
 CIDADES ESCONDIDAS 

 Não  é  a  primeira  vez  que  falo  de  meu  fascínio  pelas 
 florestas,  seus  rios,  os  povos  e  animais  que  as  habitam,  os  segredos 
 medicinais  de  sua  flora,  muitos  ainda  desconhecidos  e  até  mesmo  os 
 mistérios  que  povoam  a  mente  dos  que  as  exploram.  Talvez  tenha 
 sido  por  isso  mesmo  que  muitas  vezes  percorri,  com  indizível  prazer, 
 quando  ainda  podia  caminhar  com  segurança,  várias  trilhas  abertas 
 na  Mata  Atlântica.  Também  não  é  a  primeira  vez  que  relato  a 
 satisfação  que  me  deu  a  leitura  do  livro  Nos  Sertões  do  Araguaia,  do 
 culto  sertanista  Hermano  Ribeiro  da  Silva,  hoje  nome  de  escola  e  de 
 rua  na  capital  do  Estado  de  São  Paulo.  Lendo-o  agora  pela  terceira  ou 
 quarta  vez,  pus-me  a  meditar  sobre  os  sonhos  delirantes  que 
 levaram  o  audacioso  coronel  Fawcett,  inglês  de  boa  cepa,  no  distante 
 ano  de  1.925,  a  embrenhar-se  nos  recônditos  da  Amazônia,  onde  foi 
 morto  por  índios  bravios.  Segundo  nosso  aclamado  marechal 
 Rondon,  então  chefe  do  extinto  Serviço  de  Proteção  aos  Índios,  “O 
 coronel  Fawcett,  alimentando  a  esperança  de  encontrar  no  coração 
 de  Mato  Grosso  o  berço  da  civilização  do  Brasil,  tentou  por  duas 
 vezes,  acompanhado  de  seu  filho  Jack  e  do  Sr.  Raleigh  Rimell, 
 penetrar  na  ínvia  mesopotâmia  do  Xingu  e  do  Telles  Pires”.  Tanto  o 
 autor  do  referido  livro,  quanto  eu  mesmo  e  também  alguns  amigos 
 com  quem  comentei  o  trágico  fim  do  coronel  inglês,  nós  todos  até 
 rimos  de  sua  ingenuidade  em  acreditar  que  pudesse  existir  uma 
 cidade  escondida  pelas  árvores  da  fascinante  e  densa  floresta 
 amazônica.  Pois  bem,  cabe-me  reconhecer,  agora,  que  todos  nós 
 literalmente “quebramos a cara”. Existe sim, talvez até mais de uma. 

 Foi  o  LIDAR  (Light  Detection  And  Ranging),  geringonça 
 capaz  de  detectar  o  que  se  acha  no  solo  completamente  escondido 
 pela  vegetação  cerrada  da  floresta  que,  mapeando  a  região  de  Llanos 
 de  Mojo,  na  Bolívia,  próxima  da  fronteira  com  o  Brasil,  encontrou 
 mais  de  uma  centena  e  meia  de  vilas  agrícolas,  assim  como  duas 
 cidades  construídas  sobre  aterros  artificiais,  em  que  existem 
 construções  com  até  trinta  metros  de  altura.  No  México,  esse  mesmo 
 revolucionário  equipamento,  bastante  versátil  pois  é  utilizado  em 



 voos  de  helicóptero,  permitindo  assim  prospecção  mais  apurada  do 
 solo,  já  havia  encontrado  outras  antigas  construções  que  igualmente 
 não podiam ser vistas  a olho nu. 

 Fico  pensando  em  quais  outros  segredos  poderão  estar 
 ainda  muito  bem  escondidos  na  vastidão  da  floresta  amazônica. 
 Quem  sabe  até  mesmo  a  cidade  dos  sonhos  do  coronel  Fawcett, 
 antes  objeto  de  censura  e  até  mesmo  deboche,  mas  agora  vista  com 
 outros olhos. 

 Imagino  ainda,  em  minhas  constantes  divagações  de 
 aposentado,  quais  poderão  ser  as  consequências,  para  a  história  da 
 humanidade,  da  possível  descoberta  de  outras  cidades  até  hoje 
 escondidas  em  nossa  formidável  Amazônia.  Se  no  mítico  Egito,  em 
 lugares  de  solo  aberto,  têm  os  arqueólogos  achado,  ainda  nos 
 presentes  dias,  novos  sítios  com  sarcófagos  e  múmias,  restos 
 materiais  de  passado  distante,  permitindo  que  se  escrevam  novos 
 capítulos  dessa  história,  que  se  poderá  dizer  do  possível  encontro, 
 agora  viável,  de  cidades  e  de  outros  restos  materiais  muito  bem 
 escondidos pela imensidão de nossa exuberante floresta tropical? 

 A  fascinante  história  da  humanidade,  não  tenho  nenhuma 
 dúvida, ainda nos reserva muitas surpresas. 
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