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Posso garantir que subir aquela serra com tanto peso 
nas costas foi difícil pra burro. O pavimento era uma 
buraqueira só, enlameado e bastante íngreme. Che-

gamos arrastando a língua quando alcançamos o planalto. 

Faltavam ainda cinco quilômetros para a cidade de São 
Paulo, trecho em que passaríamos por apenas oito casas. 
Pelas minhas contas, ainda tínhamos mais seis horas de 
viagem para completar os setenta quilômetros do percurso.

Paramos próximos a uma venda, em uma área desabi-
tada, para almoçar e para um pequeno descanso. Teve 
quem tivesse outras urgências. Pedro, o príncipe regente, 
saiu correndo em direção a um matagal. Já tinha feito ou-
tras paradas na Serra do Mar.



Durante a viagem, eu senti – tenho até calafrios de lembrar! 
– que ele não estava nada bem da barriga. Alguma coisa 
que ele havia comido em Santos, nosso ponto de partida, 
não havia lhe caído bem. Pode ter sido também a água com 
gosto estranho que tomamos em uma bica. 

Só sei que ele estava com uma dor de barriga braba. Até 
me afastei um pouco do arbusto para não presenciar aque-
la cena terrível.

Ah, desculpe, eu ainda não me apresentei. Sou um dos 
burros da comitiva de Pedro em 7 de setembro de 1822. 
“Um”, não... Eu era, sem falsa modéstia, o mais importante 
burro daquela comitiva. O número 1, o preferido, o predes-
tinado. Era eu quem estava carregando o futuro imperador 
do Brasil nas costas.



Ninguém presenciou mais de perto do que eu tudo o que 
aconteceu naquela tarde gloriosa. Só os livros de história 
não me deram o devido valor. Nenhum pesquisador falou 
de mim. Uma linha que fosse. 

Não recebi medalha, nem título de nobreza. Morri de des-
gosto por ter sido esquecido. Fui enterrado em uma vala 
comum, sem ao menos uma lápide que reconhecesse a mi-
nha importância: “Aqui jaz o Burro da Independência”.

Meu corpo deveria estar no Mausoléu da Independência, 
ao lado de dom Pedro I e de dona Leopoldina. Mas, não. Sei 
que tenho, sim, um lugar importante na história do Brasil 
e, por isso, resolvi escrever minhas memórias póstumas. 
Aqui, da minha cova, achei que era tempo de publicá-las.
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