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This is my version of task 11:  considering that the Scottish have traditionally been seen as the
countryside cousin of the English, I have translated the Scottish dialect to the redneckish country
dialect from the interior of the State of São Paulo (“sotaque caipira”, as we call it). In fact, I am
from the countryside of the State of S. Paulo and I used to speak in similar fashion when I first
moved to São Paulo. I just hope you won't need a dictionary of Brazilian dialects to understand it!

Capítulo XVII: Uma Casa Para Gênios

De pequenas dicas que ele deixara escapar de vez em quando, eu sabia que Tammas Haggart
tinha um esquema para lidar com gênios, mas não até a tarde após a chegada de Jamie que eu
consegui que ele o admitisse. Hendry saíra para pescar com Jamie, e por causa disso Tammas e eu
tínhamos o chiqueiro todo só para nós dois.

“É claro,” ele disse, quando já tínhamos avançado no assunto, “nem sugiro que as minha ideia seja
seguida sem ninhum disvio, mais sim ninhuma dúvida, arguma coisa tem qui sê feita pr'os gênios,
eles são a única crasse pela qual nóis faz nada mesmo. Ainda assim, tem qui si tê orguio deles, e não
divíamos fazê eles si isforçá dimais nem tê dívida dimais; não, sinhor. Teve tamém o Robbie Burns,
ele sim, um gênio de verdade...”

No chiqueiro, onde gostávamos de ter mais que um tópico, tínhamos frequentemente que desviar
Tammas do assunto de Burns.

“Seu esquema,” eu interpus, “é para gênios vivos, é claro?”

“Isso,” ele interpôs, “os que já foram num vorta mais. Bem, minha ideia é que uma casa devia de sê
feita para gênios às custas do público, dondi eles podia tudo vivê junto, e sê cuidado de um jeito
mais decentê. Mas não em Londres; esse num é meu plano, mas eu faria a uma hora de distância de
Londres, tipo cinco miia do mercado, e num jardim bem grande, onde os gênios podia andá de mãos
dada e treináas mente junto.”

“Você faria um muro em volta, eu suponho, para o público não se intrometer?”

“Bem, tem argo bem cabeludo aí, porque, tem que vê, porque como o público apoiaria a instituição,
eles bem qui teria um direito di olhá drento. Mas memo assim, nóis podia bem qui combiná di abri
o lugar  p'o público uma veiz  por  semana c'a  condição de que elis  não falasse c'os gênios.  Tô
pensano que se tivesse uma pequena cobrança di entrada a Casa poderia si sustentá sozinha. Minha
nossa! E pensá qui si tivesse uma instituição assim nos tempo dele um hómi poderia sentá no muro
e vê o Robbie Burns zanzano por aí pelos...”
  


