbena. Burton, assim como fizera na península arábica,
utilizou-se de um elaborado e perfeito disfarce, para chegar até aquele
remoto e proibido reino. Fez-se passar, novamente, por um devirxe,
chegando até mesmo a tomar lugar no conselho do rei local. Mas
agora tudo era lembrança de um fracasso.
Fugindo dos seus perseguidores, conseguira alcançar o
litoral, onde seus companheiros de viagem aguardavam-no
apreensivos. O também capitão Speke, o jovem tenente Stuart e o não
tão jovem, tenente McGregor. Ao ouvirem seus relatos sobre o interior
fascinante, ficaram, Speke particularmente, decididos a retornar
imediatamente, com uma tropa para subjugar aquela raça. Speke e
Burton passaram os dias seguintes a planejar a expedição, além de se
digladiarem em duelos de egos, sobre o reino de Preste João, e da
rainha de Sabá, que segundo Speke ficava naquela latitude. Burton,
no seu intimo, também suspeitava, que o Reino, da suposta amante
de Salomão, ficasse naquelas coordenadas, assim como a própria
Mina do rei bíblico. Mas para ele era difícil assumir, que Speke
pudesse estar certo em qualquer coisa que fosse. Eram rivais de egos
inflados e porque não dizer inflamados.
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Já inflamados estavam os ferimentos de Speke, que
Burton podia avistar, esparramado imóvel, a poucos metros. A
tentativa de penetrar, novamente para Burton, no interior da
Somalândia, resultou na cena dantesca que ele tinha sob seus olhos.
A expedição fora desfeita pelas lanças somalis. Todos os
carregadores e soldados conseguiram escapar. Mas os oficiais, alvo
preferencial dos lanceiros somalis, estavam ali a pensar em suas
aventuras passadas, e talvez, derradeiros pensamentos.
A batalha foi épica e os oficiais ficaram na formação
clássica em círculo, ensinada e discutida a centena de anos na escola
militar britânica. Uma manobra executada em alguma antiga batalha
grega. O problema era que os guerreiros somalis não haviam
estudado as guerras médicas ou do peloponeso. Para eles aquele
aglomerado de uniformes vermelhos parecia um alvo perfeito.
Burton e Speke resistiram bravamente descarregando
todos os cartuchos disponíveis, mas no final a chuva de azagaias
imperou, derrubando todos os oponentes ingleses.
Speke, apesar de ter onze ferimentos por todo o corpo,
expressava alguns movimentos esporádicos, acompanhados de
comentários incessantes que irritavam Burton.
- Capitão Burton, realmente... arghh – disse cuspindo
sangue – agora...puu.. Eu tenho certeza sobre a real localização do
reino de Sabá.... Raaarrrrr puts... Se o caro colega pôde notar os
traços desses somalis.... pode ter notado, uma certa similaridade com
os traços do povo que habita o sul de Israel.....arrgh rrrarrrra puts...
legítimos e comprovados descendentes da rainha bíblica...
Burton, impossibilitado de falar que estava, pela lança que
lhe atravessava ambas as bochechas, lastimou a péssima pontaria
daqueles guerreiros que, de onze ferimentos, não conseguiram acertar
nenhum órgão vital do tagarela Speke. Pensou em pedir a intervenção
do tenente Stuart, mas notou que este estava eternamente inerte, com
uma única e certeira lança cravada no peito. Speke continuava a tecer
seus comentários inócuos e Burton delirava, esperando, com grande
satisfação, que a morte viesse tirá-lo daquele tormento. As imagens
vinham em sua mente, num turbilhão de cores e sons. Via uma
caverna escura, de onde logo depois surgiu uma luz. Agora um
gigante negro lhe apertava contra o peito, que logo em seguida se
transformava em um elefante com quatro braços. Via agora sua
infância nos campos franceses e as viagens à bota italiana. Via sua
coleção de cem botas de couro...
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Via agora toda a vida passar diante de seus olhos
fechados. Já não ouvia mais Speke. Uma mão o tocava. Já certo de
que o guardião da Morte vinha buscá-lo para o paraíso, aonde
quatorze virgens o esperavam com quitutes e néctares, ouviu o soar
de uma trombeta. Não a do juízo final, quando Deus iria julgar-lhe os
pecados, mas uma desafinada cornetinha de um pequeno
destacamento do exercito de Sua majestade.
- Richard! Pode me ouvir? – balançava-lhe o ombro o
velho oficial Mcgregor. - Graças ao bom Deus, você está vivo.
Infelizmente o jovenzinho não teve a mesma sorte. Mas fique
tranqüilo, parece que você vai sobreviver.
Burton já começava a desfalecer, devido à dor provocada
pelo médico, que acabara de arrancar-lhe a lança da cara, levando
junto quatro dentes molares. Antes de entregar-se a um desmaio
reconfortante, pode lançar, da padiola em que estava, um olhar para a
maca vizinha, onde vislumbrou uma falante criatura, que gesticulava
como uma marionete.
- Fique tranqüilo – reconheceu a voz de Mcgregor – o
capitão Speke também sobreviveu. Graças ao bom Deus.
Antes de desmaiar definitivamente, Burton teve a certeza
que não acreditava no mesmo Deus daqueles homens.

Ou Estórias reais na estrada imaginária

87

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

CAPÍTULO DEZENOVE

acuruÍ – braSIl – 2003
“Ao acordarmos, antes do nascer do sol no dia seguinte, vimos pelos
sinais de sangue dos nossos animais que eles haviam sofrido muito
com um vampiro...”
Richard Burton - “Viagens aos planaltos do Brasil”

De Cocho D’água a Acuruí são aproximadamente vinte
quilômetros. As ladeiras do caminho de Acuruí são o maior obstáculo
para o cavalo. A poeira fina engolia a pata do animal até a altura do
joelho.
Após circundar a represa formada pelo rio das Velhas,
que inundou o antigo vilarejo de Rio das Pedras, cheguei a atual
cidade, localizada no alto de um morro, entre duas igrejas.
Praticamente uma única rua, sem nenhuma espécie de pousada ou
hotel. Fui recepcionado na única venda que estava aberta, pelo Zé
Pena, uma espécie de guardião do vilarejo, que me permitiu acampar,
atrás da igreja.
Não entendi muito bem, porque alguns moradores se
aglomeraram, a poucos metros do meu acampamento, enquanto eu
erguia minha barraca. Interpretei que fosse pura falta do que fazer
daquela gente curiosa, pois, não creio que meu equipamento seja
assim tão moderno, a ponto de atrair olhares invejosos. Comecei a
temer que pudessem estar mal intencionados e lastimei, novamente, a
ausência de Xico.
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Mais uma noite dormida ao relento e completamente
desprotegido. Xico deve estar perdido. Agora, os olhares dos
transeuntes tornavam-se acaloradas conversações entre eles, que
resultavam em sonoras gargalhadas. Já contavam mais de duas
dezenas, o número de rostos risonhos a apontar e gesticular em
direção ao meu acampamento. Definitivamente, alguma coisa estava
para acontecer.
Montei meu pequeno fogareiro e comecei a cozinhar a
única coisa que aprendi na arte culinária: macarrão instantâneo. Com
a visão dos meus afazeres enfadonhos e a chegada do crepúsculo, a
turba barulhenta se dirigiu para, sei lá que esconderijo medonho,
possivelmente, com intuito de elaborar um plano para me atacar à
noite. Comi fartamente a pequena porção grudenta e me tranquei
atrás daquela porta de lona.
Começo a traçar essas linhas no meu diário, quando,
definitivamente, a noite cai lá fora. Está calor. Abro a porta, deixando
apenas o mosquiteiro fechado. Uma visão me faz gelar os ossos. No
afã de instalar-me não notei, que atrás de uma igreja, principalmente
no interior de Minas, quase sempre existe um cemitério. Agora eu
entendo a curiosidade engraçada, que causei naquela platéia cruel.
Eu estou acampado, exatamente, dentro do cemitério anexo a igreja.
O terror que eu tenho da noite, agora ganhou motivos de
sobra para aumentar. Começo a lembrar do Rei Vikran e do vampiro
hindu. Os zumbis da noite anterior se juntam ao folclore da barraca.
Eu já estou esperando a entrada abrupta do iogue que irá me ordenar
que busque, cativo, o vampiro contador de história. Preciso controlar
minha mente. Preciso, antes de qualquer coisa, controlar meu corpo,
que não para de tremer. Senão, serei presa fácil para qualquer invasor
de carcaça alheia.
Os vampiros são comuns a todas as culturas, e nem
sempre são o clichê de condes com capas pretas e dentes afiados.
Existem milhares de manifestações desse invasor de almas. O Baital
indiano era eficaz em substituir a personalidade de sua vítima
tornando-a um Zumbi ambulante. Como será o similar nacional?
Talvez um Chupa-cabra.
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Já escuto vozes e barulhos fantasmagóricos sobre a
barraca. Não! São apenas morcegos fazendo um vôo rasante de
reconhecimento. Morcegos. Vampiros. Será que são mesmo
parentes? Preciso pegar no sono urgente. Vou pensar coisas alegres
para distrair meu cérebro apavorado. Tenho que ter coragem. Como
todo explorador deve ter. Não imagino Livingstone, Speke ou Burton
tremendo de medo dentro de suas barracas. Mas será que eles
viajavam sozinhos? E esses insetos que conseguiram penetrar pela
tela do mosquiteiro? Será que eles acompanhavam todos os
exploradores do mundo? São insuportáveis, malditos mosquitos. Por
que no meu sonho eles não existem? E essas dores por todo meu
corpo? No sonho eu não sinto dores, por que essas dores?
Mas devo ser forte, amanhã quando o sol surgir os
temores terão passado. Devo lembrar que estou efetuando uma
grande aventura, igual, ou maior do que a de Burton. Ele descobriu o
Lago Tanganica, mas eu estou aqui, tal qual um Vikran, as margens
do Lago do Rio das Pedras, dormindo dentro de um cemitério,
esperando a visita do vampiro.
Será que Burton sofreu tanto?
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CAPÍTULO VINTE

ujIjI – TanzânIa – 1858
A testa gigantesca ardia, sendo capaz de fritar, não um,
mas vários ovos, tamanha era a temperatura alcançada, e o tamanho
da área. Junto com a febre vinham os calafrios, e junto com esses
últimos, os delírios. Um mar dentro da selva. Um rei poderoso
surgindo de dentro do mar.
Burton sabia que estava certo. Aquele lago era,
definitivamente, a nascente do Nilo, e “aquele estúpido” não tinha
nada que continuar a procurar o que já havia sido descoberto. Tinha
sido ele, Burton, e não “aquele estúpido” que planejara e conseguira
patrocínio para a expedição. Não era justo e moral que “aquele
estúpido” agora, se apoderasse da missão e seguisse rumo ao norte,
procurando o que já haviam encontrado. O “problema Nilo” estava
resolvido. Pronto! Bastava apenas retornar a Inglaterra e receber os
louros da Royal Geographical Society. Burton em seu delírio já via a
cerimônia pomposa, na qual receberia a placa perpétua de membro
destacado da sociedade. Não que lhe agradasse tantas formalidades,
mas sendo em sua homenagem, seria prazerosamente suportável
seguir o protocolo.
O mosquito que havia derrubado aquele homem forte
deveria estar agora no estômago de algum batráquio. Como a
natureza mostrava seu poder com tamanha ironia. O descobridor do
Lago Tanganica, até a poucos dias, desconhecido do resto da
humanidade “civilizada”, mas não dos milhares de nativos que ali
residiam, estava agora convalescendo por causa de uma única picada
de um minúsculo ser.
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- Minas. Minas. Preciso encontrar as Minas. - Ele agora
delira com as Minas do rei Salomão – O lago é a localização exata das
Minas.
A mulher designada para cuidar do enfermo, reconheceu uma
daquelas palavras, ditas em português castiço, e se lembrou que já
teve parentes mandados para uma região do mundo, onde aquela
língua era usada. Ela agora extrai da teta negra, um líquido ralo e
pegajoso. Era costume na região abrandar a malária com leite
materno, e o pequeno filhote daquela negra, não sentiria falta de
algumas gotas.
Burton digeriu o líquido forçosamente introduzido em sua
boca. Agora delirava nitidamente com Mowba, e não se interessava
mais pelas minas do rei Salomão. Não mais queria encontrar a arca
da aliança, ou qualquer outro tesouro, tão comum para os
exploradores da época. A música da sua ama de leite inundava seu
cérebro. Ele queria agora a mina do negrinho esperto. Ele queria a
mina de Chico rei. Chico rei, o libertador.
- Chhicoo Rei, libertadô. Chiicco rreii, nosso sinhô. –
Burton agora lamuriava esse canto triste, com falsete perfeito,
trazendo a negra enfermeira, lembranças de algumas cantigas de sua
tribo. – ô Chico rei, não separa meu amô...
Burton continuava cantando, na integra, toda a canção
aprendida no dia do seu nascimento. Mas ele agora interpretava com
um novo arranjo, onde as Minas do Rei Negro eram invadidas por um
elefante de cabeça descomunal. O elefante queria destruir Chico Rei,
que por sua vez, ambicionava o tesouro do elefante.
O leite materno da negra fez o efeito desejado. A febre do
homem doente abaixou e todas aquelas alucinações, sem sentido,
foram apagadas de sua mente. Burton dorme, enquanto Speke
descobre, a centenas de quilômetros dali, o Lago Vitória.

Speke
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CAPÍTULO 21

ouro PreTo – braSIl – 2003
Saindo de Acuruí deve se seguir pela estrada de terra até a cidade de
Glaura. Na verdade um pequeno vilarejo dominado por uma igreja
branca. Depois se segue por Soares até o distrito de São Bartolomeu,
onde a estrada real continua, via Caxoeira do Campo, até Ouro Preto.
Na entrada da cidade a recepção dos guias turísticos é tenebrosa.
Centenas de meninos e velhos vagabundos cercam os recém xegados
oferecendo pousadas, passeios, mapas e toda espécie de porcarias.
Meu cavalo quase passou por cima de uma dúzia deles. Começa a
xover enquanto escrevo esse relatório realístico de minha aventura
pela estrada real. Para quem xegou agora... Não sei se isso é possível
em um livro... Para quem xegou agora, meu nome é Xico e estou
empenhado em contar aos curiosos leitores as minhas aventuras pela
estrada por onde trafegou o explorador inglês xamado Rixard Burton.
Descobri faz pouco tempo que esse camarada existiu de verdade e
pretendo resgatar com fatos reais sua passagem real pela estrada
real. Em Ouro Preto estou hospedado em uma pousada localizada na
Rua Direita nome bastante comum para ruas em Minas Gerais. Nem
sempre a rua direita está direita, pois essa mesmo se mostra um
pouco torta. Um estudante que está aqui do meu lado bicando meus
escritos por cima dos meus ombros com tamanha falta de educação
me explica que rua direita “é a denominação usada para designar a
rua lateral à igreja matriz”. Essa pousada é boa só que não tem
nenhuma privacidade. O quarto que me colocaram tem seis belixes e
está apinhado de estudantes e turistas pé de xinelo. Estou axando que
não conseguirei xegar até o fim dessa estrada seja lá onde ela
termine. Hoje de manhã ao descer do cavalo para fazer um alivio
rápido da bexiga torci meu pé que está muito inxado. Esse é o prêmio
q mereço por seguir os sonhos malucos daquele outro maluco.
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A dona da pousada está me oferecendo uma bacia com água quente
para ver se o inxaço passa. Vou experimentar. Volto daqui a três
capítulos ou em qualquer edição extraordinária.
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CAPÍTULO 22

londreS – InglaTerra – 1886
A Bandeira Real estava tremulando no alto do prédio.
Sinal de que a rainha estava em casa. Sempre que o pavilhão era
hasteado, significava a presença real naquele palácio, residência
oficial da Rainha, apesar de sua preferência pelo castelo de Windsor,
recém reformado. Mas a tradição deveria ser cumprida. Cerimônias
oficiais, como banquetes com chefes de estado, ou entrega de
comendas e títulos, deveriam, inexoravelmente, acontecer no Palácio
de Buckingham. A fachada que dava para o Mall estava toda
decorada com estandartes da Union Jack. Hoje não haveria troca de
guardas, para evitar o crescente afluxo de desocupados que, ninguém
sabe por qual motivo, estava tornando hábito assistir aquela função,
essencial e corriqueira, do palácio. O salão de baile barroco,
construído na era de George, o rei que perdeu as Américas e o juízo,
estava preparado com mesa para cento e cinqüenta convidados. A
sala de música, onde o convidado de honra daquele dia deveria ser
apresentado a Rainha, ganhou um lustre novo no piso elaborado por
John Nash, o arquiteto que transformou uma simpática casa naquele
palácio atual.
Para chegar à sala de Música, Burton precisava primeiro
cruzar o pátio interno do palácio e ganhar as escadarias, que o
levaram a Picture Gallery, a coleção pessoal da rainha. Muitos
daqueles quadros, pendurados em alinhada desordem pelas paredes,
retratavam muitos cenários conhecidos do futuro cavaleiro. Podia
identificar, sem dificuldade alguma, Ticianos, Velásquez, Da Vinci e,
sobretudo vários Debret, pelos quais tinha grande participação por
estarem ali. As aquarelas do francês, que eram em maior número,
remetiam o cônsul a sua aventura naquele país tropical que aprendera
a admirar, apesar de não saber bem, por qual motivo.

Ou Estórias reais na estrada imaginária

95

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

Ao entrar na Sala de Estar Azul, não entendeu bem o
motivo do nome, pois não encontrou quase nada naquela cor, a não
ser um pequeno sofá de três lugares, estilo Luis XV, com uma tríade
de almofadas da cor celeste. As colunas imitavam ônix e o teto, assim
como a tapeçaria que cobria toda a sala, só apresentavam matizes
vermelhos.
Ao invadir a sala de Música, Burton avistou uma senhora,
acocorada como uma galinha, com os braços abertos, como se
desejasse abraçar o mundo. Na sua frente, a menos de um metro de
distância, um menino, ou menina, difícil identificar devido à profusão
de babados da veste, babava e tentava levar uma das pernas adiante.
- Sente-se, Mr. Burton – disse a rainha sem despregar o
olho do garoto cambaleante. – acompanhe os primeiros passos do
meu netinho Jorge, que um dia governara todo esse império.
Burton reparou que a criança devia ter muito mais que um
ano, portanto, bastante atrasado na lição de andar. Temeu que o
futuro rei fosse administrar a nação do mesmo modo com que
caminhava agora. O nome da criança não colaborava. Apesar de
grafado de maneira diversa, Jorge remetia-o ao demente Rei do
século anterior. Aquele que além de perde o juízo perdera as treze
colônias.
A Rainha se impacientou com a falta de celeridade do
garoto e levantou-se, largando-o a própria sorte. Imediatamente o
menino caiu, mas não demonstrou nenhuma reação, ficando ali, a
alisar a barriga no chão, sem nenhuma intenção de sair do lugar.
Burton reparou que a rainha havia envelhecido, o que era de se
espera, pois agora ela tinha 67 anos.
- Vejo que o agente Sete repara as minhas rugas. – disse
a rainha sinalizando para um criado, que imediatamente tirou o jovem
príncipe do local. – Pois é assim a vida, Mr. Burton. O reino pode ser
eterno, mas a rainha jamais. Mas esperemos ter colaborado para que
o reino permaneça em sua eternidade. O futuro irá julgar. Por
enquanto nos contentemos com nossos prêmios. Sua missão no Brasil
foi digna de nota, e é por esse motivo que irá receber hoje, seu título
de cavaleiro, Sir Burton. Agradecemos sua preocupação extra, em nos
fornecer os dados científicos, sobre a aplicação da Pedra-sabão em
nossa indústria bélica. Realmente o próximo século irá agradecer o
seu empenho. Ou melhor. É justamente por isso, que estamos à
conversa em Off, Sir Burton. Na verdade o único agradecimento que
terá será o meu. Compreende que sua verdadeira missão naquela
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terra de celerados, jamais poderá vir a público. Espero que
compreenda...
- Perfeitamente majestade. O que fiz foi por minha pátria.
– declamou em ensaiada reverência – Espero que todos os dados
coletados sirvam para o engrandecimento do Império Britânico...
- Serão citados, em meu discurso, vários de seus feitos
notáveis, mas o Brasil constará apenas como “uma passagem, pelo
consulado local”. – cortou bruscamente. – Mas Sir Burton uma coisa
me intriga e espero que o senhor me esclareça. A nomeação de
cavaleiro não impede que o eleito tenha os seus pecados ou
excessos. Ela por sinal, nulifica todos os pecados retroativos. Eu
mesma já condecorei verdadeiras aberrações, ao cargo de cavaleiro,
ou mesmo a títulos mais importantes. Mas eu sempre fiquei ciente dos
pecados de cada um deles. Não me sentiria confortável em nomear
um assassino oculto. Eu sei que quando lhe nomeei meu espião
número um, apesar de você preferir o numeral sete, eu lhe dei ampla
e total permissão para matar. Mas essa prerrogativa deveria ser usada
somente no exercício da missão. Eu espero que o senhor esteja
entendendo aonde quero chegar, a fim de encurtar minha preleção.
- Majestade, realmente, eu acredito que a idade esteja me
tomando a clareza – evidentemente desconcertado – Foi alguma coisa
que fiz no Brasil?
- Sir Burton, francamente, esperava um pouco mais de
respeito à sua Monarca. – falou pausadamente a rainha – Eu me refiro
claramente a morte, cremos que acidental, do renomado amigo, Mr.
Speke...
- Mas majestades, todos sabem que foi um acidente,
lamentável, de caça. – lascou seco e seguro, como se já tivesse
proferido aquela frase milhões de vezes – O rifle disparou e levou
nosso inestimável amigo, para junto do Senhor.
- Eu acredito nisso, Sir Burton, e lastimo que um homem
tão experiente na arte da caça e no manejo de armas, tenha tido a
incompetência de atingir a própria boca. – falou quase soletrando –
principalmente um falastrão, como nosso honroso amigo, e
especialmente, as vésperas de quando ele mais precisaria de sua
bocarra.
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- Só eu sei, majestade, como sofri por não ter tido a
oportunidade de debater com o nobre colega. – começando a
transpirar - Dizem até as más línguas que ele deu cabo da própria
língua, digo, vida, só para não ter o desprazer de se ver derrota no
“Duelo do século”.
- E dizem línguas mais maldosas ainda, que o senhor,
veja que absurdo a imaginação dessa gente, teria feito o favor de
aliviar a preocupação do aflito Speke. – falou quase declamando – E o
pior de tudo isso, Sir Burton, é que as expedições de Sir Livingstone
provaram que ambos estavam errados.
- Mais um motivo, majestade, para não ficarmos em
divagações tolas sobre um acidente deplorável. – quase em tom de
ameaça – Pelo menos Mr. Speke morreu achando que estava certo.
Só lamento que não tenha tido a oportunidade, de como eu, receber o
título de cavaleiro.
- Seus esclarecimentos e atos me fazem dar por
encerado o caso, vamos ao salão de audiências. Os convivas nos
esperam.

-... e também, por sua participação na Guerra da Crimeia;
por sua brilhante expedição, juntamente com o finado Mr. Speke, que
resultou na descoberta do Lago tanganica e do maior lago africano
que leva meu nome, o lago Vitória; por seus serviços prestados no
corpo diplomático britânico em diversas nações como Fernando Pó,
Dhaomé, Brasil, e Síria; e por toda sua vida pautada na verdade e no
bem estar da Coroa e principalmente do povo inglês; eu, Vitória,
rainha da Inglaterra e Grã-Bretanha, soberana do Império onde o Sol
nunca se põe, e patrona da Igreja anglicana, com os poderes
conferidos a minha pessoa, pelo poder divino, declaro em caráter
irrevogável, o súdito, Richard Francis Burton, cavaleiro de meu reino.
E entregando a ele esse colar, declaro-o, a partir dessa data e
sempre: Siiiiiir Riiiiiiichard Burton. – discursou a rainha, dando uma
ênfase, de apresentador de rinha de cães, na última frase.
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Burton apesar de odiar aquele protocolo interminável,
estava com um sorriso que jamais estivera no seu rosto. O rasgo na
face era tão exagerado que Isabel temia que as cicatrizes somalis se
rompessem. Desde que voltara da Síria, há apenas um mês, seu
marido não havia passado mais do que poucas horas dentro de casa.
Passava a maior parte do tempo em um escritório que alugara no
bairro de Smithfield, onde o mar, de imigrantes indianos, tomava
conta do lugar. Sabia a esposa, através das incursões de Chico, seu
fiel criado, ao local, que seu marido passava o dia a escrever. Burton
sempre escrevera, mas agora, sentindo talvez que não era eterno, se
esforçava em colocar todas suas aventuras e idéias no papel. Todos
seus manuscritos haviam sido consumidos, pelo incêndio de 1860,
quando o enorme depósito que mantinha para tal fim, ardeu em
chamas misteriosas. Todos seus relatos das aventuras, até aquela
época, foram destruídos. Todos não, milagrosamente, do meio das
cinzas, ele encontrou o original de “Vikran e o vampiro” sem nem ao
menos uma página chamuscada.
Além de reescrever seus pensamentos e aventuras, o
agora cavaleiro, estava traduzindo, segundo uma incursão secreta
feita pela própria Sra. Burton, os contos proibidos persas Scented
Garden, além de estar reeditando o Kamasutra indiano e sua maior e
mais completa tradução: Os Lusíadas, do poeta caolho português.
Isabel já estava acostumada com o teor erótico, e até
instrutivo do Kama Sutra, mas ao deitar os olhos sobre o similar persa,
sentiu um misto de medo, revolta, nojo e indescritível prazer. Naquele
momento em que seu marido recebia o título da rainha, dentro dela os
sentimentos eram antagônicos. Uma vontade férrea de destruir
aqueles manuscritos lutava, sem vantagens aparentes, com um louco
desejo de decorá-los, para sempre, na memória.
- Sir Burton, é chegado o momento de discursar, pela
primeira vez como cavaleiro – pregoou a rainha, colocando a mão
sobre a cabeça do eleito e reconquistando a atenção de todos os
presentes.
Burton rebuscou na memória todas as línguas que
conhecia, pois havia se esquecido de formular um discurso. Pensou
naquele “colarzim” que lhe adornava o pescoço. Pensou na injustiça
de não ter sua missão no Brasil publicamente reconhecida. Queria
agradecer ao Brasil por levá-lo até aquele título inédito,
compartilhando-o com toda aquela gente. Estufando o peito resolveu
fazer jus aquele colar:
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- As palavras me faltam pela emoção, mas gostaria de
dizer algumas palavras em outro idioma, para que ninguém se julgue
esquecido em meu discurso – E abandonando a língua natal, entoou
um som, em português, que nenhum português presente seria capaz
de traduzir :
– Sir Richard Burton. Etâ mundão besta Sô!
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CAPÍTULO 23

lafaIeTe – braSIl – 2003
De Ouro Preto até Lafaiete está o único percurso em que
a Estrada Real é unânime. A estrada Real apresenta vários
entroncamentos, variantes e atalhos, mas nesse trecho ela é única,
sem nenhuma espécie de ramificação. Após a saída de Ouro Preto
encarei a subida da serra de Ouro Branco descrita por Saint Hilaire em
seu livro. A estrada é sinuosa, estreita e com grande fluxo de
caminhões pesados. Com muita sorte não fui lançado acostamento
abaixo.
Faltavam poucos quilômetros para chegar a Conselheiro
Lafaiete, ainda no distrito de Ouro Branco, e minha montaria começou
a empacar a cada dez metros. O peso da carga, aliada a alimentação
precária que vinha mantendo, fez meu cavalo sentir o cansaço
daquela empresa. Já conseguia distinguir o barulho do casco contra o
asfalto e reconhecer naquele som fraco que o animal não ia bem. Os
apetrechos dependurados no lombo do cavalo pendiam
perigosamente para o lado, forçando a já combalida estrutura. Uma
ferida em carne viva já aflorava no dorso esquerdo. Foi o barulho de
uma panela perdida pelo asfalto que me acordou de minha crueldade
em prosseguir. O simples pensamento em puxar o arreio já freou o
passo lento do animal. A parada se seguiu o tombo. O cavalo se
lançou ao chão sem a menor cerimônia, dobrando as patas dianteiras,
tal qual um dromedário, ou camelo, se preferir mais uma corcova na
estória. Fui lançado ao chão como um projétil de catapulta, só não
encontrando o solo de cara, porque o criador nos dotou de mãos
fortes e ágeis, que apararam, não sem escoriações, minha queda. Fiz
menção de erguer em protestos contra o animal, mas ao virar o rosto,
em direção ao mesmo, o encontrei já quase desfalecido. O pescoço,
agora lembrando o de uma girafa, esforçava-se em buscar uma
mísera grama às margens da estrada. A língua vermelha pálida lambia
Ou Estórias reais na estrada imaginária

101

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

o asfalto quente, que parecia refletir um lago. Por um instante fiquei
feliz em saber, que as miragens não eram meu privilégio, e que
mesmo no reino dos irracionais, a razão às vezes era vencida pela
fantasia.
Ao meu redor só a desolação da estrada, que de repente,
cessara o fluxo contínuo de veículos. O cinza do asfalto destacava o
verde ressecado da vegetação. Foi ai que notei uma casa, à margem
esquerda da rodovia, oculta por Jacarandás seculares. Uma casa
caiada de branco, com janelas, portais e eiras pintados de azul
celeste. Reconheci logo, o padrão arquitetônico da época colonial.
Demovi da mente a idéia de arrastar minha montaria até lá. Caminhei
mancando, pois não sei por qual motivo minha perna doía, até a
varanda da casa. Foi só então que percebi a pequena placa na
entrada: “Casa de Tiradentes”.
Meus conhecimentos históricos deviam estar me
pregando uma peça, pois não entendia como a casa de Tiradentes
poderia estar tão afastada de Ouro Preto. Mas era sim, a casa do
tagarela que pôs a perder a revolução brasileira. Subi até a varanda e
contornei toda a residência, sem encontrar viva alma, ou mesmo
morta alma, que seria um estado mais natural para tal manifestação.
Ao completar o périplo, já estava descendo a escada de madeiras
rangentes, quando do subterrâneo da casa, tal qual uma alma morta,
pois viva não sairia do subterrâneo, surgiu uma figura negra. Um velho
negro encurvado em quase uma centena de anos, que na verdade
saia, não das profundezas, mas simplesmente do porão da casa. Ele
se apresentou como o guia da casa e começou a declamar seu vasto
conhecimento sobre o antigo morador. De cada dez palavras,
espirradas em velocidade prodigiosa, eu conseguia compreender
apenas duas, talvez três. Vou chamá-lo de Sampaio, não por que este
seja verdadeiramente o seu nome, ou para ocultar sua real identidade,
mas por simplesmente não ter conseguido entende seu nome. Na
quarta tentativa achei deselegante pedir para repetir de novo, aquilo
que ele sabia muito bem, mas não conseguia tornar inteligível aos
meus ouvidos. Fiz uma cara de quem havia entendido e o assimilei
com a figura de um velho que perambulava, pelas ruas de minha
infância, que se dizia ex-combatente de uma guerra na Itália, “pra lá
de Ubá”, e foi enterrado como indigente no cemitério local de Sabará.
Ao velho Sampaio, possível expedicionário brasileiro, se não dedico
um livro, vai ao menos essa lembrança.
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O velho Sampaio à minha frente, que era realmente muito
parecido com o original, até mesmo no jeito desconexo de falar,
ofereceu o interior da casa para me abrigar naquela noite. Disse que
essa concessão não seria permitida num futuro próximo, pois em
breve, a Casa de Tiradentes receberia nova administração, com
mobília de época e um novo guia. No olhar quase centenário daquele
homem, não sei se vi uma lágrima ou se nossos olhos ficam assim,
lustrosos, após tantos anos de visão. Ele contou sua infância e vida
passada ali, justamente entre aquelas árvores seculares, que no
passado eram dezenas, quase centena. Contou sobre a dificuldade
que era receber um médico no local, e que quando a morte chegava
antes do discípulo de Esculápio, drama maior era transportar o corpo,
em rede, para o cemitério mais próximo. Foi ai que percebi que quase
anexo à casa do alferes com nome de dentista, havia algumas casas
simples, que demonstravam estar ali na época da conjuração mineira.
Conjuração que me privo de comentar, pois não é essa minha
intenção nesse livro. Digamos apenas que não compactuo com meus
amigos de cátedra.
Foi com muito pesar, que recusei o convite de pernoitar
na casa, onde renomados cidadãos planejaram a Revolta da Derrama.
Nome pelo qual ficaria conhecida a Revolução, se ao menos ela
tivesse acontecido. Desconfio que, além do Brasil, nenhuma história
tenha uma revolução em seus livros que nem ao menos aconteceu.
Desculpem-me. Prometi não falar sobre esse assunto por demais
debatido e pouco esclarecido. Digamos apenas, que lamento não
dormir sob o mesmo teto, em que divagou o jovem falastrão. Talvez
tenha me antipatizado com o nosso mártir maior, pelo simples fato de
ser mártir, entronizado salvador, e de salvadores barbudos o mundo
está cheio. Talvez compactue com Burton e considere nosso
revolucionário um Speke tagarela, Rompe Colione, como diriam os
italianos. Alias, nosso alferes lembrava o seu correlato piemontês,
Pietro Micca, que explodiu os franceses no subsolo. Os mártires se
parecem em todos os lugares. Por isso não me peçam para adorá-los.
Sampaio se mostrou decepcionado com minha resoluta
decisão de prosseguir viagem, mesmo que a pé. Poupei aquele bom
homem de minhas frustrações históricas e culpei meu medo de
assombrações, para evitar dormir naquela casa onde as paredes
conspiravam. Diante a minha insistência em prosseguir, o velho negro
caminhou lentamente até o local aonde eu havia deixado minha
montaria. Enquanto me contava mais algumas estórias do lugar, que
eu incompetentemente não conseguia decifrar, circulava o animal,
com gestos e algumas palavras grunhidas, em uma espécie de
benzedura. Quase que instantaneamente o cavalo se ergueu do solo e
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mostrou-se apto a prosseguir até o fim dos dias, seja lá de quem seja,
meu ou dele.
Deixei para trás a Casa, agora rebatizada, do Sampaio,
lamentando minha incompetência em traduzir aquela língua que era a
minha, mas que não conseguia compreender na boca daquele
homem. Como Burton tinha conseguido entender aquele povo simples
do interior mineiro, com seu linguajar veloz, cortado e introspectivo?
Realmente, por um instante, senti que “Minas são muitas” como
professara o sábio Guimarães. Senti-me humilhado por não conseguir
nem ao menos saber o nome daquele senhor que com sua lamuria,
talvez decorada na infância, deixou de pé meu cavalo moribundo.
Incompetente em retratar aquele povo. Mesmo Burton com seu estilo
desconexo, e sendo inglês, conseguira sintetizar o jeito daquela gente.
Guimarães dissecara até o último tecido cutâneo desse povo. E eu,
nem ao menos entendê-los conseguia.
Minha cabeça doía, mais pela carga de pensamentos, do
que por qualquer disfunção orgânica. A dor só era superada por outra,
oriunda do pé direito. O membro parecia querer estourar a bota que o
continha. Não conseguia me lembrar aonde havia acontecido àquela
entorse. Talvez fosse culpa da própria bota, afinal, não estava
acostumado àquela vestimenta. A dor me lembrou da paixão de
Burton por botas.
Havia lido em sua pequena biografia que o capitão
chegara a ter uma centena de pares em sua coleção. Botas de todas
as regiões do mundo e de vários estilos e materiais. Não conseguia
fazer uma analogia entre as botas e a historia daquele homem. Tudo
bem que um explorador, inexoravelmente, deve estar calçado de uma
boa bota, mas o nosso Burton não me parecia um perdulário a gastar
todas suas economias em uma coleção de botas. Seu caráter nômade
não casava com uma coleção regular e convenhamos, uma coleção
desse porte ocuparia um espaço imenso em qualquer bagagem de
viagem. As botas deveriam ter alguma conotação implícita em sua
biografia. Mas de uma coisa me recordava agora, enquanto meu pé
latejava dentro da minha bota.
O jovem Burton com seus vinte anos de idade havia sido
expulso do Trinnity College, em Oxford. Essa passagem de sua vida
é pouco comentada, pois aparentemente não representa nenhuma
importância em uma vida cheia de aventuras e missões. Mas o que
pouco se comenta, com certeza pode ocultar um mistério, ou até
mesmo uma patologia.
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Ao ingressar no renomado colégio inglês, Burton vinha de
uma adolescência rica em experiências e liberdade. O Trinnity College
seria a primeira instituição regular na vida do jovem, educado por
mentores pessoais e exclusivos. Com muito custo, o Coronel Burton
conseguiu convencer seu filho a trajar o tradicional uniforme da
escola. Mas o rebelde estudante conseguiu achar uma brecha na
rigorosa vestimenta. O calçado não era padronizado, cabendo ao
aluno total liberdade para escolher o estilo, desde que fosse
totalmente preto.
No primeiro dia de aula, Burton adentrou a sede da escola
secular com o fardamento completo da instituição. Seu uniforme
vermelho era o mais engomado e polido da temporada. Mas não era o
esmero no vinco da calça que chamava a atenção de todos. Burton
usava uma bota, rigorosamente preta, que engolia a barra da calça até
a altura dos joelhos. Atravessou o portão principal em marcha rítmica,
lançando as botas à altura do peito, formando um ângulo de noventa
graus em cada passada. Aquele calouro havia conquistado, para si,
toda a atenção dos veteranos, ávidos por uma vítima. O desfile do
audacioso aluno durou algumas dezenas de metros. Ao alcançar o
prédio principal da escola, teve seu caminho bloqueado por um
sardento ruivo.
Burton sabia que o imperador Calígula havia ganhado
este apelido devido ao fato de usar pesadas botas durante sua
infância. Secretamente era essa a brincadeira imaginada por Burton,
que planejava discursar no adro da universidade, protestando contra
aquele uniforme “ridículo”. Em seu discurso, elaborado durante a
insone madrugada anterior, iria citar Calígula, fazendo uma analogia
satírica entre o ditador sanguinário e a diretoria da instituição. Mas o
problema que não previra, era que o esquálido sardento ruivo que
bloqueava agora o seu caminho também conhecia a história do
déspota romano.
- Aonde o Calígula, borra botas, pensa que vai? – Deixou
escapar de seus dentes irregulares o ruivo, já com a total ovação da
turba que se formara ao redor – Vejam como cai o império do pequeno
César. – E terminando a frase empurrou o peito de Burton contra um
colega que já armara uma eficiente cama de gato.
A queda do imperador só não foi mais dramática que a do
Império romano. Apesar, de não acreditar que o Império dos Cesares
tenha ruído, simplesmente se tornando o Sacro Império romano e
posteriormente a Igreja Católica apostólica romana. Fato que, eu sei,
não interessa em nada nossa história.
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Voltemos então à nossa narrativa, pois não quero
delongar-me com mais uma polêmica acadêmica. Não estou a redigir
uma tese de pós-graduação e não sei por que insisto em colocar essa
analogia estúpida, entre a queda do rapaz de botas e o Império antigo.
Às vezes sou obrigado a concordar com Xico. Alguns escritores,
realmente, divagam por demais, sacrificando, desnecessariamente,
dezenas de árvores a mais.
Mas aquele ruivo fora mais audacioso que a horda de
Alarico ou qualquer outro povo bárbaro que intentou contra o império.
A queda de Burton foi um golpe mortal nas ambições do jovem
acadêmico. No longo segundo, que se seguiu, entre o empurrão e o
solo, ele reviu todo seu projeto de conquistar e dominar aquele
território. Ele almejava no seu intimo fazer parte daquela fauna que
fingia desprezar. O Trinnity College seria seu debute no meio
acadêmico e representava o inicio de sua ambição de adquirir todo
conhecimento do mundo. Aquele ultraje, logo no primeiro dia de aula,
não deveria ficar sem resposta.
Ao atingir o solo, a mão do jovem Burton apalpou um dos
galhos, que abundavam naquele outono em Oxford. Em fração de
segundos estava em guarda diante de meia universidade. O
desdenhoso ruivo não teve tempo de assimilar o pedido de “An Gard”
do desafiante esgrimista. A turba agitada fez cair em sua mão direita,
um graveto que se assemelhava a uma cimitarra turca. Sem esperar o
posicionamento adequado de seu adversário, Burton desferiu um
golpe contra a arma curvilínea de seu oponente. O ruivo, agora
apavorado, tentou aplicar alguma técnica em seu bailado defensivo.
As botas, motivo da peleja, traçavam marcas precisas no gramado
impecável, revelando, para um bom observador, uma técnica francesa
apurada e eficiente.
O duelo durou bem menos que o desejado. Para
frustração da platéia e do mosqueteiro de botas, a espada do ruivo
cedeu a uma estocada mais forte e partiu-se ao meio. O fragmento
resultante se projetou diretamente no olho esquerdo do ruivo. Nesse
dia Richard Francis Burton foi expulso do Trinnity College e a
Inglaterra ganhou um futuro chanceler caolho.
-----
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Em tempo: Para bem da verdade e da biografia do inglês, devo
confessar que Burton foi expulso do Trinity College por quebrar um
violino (Legítimo Stradivarius) na cabeça de um professor. Mas cá
entre nós, uma luta de “espada” me parece muito mais interessante!
Vocês não acham?
- A versão é melhor que o fato!
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CAPÍTULO 24

SanTo anTônIo da ParaIbuna – braSIl – 1867
“Ouso predizer que muitos dos que ainda estão vivos percorrerão esta
terra numa vertiginosa velocidade de sessenta milhas por hora,
quando nós, em nossos primitivos meios de transporte, vencemos
esta distância em quase uma semana. Talvez possam voar? Quem
sabe?”
Richard Francis Burton - 1867

Eram seis horas da manhã de um dia quinze de junho frio,
mas ensolarado. A diligência começou a ranger suas rodas pela
estrada chamada União e Indústria, que corria paralela a antiga
Estrada Real. O veiculo inglês, cocheado por um alemão e atrelado
abrasileiradamente com dois pares de burros, deixou a porta do Hotel
Inglês, o mais suntuoso de Petrópolis. A bordo três toneladas de carga
humana e inanimada. O casal Burton se acomodava espaçosamente
em uma das poltronas, enquanto na outra, quatro cavaleiros dividiam
o exíguo pedaço de couro alemão. No exterior, Chico dividia o assento
com o cocheiro, que conduzia o conjunto praguejando contra todos os
passantes.
O carro de excursão coerentemente batizado de
“Celeridade” desceu a serra sinuosa ganhando o vale do rio Piabanha.
O trecho já era rotineiro naquela época, ligando a cidade de Petrópolis
a Juiz de Fora. O costume fazia o alemão exercer seu oficio com
grande maestria. Imprimia tanta técnica aos pobres burricos, com
chicotadas certeiras e calculadas, que os mesmos pareciam árabes
puro-sangue. Por milagre não deixava os fardos, atrelados na traseira
do veiculo, esparramados pelo caminho. O trafego de burros, tropeiros
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e alguns tropeiros-burros era intenso o que tornava o necessário zigzag nauseante aos passageiros. Somente Burton se mostrava no
controle de seu estômago.
Burton não tinha tempo para enjôos, pois mantinha os
olhos grudados em todos os detalhes apresentados pela janela.
Chamava-lhe agora a atenção, os animais que cruzavam a
carruagem, ora com a cabeça ao leste, ora com as ancas,
sobrecarregadas, viradas em direção ao mar. Dirigiam-se para o
interior com sal e inúteis quinquilharias e retornavam carregados de
café e algodão. Burton se espantou ao perceber que o algodão
superava o café. Sem que os demais ocupantes percebessem, ele
puxou o mini bloco, oculto em sua manga esquerda e com o pequeno
crayon que levava sempre no colete, redigiu comentários para Mrs. V.
Sua compenetrada escrita foi interrompida pela voz que invadiu o
receptáculo oscilante. Com o susto e o balanço da diligência, Burton
deixou o pequeno lápis escapar das mãos, indo se alojar debaixo da
bota do interlocutor, dono da voz.
- É impressionante como esses animais, aparentemente
inúteis, transportam toda a riqueza deste império. – disse o Major
Newdigate, um dos ocupantes do banco posicionado na direção da
estrada – Assemelham-se a verdadeiros dromedários tropicais, com
suas gigantescas corcovas artificiais.
- Considero um absurdo que essa tropa, de navios do
deserto, seja necessária em um país que já poderia ter manifestado
seu potencial ferroviário. – restabelecendo-se Burton enquanto com a
ponta de sua bota tentava puxar, para perto de si, o crayon perdido. O Brasil é grande comprador de locomotivas, mas talvez tenha
esquecido de compra os trilhos.
- Stupid people! – grunhiu o canadense que apesar de
demonstrar estar para poucos amigos, não desapegava o ouvido da
conversa alheia.
- Mas eu acredito que em breve este país será a maior
malha ferroviária do Mundo, pois para isso terra não falta. – previu
com eloqüência o Sr. Morrit - Nossa pequena Inglaterra, tão carente
de espaço já é toda trilhada, não vejo porque em breve aqui não se
possa fazer o mesmo.
- Com certeza o prodígio se dará, caro amigo – concordou
Burton apenas para satisfazer seu futuro hospedeiro em Juiz de Fora
– Mas temo que não seja neste século, talvez no próximo.
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- Mas a culpa desse atraso, em cortar esse imenso país
com a força do vapor, com certeza, é desses arrogantes franceses –
adentrou no colóquio o Sr.Liverpool, enquanto pela janela era possível
se avistar engenheiros imperiais franceses em suas medições
intermináveis – Espero não estar ofendendo nenhum dos aqui
presentes.
- Stupid people too, this France’s man – caprichou no
sotaque o rabugento engenheiro canadense a bordo.
- O imperador Pedro está cedendo muito espaço para os
franceses – disse o Major Newdigate esmagando o pequeno crayon
debaixo de sua bota – não sei por que, nós ingleses, não estamos a
construir essas estradas pavimentadas.
- Por pura incompetência Major - lamentou Burton
encarando com tristeza o fim de seu lápis tão útil – Temos que admitir
que as técnicas francesas sejam superiores as nossas. Nosso país se
dedicou à ferrovia e esqueceu-se de aprimorar o mais clássico dos
caminhos.
- Dizem que o imperador não entregou o trabalho aos
ingleses, com medo que só fizéssemos contramão. Estes estúpidos
não entendem a mão inglesa. – gargalhou o animado Sr. Morrit –
Alias, alguém sabe me dizer à procedência desse cocheiro? Essa
velocidade está vertiginosa.
- Ele me pareceu prussiano – respondeu Sr.Liverpool –
Os alemães estão chegando aos milhares e ocupando todas as
funções serviçais, de maior nível técnico. Assim é melhor. Não me
sentiria seguro sendo conduzido por um negro desmiolado. Mas esse
alemão é deveras rápido.
- Stupid germany! – resmungou o canadense, que estava
indo para o interior do Brasil sob ordens francesas.
- Os alemães com sua pertinente frieza conseguem se
adaptar muito bem ao rigor desse país. Mas os norte-americanos não
têm tido a mesma sorte. Soube de alguns que quase morreram a
mingua por não conseguirem trabalho decente por aqui. – discursou
Burton com a convicção de suas informações consulares – O Brasil
em breve terá que organizar esse crescente fluxo imigratório. Talvez
seja até mesmo necessário deportar alguns excedentes.
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- Em São Paulo, já presenciamos o destino trágico, desses
imigrantes despreparados e famintos de oportunidades – entrou na
conversa a Sra. Burton apesar do grande enjôo provocado pelo
sacolejar da carruagem – Fui obrigada a fundar um albergue para
abrigar dezenas de americanos, alemães e italianos sem teto. –
terminando a frase com uma golfada que travou entre os dentes.
- Stupid everybody! - criticou o canadense, recriminando
também aquela mulher que se atrevia a intrometer-se na conversa dos
homens.
- Os italianos me parecem pouco confiáveis, até mesmo
porque não se entendem entre eles – disse o Major, enojado, fingindo
não notar o vômito retido da Sra. Burton – Mr. Burton, O senhor
acredita que essa unificação italiana irá durar?
- Realmente, os italianos são um povo à parte. Como uma
bota daquele tamanho consegue abrigar tanta divergência. – falou
Burton mirando sua bota italiana, uma de suas preferidas – Mas
acredito que a unidade dure alguns anos. Mas temo que não haverá
povo para cantar o hino da nação unificada, haja vista o crescente
afluxo de italianos para o novo mundo.
- É verdade que o tal Garibaldi andou aqui pelo Brasil em
luta separatista? – argüiu o S. Morrit como se já soubesse a resposta
– dizem até que se amasiou com uma bela cria da terra. Se é que os
senhores me entendem?
- Mas não era uma argentina a esposa do Garibaldi? –
criou dúvida o Sr. Liverpool - ou talvez uma paraguaia.
- Garibaldi, que em sua terra lutou para unir, realmente
esteve por aqui, se não me engano na década de 20, a lutar pela
independência de um estado sulista. – esclareceu o major, profundo
conhecedor das guerras e revoltas do período – E era realmente
brasileira, a bela Anita.
- Uma mulher espetacular! – exclamou Isabel ruminando
o golfo indigesto – Uma, das várias, que esse país produziu e com
certeza produzirá...
- Stupid woman! – lançou o veredicto o canadense.
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- Mudando de assunto. – Interveio Burton, fingindo que a
frase do canadense era dirigida para Anita e não para sua esposa –
Como tem cachorro nesta estrada. Alias, como é rica a fauna
domestica, solta ao longo do caminho. È uma verdadeira profusão de
porcos, galinhas, gansos e esses indescritíveis abutres, que andam
todos a coletar dejetos.
- Realmente Mr. Burton, o Brasil se transformou no
zoológico do Mundo. – esclareceu com ciência de causa o biólogo e
botânico Mr. Morrit – Esses séculos de ocupação lusitana, aliada as
constantes invasões de outros povos, deram à fauna, e por que não
dizer a flora brasileira, um caráter universal. Temos aqui galinhas
d’angola, patos italianos, gansos franceses e toda espécie de plantas
e animais adaptados a esse ambiente acolhedor. Em breve, não
saberemos mais o que é legitimamente nacional nesse país. Temo ver
um dia, elefantes andando pela rua.
- Até mesmo, toda espécie de gente é admitida nesse
paraíso tropical – ressentiu Burton ainda chateado com o canadense e
confuso pela recorrente presença de um elefante em sua vida –
Espero que o Imperador que, por sinal, é meu amigo pessoal, ponha
um fim nessa enxurrada de pessoas ignóbeis, inúteis e malhumoradas – ameaçou veladamente.
- Temo que o oposto vá ocorrer, caro amigo – cantou o
músico, Mr. Liverpool – Se resolver seguir o exemplo norte-americano,
abolindo a escravidão, o imperador brasileiro terá que importar em
maior escala, a mão de obra dessa gentalha.
- Mas não vejo motivo. Basta empregar a mão de obra
dos libertos – falou inocentemente o major – Esses negros nos
parecem bastante fortes e capazes para o trabalho.
- Ledo engano, caro amigo. – intercedeu o Sr. Morrit –
Não se deixe levar pelas aparências. Esses escravos brasileiros não
se adaptarão a liberdade. A indolência é característica marcante
dessa miscigenação tropical. Note! Quase não se vê um negro puro
pela janela. São todos pardos nesse país, inclusive os ditos, brancos.
Garanto-lhe que os negros, a partir de sua emancipação, não serão a
força motriz desse país.
- Stupid black power! – vociferou, vocês sabem quem.
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- O desmazelo, já notei, é também uma característica a ser
ressaltada – disse Burton, temendo voar no pescoço do canadense –
Mas não somente nos negros e pardos. O povo brasileiro me parece
não ser muito adepto a laboriosa arte do trabalho.
- Sou obrigado a concordar com o amigo – concordou o
Sr. Liverpool, temendo pela sorte de seu cravo, que viajava
empacotado na traseira da diligência, após mais uma brusca manobra
– But God save the Queen! Alguém pode me dizer aonde esse
cocheiro pretende nos lançar? Isso lá é maneira de conduzir? Eu vou
reclamar formalmente a empresa.
- Ei! Cocheiro! – gritou o Major, com a metade do corpo
para fora da cabine – Qual o seu nome? Fique sabendo que não
estamos satisfeitos com sua maneira de conduzir. Exijo seu nome e
número de registro, para comunicar seu descaso ao seu contratante.
- Pur vavor romem, fique com o cabeça no lugar, dentro
do diligência – gritou o cocheiro em um português carregado de
sotaque – Eu sei bem o meu oficio e pode estarr segurro que chegarrá
vivo a Juiz de Forra. Yeah! Mas se quer saberr: Meu nome é
Schumaccher.
O cocheiro lançou o chicote de encontro ao dorso do
burrinho mais próximo. O golpe foi recebido com um aumento de
força. Num manejar sutil das rédeas, o alemão fez a carruagem cortar,
pela direita, uma tropa de burros que ia lenta pelo meio da pista. O
movimento brusco lançou todos os ocupantes da cabine para o lado
direito. O major, que ainda estava com o corpo para fora da janela,
quase foi lançado de encontro a uma mangueira na beira da estrada.
O cravo do Sr. Liverpool, que estava embalado na traseira da
diligência, voou, pousando sem maiores danos, sobre um pé de
siriguela. A Sra. Burton despejou todo seu enjôo sobre o colo
desprotegido do canadense.
- Oh! Holly Sheet! – vomitou o canadense, misturando sua
feijoada adquirida na noite anterior, ao feijão tropeiro consumido pela
Sra. Burton no desjejum.
- Oh! Desculpe-me minha esposa, mounsier. – declamou
em jubilo o Sr. Burton – Eu bem avisei minha esposa que não era
saudável comer essas iguarias locais no breakfast. Ainda mais tendo
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que viajar, em tão sacolejante meio de transporte. Ela está por demais
enjoada.
Isabel, no decorrer da viagem, botou para fora o leite
gordo bebido no pé da vaca; o resto de tropeiro recém adquirido; a
galinha caipira da noite anterior e um restinho de couve do almoço da
véspera. O ar na diligência estava impróprio para qualquer
conversação. Todos simulavam um sono fingido. Menos o canadense,
que resmungava palavrões intraduzíveis, isolado que estava no canto
do banco traseiro.
No lado de fora do veiculo, Chico se deliciava com a
perícia do alemão, pedindo a todo o momento que deixasse guiar um
pouco. O alemão desprezava o pedido do brasileiro, argumentando
que aquele ofício não era para qualquer um.
Já haviam sido percorridas 45 milhas, desde a partida de
Petrópolis, em quatro horas e meia de viagem. O alemão retesou as
rédeas nas mãos e freou a diligência em frente a uma pequena
bodega na beira da estrada. O dono do lugar aguardava ansioso a
chegada do cortejo. Era um tipo atarracado, com uma barba rala e um
talo de capim entre os dentes. Debaixo do chapéu de palha que lhe
cobria a cabeleira desgrenhada, seu cérebro matutava uma nova
maneira de extorquir dinheiro daqueles “estrangeiros estúpidos”. O
único que seria poupado da salgada conta seria o cocheiro alemão,
que sempre colaborava em trazer mais vítimas.
O alemão bateu energicamente na porta da cabine e com
a voz mais gentil que conseguiu encontrar, anunciou:
- Parraibuna. Meio da caminha. Meia hrrora parra lancharr
e toalete.
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CAPÍTULO 25

lagoa dourada – braSIl – 2003
Após pernoitar em Lafaiete, no pequeno hotel Rio-Minas, na beira da
BR 040, efetuei um trajeto que julgo heróico. A Estrada Real neste
trexo se perde em vários entroncamentos. Optei por seguir a original
estrada que passa próximo a Queluzita indo dar em Prados. O
caminho é repleto de caxorros de todos os tamanhos e raças. Mas
realmente nenhum apresentou perigo à viagem. Posso até mesmo
classificá-los. Existe no interior de Minas o caxorro ponto de
referência. È aquele que vc pode indicar ao explicar um caminho, pois
com certeza ele vai estar lá, no mesmo lugar, daqui a alguns anos,
tamanha a preguiça desses verdadeiros cães mineiros. Eles ficam
estatelados pela estrada e nenhum veiculo é capaz de movê-los,
obrigando desvios perigosos. Existe o caxoro “Se eu pegar o q q eu
faço?”, q são aqueles q correm atrás de tudo, seja carro ou cavalo,
mas que é só parar e eles ficam olhando pra nossa cara com cara de
caxoro idiota. E existem vários outros, mas q no momento não estou a
fim de citar. Não sei se vcs notaram, mas eu até estou pegando gosto
pela coisa. È. Essa coisa de escrever. Realmente mata o tempo. E
sinto q estou até melhorando minha caligrafia.
Um parágrafo. Considere isso uma cortesia por me dar
tanta atenção. Mas q é um desperdício lá isso é.
Devo estar doente. Pra q tanto parágrafo? Deve ser falta
de assunto. Bem voltando à viagem, q é o q interessa. Passei por
Maracujá e me perdi completamente, se bem q essa expressão requer
analise. Como posso estar meio pedido e quando estou
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completamente perdido? O meio perdido pode se meio axar? E o
completamente perdido pode se encontrar novamente, já q
completamente parece definitivo? Alem de minha caligrafia, vejam os
senhores, estou melhorando meus argumentos e minha capacidade
de raciocino. São questões profundas q devem ser esclarecidas para
o bem da humanidade. Quando a estrada se torna uma perdição em
nossas vidas? Quando perdemos o caminho, onde estamos? Só se
perde aquele q segue um caminho?
Ah! Enganei vc pobre leitor dessa besteira danada. Até
mudei de parágrafo rápido para vc não perceber q eu estava fazendo
hora com sua cara. Viu. Vc está sempre sujeito a esse tipo de coisa. O
cara escreve uma asneira tremenda e vc é obrigado a ler. Vc foi
obrigado. Foi sim. Seus olhinhos seguiam as letras uma a uma
formando palavras e frases diante dos seus olhos. Depois seu cérebro
juntou tudo e procurou sentido e quando não encontrou sentido
nenhum nessa porcaria de parágrafo anterior, ele deve ter entrado em
pânico. Vc pensou q havia entrado num daqueles livros de auto-ajuda.
Pois é. Fique sabendo q acabei de escrever essa perola do besteirol
debaixo de um pé de Jaca, aliviando o intestino, enquanto penso qual
estrada eu devo seguir a da esquerda ou a da direita.
----Reencontrei o caminho e a vontade de relatar, com
seriedade, minha aventura. Desculpe o mau jeito anterior, mas é q o
homem perdido faz coisas. Escolhi o caminho da esquerda q me levou
a um vilarejo chamado Cafundó. Realmente para bem da verdade
declaro q cafundó existe e eu estive lá. Só faltou ser Cafundó do
Judas. È um lugar em q se fala sempre, mas nunca conheci ninguém
q tivesse conhecido o local ou mesmo sua localização. Seria cafundó
uma cidade perdida? Ah! Não! Essa história de perdição de novo não.
Vou até mudar de parágrafo.
Não consegui localizar o caminho q me levaria direto a
Prados e fui obrigado a retomar o asfalto um pouco antes de Lagoa
Dourada. Realmente essa Estrada Real é muito mal sinalizada, para
não dizer completamente não sinalizada. E ouvi dizer q se gastou não
sei quantos milhões de dólares em investimentos na Estrada Real só
neste ano. Bom. Deixa isso pra lá q isso aqui não é livro denúncia.
Isso afinal de contas é o livro do Francisco Viana q pretende contar a
estória do tal Burton. Não quero atrapalhar a já confusa falta de ordem
desse livro maluco. Eu nunca sei em q épocas estamos. Para q ficar
mudando de época. Uma hora tá em 1867, depois volta para 1842,
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depois vai para 1886, depois volta, vai, volta. Eu vô acabar vomitando
igual a Sra. Burton.

Eu tô meio enjoado tbm porque tomei sete copos de caldo
de cana e comi três rocamboles logo na entrada da cidade. Depois
lembrei q caldo de cana em excesso é igual pinga. Deixa a gente meio
zoado. Lagoa Dourada é como tantas outras, uma cidade com uma
praça e uma igreja matriz. Desculpe o modo brusco com q descrevo
essas cidades, mas no fundo no fundo é isso mesmo. E não sô só eu
q axo. Tive a oportunidade de ver umas anotações de Francisco ainda
em Sabará e nelas ele contava q o tal Burton tinha verdadeiro
desprezo pela nossa arquitetura. Xegou a xamar nossas igrejas de
galpões sem graça e pobres de decoração. Xamou o Aleijadinho de
“aquele maneta q está por toda parte”. Eu particularmente axo maneta
mais simpático do q Aleijadinho. Aleijadinho é meio preconceituoso.
Mas não vou mais ocupar espaço nesse livro. Alias esse capitulo era
inteiramente desnecessário. Eu tô ficando contaminado com essas
palavras grandes terminadas em mente. Minha mente é q ta meio
atrapalhada. Nunca mais tomo caldo de cana com rocambole. Que
digo de passagem, realmente, é o melhor rocambole q já comi. Tá
certo q foi a primeira vez q comi rocambole, mas fica aqui minha
opinião registrada.
Ah! Antes q eu me esqueça Francisco já passou por aqui.
Deixou uma anotação no livro de registro do Hotel em q ficamos
hospedados. È! Abandonamos completamente a barraca. Tá xeia de
pousada baratinha pelo caminho. Dá até pena dos donos. Dormida e
café da manhã por uma ninharia. Mas voltando ao Francisco. Ele deve
ter tomado mais caldo de cana do q eu. Ele escreveu uns troços sem
sentido no livro de registro do hotel. Disse q axou um colarzim com
uma pedra cinza pendurada nele e q é o colar do tal Rixard Burton. O
Francisco pirou de vez. Só faltava essa agora.
Eu tô tentando subir no cavalo e seguir para Tiradentes,
mas tem dois caras de camisa branca e gravata preta com craxás
pretos onde parece q ta escrito Igreja alguma coisa dos últimos dias
de alguém q não consegui ler direito. Eu tô com muito sono, tô
dormindo acordado. Eu aviso pela ultima vez: O Ministério da saúde
informa: Beber caldo de cana demais faz mal pra saúde.
- Sai fora vcs dois! Eu num quero comprar nada não!
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CAPÍTULO 26

SalT lake cITy - u.S.a. – 1860
“Não é lamentável ver homens, cegos pelos preconceitos de educação,
desprezarem os benefícios que lhes dispensaram os deuses? É tempo,
certamente, de surgir nesta terra um Ilmo. Sr. Dr. Brigham Young.”
Richard Burton –- Viagens as Highlands do Brasil

Burton alisa o amuleto, pendurado em seu pescoço, ao
entrar na cidade dos mórmons. Lembra do seu mentor muçulmano
Mirza Mohamed Ali, o Shirazi. Ele que lhe ensinou os princípios do
Corão islâmico, onde está escrito que o homem pode ter várias
mulheres, desde que seja capaz de provê-las. Mas o que Burton não
havia absorvido por inteiro, era se o provimento era só material, ou se
deveria também satisfazer as mulheres em outros sentidos. Ele havia
optado em interpretar a lei de Maomé a sua maneira e ansiava o dia
em que poderia por suas teorias em prática.
O portão do pequeno vilarejo foi aberto por um homem
desconfiado e gordo. Burton temia que sua missiva, anunciando sua
visita ao local, não tivesse chegado. O líder da seita, Brighan Young,
tinha garantido que seria bem recebido por sua gente. Após a primeira
impressão desagradável, Burton se deliciou com a quantidade
exagerada de mulheres que viu diante de seus olhos. A cidade era
pequena, mas das casas, o número de mulheres que saiam e
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entravam, era dezena de vezes maior do que as de homens. Burton
que acabara de completar 39 anos e estava experimentando
sensações novas, ficou excitado diante de tantas fêmeas a disposição.

Quando chegou aos Estados Unidos, no começo daquele
ano, tomou conhecimento daquela seita estranha, que tanta confusão
estava causando na sociedade americana. Fundada por um tal de
Smith, carpinteiro de profissão, tinha suas doutrinas baseadas em um
livro, encontrado segundo as coordenadas fornecidas pelo anjo
Gabriel. Sempre ele, pensou Burton. No livro um tal de Mórmon
relatava que vivia no século III depois de Cristo e que sua sociedade
estava sendo destruída pelos indígenas americanos. O escritor previa
que no futuro um novo José, no caso Joseph Smith, iria reorganizar a
comunidade cristã a beira de um grande lago salgado. Sempre os
lagos, pensou Burton. O livro também dizia que os seguidores de
Mórmon eram descendentes diretos, de uma das tribos perdidas, que
saíram pelo mundo, após a queda da Torre de Babel. A tribo dos
Mórmons foi dar na atual América do Norte e lá prosperaram até que
os índios resolveram arrancar seus escalpelos.
O fato era que Smith, segundo apurou Burton, um perfeito
picareta, andou lendo alguns manuscritos, não publicados, de um
escritor fantasioso e adaptou essa obra para fundar sua seita
particular. Smith, juntamente com seu irmão, foi expulso, juntamente
com seu pequeno grupo de seguidores, de todas as cidades em que
pregavam a palavra de Cristo revisada. Nela constava a polêmica
emenda que dizia que a poligamia era um dever bíblico. As
perseguições e expulsões foram muitas, até cessarem com a prisão e
morte, por linchamento, dos criativos irmãos fundadores da Igreja dos
Últimos Dias.
Agora, apenas alguns anos após a morte trágica de seu
fundador, a seita havia finalmente encontrado seu lago salgado e
fundado a cidade do Grande Lago Salgado. Esse ressurgimento
vigoroso era obra do também carpinteiro Brighan Young. Sempre
carpinteiros, raciocinou Burton. Burton conheceu o falante líder
quando estava desembarcando em Nova Iorque. Chamava a atenção
de todos, o séqüito de mulheres, não menos de vinte, que
acompanhavam o jovial homem alinhado que retornava de
peregrinações pela Europa. A tentativa de levar a Igreja para o velho
continente não havia surtido o efeito desejado. Na Inglaterra vitoriana
o jovem Brighan correu o risco de ter o mesmo fim de seu antecessor.
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Burton que até então, devido suas freqüentes aventuras
pelo mundo, não havia reparado, que o mesmo tinha uma parcela
feminina em sua população, se encantou pelo estilo de vida do líder
espiritual mórmon. Acostumado a dividir a vida com companheiros de
exercito e com os carregadores africanos, essa era a primeira vez que
Burton via tantas mulheres bonitas e juntas. Aceitou prontamente o
convite para visitar a cidade sagrada daquela turma simpática. Mr.
Young também se encantou em conhecer, em pessoa, o escritor de
seu livro favorito: “Peregrinações a Meca e Medina”. Marcaram de se
encontra dias depois em Salt Lake City.
Agora, Burton estava ali, podendo desfrutar do modo de
vida daquele povo tão encantador. Na Itália encontrara o romantismo
de sua adolescência, decorando a beleza das obras renascentistas. O
Nascimento da Vênus, de Boticelli, servira de inspiração por diversas
vezes quando de seu prazer solitário. Também sonhara e se
exercitara com algumas esculturas de Leonardo e até hoje não se
perdoava por ter pecado, pensando em uma madona com o seio
desnudo, que não se recordava de qual autor. Na Índia tomara
conhecimento da cidade sagrada aonde milhares de estátuas
ensinavam a nobre arte do sexo. Foram horas e horas de folgas, bem
remuneradas, a decorar posições e exercitar a imaginação. Depois
veio o Kamasutra decorado no período diarréico de sua
convalescença colérica. Depois sua passagem pelos países islâmicos
do Oriente Médio que camuflavam suas mulheres com tanta eficiência
que Burton temia abordar um Mullah ao invés de uma Sherazade. Na
África as mulheres causavam em Burton, não uma repugnância, como
em seus compatriotas, mas um respeito desmedido, como se tivesse a
desejar uma pessoa da família. Esses pequenos desencontros da vida
levaram Burton, o desbravador mundialmente conhecido, de matas
virgens, cidades sagradas e lagos inexploráveis, ao centro da cidade
Mórmon, tão intocado como o pico do Everest era até então. A cabeça
grande daquele homem, repleta de conhecimentos, dos mais variados,
não tinha a prática compatível com a teoria adquirida. Ele era agora,
um vulcão preste a explodir.
- Sr. Burton, é um prazer inenarrável reencontrá-lo. – veio
de mãos estendidas o jovem Mr. Young - Já preparei acomodações á
altura do grande desbravador. Espero ganha-lo para minha causa, que
seria um trunfo para minha igreja. Temos tido problemas com nossas
diretrizes e um homem de sua importância e fama seria um baluarte
para nossa humilde religião. As pessoas não entendem que a
poligamia é muito mais do que simplesmente ter várias esposas. È
uma dádiva dos céus. Um direito e, sobretudo, um dever divino. Não
saberia explicar como esse mundo teria sido povoado se Adão não
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tivesse corneado nossa querida Eva. Seria uma tarefa sobre-humana
querer que apenas uma mulher parisse toda essa gente.

- Certamente...- balbuciou Burton completamente
desnorteado pelo linguajar e pelas maneiras pouco religiosas do líder
que se coçava como um macaco – Mas certamente, o senhor deve ter
tomado conhecimento dos estudos do Sr. Darwin, que prova de
maneira irrefutável, que na verdade somos descendentes dos símios.
O Jovem Young puxou Burton pelo braço, para dentro de
sua tenda, o afastando de toda e qualquer presença humana.
- Caro amigo, pelo o que me tomas? Um tolo? Cá entre
nós, não acreditas realmente que creio em parábolas bíblicas.
Acredita? - demonstrando um ar mais safado do que o que já
demonstrava em público. – Eu descubro a melhor maneira do mundo
de levar a vida. Espero pactuá-la com um dos meus maiores ídolos. E
o que acontece? Ele me toma, seu maior fã, por um idiota qualquer.
Vou lhe contar minha triste história, mas espero contar com sua mais
absoluta discrição. Eu caminhava por esse mundo de trevas sem
sentido e direção. Perambulei por todos os Estados sempre a procura
de fortuna. Tentei o comércio, a política, tentei até mesmo o exército,
mas em nada dava sorte. Embrenhei-me entre os maçons para ver se
conseguia um empurrão na minha vida financeira. Mas quando me
pegaram tentando vender uns segredos, quase tive o fim do velho
Smith. Tive que mudar de cidade e de nome. Na verdade me chamo
Joseph. Joseph Jackson. E nunca fui carpinteiro em toda minha vida.
Quando descobri esses pobres órfãos de religião, do finado Joseph
Smith, que Deus Todo Poderoso e Amado o tenha em bom lugar, tive
a luz divina de guiá-los até aqui... Eu sei que pode estar pensando que
isso é uma coisa ruim. Que eu estou mentindo para essa gente. Mas
não irmão Burton! Não! Isso não é verdade! Eu amo esses meus filhos
como Jesus, se fosse vivo, os amaria. E quem impôs o livro para eles
não fui eu e sim o velho Smith, que Deus Todo Poderoso o tenha em
bom lugar. Eu só, com sacrifício de minha própria identidade e
convicção, não deixei essa obra morrer, que era o destino certo dessa
gente. Eu amparei uma seita débil e moribunda e a transformei em um
alento para essa gente. Escreva o que lhe digo, irmão Burton. Num
futuro não muito distante enviarei membros de minha religião, por
todos os cantos desse planeta e minha corporação será mais
poderosa do que a daqueles maçons idiotas. E lógico que para isso
preciso de dinheiro, que sem dinheiro não se faz nada, e por isso peço
ao amigo que contribua com nossa campanha. Pode ser qualquer
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quantia irmão Burton, mas o Senhor está vendo sua generosidade.
Vamos! Venha! Vou levá-lo aos seus aposentos aonde terá o
tratamento de um príncipe.
Cruzaram todo o centro da grande praça da cidade.
Varias construções estavam em ritmo acelerado. Entraram em um
prédio de dois pavimentos e subiram a estreita escada. O quarto de
Burton ficava de frente para a praça e a Igreja recém construída, com
sua torre pontiaguda ainda inacabada. O quarto estava decorado com
motivos orientais, com grande quantidade de almofadas e tapetes. Um
narguele estava colocado no centro do quarto.
- Eu sei de suas preferências orientais, Irmão Burton –
disse Young pitando o bico do narguele e testando seu conteúdo –
Espero que goste da infusão que mandei preparar. Eu prego aos
meus filhos uma vida mais austera, mas convenci algumas devotas a
abrir uma exceção essa noite, em homenagem ao visitante ilustre da
cidade. Espero que após essa noite, irmão Burton, o senhor professe
o nosso modo de vida para todo o Mundo. Não lhe peço conversão
que isso não é para nós, homens de inteligência apurada, mas peço
que entenda o espírito dessa vida pequena e triste. Como eu poderia
viver sem esse meu luxo? Boa noite Mr. Burton. Divirta-se.
Young saiu fechando a porta atrás de si. No mesmo
instante, sete mulheres deslumbrantes, com roupas orientais,
entraram bailando no recinto. Sete novamente, conseguiu lembrar
Burton. Uma música excitante saiu de alguma fresta oculta. As sete
bailarinas cercaram a vitima que já estava abatida sobre os
almofadões.
Burton pitou o narguele uma única vez. Quatorze mãos
começaram a despi-lo. A mente daquele homem, alojada naquela
cabeça descomunal, que agora pulsava, tentava colocar em uma
ordem aplicável, todas as teorias aprendidas ao longo de uma vida.
Os detalhes seriam por demais impróprios para esse livro.
Seriam necessários dezenas de volumes para descrever o que
ocorreu naquela noite, naquela pequena cidade as margens do Lago
salgado. As mãos se fundiram, os corpos se grudaram, os desejos e
mentes se digladiaram e os prazeres foram muitos. Muitos e todos.
Podemos apenas resumir que aquele homem nu, entre sete mulheres
nuas, manteve apenas um pequeno colar no pescoço. Herança de
uma aventura passada. E o pingente do colar mudou de tom várias
vezes, de límpido branco a negro profundo.
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Na manhã seguinte Burton acordou com um sentimento
novo. Sabia o sentido da palavra: saciado. Deixou a cidade sem
alarde e tomou um trem em direção à costa leste. Tinha na mente toda
uma mudança de vida. Conhecia agora um prazer simples, que
ignorara há tanto tempo. Queria recuperar o tempo perdido. Irei mudar
de vida, decidiu Burton.
Dias depois, ao embarcar em Nova Iorque, rumo a
Londres, pensava na nova vida que iria adotar. As aventuras não mais
lhe provocavam comichões e frenesi. Agora ele queria uma vida de
ser humano normal. Prazeres normais.
Foi planejando seu futuro que ele viu seu futuro a sua
frente. Aquela jovem debruçada sobre a murada do navio. Ela parecia
querer cair da nave. Burton correu ao seu encontro e a enlaçou pela
cintura. O gesto foi recebido com um bofete sobre a cicatriz somali.
Ela estava simplesmente apreciando as baleia que acompanhavam o
navio. Mas os olhares se cruzaram e o encanto foi recíproco.
-Qual o seu nome? – perguntou um seguro e sedutor
Richard Burton, parecendo até mesmo o homônimo futuro galã de
Hollywood.
- Isabel – disse a jovem de dezesseis anos que retornava
da casa dos avôs paternos.
Burton amadureceu durante os dias de viagem o
relacionamento com a jovem. Os olhares vigilantes da mãe da moça
eram burlados com facilidade. Eles se encontravam todas as tardes na
proa do navio. Burton após aquela noite única passada no harém
mórmon, achava-se o rei do Mundo e gritava isso aos quatro ventos,
abraçado a sua bela Isabel, dependurado na grade frontal da
embarcação. Juraram todas as juras de amor, comuns aos
apaixonados. Agora tinha uma mulher só sua e poderia talvez até
começar um plantel como o de Young. Aquela noite única seria
repetida várias vezes. Se...
Se aquela noite única, não ocorresse uma única vez na
vida de um homem.
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Após aquele excesso, extremamente excessivo, o corpo
de Burton nunca mais seria o mesmo.

CAPÍTULO 27

TIradenTeS – braSIl – 2003
A febre alucina minha mente. Estou refrescando o calor
no chafariz de São José. A poeira vira barro dentro da minha
garganta. O atalho era como todo bom atalho: curto, porem penoso.
Meu cavalo suga uma das fontes do chafariz, no total de três. A do
meio é a única que cai sem obstáculos labiais. No passado era o bico
destinado a lavagem de roupas, enquanto eu e meu cavalo sorvemos
as águas destinadas as nossas espécies. O São José de Botas me
encara com desvelada reprovação. O porteiro do céu estira a língua
lançando-me um jato de água na face. Meu cavalo relincha um sorriso
estridente. Puxo suas rédeas com força, privando-o do gole de água
derradeiro, aquele que mata a sede. A febre me torna cada vez mais
insensível.
No Largo das Forras me abandono em horas de
observação. O fluxo incessante de turistas endinheirados me turva os
prédios coloniais. Só vejo máquinas metálicas recém adquiridas
testando suas juntas no calçamento desalinhado. Esnobe fauna de
facínoras. A febre me torna cada vez mais irritadiço.
Não fui eu! Não fui eu que dei cabo daqueles livros raros.
Não sei do paradeiro daqueles manuscritos do século XVIII. A
conspiração me acusou e me condenou com muita eficiência. Sou
inocente! Pegaram-me para bode expiatório, tal qual um barbudo do
passado. A febre me torna cada vez mais repetitivo.
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Essa terra do mártir fabricante de dentaduras está me
deixando louco. Louco como o alferes tagarela que abortou a
revolução na manjedoura. Louco! Não sou louco! A febre me torna
cada vez mais insano.
Joaquim Silvério dos Reis também me traiu. Eu sou
inocente! Essa conspiração quer tirar minha vida. Talvez eu nunca
tenha tido uma vida. Talvez tudo seja um delírio febril. Xico talvez
tenha razão em dizer que eu sonhe demais. Então o pessimismo toma
conta de mim. Eles conspiram contra mim. Todos. A cidade, meus
vizinhos, meus colegas de faculdade e por que não o governo. Eles
sabem que eu sei a verdade. Tudo é uma farsa.
As pichações rupestres; a pobre semimacaca-humana
Lucy; o tropeço do império que reergueu papal; o pouso da águia na
lua cinematográfica; Tudo uma farsa. O suicídio de Cláudio Manoel da
Costa, tal qual um Herzog inconfidente. Como todos acreditam na
história escrita e reescrita por erros humanos. Ninguém que escreveu
a historia do século XVIII está aqui para confirmar uma única letra
impressa. O que diremos de milhares de anos atrás. Temos que
acreditar em papeis, pedaços brancos de claras ilusões, contaminados
com negras incertezas. A febre me torna cada vez mais poético.
Por que todos querem me destruir? A conspiração está
fechando o cerco ao meu redor. Querem sufocar minha revolta.
Libertas Quae Sera Tamen. Quero arrebentar minhas correntes como
o nativo da conjuração. Quero vencer meus inimigos e provar que o
mundo conspira contra mim. A febre me torna cada vez mais corajoso.
As pousadas de Tiradentes conspiram contra o dinheiro
existente em meu bolso. Decido acampar ao lado da igreja de São
Francisco de Paula. Por que não de Assis? Assim não me importaria
com os vermes que agora dominam meu corpo. O santo mendigo
fedia e muitos juram que lhe beijariam a face caso o encontrassem
pelo caminho. Hipócritas religiosos. Beijem o mendigo que se
transfigura em Francisco. A febre me torna cada vez mais santo.
Os habitantes que sobem a ladeira lançam reprovações
contra minha tenda armada displicentemente. Cospem palavras
talhadas ao meio pela boca meio cerrada. Povo imundo e
desnecessário. Aspiram com sua insignificância o ar que está aqui
desde o inicio dos tempos. Segue o repicar dos sinos que pregoam a
lenda do crucificado. Crêem no altruísmo do cristo local enforcado.
Inúteis imbecis da fé. Inúteis animais que defecam sua existência pelo
torrão azul, que os idiotas alegam ser formado por mais água do que
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terra. Mas sob a água esconde-se mais terra, ignóbeis constatadores
de falácias. A febre me torna cada vez mais extraterrestre.

Vejo discos no céu e tenho a certeza de que não são
estrelas que caem. Os sinais celestes mudam de lugar para tornar
impossível minha orientação. Alguém trama minha perdição. Estou
perdido pelo caminho da estrada real. A febre me torna cada vez mais
realista.
Não fui eu que perdi os livros. Não sei quem deu cabo
deles. Não sou eu que estou perdendo esse livro. Talvez seja você.
Os livros estão perdidos. Todos eles. Este inclusive. Talvez Xico tenha
razão e eu não seja capaz de dar cabo de nada até o fim. A febre me
torna cada vez mais fatalista.
A febre traz o calafrio e com ele o sono. Esse traz os
sonhos que pari os pesadelos. Conspirações que se cruzam e tornam
a realidade cada vez mais absurda. O suor lava o saco de dormir. Os
animais cacarejam o amanhecer.
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CAPÍTULO 28

TIradenTeS – braSIl – 1867
Burton delira com sua febre crônica. Sua boca seca
hidrata-se no chafariz de São José. Ele observa as três máscaras dos
bicos das fontes e nota que as armas de Portugal ainda imperam
sobre a construção. Lança um olhar reprovador sobre a imagem de
terracota do santo que nomeia o lugar. São José Del Rey, esse é o
nome do lugar. Ainda não leva o nome do alferes que, supostamente,
liderou uma malograda revolução. Burton tomou conhecimento da
“tentativa embrionária” de tentar criar uma república em Minas Gerais.
Considerou os personagens e fatos típicos de uma tragicomédia
burlesca.
A febre agora trazia as lembranças africanas. Com elas a
imagem de Speke. “Não é possível que aquele idiota estivesse certo”
delirava “... e agora essa expedição de Livingstone que espera
encontrar o que já descobri. Acho que conspiram contra minha
pessoa. Aquela Rainha vingativa deve estar por trás disso. Só porque
não dei o nome do meu lago a ela. Mas Tanganica é muito mais
bonito. Lago Vitória. Como Speke pôde ser tão estúpido. Ele merecia
como ninguém aquele tiro na cara”.
Burton agora subia a Rua da Câmara que o conduzia até
a Igreja Matriz de Santo Antônio. “Esse caixote grotesco em azul e
branco lembra um templo budista da pior qualidade. Com certeza está
cheio de anjos gorduchos daquele aleijado de gosto estilístico
duvidoso”. Burton entrou pela porta lateral da matriz e lançou um olhar
desprezível aos sete altares que representavam a paixão de Cristo.
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“Sete. Sempre Sete” criticou dentro de seu cérebro febril. “Pinturas
insignificantes e ornamentos que desperdiçam tanto ouro de boa
qualidade. Por que não adotam os espaços livres de tantos
obstáculos? Esses genuflexórios seriam bem substituídos por
cadeiras, ou mesmo, tapetes ao bom estilo islâmico”.
Tomando a rua alcançava agora a fachada da casa do
padre inconfidente. “Inconfidente é aquele que não sabe guardar
confidências?” Delirou sua dúvida na língua portuguesa “Por que
tantos nomes para uma revolta fracassada? Revolução, conjuração,
levante, insurreição, inconfidência. Tolas palavras para descrever um
fato inexistente. Dizem que o alferes de alcunha Tiradentes não
segurou a língua dentro da boca e cantou antes do amanhecer”. Não
pôde evitar a analogia com Speke e sentir certo prazer em saber que
o tagarela brasileiro teve um castigo merecido.
Burton entrou na pequena capela de São João
Evangelista dedicada aos pardos da cidade. “Uma igreja para cada
cor, até mesmo para os mulatos. Incoerência Mineira, isso sim é fato.
Esse povo com esse sotaque peculiar de falar, que não é facilmente
compreensível. Um falar introspectivo que come a cauda das palavras
tornando quase um milagre entender seu sentido. O príncipe Max já
havia alertado que “eles cortam bruscamente o final das palavras,
falam baixo e com a boca meio aberta””.
A febre tornava Burton cada vez mais irritadiço: “O
príncipe Max, aquele nobre alemão estúpido e ocioso. O que sabe ele
de qualquer coisa? O que sabe tantos outros exploradores dessa terra
miserável? Spix, Martius, Langsdorff, Pohnl, Saint-Hilaire, Hardfield,
Lund, e toda sorte de mineralogistas, botânicos, astrônomos,
naturalistas, entomólogos, paleontólogos e religiosos que estupraram
essa gente. Esses últimos os piores entre todos. Padres italianos que
infestam essa nação com suas relíquias sagradas. Vendem ovos de
mosquito como leite da virgem e já negociam, também aqui em terras
do Itacolomy, lascas da santíssima cruz, lágrimas de nossa senhora e
farrapos de santos diversos. Uomi Bastardi. O maior perigo que um
estrangeiro corre nessas terras é ser confundido com um carcamano,
povo que não goza da simpatia dos locais.”
Ao passar diante da Igreja de Bom Jesus da Pobreza,
Burton avistou um homem de preto espancando um cachorro:
- Cane Schifoso! No deve adentrare la Chiesa. La porta
no pode essere chiusa posto che é la morada de Dio Santo. Defeca na
figa de sua madre.
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Burton pensou em interceder pelo pobre cão, mas sua
febre o tornava cada vez mais insensível. Atravessou a ponte de
pedra sobre o ribeirão e tomou caminho em direção a Igreja de São
Francisco. No alto do morro, tendo a cidade aos seus pés, conseguiu
avistar sua bela esposa que cavalgava pelas ruas irregulares. Sempre
acompanhada de seu fiel escudeiro Chico.
Do alto podia ver, sem ser visto, o sorriso irradiante de
sua jovem Isabel, retribuído com igual largueza pelo jovem crioulinho
esfuziante. A mula do rapaz não mais andava na retaguarda da
patroa, mas ladeava-a com íntima cumplicidade. A dupla ganhou uma
trilha em direção a serra de São José. O sino da igreja de Nossa
Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos repicou seis vezes. O sol
escondia-se atrás da serra e a febre de Burton tornava o pôr-do-sol
cada vez mais enciumado.
Na mente do inglês surgiu a figura disforme de Speke.
Burton arrastou sua febre para a Rua Direita em direção a
casa onde estava hospedado. Na porta da residência encontrou o Sr.
Liverpool que havia visto pela última vez em Juiz de Fora:
- Mr. Burton, que prazer reencontrá-lo. Fico feliz em rever
um compatriota nesse fim de mundo. Sua visão me redime de vários
percalços sofridos nos últimos dias. – gritou o músico inglês – Saiba
que meu recital em Juiz de Fora foi adiado, pois meu cravo não
chegou naquela diligência do demônio.
- Bagagens desviadas é um fato corriqueiro por essas
paragens. – Tentou se animar com o assunto Richard Burton – Mas
espero que pelo menos o concerto de Barbacena tenha acontecido.
- Antes não tivesse conseguido um órgão substituto. O
Inferno sempre pode ficar mais quente, caro amigo. Aquela é outra
localidade onde o gênero humano não goza de plenas faculdades
mentais. Terra de lunáticos. Ovacionaram minha apresentação, antes
do fim, com uma chuva de rosas. Nem ao menos tiverem a
compostura de retirar os espinhos.
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- Sinto muito que sua turnê por terras brasileiras não
esteja à altura de seu talento – socializou Burton apesar de nunca
haver ouvido um único acorde do músico em questão – Já não
bastasse nosso dissabor naquela taberna dos diabos em Paraibuna.
- A prática nefasta daquele comerciante é regra geral por
essas terras. Acrescentam sempre algumas cervejas a mais em
nossas contas. Já fui obrigado a sacar o révolver para fazer valer meu
direito de consumidor. – disse alisando o coldre.
- Esse povo tem um artifício silencioso de enganar, nós
estrangeiros – disse Burton com conhecimento de causa - Esse ar
meio aparvalhado e falsamente estúpido faz parte da argúcia dessa
camarilha de salteadores.
- E nem ao menos adianta reclamar as autoridades locais.
Fiz papel de imbecil ao me dirigir à intendência de São João, para
prestar queixa de um hospedeiro, que me cobrou cinco diárias a mais
do que o combinado. O funcionário me levou mais alguns réis na
promessa de que faria o comerciante “pagar caro por aquela ofensa”.
Quando voltei no dia seguinte, já não era o mesmo cidadão atrás da
mesa de oficial. O novo personagem insinuou que eu deveria pagar
uma pequena contribuição ou seria enquadrado em desacato, pois
realmente, não poupei adjetivos a malta de facínoras.
- O pior é que a coisa tende a piorar, na medida em que
entremos, mais e mais, pelo interior do Brasil. Dizem que em Sabará é
preciso dormir com um olho aberto, sob ameaça de acordar sem as
vestes.
- No seu caso é mais preocupante, caro Burton, posto que
viaje com sua senhora. Por fala nisso, onde está a Sra. Burton? Muito
simpatizo por sua pessoa.
- Ela está recolhida aos nossos aposentos, ainda não
refeita de seus enjôos constantes. È esse maldito tempero local, por
demais condimentado para nossos paladares civilizados. Essa gente
insiste em misturar todos os pratos possíveis e imagináveis. Dão até
um nome para a coisa: Mexiriboca. Sempre com a profusão de carne
suína. Carne que não me agrada, pois não sei se sabe, simpatizo com
a doutrina islâmica.
- Realmente já senti o resultado desse tal mexido e ainda
cai na tentação de provar o destilado local. Confesso que o delirius
tremis dessa tal pinga é superior ao absinto holandês. Mas o pior de
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tudo... – Mr. Liverpool já ia destilar sua, injusta, insatisfação com o
queijo mineiro, quando suas idéias foram eclipsadas pela visão da
Sra. Burton entrando pela Rua Direita em desabalada cavalgada.
Vinha lívida e bela, com a face irrigada e longe de qualquer aspecto
doentio. No seu encalço a mula de Chico fazia milagres para alcançála. – Vejo que o ar de Minas é propicio a recuperação dos enfermos. –
mudou de sentença o Sr. Liverpool.
Burton encenou seu sorriso mais amarelo enquanto
acompanhava o palio que seguia até os estábulos da propriedade. Ao
perder de vista os animais e seus jóqueis, despediu-se do amigo e
entrou apressado na casa. Trancou-se no quarto a espera de sua
esposa. O grau da febre subia.
Da mente não conseguia afastar a imagem de Speke com
os miolos espalhados pela relva.
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CAPÍTULO 29

Madre de deuS – braSIl – 2003
Estamos fora da estrada real. Na verdade estamos
completamente fora da realidade. Francisco está se perdendo em
conspirações e levando a estória para um final trágico e sem sentido.
Eu agora até acredito que Rixard Burton existiu e não vou permitir que
essa mania de perseguição que o Francisco tem nos leve para o
buraco. Faço um acordo com vocês e aceito assumir a
responsabilidade de colocar essa estória novamente nos trilhos da
história. Francisco já não tem mais condição de prosseguir com essa
narração. É preciso que alguém com um senso prático assuma o
controle desse livro ou correremos o risco de desabar em profunda
estupidez. Como já disse anteriormente eu sou prático, mas não sou
estúpido. Não me falta capacidade para retratar essa estória de
maneira compreensível e linear. Só me faltava vontade e motivação,
mas agora tenho ambas. Sou até capaz de abandonar minhas
convicções e tornar-me um escritor contumaz. Tudo pelo bem desse
livro e dessa estória que tanto me cativou. Não axo justo q paire sobre
a senhora Burton tanta suspeita e maledicência. Francisco nos dois
últimos capítulos envenenou-se com alucinações pessoais
contaminando o próprio Burton. Ta certo q o inglês realmente criticou
toda sociedade mineira com muita vontade. Tbm é verdade q ele não
gostou de nossa culinária e muito menos de nossa arquitetura
barroca. Mas devemos nos manter nos fatos e dar a Burton o q é de
Burton. O que traz para estória essas conspirações malucas de
Francisco e do Richard? Eu na tenho a menor idéia? Q papo mais
maluco esse de farsas e perseguições? E tbm aqui não é lugar para
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esclarecer o passado negro do Francisco. O que tem a ver o fato dos
livros desaparecidos da biblioteca? Ele já ganhou a fama mesmo.
Aproveita e deita na cama. Aliás, tá precisando de um descanso o
pobre coitado. Deve ter pegado uma febre amarela das bravas. O
interessante é que tomamos vacina antes de começar a viagem.
Para complicar a situação errei o caminho e realmente
estou fora da estrada real. Depois de São João Del Rei deveria seguir
no asfalto até uma entrada entre Vitória e Caquende, que me levaria
até Carrancas. Entrei antes e subi uma serra, avistando a minha
direita a represa de Camargos que engoliu parte da estrada real
original. Vim parar nessa cidade chamada Madre de Deus. Talvez ela:
Mãe de Deus possa me explicar por que estou seguindo esse
sonhador nessa aventura maluca. Logo eu um cara tão pé no xão. Por
quê? Por quê, Uai?
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CAPÍTULO 30

Sabará – braSIl – 1867
- Uai? Como assim uai? O sinhô me adisculpá, má num tô
intendendo o sinhô não. O sinhô é dus estrangero?
Burton tinha se confundido e misturado duas línguas ao
mesmo tempo. Fato raro em sua mente tão controlada. Realmente já
não era mais o homem que fôra um dia. Na sua constante ânsia de
saber, uma das palavras mais recorrentes em seu vocabulário era o
“Por quê?”. Mas não soube explicar porque havia dirigido uma
indagação aquele cabloco, de beira de estrada, na língua natal.
- Why? – perguntou novamente ao pobre caipira o porquê
ele não queria explicá-lo aonde ia dar aquela estrada. – Why senhor,
por que não me responde para onde vai este caminho e se falta muito
para chegar a Sabará?
- AAAAh! Uai então qué dizé purque! Ah intendi sô! Uai
purque uai uai! Essa estrada num vai pra lugar nium e fica ai mesmo
sempre no mesmo lugá. E pra Sabará falta só um tiquinho atoa de
tempo. Coisinha de nada. È logo ali. É só segui esse caminho mermô
qui o sinhô tá encima dele.
Burton maldisse os cognatos tão comuns em várias
línguas, mas jamais suspeitava que estivesse a criar, naquele
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instante, uma expressão idiomática tão característica naquela gente,
que ficaria como marca registrada de um povo. Alguns exaustivos
quilômetros depois, também maldisse a mania daquela gente de
considerar tudo próximo, mesmo as distâncias mais longas como
aquela.

Sabará surgiu por entre as montanhas quase como uma
“paisagem suíça. O primeiro plano é a verde planície, com uma nobre
árvore solitária. O rio curva-se para a direita numa curva graciosa,
exibindo a colina em que se assenta a parte alta da cidade, cujos
numerosos campanários atestavam o orgulho a piedade da antiga
população. Atrás dela a imensa serra da Piedade curva-se para
encontrar a do Curral. Nos morros mais próximos, manchas de
jacutinga demonstram que ainda há fundição de ferro na região. Bem
ao alto, à direita, fica a cena tão comum em Minas: o grande cruzeiro
negro com os complementos, em frente a uma pequena capela branca
alvo de romarias. Esse morro da Cruz tem exatamente 858 metros
acima do nível do mar.” Pelo menos assim Burton descreveria em seu
diário mais tarde.
Richard adentrou a cidade pela grande ponte velha, se
dirigindo diretamente para a Rua das bananeiras, onde Dona Maria
dos Prazeres o aguardava ansiosa por hospedar ilustres visitantes.
Desembarcada toda a carga o casal Burton saiu em um rápido City
tour pela pequena cidade. Subiram até o Largo do Rosário onde
observaram uma construção inacabada que revelava todo o processo
de construção de uma igreja barroca. Burton não demonstrou nenhum
interesse pela rudimentar engenharia aplicada. O guia improvisado, o
Major Brochado, contou que aquela igreja estava sendo construída
para os escravos da região, com ouro entregue por eles próprios. Um
privilégio não compreendido pelo casal inglês.
Em Ouro Preto Burton tinha tomado conhecimento da
história do escravo negro que chegara a comprar sua própria mina de
ouro, adquirindo, segundo a lenda, alforria para vários escravos. O
nome do escravo soava bastante familiar para Burton, mas ele
creditava essa familiaridade ao nome de seu criado esperto: Chico. A
mente brilhante de Burton não seria capaz de ligar o nome de Chico
Rei as cantigas aprendidas na tenra infância, nos braços negros de
Mowba.
Na noite daquele primeiro dia em solo sabarense foram
assistir a uma peça no “tolerável teatro” local, onde amadores
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esforçados encenaram plágios de clássicos europeus adaptados para
a realidade nacional. A peça principal era “Romildo e Jussara” que
contava a insossa estória de dois jovens apaixonados membros das
famílias rivais Viana e Silva. O fim trágico do casal levou a Sra. Burton
às lagrimas. A segunda apresentação contava a estória de um jovem
atormentado pelo fantasma do pai, que rogava vingança por sua
morte. Quando o péssimo protagonista declarou que havia “alguma
coisa de podre no reino de Sabará”, Burton convenceu a esposa a não
esperar o fechar das cortinas.
Após o teatro foram recebidos em um grande jantar
oferecido pelo Major e a sociedade local. A Sra. Burton assumiu uma
das cabeceiras da mesa deixando a restante para o marido. O serviço
era para vinte e cinco pessoas sendo dezessete brasileiros e oito
estrangeiros. Dos estrangeiros, além dos Burtons faziam parte da
mesa um falante comerciante português chamado Manuel Pereira de
Melo Viana, vulgo Piaba, que se ofereceu para fornecer o
equipamento para nova empreitada de Richard: descer o Rio das
Índias Velhas até o Rio São Francisco.
Burton pretendia encerar suas aventuras pelo Brasil com
uma viagem fluvial pelo rio que considerava um verdadeiro Mississipi
brasileiro. Para isso não contaria com a presença de Isabel que
achava por demais arriscado navegar por aquelas águas enjoativas.
A noite, regada a vinho do porto, cerveja e quitandas
mineiras, teve como tema principal as recomendações dos convivas.
- Recomendo que o senhor não beba a água do rio –
receitou o Sr. Gordon que acompanhara Burton até Sabará depois de
sua visita a Mina de Morro Velho. – A cólera já desmantelou muitas
incursões por essa região.
- O amigo deve tomar cuidado redobrado com os
indígenas se resolver se enveredar mais para o Oeste selvagem –
exagerou o Major Brochado – Ainda tem tribos antropofágicas nesta
terra.
- O senhor está levando agasalho? – perguntou Miss
Dundas sem muito assunto e lançando olhares lascivos ao interrogado
– Deve fazer muito frio à noite e já que vossa esposa não irá
acompanhá-lo...
- Richard é um experiente explorador e podem estar
seguros que todas as medidas serão adotadas. – cortou a Sra. Burton
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rechaçando o ataque da pretensa adversária – Ele não é homem de
se arriscar em aventuras tolas. Ele sempre tem um objetivo em mente
e priva pela segurança.

- Realmente, só necessito de um barco resistente e uma
pequena tripulação que conheça pelo menos a parte inicial do
percurso. O trecho já é navegado pela barca Jaguará que traz madeira
para a mina de Mr. Gordon. Não vejo nenhuma dificuldade em
transpor o percurso com toda segurança e chegar à junção dos dois
rios, desembarcando em Guaicuí. – narrou Burton – O Sr. Viana já se
prontificou a fornecer todo o equipamento necessário inclusive a
balsa...
- Material da mais alta qualidade posso lhe garantir, My
Lorde. – pregoou aos berros o comerciante português – E não pagará
nem um vintém a mais por isso. Meus serviços são grátis, pagando
apenas o justo preço pelo equipamento.
- Gostaria de saber se o cavalheiro não poderia levar um
peso morto em sua viagem – indagou um homenzarrão de quase dois
metros que atendia pelo nome de Mr. Hock – sendo eu mesmo esse
estorvo. Vim de São Paulo entregar alguns trabalhadores ao caro Sr.
Viana e considero mais aprazível retornar navegando e embarcar em
Salvador, em algum navio para América nortista.
- São trabalhadores legítimos, posso garantir – esclareceu
o Sr. Viana sem convicção – Vinte espécimes alforriados e livres para
partir a hora que bem entender.
- Se o Capitão Burton for abrir exceção ao americano,
candidato-me a passageiro também – ofereceu-se o mulato Antônio
Casimiro Pinto, vulgo Onça – tenho um trabalho a realizar na festa da
padroeira de Januária. Se o amigo não se importar de carregar alguns
pequenos fogos pirotécnicos, é claro.
- Pelo visto irá fundar a primeira linha regular de
passageiros entre Sabará e o porto de Manga, Sr. Burton. – calculou o
Major Brochado - Poderia até mesmo se estabelecer nessa função
possivelmente rentável.
- Acredito no potencial comercial dessa via. – professou
com ar de visionário o Capitão Burton – No próximo século esse rio
será a grande mola de integração dessa grande nação. O Jovem
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Chico, assim como, o nosso velho conhecido Amazonas é uma
estrada natural que não requer grandes gastos em manutenção. Todo
o escoamento da produção nacional será efetuado pela sua grande e
navegável bacia hidrográfica. È simplesmente uma questão de ter
olhos para ver. Qualquer idiota será capaz de ver isso no futuro.
- Vamos então brindar ao futuro desse Rio que partindo
de Sabará irá alcançar o Atlântico lá pelas cercanias de Alagoas. –
ergueu o copo o Sr. Onça, que justificava o apelido com seus grandes
olhos embriagados – Um brinde ao grande Capitão Burton. Um brinde
ao Rio Chico.
Todos tentaram quebrar seus copos em um choque
sincronizado e barulhento. Não obtendo sucesso na tentativa, todos
viraram de uma só vez, o Porto falsificado fornecido pelo empório do
português.
- Que Porto magnífico! – disse o português Manuel Viana,
único com coragem para dizer tamanha mentira – Espero que My
Captain encontre portos com a mesma qualidade pelo caminho. Save
the Queen! Save The Captain! Save the River Chico!
Burton bochechava a beberagem rançosa tentando
encontrar algum vestígio de buquê. Ouvia paralisado, todos repetindo
os vivas, à rainha, a ele e ao Rio São Francisco, agora rebatizado
simplesmente de Chico.
- Chico, sempre Chico – Pensou em voz alta, quase
gritada.
-----

“Quarta-feira, 7 de agosto de 1867. Dirigimo-nos para o
porto da Ponte Grande onde jazia a balsa. Nunca vi coisa mais
parecida com a arca de Noé. O toldo estendido, parecendo um “pál”
cigano flutuante, tinha uns sete pés de altura e vinte e dois de
comprimento, ficava esticado como uma tenda por meio de dois
esteios. Para que essa coisa chegue a salvamento será preciso que o
rio seja realmente de segurança.” Escreveria mais tarde Burton em
seu livro.
Todas as pessoas importantes da cidade foram assistir a
cerimônia do embarque. A Srta. Dundas quebrou no casco frágil da
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embarcação, uma legitima champanhe nacional, fornecida pelo
Empório Viana & Filhos, com rótulo de procedência francesa. Burton
temeu que o choque da garrafa, que só se rompeu na sétima tentativa,
contra a aroeira suspeita provocasse uma ruptura na estrutura da
balsa. Seus temores foram afastados por golpes que ele mesmo
recebia no cérebro..
- What is this? – disse sem tradução o inglês, ao perceber
que vários chinelos iam de encontro a sua cabeça. Os agressores não
tinham dificuldades em acertar o cefálio britânico.
- Não se preocupe, My dear! Essa é apenas uma
demonstração local de boa fortuna – disse o Sr. Viana, que além de
exímio espoliador comercial, conhecia a língua dos anglo-americanos
– O costume local reza que o viajante que desce rio abaixo deve ser
alvejado com chinelos. Quanto mais acerto, maior será a chance de
sucesso da jornada. Vejo que o senhor está com Good Luck, pois
nenhum chinelo errou seu alvo.
Burton agradeceu enquanto restabelecia o penteado,
desgrenhado pelos projéteis fétidos. Temeu pela sorte dos demais
tripulantes, posto que fora o único alvo de todos os presentes. O Piloto
Vieira e seus dois filhos, assim como, os dois passageiros oferecidos,
não receberam uma única chinelada na cabeça. Burton desconfiou da
veracidade daquela tradição local.
Isabel, Chico e vários dos convivas da noite anterior,
embarcaram na balsa para acompanhar Burton até a aldeia de Santo
Antonio das Roças Grandes. Quando a tripulação excedente invadiu a
jangada, o piloto Vieira temeu que o naufrágio fosse iminente. A balsa
afundou três palmos inundando a plataforma da embarcação. Os
eufóricos excursionistas, alheios ao perigo, entoavam vivas e
deixavam o piloto ainda mais tenso, com seus pulos e movimentos
exagerados. Com muito jeito e perícia a balsa singrou os dois
quilômetros até a pequena aldeia do santo casamenteiro.
Os “clandestinos” foram desembarcados e a tripulação
restante seguiu viagem desaparecendo na primeira curva a direita.
Isabel conseguiu lançar um último olhar no marido, que se postara na
proa do navio, tal qual um almirante Nelson a contemplar o infinito
horizonte. Burton não retribui nenhum olhar da esposa. Seguia
determinado nos seus pensamentos de desbravar uma nova fronteira.
Se tivesse lançado um único olhar para a margem teria visto,
emoldurados pela igreja de Santo Antônio, os cidadãos ilustres de
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Sabará escoltando sua bela esposa, sempre acompanhada do fiel
criado Chico.
Chico estava em casa, sua terra natal. Conhecia aquela
vila como ninguém desde que nascera próximo aquela pequena igreja.
Amparava sua patroa que não vertia nenhuma lágrima ou
manifestação de tristeza.
Isabel apenas se magoara com o nome da embarcação
que deixava seu ultimo vestígio na curva do rio. As letras amarelas
pintadas pela tinta rala, fornecida pelo empório português, revelavam
o nome de Brig Elisa. A Sra. Burton não entendia por que o marido
havia negligenciado seu nome, e batizado a nave com aquela, até
então, desconhecida. Rebuscou no fundo da mente uma Elisa no
passado de seu marido, mas em vão. Mal sabia ela que Brig Elisa era
um anagrama de Isabel, maneira encontrada por Burton de
homenagear sua amada esposa, mesmo estando com vontade de
magoá-la.
Assim que a balsa, que fazia água por todos os lados e
apresentava péssima navegação, sumiu por completo da vista de
Isabel, uma lágrima rolou na face daquela mulher. Ela estava
prevendo que só tornaria a rever seu admirado marido, após longos
meses. Mal sabia que seriam alguns anos e somente em solo inglês.
Os enjôos, motivo de sua ausência naquela balsa, vinham como as
batidas dos campanários locais, anunciando a chegada de uma nova
hora. Mas agora, as náuseas que a acompanhavam há alguns dias,
vinham precedidas de um soco seco e forte, como se algum animal
enjaulado quisesse sair de dentro de suas entranhas.
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CAPÍTULO 31

cruzÍlIa – braSIl – 2003
A febre abrandou, mas as dores pelo corpo são várias. È
difícil dizer aonde não dói. Retomo a Estrada Real e sigo relatando as
aventuras do Capitão Burton, que após deixar sua esposa em solo
sabarense seguiu descendo o Rio das Três Velhas Índias até o porto
de Manga no norte de Minas. Após desembarcar, o inglês seguiu, via
terrestre, até a cidade de Salvador. De lá tomou um vapor até a cidade
santista, onde não encontrou sua esposa que já havia retornado a
Londres. Havia se passado cinco meses.
Reencontrei a Estrada Real em Minduri, onde também
encontrei uma Turma de tropeiros, residentes em Cruzília, que
gentilmente me acompanharam no percurso. Lazinho, Vitor, Tião e
Mauricio eram os cavaleiros, e Meire, a amazona, que percorreram
aqueles fatídicos trinta e três quilômetros entre as duas cidades,
acompanhando minha triste figura. Minha montaria voltava a
apresentar problemas e o trote era cocho, lançando carga e cavaleiro
para os lados. Corria grande risco de ganhar o solo, além de ter os
músculos castigados por freqüentes mudanças no trotar. Por diversas
vezes preferi apear do animal e seguir viagem puxando as rédeas. Os
glúteos já não aceitavam a sela passivamente.
Ao entrar na cidade de Cruzília fiquei emocionado com a
recepção dos locais. A rua estava toda enfeitada com bandeirolas e
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uma animada banda tocava o hino nacional. Fiquei convencido de que
meu esforço estava sendo recompensado. De alguma maneira,
alguém havia tomado conhecimento da minha saga e aquela
simpática cidade no sul de Minas estava prestando uma sincera
homenagem ao viajante que percorria a Estrada Real.
A suspeita apareceu quando o megafone gritou em sua
voz estridente, “Viva o Brasil”, e a certeza me golpeou quando o
mesmo som metálico completou “Viva sete de setembro”. “Sete,
sempre o sete”. Lamentei em voz alta, quase gritada.
Meus novos amigos me encaminharam ao Hotel da praça
matriz e enquanto destruía uma montanha de comida na minha frente,
fui abordado por um senhor dos seus sessenta anos de idade. Minha
montaria sobrecarregada e abandonada na porta do recinto chamava
a atenção de todos os passantes. O senhor Waldemar veio me
interrogar sobre minha aventura e quando ouviu meus resumidos
relatos, contou, em desabalado tropeço, que, em um passado
distante, percorrera 150 quilômetros até Aparecida do Norte, e que
admirava muito minha persistência e coragem em fazer aqueles
setecentos quilômetros até Parati. Depois perguntou se eu precisava
de alguma ajuda, inclusive financeira. Abatido pelas dores e pelo
desânimo agradeci secamente a ajuda e completei que precisava
apenas de incentivo e coragem para prosseguir. O senhor correu para
dentro do estabelecimento, voltando com uma anciã de mais de
noventa anos. A velha senhora tomou minha mão e pude sentir
através de sua pele fina uma força surpreendente. Ela e o filho
entoaram uma prece pedindo a Nossa Senhora que iluminasse meu
caminho. A emoção invadiu meus olhos ressequidos. Dormi um sono
reconfortante e pela manhã peguei a estrada em direção a Caxambu,
não sem antes, coletar minhas prendas: uma rapadura ofertada por
Lazinho e sua esposa Meire e uma barra de Queijo Prato presenteada
pelo Sr. Waldemar. Não é à toa que Cruzília detém o titulo de
“inventora” desse tipo de queijo.
Foram vinte e cinco quilômetros até Caxambu em uma
descida tranqüila. A montaria havia absorvido bem o descanso da
noite anterior. Mas agora teria a Serra da Mantiqueira pela frente e o
único caminho possível era a rodovia que seguia até Pouso Alto,
trecho asfaltado da antiga Estrada Real. O problema não era o asfalto,
mas a ausência de acostamento e o pesado trâfego de caminhos.
Muitos romeiros morriam todos os anos, transformando a
peregrinação à Aparecida em uma antecipada visita ao criador. As
prefeituras locais investiram, para evitar novas mortes, em um
caminho paralelo, só para caminhantes, mas eu não consegui localizar
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essa rota. Encarei a subida sob pesada enxurrada de ofensas dos
caminhoneiros, que por diversas vezes simularam me atirar para fora
da pista, com cavalo e tudo. No alto da Serra parei no santuário a
Nossa Senhora construído em 1932. A vista era inenarrável. Um mar
de montanhas a perder de vista e um vale cortado por vinte
quilômetros de estrada serra abaixo.
O sol começava a me devolver a febre e iniciei o trecho
até Cruzeiro ás 13h00. O animal definitivamente apreciava as
descidas. Soltou o corpo em velocidade incompatível com sua
categoria eqüina. Agora eram os caminhões, obrigados a descer
freando, que eram ultrapassados pelo conjunto.
----------------------O cavalo voltava a se chamar Rucinante e vencia as
milhas como se o demônio estivesse ao seu encalço. As curvas eram
efetuadas com reclinada perícia, sem diminuir jamais o passo. A
paisagem deslumbrante voava pelos cantos dos olhos. O verde da
serra se fundia ao som do galope e das buzinas estridentes dos
veículos ultrapassados. O negro cavalo, antes pálido e desbotado,
enrijecia seus músculos, antes ocultos sobre o tecido adiposo
acumulado. As ferraduras faiscavam ritmadas sobre o petróleo
petrificado. As faíscas tornavam-se labaredas que incendiavam a
floresta a sua volta. De repente uma labareda alheia entrou no campo
de visão, obstruindo o caminho do animal. Rucinante, sem nenhum
comando de seu cavaleiro, travou as patas, demorando mais alguns
segundos para parar por completo.
Diante do amedrontado
resfolegava fumaça pelas ventas.

animal

um

ser

enorme

Era o dragão mais horrível que já tivera oportunidade de
pousar os olhos. O Animal mitológico articulava seu enorme pescoço
em direção ao cavaleiro e seu valente animal, enquanto sua cauda
rasgava o solo atrás de si. O urro vinha acompanhado da abertura
total de sua bocarra, que agora era lançada em direção aos
galopantes companheiros. Se o animal não fosse dotado de novas
habilidades, não teria conseguido escapar do golpe que abriu um
enorme buraco no solo. O monstro mastigou o solo adquirido
cuspindo-o em seguida para o lado, sobre uma carcaça de outro
animal, possivelmente abatido. Os olhos da fera oscilavam com a
força de seu rugido, ora em forte luz hipnótica, ora cerrando seu poder
em beneficio de um movimento mais brusco.
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O cavaleiro sacou sua arma, pronto a destruir para
sempre aquele ser único, mas de repente percebeu que a criatura não
era assim tão extinta. Dezenas de novas aberrações fantásticas
surgiram de dentro da floresta completando o exercito de bestas
demoníacas. O cavaleiro ponderou que seria impossível dar cabo de
todas ao mesmo tempo, e considerou melhor ser um covarde,
precavido e vivo, pronto para outras batalhas. Cruzou o terreno
desviando das mandíbulas e caudas ganhando o outro lado da
estrada. Seguiu ressentido por sua decisão de não se sacrificar em
nome da aventura. Aumentara a velocidade para deixar o campo da
vergonhosa batalha para trás. Um homem já podia ser avistado a
poucos metros de distância, sinalizando freneticamente, talvez a
solicitar socorro. Parou rente ao pobre senhor esperando suas
lamurias.
- Ei! Homem! Você é maluco? Você não viu a sinalização
para aguardar a liberação da pista? Este trecho está em obras. Como
você me faz uma merda dessas? A Escavadeira quase que te acerta!
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CAPÍTULO 32

lIMa – Peru - 1869
As ruínas incas visitadas naqueles últimos dias, não
conseguiram esconder a ruína física daquele homem. O termo
andróide seria cunhado muitos anos depois por algum escritor
fantasioso, mas era o único termo capaz de ilustrar o estado mental
daquele homem. Sua vida era encenada sem nenhuma interferência
pessoal, como se um comando invisível fizesse às vezes de sua
vontade. Nem ao menos sabia como estava, ali agora, largado sobre
aquele colchão listrado e sem lençol, que guarnecia aquela cama
enferrujada de molas. Da janela do exíguo cubículo, que habitava há
alguns meses, podia avistar os picos nevados dos Andes. A visão,
para ele, poderia ser interpretada como os Alpes italianos, ou mesmo
o Kilimanjaro Africano. Burton não sabia onde estava, nem lembrava
que tinha uma vida fora dali.
A mente pregava-lhe peças maldosas transportando-o
para as margens do rio das Três Velhas Índias. Via uma mulher
belíssima abraçada a um negro medonho. Riam entre si e lançavam
gargalhadas em direção ao espectador. A cabeça de Burton doía com
a lembrança e o coração era torturado por um opressor cruel e
eficiente. Balançava freneticamente o rosto em negativa, como se
assim, fosse capaz de expulsar tais pensamentos para fora da cama,
atirando-os contra a parede.
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Tentava agora eclipsar a visão com detalhes de sua
viagem Rio das Velhas abaixo. O barco adquirido do desonesto Sr.
Viana quase se desmanchou já nas primeiras milhas de viagem. As
cordas eram podres, a pólvora úmida e os alimentos acondicionados
em barris estavam em avançado estado de putrefação. A carne
defumada ao sol, como era tradição naquela região, foi recusada até
mesmo pelas piranhas que infestavam certas paradas. Nem mesmo
pessoas a beira da mais completa anemia aceitavam aquela comida.
Burton chegou a Salvador completamente deprimido.
Permaneceu na cidade por algumas semanas aguardando um vapor
que o levaria para Santos. Foi lá que conheceu uma jovem mulata que
cuidou de sua moléstia adquirida nos Estados americanos. Ficou
sabendo que existia realmente tal entidade maligna que roubava o
vigor dos homens, geralmente a pedido de outra mulher, raramente a
pedido de um homem. Sentia-se ridículo pulando sete ondas na beira
da praia e imolando sete galináceas negras aquele demônio com
nome de ave. “Sete, sempre o sete”. Repetia enquanto pulava mais
uma onda. Mas considerava essa maratona exótica mais suportável
que as inúteis garrafadas ingeridas no norte de Minas. Sua curandeira
explicou que um inimigo havia solicitado seu martírio. Como aquela
pratica só era comum no continente negro e ali naquele país que
absorvera tão bem a cultura Afro, Burton não teve duvidas em eleger o
mandante daquele crime. “Speke, seu desgraçado”.
Ao chegar a Santos após testar seu recobrado dom em
terras soteropolitanas, encontrou o convento de São Paulo vazio.
Isabel havia deixado o país, retornando para o número 14, da Square
Montagu, em Londres. Junto havia levado o fiel criado Chico. Burton
ficou tentado a seguir os passos da mulher, mas suas atribuições
diplomáticas impediam tal arroubo. Mrs. V. designara-o para uma nova
missão: Deveria se infiltrar nas tropas imperiais brasileiras que
lutavam no distante Paraguai. A rainha queria um relatório detalhado
do campo de Batalha, para aprimorar os métodos empregados pelo
exercito britânico na África e Ásia. Tinha tido noticias de que os
brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios lutavam com
empenhada carnificina, não respeitando nenhuma espécie de
convenção, tratado ou tática. O cavalheirismo britânico estava sendo
destruído em solos africanos por muçulmanos fanáticos e selvagens
sanguinários. A noticia de exércitos que degolavam seus prisioneiros
para economizar balas, causou admiração à rainha que considerava
que, estava chegando a hora do Mundo deixar os sonhos de lado,
principalmente na beligerância. “Guerra é guerra” berrava a rainha.
”Nós queremos matar o inimigo e não cabem formalidades no campo

Ou Estórias reais na estrada imaginária

146

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

de batalha. Façamos como os índios brasileiros, argentinos e
paraguaios. Degolai!”

Burton agora estava no acampamento militar, do lado
brasileiro, escutando a torrencial chuva que encharcava a barraca. Os
tiros de canhão cessaram enquanto a intempérie úmida dificultava o
acendimento dos pavios. Burton relembra seu estudo, encaminhado a
Mrs. V, sobre as aplicações bélicas para a pedra sabão. O tratado foi
brilhantemente disfarçado em um “Estudo sobre a aplicação da
esteatita na fabricação de cachimbos”. Na verdade Burton sugeria o
uso da pedra, melhor retentora natural de calor, na fabricação de
cochos para pólvora, nos novos canhões britânicos.
Os clarões dos raios voltam a dar lugar aos lampejos
bélicos. Os trovões são substituídos pelos estrondosos cuspes
polvorosos dos canhões. A chuva abandonou o campo de batalha.
Burton se aventura para fora de sua tenda. Ele está comodamente
alojado no alto de uma colina, a salvo da carga inimiga e do fogo
amigo, que costuma matar mais que as ineficientes armas paraguaias.
Não fora difícil convencer seu “amigo” Pedro a colocá-lo naquela
situação privilegiada. Ele era a única testemunha civil nas redondezas.
Pelo menos a única que não corria o risco de ser chacinada pelas
tropas imperiais. Dissera ao crente Imperador que pretendia relatar as
batalhas, em loco, para poder escrever um livro, seu primeiro
romance. Diante da pergunta, não esperada do Pedro II, que indagou
sobre qual o nome do livro, Burton improvisou um “Tempestade nos
Pampas”.
Do alto de sua colina o Capitão inglês, agora em trajes
civis, podia ter uma visão privilegiada do acampamento do
comandante em chefe do exercito brasileiro. O recém graduado
Duque de Caxias aparecia agora, oriundo do interior de sua tenda
branca. Aquele militar de carreira brilhante, quando Barão de Caxias,
já debelava rebeliões pelo país mostrando a têmpera de sua espada.
Na posição de Marques de Caxias já mostrara aos insurgentes
mineiros de Santa Luzia sua determinação em implementar a Ordem e
o Progresso, lema que tomaria de assalto os anos vindouros.
Burton era o único correspondente com total liberdade de
acesso aos campos brasileiros. Não que houvesse censura, mas é
que os “emissários” oficiais teciam seus textos elaborados e heróicos
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em suas confortáveis e seguras poltronas no Rio de Janeiro. O
imperador considerava mais crível e controlável esse conforto.
Podemos afirmar que Burton foi a única “testemunha ocular da
historia”.

Ele notava agora que o Duque se impacientava com
qualquer coisa. Lançou mão de sua luneta portátil, presente da rainha,
e pode colocar o close, do barbudo comandante, emoldurado diante
de seus olhos. Era capaz de utilizar a técnica, adquirida em Londres,
que permitia ler os lábios em movimento de um locutor à distância,
tornando inteligível o conteúdo da prosa. O Duque estava em posição
vulnerável para tal técnica. Burton era tão perfeito no que fazia que
narrava, para si mesmo, simultaneamente, o discurso de sua vítima.
Criando inclusive um sotaque carregado para o militar.
- Mas como não querem avançar? – disse Burton
segundos depois da frase ser proferida por Caxias. – É uma ordem
minha, do Duque de Caxias. Não podem recusá-la.
Infelizmente Burton não conseguia traduzir as palavras do
tenente à frente do Duque, pois o mesmo se mantinha de costas para
o inglês.
- Não me interessa as convicções de cunho moral. Uma
ordem é, e sempre será, uma ordem. Cumpra-a. Sob pena de corte
marcial, ou mesmo, para encurtar o processo, já que estamos em
guerra; sob pena de fuzilamento sumário de quem me desobedecer.
Vá lá e diga isso a eles.
Burton acompanhou os passos nervosos do tenente, que
sumiram atrás da colina que divisava o campo de batalha, de onde
surgiam clarões e barulhos infernais. Voltou os olhos para o Duque
que continuava em pétrea posição diante de sua tenda, agora um
pouco amarelada pelos últimos raios de sol. Passados longos minutos,
que perfizeram quase meia hora, o tenente aflorou seu quepe em
direção à barraca do comandante.
- Como assim vão recuar? Eu não dei ordem de recuo! Eu
ordenei ataque total, incondicional e sem prisioneiros, civis ou
militares. Essa batalha deve ter fim hoje, pois devemos por fim a essa
guerra, nem que seja com a total eliminação de todos os paraguaios
da fase da Terra. – repetia Burton para uma platéia de abutres sulamericanos que mais tarde catalogou como urubus.
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Novamente o tenente se dirigiu para o front. O Duque
parecia uma estátua fixada em praça pública, imutável nas feições,
inerte nos movimentos. A inércia do comandante brasileiro fez aquela
longa hora parecer uma eternidade para Burton. A tenda já se
apresentava totalmente negra, só iluminada pelo fogo incendiado por
um soldado.
Após infinita pausa um sargento colocou suas insígnias
em direção a barraca do Duque. Os clarões das explosões tornavam
seu caminho claro como o sol do meio dia. Dessa vez, apesar da
semi-escuridão, esse novo personagem ficou em posição propicia a
leitura labial.
- Meu comandante! Trago notícia lamentável do Front. O
Tenente Peixoto foi alvejado por nossos soldados que se recusam,
terminantemente, em lançar carga sobre o vilarejo, alegando, os
mesmos, que lá só se encontram mulheres e crianças. Informo que
sou a patente mais graduada no momento e todos oficiais foram
mortos. Aguardo instruções.
- Instruções o cacete! – explodiu em ira a estátua do herói
– Eu vou mostrar para esses filhos da puta como se ganha uma
guerra. Essa negrada vai invadir o vilarejo e só vamos parar a carga
quando estivermos no centro de Assuncion, comendo o fígado do
maldito Lopes. Vamos seus filhos da Puta, vamos acabar com essa
merda de Paraguai.
O Duque correu com a espada em riste, sumindo atrás da
colina, não sem antes ordenar o cessar fogo dos canhões.
-----Na manhã seguinte Burton já percorria o resultado da
batalha. Praticamente não avistara nenhum morto fardado. A imagem
do vilarejo destruído, só era menos trágica que a dos corpos de
mulheres e crianças espalhados por todo lugar.
Caminhava entre aquela paisagem dantesca quando uma
voz desconhecida o chamou:
- E então caro amigo. O que está achando da nossa
Guerra?
Ao se virar Burton reconheceu a figura do Duque e
lembrou-se que, realmente, ainda não tinha tido o desprazer de ouvir a
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voz daquele homem, apesar de já sabe de cor o teor de suas
palavras.
- Espero estar colaborando para o engrandecimento de
seus relatos. – insistiu o Duque que se aproximava com a farda azul
quase toda tingida de vermelho – vocês ingleses não tem batalhas tão
apimentadas como as nossas. È questão do sangue quente latino.
Burton em poucas vezes em sua existência, conseguira
ficar sem argumentos inteligentes para uma discussão filosófica.
Aquele era um desses raros momentos.
- Os inimigos estavam alojados nessa vila, muitos
disfarçados como pode ver. Foi necessário um sistemático trabalho de
nossa infantaria para conquistar esse terreno...
- Conhece Camões, senhor Caxias? – recobrou a fala o
inglês.
-É claro que sim! – confirmou o duque aturdido pela
intromissão de sua explicação bélica.
- Se não se importa, eu gostaria de recitá-lo um pouco. –
Burton demonstrava agora uma inércia de estátua.
- Vocês escritores são mesmo muito pândegos. Recite o
que quiser, caro amigo, mas é na prosa que deve mostrar seu talento,
assim espero – ameaçou o Duque sem tirar os olhos do inglês – Alias
sou seu mais fervoroso fã. Adorei seu “Peregrinações a Meca e
Medina”. Faltou um pouco de ação, mas mesmo assim primoroso.
Espero poder figurar em seu romance, que sei... É uma... de suas
missões neste campo.
- Estava justamente a cunhar uma frase pertinente para
esse momento. – recobrou os movimentos Burton – Pensei em algo
como: “Quem for ordinário que me siga!”.
- Excelente Mr. Burton. Excelente – riu até o canto das
costeletas o duque fingindo não entender a provocação – Mas vejo
que o amigo não entende nada de exército. Só se trata o soldado
desse modo durante a marcha. Ordinário Marche! Que significa que o
conjunto deve marchar, mas não considero correto chamá-los assim
durante o frescor da luta. Ah! Desculpe-me, esqueci que o caro colega
é Capitão de vosso exército. Deve ter sido então um erro de
semântica, coisa comum quando se escreve em línguas estrangeiras.
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Mas sua idéia é boa. Por que não tenta assim: “Quem for brasileiro
que me siga”. Creio que ficará mais aceitável ao longo da historia.
Afinal Sr. Burton o que aconteceu na noite passada jamais poderá ser
reencenado a não ser em nossas memórias. Pena que ainda não
exista nada capaz de perpetuar esses instantes.
- Realmente é uma pena – concordou fingidamente
Burton, conhecedor que era dos experimentos científicos dos irmãos
Lumiere.
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CAPÍTULO 33

cunha – braSIl – 2003
Estou no alto da serra do mar na cidade de Cunha. Agora
falta apenas descer a serra e xegar triunfante a Parati.
Xeguei na noite passada, por volta das 22 horas a essa
simpática cidade paulista, divisa com o estado do Rio de Janeiro. Fui
hospedado pelo Senhor Xico (Xico, sempre Xico) no Hotel Belvedere
pela mísera quantia de R$ 15,00 apesar de o quarto ter dois andares e
uma duxa sensacional. Diz meu anfitrião que conseguiu enxergar uma
boa pessoa em mim, apesar de meu estado lastimável.
Acordei hoje ás 5 horas da manhã revigorado da longa
maratona do dia anterior, pois fui obrigado a cavalgar noite adentro,
fato que até então não tinha ocorrido. Não esperava encontrar duas
longas serras entre o vale do Paraíba e a serra do mar.
De Cunha a Parati existem várias trilhas usadas pelos
tropeiros nos séculos áureos daquela estrada. No caminho eu escolho
a rota. Hoje finalmente xego a Parati após essa maratona louca.
Espero encontrar o Francisco por lá, pois temo que ele se perdeu
definitivamente pelo caminho. Eu acordei cedo não porque seja um
madrugador nato, mas porque venho dormindo sempre ao lado das
igrejas. Assim acabo virando santo. Santo Xico. Foi assim em Acuruí,
ao lado da igreja e cemitério: em Ouro Preto se não está ao lado de
uma igreja vc não está em Ouro Preto; Lagoa Dourada, ao lado da
matriz; Tiradentes ao lado de uma igreja; Madre de Deus, ao lado da
Ou Estórias reais na estrada imaginária

152

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

matriz; Cruzília e Cunha, dá-lhe igreja matriz. Por que vcs axam q eu
só acordo cedo? Os campanários das igrejas são ótimos
despertadores.
De Cunha a Parati são 47 quilômetros iniciando pela
estrada asfaltada SP 171, nome bastante sugestivo, não axam?
Foram 25 quilômetros de subida passando pelo monumento a Paulo
Virgilio, um soldado fuzilado naquele lugar durante a revolução de
1932. È bom ver a historia preservada em um monumento bem limpo,
pintado e decorado, inclusive com o capacete do soldado. A frase
“Tombou para que ficássemos de pé” inscrita em uma placa de 1957
mostra a consideração de seus amigos combatentes. A subida, cruel
para o animal, que fizemos em mais de quatro horas, é polvilhada de
fazendas dignas de cinema com cercas brancas, gramados perfeitos,
paisagismo elaborado e florestas de pinheiros e araucárias. O xeiro da
beira da estrada é de uma variedade incrível. No meio da subida
desviei uns três quilômetros para a Pedra da Macela de onde avistei
toda costa norte de São Paulo e toda a baia de Parati. De volta a
estrada principal, no alto da subida castigante, fui presenteado com a
Caxoeira do Mato Limpo. Molhei a cabeça e abasteci o cantil. Após
quase cinco horas de subida íngreme cheguei ao topo, na divisa entre
São Paulo e Rio. Ali terminava o asfalto e se avistava um vale de
paredões e a mais pura Mata atlântica disponível no mercado. Quase
intocada.
Quase 700 quilômetros percorridos até ali, faltando
menos de vinte e cinco para completá-los. Por ali desciam várias
trilhas distintas, percorridas por tropeiros, regentes, exploradores,
fidalgos e bandoleiros. Quantos não xegaram até ali durante o período
áureo do Caminho Velho que trazia ouro das Minas de Cataguases?
Quantos ali não tiveram seus sonhos destruídos após centenas de
quilômetros e dezenas de dias de árdua viagem, puxando mulas e
caminhando muitas vezes a pé?Ali era o final da viagem e ali ficava o
maior desafio de vencer os bandoleiros que “aliviavam” um ou dois
muares da tropa. Ali estava eu, preparado para finalizar minha
aventura em apenas duas dezenas de quilômetros serra abaixo. Toda
a apreensão e medo que não tive durante toda a viagem se
concretizavam ali. Temia pelo já combalido estado de minha montaria,
meu fiel companheiro. Mas não tinha como voltar atrás e a adrenalina
tomou conta da razão.
Num gesto brusco nas rédeas, me lancei estrada abaixo.
Naquele momento já não era mais Xico. Era Quixote, andrajoso,
abatido, marcado pelo sol, a esporear seu corcel morro abaixo, tirando
do mesmo os últimos suspiros de fôlego. Nos primeiros quilômetros
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era só o vento a tentar impedir a cavalgada alucinante, mas logo
começaram a brotar do xão, inimigos gigantes, verdadeiros menires
que eram evitados com golpes rápidos na rédea. Mais algumas
cabeças pétreas surgiam do nada e golpeavam impiedosamente as
ferraduras de minha montaria, já judiada pelo excesso de carga e
cavaleiro. Os danos ao animal eram inevitáveis e as patas traseiras já
sangravam copiosamente. Mas Quixote não perecia, lançava-se ora a
direita, ora a esquerda, para as bordas do caminho, fugindo das
cabeças de pedra, mas sendo recebido pelos xicotes das árvores, que
agora se transformavam em soldados centenários com armaduras de
Jacarandá, Imbuia, Ipê e tantas outras nobres vestimentas. A qualquer
momento se esperava a queda, imposta pela montaria a cavaleiro tão
imprudente e desalmado com seu animal. A ilusão de Quixote foi
dando aos poucos lugar à razão e comecei a perceber todos os
grunhidos oriundos de minha fiel montaria.
Essa coisa de alucinação do Francisco pega. Não é
possível que também contraí a Febre.
O animal agonizava torto, sobre o atrito ineficiente da
ferradura sobre o solo. Eram crocs no arreio, crecs na sela e batidas
fracas no interior do animal. As minhas mãos comprimiam com força
os freios que já não transmitiam nada. Já dominava todos os sons e
suas origens, quando de repente um novo acorde entrou na sinfonia.
Não conseguia identificar aquele martelar metálico, pois não havia
peças de tal material em meu conjunto: cavaleiro e cavalo. Consegui
parar o animal e imediatamente todos os sons cessaram. Somente o
grito metálico continuava imperando. Aumentava agora. Xeguei a
temer que alguma peça de minha bagagem tivesse adquirido vida e
estivesse a resfolegar e relinchar uma queixa sentida. Foi ai que
percebi que o batido ecoava em todas as direções. Não. Não ecoava.
Na verdade ele vinha de todas as direções e agora se juntava a ele
outros acordes, alguns tristonhos, alguns ameaçadores e outros até
anunciando que tinham bem me visto.
Se fosse Francisco diria que estávamos cercados por
feras sanguinárias. Eu, em minha loucura desenfreada de combater a
montanha em um Down Hill inconseqüente, quase perco o melhor
dela. Arapongas, sábias, bem-te-vis e dezenas de espécies de
pássaros duelavam por todo aquele imenso vale que serpenteava a
serra do mar. Maldisse a minha ignorância ornitológica, pois queria
saber o nome de cada um daqueles espécimes. Como me seria útil
agora, a presença de um daqueles naturalistas que havia conhecido a
pouco, nas historias de Francisco.
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Agora, da fauna passei a observar a diversidade de flora
que me circundava. Centenas de espécies, por que não milhares.
Samambaias gigantes, orquídeas e tantas outras plantas e árvores
que não saberia nomear. Mas para que nomeá-las? Elas não
precisavam de um nome para existir. O nome nada significava para
plantas e animais naquele lugar. Eles não precisavam receber
correspondências. Cada uma daquelas criaturas sabia o seu papel e
conhecia a sua identidade, funcionando, cada qual em seu posto, sem
necessidade de autoridade alguma a nomeá-las.
Eu sentei na beira da curva tendo abaixo de mim um
pequeno abismo. Descobri que não era em Parati meu destino. Era ali.
Estava ali no meio do nada, cercado por uma diversidade enorme de
seres, vivos e merecedores de respeito.
Por um instante a loucura de Francisco havia se
apoderado de mim, mas agora eu recobrava a razão e via que era na
natureza que eu encontraria minha felicidade. Não seriam sonhos
tolos e personagens distantes, mas simplesmente o tipo de vida
simples e natural a minha volta.
Mais convicto do que nunca, decide que o sonho devia
morrer.
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CAPÍTULO 34

TrIeSTe – ITálIa – 1890
“Alma minha gentil que partiste...”
Camões
O ambiente recende a flores. Um velho contempla o teto
decorando os desenhos que o acaso forma. Pensa naqueles
diminutos corpúsculos que vagam pelo cristalino de seu glóbulo
ocular, projetando-se na tela branca a sua frente. São invisíveis, mas
estão ali. Só ele pode ver, mas se assemelham a galáxias infinitas.
“Um olho um universo”. Tenta dar fim a seu dilema, mas considera um
tanto ambíguo e ao mesmo tempo simplista.
A casa era ampla e ficava diante do corso Garibaldi. Mas
o velho, que tossia a plenos pulmões, estava alojado em uma
mansarda que recebia, pela clarabóia do teto, uma luz fraca, todavia
clara. A neve definia que o inverno ainda iria longe. O fluxo de
carruagens na via enchia o ar de cascos e rangidos. Os sons do cais
vinham distantes.
Aquele velho não teria continuidade. Suas células seriam
consumidas por um sistema cruel, reduzidas a partículas elementares
que iriam se agrupar em outras células, mas em nada parecidas com
aquele idoso. Transmutariam talvez, segundo a crença Hindu, em um
ser pegajoso e acéfalo que sem rumo esburacaria o solo, fertilizandoo. Seria sua única colaboração prática ao sistema hermético em que
estava inserido. A única fecundação deixada para a natureza.
Experiências e livros poderiam ser considerados criações, mas não
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naturais e progressivas. Um livro poderia ser eterno, mas sempre seria
um livro. Um filho apesar de efêmero e mortal tem ilimitada
capacidade aritmética de progressão. Um único filho, apenas um, é
capaz de em pouco mais de quatro ou cinco gerações, perpetuar um
nome. Um livro ficará na prateleira a espera da curiosidade e boa
vontade alheia. Os filhos podem gerar também experiências novas
para humanidade, ao contrario do livro, que se encerra na última
página.
Lamentando sua falta de descendência aquele velho
queria se perpetuar em uma única criação. Uma frase. Um desfecho
perfeito que resumisse toda sua longa e experiente existência. Algo
que deixasse para as gerações futuras um legado para ser
compreendido, ou simplesmente analisado.
Sua pele encarquilhada apresentava mais marcas que
qualquer similar da mesma idade. As cicatrizes se camuflavam com
perfeição entre elas. Suas mãos oscilavam ao mesmo ritmo que sua
mente. A febre era sua companheira diária, parceira de muitas
confidências. Os órgãos internos já mostravam caprichos
embaraçosos. Sua cama, ao contrario do quarto, exalava uma
murrinha azeda de cerveja digerida, destilada e expulsa. Suas roupas
eram brancas, com exceção das nodoas de comida derramada. Seus
cabelos eram fartos, porém fracos e esbranquiçados. Seus dentes
remanescentes, fraturados e podres, exalavam um odor férreo e
insuportável. Os olhos, que continuavam a fitar o teto, estavam quase
obstruídos pelas pálpebras pesadas e enrugadas.
Seu coração atormentado sente a ausência da esposa.
Ela é devorada por dentro, sabe ele, por um caranguejo cruel e
incurável. È forte, mas ineficiente, em tentar ocultar esse fato do
marido. Quase não tem mais condições de ir visitá-lo naquela cidade
italiana. Ele leva seus dias a reler e reescrever seus livros, como se
assim, fosse possível mudar alguma coisa em seu passado. Ela passa
seu resto de existência, que não será longa, cavalgando pelas
pradarias inglesas, sempre acompanhada de seu fiel companheiro
Chico. Não aquele primeiro, morto em um acidente de caça, mas o
filho desse. O primogênito do criado não quis a gentil oferta da Sra.
Burton, recusando o sobrenome de cavaleiro inglês. Preferiu adotar o
nome da família paterna, Viana da cidade de Sabará. O jovem mulato
retornará, em breve, para sua terra natal e fincará no solo da cidade
de Borba Gato uma prole promissora. Que fará honra ao seu nome
deixando uma progressão aritmética de Chicos pelo Mundo. Muito
diferente daquele velho que contrai seu músculo torácico pela última
vez.
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Sente a ausência de Isabel apesar de, nos últimos dias,
odiá-la com toda a força de seu bilioso ser. Não perdoou a pira feita
com seus manuscritos persas, que revelavam a quinta essência da
arte do sexo perfeito. Tinha certeza que aquele ato de sua mulher era
uma vingança infantil, porém não menos justa, contra anos de
resignada submissão. Não era justo que o Mundo tomasse
conhecimento, através de seu estimado marido, de algo que ela
mesma fora privada. Culpariam o desejo da Sra. Burton de manter o
nome e moral do marido intacto, desvinculando-o de obra tão profana,
mas na verdade algumas pessoas, duas talvez, sabiam que, a bem da
verdade, Isabel não era dada a tal puritanismo destruidor. O “Scented
Garden”, ou Jardim Perfumado, se tivesse tido a oportunidade de ser
publicado em português, ardeu nas chamas, exalando todo seu
perfume sobre a face iluminada de Isabel. O mundo fora privado de
obra única, infinitamente superior ao similar indiano, o Kamasutra.
Após deixar Santos e se aventurar pelos campos de
batalha paraguaios, Burton aceitou o consulado de Damasco, de onde
pode terminar mais alguns relatos sobre a guerra platina. Durante os
longos anos seguintes continuou o mesmo estilo de vida adotado em
sua passagem peruana. Era um autômato, sendo arrastado pela vida
até a inexorável morte. Se no Brasil, já não era mais o espelho do
aventureiro invasor de cidades sagradas, agora nem vestígio daquela
figura apresentava. Passou quase duas décadas inteira perambulando
por cargos diplomáticos no Oriente Médio. Nem mais missões
secretas tinha para entreter-se. Assim foi sua vida até o ano em que
foi indicado, pela rainha, para receber seu titulo de cavaleiro. Retornou
a Londres e após receber seu pequeno colarzim, que agora jazia sob
a cama, servindo de calço para uma perna capenga, aceitou
prontamente o consulado de Trieste. Alguns tratados sobre o antigo
povo etrusco e algumas revisões em sua extensa obra o levaram até
aquele dia, em que seu pulmão iria inflar-se pela última vez.
Sabia que o véu negro da morte iria aconchegá-lo em
breve.
Tentava buscar algum arrependimento para expiar nos
seus últimos instantes. A única passagem merecedora de remorso era
a invasão da Meca. O furto da pequena pedra fora um desacerto
basal. Burton tinha certeza que os poderes da pedra deveriam ficar
restritos ao interior da Caaba. A rocha tinha o poder de tornar seu
portador demente, tornando-o depois ciente de sua verdadeira
personalidade. Destruía para depois reconstruir. Era Shiva, a deusa
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ambígua da destruição e do renascimento. Tinha sido assim com ele,
e seria assim com o infeliz que a encontrasse, posto que já não mais
estivesse em poder do inglês. Richard não tinha a mínima idéia de
onde perdera a pedra sagrada muçulmana. Se soubesse não estaria
perdida.
Burton tentou elevar uma prece aos céus, mas percebeu
que sua fé não era verdadeira. Qual delas seria? Convertido ao
islamismo tinha a convicção que não teria uma dúzia de virgens
esperando-o após seu féretro. Muito menos néctar e ambrosias, ou
qualquer outra espécie de quitutes celestiais. Desconfiava que nada o
aguardava após o cerramento de seus olhos. Procurou uma imagem
para temer: uma Kali com língua de fogo a devorar crânios; um anjo
caído sedento de almas; uma entidade zombeteira a castrar órgãos;
talvez tudo isso junto. Mas não conseguia tornar nada crível, nem
mesmo um Deus entronizado esperando-o para acertar contas.
Lembrou da lenda islâmica que cita, que no dia do juízo final irão se
abrir vários olhos na pedra sagrada, quando todos nossos pecados
serão revelados. Temia apenas o destino da pedra. Lamentava não
saber seu paradeiro.
Um pequeno pânico invadiu seu corpo. E se tudo fosse
realmente uma farsa? E se nada daquilo tivesse sentido? E se toda
sua existência não fosse nada alem de uma passagem, sem nenhuma
recompensa ou revelação pos mortem? E se todo conhecimento
adquirido, com tanta volúpia, morresse junto com ele? As indagações
foram afastadas com o repicar do sinete que tinha agora nas mãos.
Chamava o lacaio, como se esse tivesse a resposta para suas
aflições.
Já estava acamado há duas semanas e seu único contato
com o mundo era Francesco, seu serviçal. Francis, Francisco,
Francesco, sempre eles. “Maldito nome”, delirava Burton. Mas pior era
a corruptela: Chico. Soava como uma ofensa. Debatia-se na cama
quando o criado entrou no quarto trazendo água fresca e o matutino
do dia. Burton fazia questão de saber de todas as novidades, e uma
de suas maiores tristezas, era abandonar um Mundo repleto de novas
maravilhas. Cinema, Luz elétrica, carruagem sem cavalos, quanta
modernidade seria deixada para trás. Aquele excesso de curiosidades
a serem desvendados, tornava qualquer vida, por mais grandiosa que
fosse ínfima.
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O mudo criado trocava os copos sobre o criado-mudo, e
deixava uma jarra do mineral liquido repleto de partículas invisíveis,
que aumentavam o sofrimento de Burton. O calcário daquela água
acumulava-se nos rins combalidos do inglês, trazendo de vez em
quando lembranças doloridas de sua existência. O empedernido
assistente deixou o recinto do mesmo modo que entrou.
Voltava os delírios àquela cabeça ainda descomunal. As
lembranças surgiam sem nenhuma ordem linear ou temporal. As
imagens permaneciam mesmo de olhos abertos. Negras tetudas,
paquidermes enfeitados, cálices sagrados, Reis perdidos, Reinos
encontrados, Moleques espertos, mulas teimosas, tropeços, tombos,
guerras, lanças, lagos, rainhas, corvos... Sete... Odaliscas... sete...
voltas... sete... pedra, vida, única. Após a breve viagem no tempo a
mente voltava a tomar posse daquele corpo abatido.
Hoje Burton não iria abrir o jornal. Tinha uma missão
muito importante a executar. Sua última missão. Sua frase final. Não
era suficiente apenas formular uma seqüência de palavras com algum
sentido, era preciso primeiro, definir em qual dos 28 idiomas
dominados seria articulada sua idéia final. A principio pensou ele em
sânscrito, mas considerou que a língua de Ganesh não seria fiel aos
seus sentimentos. Considerava, naquele momento, que o deus da
sabedoria morreria junto com ele. Descartou por completo os outros
cinco idiomas hindus conhecidos. Desconsiderou qualquer língua
morta como latim ou aramaico antigo, temendo ter sua frase eterna
sepultada na manjedoura. Rejeitou o persa e o árabe por questões de
estética e aceitação. Também desistiu das dezenas de dialetos
africanos, iorubas, somalis, ou maris, por considerá-los pobres de
vocábulos. O italiano incorreria no plágio devido a grande utilização
em lápides, modismo abominável deste século. O inglês, que se
tornara universal com a expansão do império, seria por demais obvio.
O francês uma execrável idéia. O português de seu poeta maior,
realmente, era nasalado como sentenciara a Rainha. De todas as
línguas restantes sobrava um pequeno dialeto aprendido, mas nunca
praticado. Não tivera oportunidade de encontrar o povo daquele
idioma, mas se esforçara em aprender algumas expressões. A mais
comum, quase uma instituição, era Ita, encontrada em quase todos os
nomes próprios de localidades brasileiras. Significava pedra em Tupi.

Ou Estórias reais na estrada imaginária

160

Histórias imaginárias na Estrada Real

Henrique Costa

Burton forçou a mente em conexões com o pequeno grupo
de palavras conhecidas. ”Ita curui, no curui te Ita”. Não ficou satisfeito,
pois descobriu que só dominava substantivos na língua dos
aborígines. Traduziu depressa para o inglês.”Have a stone in my way,
in my way have a stone”. Optando finalmente pelo bom e velho
português de Camões. “Havia uma pedra no meu caminho, no meu
caminho havia uma pedra”.
Lançou ao vento a última frase sem platéia e testemunha.
Um sorriso emoldurado pela cicatriz somali atestava seu alivio. Missão
cumprida. O músculo cardíaco cessou, os glóbulos estancaram a meio
caminho das pleuras, o cérebro procurou explicação para as
paralisações e começou a emitir ordens. Os nervos a principio
acataram instruções e cumpriam suas tarefas normais. Mas os
músculos continuavam seu piquete. Os pulmões expulsavam a última
platéia e fechavam todas as sessões. Nenhuma imagem era projetada
na grande tela craniana. O comando central diante do colapso
generalizado admitiu o fim das atividades. Nenhuma aura, luz ou
manifestação fugiu daquele corpo. O corpo estava inerte sobre a
cama, recebendo a luz fraca, porém clara, do sol distante. Se não
fosse por Francesco teria ali apodrecido.
Mas uma coisa fugira daquele quarto, pela diminuta
janela, ganhando o espaço.
A frase.
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CAPÍTULO 35

ParaTI – braSIl – 2003
Trotava pela Rua Santa Rita a poucos metros do meu
destino. Um calçamento de pé-de-moleque apresentava resistência ao
casco do cavalo. O casario do século XVIII apresentava as
características esperadas. Destoava do de Ouro Preto pelo abuso de
cores e rendilhado dos balcões. Sentia nas narinas um odor novo, na
verdade, uma brisa ferruginosa que me parecia putrefata. Ganharia
em breve o cais, se não fosse um obstáculo pelo caminho. Não era
uma pedra, mas uma enorme poça que tomava todo o caminho a
minha frente. Parece que a maré local teima em querer transformar
Parati em Veneza. Lembrando minha ignorância sobre as coisas do
mar, preferi tomar a esquerda entrando na Rua da Matriz e dobrar a
direita na da Lapa. Novamente à direita na Rua do Fogo e retornava
ao meu traçado original. Foi assim que vi o mar pela primeira vez.
Em frente à Igreja de Santa Rita apeei do meu cavalo e
segui hipnótico de encontro ao mar.
O mar é verdadeiramente tudo que falam. Imenso, azul,
amedrontador. Só não posso certificar seu sabor, pois não vejo praia a
minha frente, apenas um cais de pedra. O chacoalhar constante
contra a parede e o cheiro diverso não me encorajam a provar aquela
água. Ajoelho sobre a grama seca do fim de inverno e fico a observar
algumas ilhas a minha frente. Corpúsculos imersos naquela
imensidão. Quase um universo.
O som do mar é cortado por um estrebucho tenebroso,
acompanhado de um baque forte contra o solo. Voltei os olhos para
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minha montaria e a encontrei largada, morta, sobre as patas.
Nenhuma emoção me demoveu e voltei a fitar o mar. O mar agora era
verde sombreado pelas nuvens cinzentas que eclipsavam o sol.
Pássaros mergulhavam contra a água, barcos
cambaleavam sobre a linha do horizonte e nenhum barulho era
ignorado pelos meus ouvidos. Quantos aventureiros chegaram até ali?
Quantos sonhos navegaram por aquele mar? Sonhos. Era essa a
mola propulsora do mundo. O mar era o mesmo de séculos atrás, mas
os homens e seus sonhos eram outros.
- Está perdido em sonhos, Francisco? – ouvi a voz de
Xico dentro de mim.
- Não ouvi sua chegada. Veja Xico, que coisa bela é o
mar.
- Eu sei. Já havia visto. O cavalo morreu, não vai fazer
nada?
- O que posso fazer? A Inês é morta, morta está! Não
tenho o dom da ressurreição - dizia sem tirar os olhos do mar.
- Como pode ser tão estúpido? Não vê que está
completamente louco?
- Louco por sonhar, meu caro amigo prático. Sonhou o
homem em sair da caverna, sonhou o povo com um Messias, sonhou
os reis com impérios, sonhou a amante com um amado, sonhou
Colombo com Índias, sonhou Anhangüera com Esmeraldas, sonhou
Edison com a luz. Como pode recusar o sonho? Como pode maldizer
essa dádiva exclusiva da raça humana?
- O sonho mata a vida, corroí a realidade.
- O sonho é o ensaio do sucesso!
- O sonho é alimento dos tolos. O esperto não sonha, faz.
Motivo do fracasso de sua vida miserável. O que você tem? Nada!
- Eu tenho a capacidade de sonhar. Posso ser rei, posso
ser cavaleiro errante, posso ser até mesmo Sir Richard Francis
Burton.
- Outro defunto que não sonha mais. Mortos não sonham.
Esfomeados não sonham.
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- Até mesmo os miseráveis sonham, veja que prodígio.
Sonham com o fausto, com a fortuna, a fartura, a sorte.
- Prefiro o milionário que não sonha com a fome, a
pobreza, e vive plenamente a realidade.
- É miserável apenas aquele que não sonha. Estaríamos
nas cavernas frias se um insatisfeito semimacaco herbívoro não
tivesse sonhado com um assado.
- O sonho está acabando com nossas vidas. Devemos
manter os pés no chão. Sonhador nunca foi virtude. Todos te xamam
de Sonhador. Te insultam, te enganam, abusam de nossas fraquezas.
Sonho é fraqueza nesse mundo cruel e realista. Os sonhos acabaram,
só resta a fria realidade. Você já deve ter lido isso, até mesmo nos
seus fantasiosos livros.
- Os livros são convites para a festa do sonho. Você não
“Axa”?
- O sonho é esse cavalo morto. Em breve estará podre e
fedendo.
- Seu estúpido! Não está entendendo. Como posso viver
Xico, sem sonhos?
- Você é um irresponsável inútil. Cruzou setecentos
quilômetros para ver essa lagoa, apenas um pouco maior que as
outras. E agora? O que acrescentou isso a sua miserável vida?
Continuará sendo o idiota Francisco de Sabará, sem respeito, sem
prestigio, sem dinheiro. Eu não quero acompanhar essa sina.
- Você participou do sonho. Percorreu a Estrada Real
junto comigo. Junto com Burton.
- Que Estrada Real? Um caminho imaginado, uma estória
imaginária em meio a caminhões e perigos, esses sim, reais, da mais
pura realidade, sem nenhuma realeza ou riqueza. Até sua estrada tem
nome de real. Se xamasse estrada dos Sonhos seria motivo de
xacota.
- Mas veja, eu tenho a pedra. A pedra é real. Onde ela
está? Lembrei! Está na bolsa, presa ao cavalo. – corri em direção ao
animal morto, começando a revistar todos os alforjes.
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- Não existe pedra nenhuma! Isso é sonho também – corri
em direção a Francisco acocorado sobre o animal morto
- Aqui! Está aqui! Eu vou te mostrar que é Real.
- È sonho seu estúpido, como tantos outros que me
impõe. Isso precisa parar.
- Veja, olhe para minha mão! Ela está aqui!
- Cale-se idiota! Não quero ouvir suas sandices.
Lancei as mãos sobre o pescoço de Francisco. Meus
polegares comprimiam fortes, sentindo seu pomo de Adão estalar de
encontro à traquéia. Meu oponente não esboçava nenhuma reação e
suas mãos não interceptaram as minhas. Sentia o ar diminuir ao redor
de nós dois. As nuvens turvavam meus sentidos e o sol enfraquecia.
Sentia minha cabeça pesar como se absorvesse todos os pecados do
mundo. Um nó na garganta travou meus pensamentos. Um pigarro
nervoso tomou conta de mim. Fechei mais as mãos, cravando oito
dedos na nuca resistente. O pescoço foi sedento docilmente ao
ataque. O sonho estava morrendo. A realidade iria vencer. Sacolejei
as mãos para tirar todos os pensamentos da cabeça. O sonho fenecia.
The dream over. Lembrei McCartney sem Lenon, Sancho livre de
Quixote. Zorro alforriado do Tonto índio. O gordo sem o estúpido
magro. Por que precisamos sempre de duplas? Parcerias inúteis. A
realidade não precisa do sonho. Apertei mais meus polegares
querendo encontrar os outros dedos no meio do caminho. Venci. O
sonho lançou um último suspiro, sem nenhuma frase profética.
O sol sumiu de vez, e minha mente começou a turvar.
Minhas pálpebras pesavam pelo crime que cometia. Meus joelhos
dobravam diante o esforço. Cai exausto ao lado da carcaça eqüina. O
sonho morria e a realidade não resistia ao esforço. Antes de
desfalecer, acreditando ser um desmaio reconfortante, meus olhos
visaram, caída ao meu lado, a poucos centímetros, uma pedra branca
e brilhante, que quase cegava. Minhas mãos estavam negras como
nada jamais visto neste mundo.
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CAPÍTULO 36

lagoa dourada – braSIl – 1867
Burton conduz Camundongo com rédea curta. A cabeça
experimenta uma sensação inédita. Uma enxaqueca monstruosa fruto
da maldita beberagem ingerida na noite anterior. Com a ressaca da
cachaça da festa de São João, Burton segue perdido em
pensamentos. Relembrava a fogueira da noite anterior e a origem
daquela festa católica, o dia santo mais antigo do mundo civilizado. O
Dia do solstício do norte, comemorado em toda Europa desde os
primórdios, e quando começa a dakhshanayan indiana. Mas aqui
nestas paragens não representa nada, e para piorar caía na época
mais fria do ano.
A cachaça é uma instituição local. Todos bebem sem
cerimônias ou pudor. “O gosto é de cobre e fumaça, em proporções
iguais, e quando a catinga ou fedor empresta o espírito, não mais
pode ser tirado. Teria, alias, tanto valor na Europa como a aguardente
de trigo do Canadá e a aguardente de batata de Hamburgo, da qual se
faz verdadeiro cognac. Há duas qualidades de cachaça: a comum,
feita de cana-de-açúcar, e a crioulinha, ou branquinha, a velha
produção da Madeira. A última é a preferida, como mais fria e menos
prejudicial. A aguardente é a bebida de heróis, e aqui os homens
bebem heroicamente sua cachaça. O resultado é a hepatite, a
hidropisia e a morte. Nós estrangeiros custamos a acostumar-se com
o cheiro, mas o homem, uma vez dado a ela, pode contar com o
delirium tremens e um túmulo precoce. O seu emprego lícito é no
banho, depois da insolação, ou para livrar-se do incômodo das
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mordidelas dos insetos. O hospedeiro brasileiro geralmente manda
uma garrafa dela juntamente com a tina de água quente. O efeito
dessa aguardente sobre a população é a freqüência das cachaçadas
ou brigas por bebedeira, muitas vezes terminando em tiro ou em
facadas...”. Burton tecia um breve relato sobre a preferência nacional,
que faria parte de seu próximo livro, quando de repente, Camundongo,
o cavalo, elevou as patas dianteiras “como se ele tivesse avistado um
elefante, atirando-me ao chão”, escreveria também mais tarde em seu
diário.
Ao chegar rapidamente ao solo (por sinal no mesmo local
onde dizem, caiu o Imperador em visita ao lugar) Burton perdeu os
sentidos por alguns instantes. Amparado por todos foi interpelado, ao
recobrar os sentidos, sobre o dia e o seu próprio nome. Dando as
respostas corretas deixou toda tropa aliviada. Já era a terceira queda
desde Juiz de Fora. Ocorreriam mais quatro até o fim da viagem,
perfazendo sete. Sempre ele, o número cabalístico.
De volta a sela do voluntarioso animal, Burton fez sinal
para que todos montassem e seguissem viagem. Todos montaram
prontamente colocando-se a caminho. Mas um dos cavaleiros se
manteve desmontado. Chico havia acompanhado atentamente a
queda do inglês. Saboreou cada segundo daquela trajetória rumo ao
chão. A cena corria diante de seus olhos como se o criador estivesse
retardando o tempo. Lentamente, quase em quadros pintados passo a
passo, viu o corpo do rival ganhar o solo. Viu satisfeito a bunda
disforme do inglês chocar-se de encontro ao chão poeirento.
Exatamente como, dizem, ocorreu com o imperador em visita ao local.
Exatamente debaixo de um jacarandá secular, onde alguém teve a
pachorra de pregar uma pequena tabuleta alusiva ao fato: ”Aqui caiu o
imperador do Brasil, pai da Nação, de bunda no chão”.
Chico percebeu que do encontro do traseiro gordo de
Burton e o solo famoso, além do barulho e da satisfação, resultou um
projétil brilhante que foi se alojar comodamente debaixo do Jacarandá.
A principio pensou tratar-se de uma lasca do próprio inglês, mas
espantando os devaneios, chegou mais próximo do objeto. Era uma
pedra negra, que apresentava uma cor e brilho jamais vista por
aquelas bandas. Estava presa a um pequeno cordão, possivelmente
de ouro.
Temeu apanhá-la, até mesmo porque, de nada adiantaria
tê-la, se não poderia usá-la sem a ciência e a ira do patrão. Observa o
artefato e imagina por que aquele inglês estúpido usaria uma pedra
tão feia e sem graça. Instintivamente pousou a mão sobre seu próprio
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patuá, feito pela negra Tereza, e que já lhe havia salvado de inúmeras
mortes-certas. Considerou que aquele devia ser o amuleto de sorte do
explorador, que também, segundo sabia, já havia escapado de
inúmeras artimanhas da morte.
Lançou mão sobre a pedra e a fechou entre os dedos.
Sentiu um calor queimar o membro, maior que o calor experimentado
na noite anterior, quando atravessou descalço a fogueira de São João.
Abriu a mão e contemplou a sua palma. A única parte clara de seu
corpo estava mais negra que o resto de sua negritude. Assustado,
lançou a pedra para fora do caminho e subindo apressado no cavalo,
correu atrás da tropa que já sumia na curva do caminho.
A pedra acomodou-se, tranqüila, em uma posição
próxima ao Jacarandá secular. Ficou ali contemplando o desenrolar do
caminho por 136 anos, até que um outro Francisco, também Viana,
vulgo Xico, ao descansar de uma viagem maluca, debaixo da árvore, a
descobriria para sempre.
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FINAL
PoSfácIo, deSenlace, reMaTe, ePÍlogo
TardIo...
ou SeI lá o que...
Eu não entendi nada! Sinceramente. Para dizer a
verdade, eu nem li tudo. Você se chegou até aqui deve ter lido tudo.
Ou é daqueles que lê o último capitulo antes, para descobrir o final
primeiro que todo mundo. Parece que era uma historia sobre um tal
Richard Burton, que por sinal não era o marido da Elisabeth Taylor.
Pra ser mais sincero ainda, não me interessei nem um pouco pelo
assunto. Achei até muito chato. Dei uma folheada e achei meio
maluco e confuso. Não vou dizer que não gostei. Simplesmente não
entendi. Você deve estar se perguntando o que estou fazendo aqui
então. Desculpe minha falta de educação. Meu nome é Henrique.
Henrique Costa. Se você prestar atenção meu nome está impresso na
capa desse livro. Mas não adianta pedir que eu explique qualquer
coisa, porque não fui eu que o escrevi. Antes que você me acuse de
plágio deixe-me explicar.
Tudo começou quando, cansado do dia-a-dia da cidade
grande, (há controvérsias se BH é grande) resolvi fazer uma viagem
pela Estrada Real. Peguei minha bicicleta e segui rumo a Parati,
partindo de Sabará. Levei quatorze longos dias de penosas
pedaladas. Quando cheguei em Parati, no dia 11 de setembro de
2003, uma Quinta-Feira por sinal, encontrei a cidade meio
ressaquiada. Achei a cidade muito cheia e suja e me dirigi para a orla
para tirar algumas fotos dos principais pontos turísticos. Alias minha
máquina travou e perdi todas as fotos a partir de Lagoa Dourada.
Para minha surpresa ao chegar em frente ao Museu de
Arte sacra, antiga Igreja Santa Rita, deparei-me com a imagem
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assustadora de um cavalo morto. Era um pangaré velho, talvez branco
sujo, ou talvez fosse realmente cinza.
As moscas já banqueteavam o botim. A principio pensei
em evitar aproximar-me de tal carniça, mas alguma daquelas coisas
que movem a gente, que nunca conseguimos explicar, me fez ir
xeretar o defunto. Para minha surpresa, atrás do cavalo fétido, jazia
um homem. A figura roxa com as mãos entrelaçadas em volta do
próprio pescoço já começava também a feder, sob o sol inclemente.
Em volta dele, espalhadas pelo vento, algumas folhas
bailavam em animado redemoinho. Antes de chamar a policia
(procedimento básico para quem encontra um cadáver morto) recolhi
as folhas e descobri que se tratava de manuscritos, com uma letra
horrível por sinal, que relatavam as aventuras daquele homem, agora
com a língua de fora, e seu cavalo, igualmente morto. Junto ao animal,
acondicionado em uma bolsa de couro, encontrei o resto desses
manuscritos.
Guardei cuidadosamente esses papeis em minhas tralhas
e aguardei a chegada da policia local, que, diga-se de passagem,
demorou mais de hora.
O detetive da homicídios pediu que eu aguardasse e
começou a remexer no corpo. Vez ou outro lançava um olhar
desconfiado para minha pessoa. Após mais de duas horas, os peritos
(tinham chegado mais alguns. Se não disse antes é porque não levo
jeito para relatar essas minúcias. Alias não levo o menor jeito para
escritor). Eles, os peritos, como eu estava dizendo, constataram que a
vítima havia sido vitimada por um suicida, no caso ela mesma. Soa
meio confuso, mas é isso aí. O cara havia se matado a si próprio. Não
é um simples suicídio, pois geralmente o suicida não se mata. Quem
matou Sócrates foi a cicuta, que engendrou seu organismo privando-o
de alguma função vital. Quem matou Vargas foi a bala que penetrou
em seu peito fazendo vazar fluido vital por todos os lados. Para se
matar, o candidato a defunto precisa primeiro escolher o método que
melhor se adapte a ocasião. É preciso escolher bem o agente
exterminador seja ele arma de fogo, corda, veneno, gilette ou a dureza
do solo ao cair de certa altura. Que seja uma altura realmente alta,
porque senão o máximo que irá conseguir serão alguns ossos
partidos.
Resumindo, aquele era um caso impar de alguém que
conseguira matar a si mesmo sem o auxilio de nenhum agente
externo. Único na literatura mundial. Dizem que o instinto humano de
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preservação não permite que consigamos nos enforcar a nós
mesmos. Tá meio confuso de entender?? Ah! Se você chegou até o
final desse livro já enfrentou coisa pior.
Causa Mortis: O camarada apertou os dedos no próprio
pescoço privando seus pulmões de oxigênio, essa sim, a coisa mais
importante na vida de uma pessoa. (Você pode ficar sete dias sem
água, trinta sem comida, mas sem oxigênio você não fica mais que um
minuto. Sem dinheiro, sem sexo, sem amor, o cara até sobrevive
algum tempo, mas sem Ar... Portanto a coisa mais importante na vida
de um ser humano é o ar). Então respire fundo e continue.
O cara foi enterrado como indigente lá no cemitério de
Parati. Se estiver duvidando é só checar os sepultamentos efetuados
no dia 15 de setembro de 2003. A autopsia demorou, mas nada de
errado foi encontrado. O cara não usava drogas e o desjejum
encontrado no bucho dele estava com aspecto saudável (Se
pudermos considerar saudável as entranhas de um defunto).
Eu não sei se os manuscritos iriam auxiliar a policia a
descobrir a identidade do morto, mas a verdade, é que omiti a
existência deles. Juntei os manuscritos e entreguei para um editor.
Meu nome está na capa porque o editor disse que todo livro tem que
ter um autor. Eu acho que é para efeito de direitos autorais e outras
burocracias. Meu editor disse que manuscritos perdidos (ou seria,
manuscritos achados) geram excelentes livros. Eu não sei! Não sou
crítico literário também. Eu não vi mal nenhum em emprestar meu
nome. A gente às vezes empresta o nome pros amigos e fica com ele
sujo na praça, porque não emprestar para um livro, não é mesmo?
Apesar de não ter lido o livro todo, eu sei que o nome do
defunto é Francisco e que ele possivelmente morava em Sabará.
Como moro perto, e para acalmar minha consciência, que às vezes é
tão chata que não me deixa dormir, resolvi investigar na cidade. Não
localizei nenhuma família capenga de Chico e ninguém conseguiu se
lembrar de um Francisco Viana desaparecido. O cara realmente devia
ser de poucos amigos. Paciência. Alias, em Sabará pouca gente se
recordou do nome Richard Burton também. Os poucos que se
lembraram perguntaram: “O marido da Elizabeth Taylor?!”
Termino aqui esse capítulo que, deveria ser o prefácio do
livro, mas como o editor é meio maluco também, acho que ele
misturou todos os capítulos. Paciência. Vai do jeito que está. Se não
entendeu lê de novo na ordem cronológica.
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Obrigado pela atenção dispensada em ler este livro.
Acredito que o tal Francisco ia ficar feliz em tê-lo como leitor. Se bem
que um cara que se mata com as próprias mãos num deve ficar feliz
com qualquer porcaria. Não! Não é você que é porcaria... Eu quis
dizer qualquer coisa… Ah! Deixa pra lá! Ficar me desculpando com
uma pessoa que eu nem conheço.
Parece que tinha muita personalidade esse tal Francisco.
Até mais que uma. Se for livro de auto-ajuda, não sei. Mas
ultimamente tenho me sentido assim: Nos dias pares estou bem, nos
impares nem me cumprimenta. É o lance da ambigüidade do ser
humano. Papo cabeça. Ego e Alter ego. Yin e Yang... Pode até ser
que eu leia o livro todo, mas no momento eu tenho coisa melhor para
fazer: Viver, por exemplo.
Alias, antes que eu me esqueça: do lado do corpo
também achei um amuleto super maneiro. Também omiti esse fato à
polícia (Estou me saindo um criminoso de primeira). Um colarzinho
com um pingente negro, de uma tonalidade que nunca vi igual. É uma
lasca de pedra que às vezes, parece que muda de cor.
Não tiro do pescoço por nada desse mundo...

FOTO DA PEDRA SAGRADA DOS MUÇULMANOS NA MECA
NOTE QUE NO MEIO FALTA UM PEDAÇO
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