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Bruxelas
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e os bruxule
Palácio Real

O

vôo Vasp foi ótimo.
A Ana conseguiu dar
umas dormidinhas
e o Chris então,
nem se fala.
Esparramou-se na poltrona, no
colo da mãe. E descansou lindamente. Mas antes do avião
levantar vôo --e também na
hora de descer -- ficamos todos
de mãos dadas -- e a dele estava molhadinha de aflição absolutamente confessada.
Eu, infelizmente --e como já
era esperado -- não preguei os
olhos. Estava tenso, angustiado
e fragilizado. Algo à parte
mesmo fazendo parte. Um
processo explosivo de desintegração psíquica. Uma sensação
de estar à margem da margem,
sem eixo, nem centro. Talvez
sem gravidade e, certamente,
sem nenhuma felicidade.
Tudo isso pode parecer estranho. Mas as explicações vem à
galope. Na noite anterior ao
nosso embarque, tomei uns
drinques com o Mário, fui buscar o Thi e, em casa, não resisti
a um vinhozinho amigo. Até aí
tudo bem. Mas como era de se
esperar, surgiram umas conversas estapafúrdias entre a
Ana e eu e nós acabamos nos
desentendendo. Não chegamos
a brigar e nem mesmo a trocar
as “gentilezas” de antigamente.
Ainda assim saímos ambos

magoados, feridos e desapontados desse episódio. E eu
posso acrescentar a isso o fato
de que, sendo mais impulsivo e
menos responsável na utilização das palavras, acabei
ampliando essa situação tão
desconfortável e tão desalentadora logo às vesperas de algo
que tem tanto significado efetivo e afetivo para nós. Em
resumo: fiz uma burrada e
estava colhendo agora e recolhendo suas consequências .
E o pior é que tudo isso não
deixa de ser reverberação de
processos semelhantes já vividos por nós em outros tempos.
O único sinal positivo é a minha
dificuldade cada vez maior em
suportar essas desavenças
causadas por alguma palavra
ou atitude irrefletida e inconsequente. O fato é que antes da
viagem --no sábado --já estava
me sentindo desestabilizado.
Durante a viagem piorei. Na
chegada a Bruxelas a coisa

ficou ainda mais
feia,
acinzentada.
E na madrugada,
no hotel, os conflitos psíquicos
arranjaram um
forte aliado: a
exaustão física. Aí,
por volta das 2
horas da manhã,
pensei que fosse ter um treco.
“Será que nós vamos ter que
voltar para o Brasil?” Resolvo
acordar a Ana e choro, infantilmente, em seus braços.
Confesso minhas culpas: “por
que será que fui estragar
tudo?”. Meus receios: “será
que tenho condições de reencontrar a sanidade e a energia
vital que restaura tudo?” -- e já
vou me sentindo menos
desconfortável.
Esse era o teor das minhas
sensações menos escuras. No
mais, as tonalidades não conseguiam ultrapassar aquelas
presentes nas asas dos urubus.
Mas a gente é capaz de mais
coisas do que imagina. E por
essa simples e misteriosa
razão, consegui voltar a dormir
e penetrar no reino fundo do
inominado. Isso desintoxica
não só o corpo, mas a alma -que regressa lavada e limpa,
renascida.
Devo voltar, agora, aos
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leios da bruxa
Estátua de anjo na fonte

A Grand Place, no coração de
Bruxelas, é algo de magnífico.
Seus prédios, construídos no
século XV são de arrepiar.
Embora destruídos no século
XVII e reconstruídos depois, eles
conservam o esplendor original
do barroco. Merecem destaque o
Gothic Hôtel de Ville e o Musée
de la Ville de Bruxelles. E é na
Grand Place que acontecem aos
domingos o mercado de flores.
São arranjos inacreditáveis na
forma de um imenso tapete. Mas
a“place plus belle du monde”
segundo Victor Hugo não está aí para ser só contemplada e
admirada. Na rua dos restaurantes, por exemplo, a visão que se
tem é de encher os olhos... e esvaziar os bolsos... Se o seu lance
for economia, fique só olhando. Ou vá a um dos restaurantes
gregos ali perto que servem Pita -o nosso famoso churrasco
grego. Nesses restaurantes há também boas porções de batatas
fritas servidas com molhos a sua escolha.
Nesses estabelecimentos não se gasta mais do que U$6.

momentos que antecederam
nossa chegada ao Hotel.
Aconteceres bons e até surpreendentes estavam à nossa
espera. O carro, por exemplo,
era um
carrão. E a moça do serviço
de Rental Car quase me
provoca um dísparo cardíaco ao
pronunciar salvadoramente
aquele som tão conhecido:
“Monsieur Jardan?”
Após esse surpreendente
episódio, foram as ruas de
Bruxelas que tiveram que
suportar a nossa alegria
quase descontrolada
E a nossa impressão, contrar-

iando a da maioria das pessoas,
foi a melhor possível. Imaginei
estar na Inglaterra. O tipo de
arquitetura e certos traços do
desenho urbano possuem uma
harmonia tácita, explícita. Cada
casa e cada prédio tem uma
fisionomia própria, um detalhe,
uma particularidade. Adoramos
Bruxelas, apesar da brevidade
da nossa estadia lá. E quanto à
Grand Place, fizemos uníssono
com todas as vozes conhecidas
e desconhecidas: ela é, no mínimo, excessivamente impressionante. Sem dúvida, uma das
mais belas de todas aquelas
que nós já conhecemos.

A Bélgica mantém uma
incomparável variedade
de cervejas. Desde a
Idade Média os belgas
são conhecedores dos
diversos tipos, sabores e
caráter das cervejas.
Por isso, são bons
degustadores,
comparáveis aos ingleses
e aos alemães. Existe
quase um tipo de cerveja
para cada cervejaria.
E você tem que provar!
As cervejas belgas são de
várias cores e tipos, desde as claras até as pretas...
Blanche: cerveja de trigo - leve e moderna, turva e
macia, um pouco adocicada. Esta cerveja mata a sede
com uma combinação de baixo teor de álcool.
Gueuze: uma mistura de cervejas novas e envelhecidas. Com uma fermentação que estimula a segunda
fermentação, na garrafa.
Trappiste: cerveja produzida por monges, à moda
antiga, em cinco monastérios: Chinay, Orval,
Rochefort, Westmalle e Westvleteren.
Lambic: cerveja naturalmente fermentada pela
combinação de trigos transportados pelo ar.
Faro: uma Lambic para os corações fracos
- uma versão adocicada com concentração menor
que a Lambic.
Kriek: cerveja feita de cervejas! Refrescante para
o verão.
Cerveja Marron: fermentadas em Flandres, são
cervejas com substância e muito sabor.
Cerveja Vermelha: produzida com cevada vermelha
no oeste de Flandres, amadurecida no carvalho. Tem
gosto de fruta, doce e azedo que mata a sede.

Senhora e flores na Grand Place
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e a catedral
I

a me esquecendo de que,
na saída de Cumbica,
quase perdemos o avião. A
última chamada já havia
sido feita e nós nem estávamos lá para ouvir. Ficamos
entretidos e confusos na freeshop com a câmera de vídeo. O
modelo que o Cláudio sugeriu
não existia e a que estava ali, à
nossa frente, era uma
Panasonic de 950 dólares, toda
eletrônica e cheia de fru-fru.
Resultado: tivemos que
enfrentar aquele conhecido e
reconhecido dilema: ou dá ou
desce. Titubeamos, inquirimos o
vendedor e trocamos figurinhas
entre nós. Tudo simultânea e
concomitantemente a avaliações, estimativas, expectativas,
tempo exíguo, etc. E resolvemos
paulistanamente--dedo ágil no
Estação de trem
em Amsterdã

gatilho, com
rapidez.
Mas como precisávamos de
explicações
sobre o funcionamento da câmera, e como
o vendedor era gentil e
familiarizado com o seu metier,
perdemos um tempo danado
com essa transação. Nossa
sorte foi reencontrar uma
colega da Ana que nos deu a
dica que a última chamada
do nosso vôo já havia sido feita.
Aí desabamos em correrias
e atropelos.
Passamos por funcionários que
checam os bilhetes e voamos,
literalmente, até o avião.
Surpresa: a porta já estava
fechada. A Ana ficou pasma,
branca, confusa. O Chris

boquiaberto e
eu perplexo,
assustado. Mas
rapidamente
pudemos perceber que não
haviamos perdido, ainda, nosso
vôo para Bruxelas. Batemos na
porta, aguardamos, tornamos a
bater e ela se abriu para felicidade e graça nossa.
Enfim, estamos aqui. Não mais
em Bruxelas, nem em Antuérpia
--ainda na Bélgica -- nem em
Breda, nem em Dan Haag ou
Ultrech. Já estamos na Holanda
dos moinhos e dos canais. E me
esqueci de Madurodam, a
cidade miniatura que é um verdadeiro deslumbramento.
Fomos até lá pra fazer um
agradinho ao Chris, mas não foi
só ele que ficou encantado,
aturdido, maravilhado. Todos
nós tivemos a oportunidade de
curtir, entre espantados e alumbrados, a harmonia, a graça, o
requinte dos detalhes e a multiplicidade de apelos daquele
pequeno mundo mágico.
Além de trens e vias férreas
com estações fantásticas, havia
lá auto estradas com caminhões
e carros em movimento; aeroporto com aviões também em
movimento; miniférico também
em movimento; lanchas de
diversos modelos com homenzinhos esquiando; minicatedral
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l de água
Madurodam
com órgão tocando e pessoas e
padres entrando e saindo e uma
infinidade de outras coisas
encantadoras.
Lamentamos muito o fato de
não conseguirmos colocar a
nossa câmera de vídeo pra funcionar. Seria um registro
inesquecível. Até mesmo --ou
principalmente-- pelo modo
encantatóriocomo aquilo tudo
nos afetou. Despertando movimentos infantis, alegrias plenas
e corações pulsantes. Mas
assim foi e assim é. Portanto,
é seguir em frente com os
registros emocionais ainda
abertos e ainda aptos à
capturação de novos encantamentos. Amsterdã é bela, belíssima cidade. Mas jamais será a
Veneza do Norte (como querem
alguns) ou a Veneza de qualquer coisa. Para se acreditar
nisso seria necessário acreditar
também naquele verso do

Bandeira onde ele
luz de velas -- pelos
faz de Recife uma
canais onde a Cecília
espécie de Veneza.
imortalizou aquele afoClaro que isso tudo
gado em versos de
não passa de um
finíssima feitura que
exagero expressivo
ressoam até hoje em
Banheiro público meus ouvidos: "Para
de quem está
envolvido com o
sempre jazerá um afolugar em que nasceu ou vive.
gado nos canais de Amsterdã".
Mas Amsterdã é uma cidade
Em nosso caso específico "Para
bela. E interessante por causa
sempre jazerá uma Amsterdã
dos canais, das pontes, de algu- nos canais de Amsterdã". É o
mas torres, de alguns prédios
velho e cruel princípio de
fantásticos e de alguns becos
atração e repulsão. E diante
estranhos. Mas tem muita gente dele só nos resta sucumbir.Ou
-- e gente de aspecto esquisito. superar. Afinal, o que somos
Tivemos algumas dificuldades
nós? Crianças enlouquecidas
em conseguir Hotel (a preços
dentro de um frasco de água de
razoáveis) , em estacionar o
colonia? Indízivel emoção.
carro (pagamos 45 florins por
Indescritível instante. De longe,
uma noite) e tudo isso acaba
muito longe, reconhecemos o
mexendo não só com os nossos vulto daquela imagem que
bolsos, mas com o fluxo natural habitou a minha infância. Saída
das emoções e das descobertas. do rótulo daquele frasco, ganÉ assim como estar diante de
hando tridimensionalidade,
uma porta com a chave quebra- monumentalidade e projetandose para fora de todo sonho, ali
da na mão e sem nenhum indício de algum chaveiro por perto. estava --à minha frente --a
Experiência similar tivemos em Catedral da Água de Colonia. E
Munique (na outra viagem) que
ela não era de água, nem propié, também, uma cidade festeja- ciava cheiros. Mas me jogou
dentro do frasco e na órbita do
da, aplaudida e cortejada. Mas
imaginário. Me colocou concreto
pra nós ela nunca deixará de
e inteiro dentro de mim mesmo
ser desagradável e inóspita.
e dentro dos símbolos construíE tanto foi assim que abandonamos nossos sonhos girando
dos na infância. E dentro da
própria infância que tem um
longe dos moinhos e não fizemos sequer aquele celebrado e significado para sempre maior
do que eu mesmo.
almejado passeio de barco --à

Não foi o nosso caso, mas se você desembarca na
estação de trem já é logo abordado por algum
maluco lhe oferecendo um hotel. Agradeça dizendo que já tem lugar para ficar. Tente olhar para os
lados para se situar. A visão é de deixar qualquer
um maravilhado: uma multidão de bicicletas, bondes, pessoas de todos os tipos, uma fumacinha
aqui e outra alí... Amsterdã é assim, cosmopolita
por natureza.
A Holanda é conhecida como o país mais liberal do
mundo, seja com relação à tolerância para drogas
leves, como maconha e haxixe, seja com relação a
sexo, que aliás é um dos grandes atrativos desta
cidade. Há um bairro conhecido como "Red Light
District" onde prostitutas ficam em vitrines montadas nas partes de baixo das casas oferecendo
seus préstimos aos turistas. Neste mesmo bairro
também é fácil encontrar as drogas que não são
vendidas nos estabelecimentos autorizados.
Se você pertence a turma da fumaça, vai se esbaldar. Mas não pense em sair fumando um "baseadão" no meio da rua por que não pega bem... Na
cidade há bares chamados "Coffee Shops" que são
especializados na venda de tais artigos. É só
chegar, pedir o cardápio e escolher a erva. O "barman" lhe dará um saquinho e uma seda que já vem
com cola. Divirta-se. Alguns desses coffee-shops
tem até mesinhas nas calçadas. E sentado na
mesinha, tomando uma cervejinha ou um bom
chocolate quente é permitido dar suas baforadas...
Por serem os maiores e mais famosos, o
Grasshoper e o The Bulldog, são interessantes
para uma visita. Como é interessante também visitar a antiga fábrica da Heineken, situada bem no
centro. Além
de conhecer
como era todo
o processo de
fabricação de
uma das mais
famosas cervejas do mundo,
há alguns minutos de degustação no final,
o suficiente
para lhe dar
uma boa luz...
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e os sinais d
D

e certa forma --e
invariavelmente -fico cada vez mais
convencido de que
as vivências infantis
são o substrato essencial, o eixo
básico que nos impulsiona na
direção de tudo aquilo que nos
pertence com radicalidade.
E é através dessa ótica que é
possível perceber todas as
nuances de qualquer cor, todos
os timbres de qualquer som,
todas as repercussões de
qualquer palavra.
É sempre através dela --dessa
criança ainda tão viva e pulsante
em mim -- que eu consigo ver,
viver e conviver com essas alegrias e emoções situadas tão
próximas das fronteiras do
ingênuo e do retrógado.
É o testemunho dessa criança-que eu sinto até corporalmente- que tornou o viver possível pra
mim. Sem ela, acho que não
seria tocado nem agraciado por
tantas bençãos já recebidas e
tantas ainda a receber.
Mas voltando a nossa igrejinha
recem saída da água, eu só
posso dizer que ela é, externamente, a mais bela de todas que
eu já vi. E eu já vi Notre Dame,
Catedral de Burgos, Catedral de
Gerona, de Reims, de Zaragoza,
Basílica de São Pedro e a
Sagrada Família, entre outras.
E, intuitivamente, me arrisco a

dizer que o
De lá para
Antuérpia e Dan
Gaudi buscou
Haag. E depois
inspiração na
Catedral de
para a Holanda
Colonia para
com suas terras
projetar aquebaixas e também
la maravilha
desconhecidas.
que está em
Mas Heidelberg
Barcelona. É
já nos era familcurioso obseriar. Já tinhamos
var que a Ana
vivido concretapercebeu e
mente lá as nosmencionou
Colônia: catedral de água? sas pequenas
essa mesma
dificuldades de
relação sem
turistas ousados
termos trocado nenhuma
e algumas alegrias absolutapalavra a respeito.
mente intraduzíveis. E numa
ERLANGEN 24/11/94 - Em conépoca em que todos os seres
sequência de nossa curta estada humanos parecem curvar-se
em Amsterdã, nossas bússolas
aos princípios mais elementares
e nossos roteiros foram sofren- da boa vontade e fraternidade.
do as alterações mais aleatórias Foi em Heidelberg que nós pasdo real. Colonia foi um exemplo samos o Natal mágico de 92.
disso. Klobenz - que não estava Foi lá, no corpo vivo de suas
em nosso planos -- também.
montanhas e junto dos deuses
Mas, o mais comovente disso
da mitologia nórdica, que nós
tudo, foi ter voltado a
nos embrenhamos em sua floHeidelberg. Sob qualquer
resta --Odenwald -- para as
prisma, Heidelberg significou
partilhas mais sagradas que
o nosso primeiro reencontro
unem os homens às mulheres,
com a Europa e com as nossas
as mulheres aos filhos, as
primeiras emoções de
sementes à terra e a Terra à
viajantes virginais.
Deus. Odenwald, que estranha
Não fomos para Paris -lugar já
palavra para dar vazão aos
conhecido e nem vimos a Vivi e
melodiosos sons das cantigas
o André. Também não
de Natal? Que estranha forma
pousamos em Madri, nem em
de celebrar aquele célebre
Barcelona, nem em Roma ou
nascimento que não nos deixa
Gerona. Fomos para Bruxelas.
estrangeiro em nenhum lugar e
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da montanha
em nenhuma situação?
E voltamos lá, ao quiosque
tosco, à rústica casa da montanha. E que emoções profundas foram vividas e revividas
ali! E quem poderá saber sobre
os sinais que recebemos naquele Natal? Nós mesmos ainda
ignoramos a dimensão dos
sinais recebidos naquela noite
sagrada na montanha.
Mas todos os sinais, todos os
signos, todas as orações e todos
os presentes de reis e plebeus,
todas as mulas, todas as vacas
e todos os lírios do campo,
todos os sentimentos maternais
e paternais, todas as parábolas
e todas as bençãos estiveram
lá --naquela noite -- em que
a verdadeira comunhão
nos aconteceu.
E como é possível voltar? E
como é possível encontrar de
novo as portas abertas? E o
coração ainda aberto? E o corpo
ainda aberto? E a alma ainda
aberta? E ainda abertos os
caminhos desse amor aberto?
Dessa trilha aberta na floresta
aberta? E aberto também esse
chão aberto e molhado por tantas lágrimas abertas desse
aberto nascer e desse aberto
crescer?
Que desígnios fatais e insubstituíveis sinalizam para aquela
casa rústica no meio da floresta? E por que a nós foi dada e

Heidelberg: dominada
pelo majestoso
Castelo

outorgada a possibilidade de
penetrar na simplicidade de
um símbolo tão sagrado?
Mais que isso: por que será que
Ele nos recebeu em Si, acalentando-nos numa dimensão
tão infantil e tão mágica?
Será que o menino Jesus não é
a parte mais silenciosa e mais
arrelienta de todas as pessoas
que vivem nesta Terra?
BAYEREUTH 26/11 - De
Heidelberg seguimos para
Koblenz, cruzamento dos rios
Mosella e Meno. Visitamos uma
fortaleza que é também um
albergue e lembramos do Tuca
-- menino ainda e sozinho nestas margens sem margens do
mundo. Que sensações fortíssimas ele teve ter vivido por aqui
! E por ali e por tantos lugares
que a gente passou!
De Koblenz fomos para
Erlangen, cidade situada nas
proximidades de Nuremberg. E,

por incrível que pareça, foi lá
que comemos a melhor lasanha
de toda a nossa vida. O pessoal
do restaurante era "tutti oriundi". Mas isso também não
explica nada, pois comemos
macarrão na Itália e não notamos nenhum sabor extraordinário. Pelo contrário, era
até bem comum e nem um
pouco mais extraordinário do
que os nossos mais triviais e
mais corriqueiros.

Heidelberg tem fama de ser uma das mais formosas
cidades da Alemanha. Situada às margens do rio
Neckar, ela exibe ruinas imponentes e majestosas de
um Castelo que foi, durante 500 anos, residencia dos
nobres da dinastia de Wittelsbach. De espírito jovem,
possui a Universidade mais antiga do país, fundada
em 1386. Em diversas ocasiões, cientistas da
Universidade de Heidelberg obtiveram o prêmio
Nobel. Caso de Phillip Lenard (física,1905), Albrecht
Kossel (medicina,1910), Otto Fritz Meyerhof (mediciRichard Kuhn (química,1938), Walther
na,1922),R
Bothe (física,1954), Hans Daniel Jensen (física,1963)
e Georg Wittig (química,1979).
Mas Heidelberg não é só o lugar talhado para esses
notáveis desenvolvimentos de pesquisas científicas.
É possível supor que nenhuma cidade alemã inspirou
a tantos poetas românticos como Heidelberg.
Holderlin escreveu em 1799 uma Ode a Heidelberg.
Aqui Goethe se enamorou de Marianne von Willemer,
que escreveu um poema, cujas estrofes mais belas
estão gravadas sobre uma pedra no parque do
Castelo. O compositor Weber viveu aqui(1810) e aqui
encontrou inspiração para sua ópera Der Freischutz.
Schumann, que era apenas um estudante de leis,
aqui se transformou em músico. Outra informação
interessante é que pouco depois da proclamação de
suas 95 Tesis, em abril de 1518, Martim Lutero foi
recebido em Heidelberg com grandes honras e aqui
defendeu suas Tesis. Em 1685, Luiz XIV declara
guerra. Em 1689 as tropas francesas ocupam o
Castelo e a cidade, que são completamente destruídos em 1693.

Heidelberg vista do Castelo

16/02/03

21:10

Page 10

Nuremberg
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e a volta à
P

ortanto, nem sempre aldeias velhas conhecidas como
o acaso é apenas um Augsburg, Nordlingen, Harburg,
Rothenburg, etc. Wurzburg nos
lance de dados. Ele
pode mesmo abolir o fascinou tanto que desistimos
azar e bulir com
de imediato com o projeto de
esses apetites que, vez ou
voltar até Rothenburg. E pasoutra, nos estimulam a buscar
samos o dia inteiro lá: entre
algo bem saboreável, deglutível suas muralhas medievais, suas
e gratificante.
pontes, seu ventre movido pelas
Mas vamos sair da mesa e dos
águas de um rio. Foi comovente
acepipes e voltar ao chão, esse
e gratificante. Wurzburg é uma
território tão amplo e variado de cidade bela e humana como a
costumes, paisagens, comporta- maioria das pequenas aldeias
mentos. De fisionomias dísalemãs. Mas quando chegamos
pares, de acidentalidades múlti- a Nuremberg --no dia seguinte
plas, de histórias e estórias que -- tudo ficou para trás. Tudo
vão das Veredas do Grande
virou passado. Nuremberg é a
Sertão, passando pelos elemen- soma e o sumo de todas as
tos da mitologia nórdica que
aldeias alemãs, ampliadas e
inspiraram Wagner, até as foramplificadas. É som puro de
mas e expressões mais seditodo ouvir do tempo.
mentadas e elaboradas dessas
Por suas ruas e becos e largos e
vocações que se
reúnem dentro de um
Frauenkirche e a Schoene Brunnen
determinado espaço
geográfico, dentro de
uma língua, dentro de
um estoque disponível
de valores e comportamentos e sob a
inspirtação de tantos
momentos históricos
significativos, de tantos personagens e
tantas personalidades.
De Erlangen fomos
para Wurzburg -- início ou fim da Rota
Romantica -- que tem

por sua muralha -- cinto ou
espartilho de pedra? -pudemos adentrar no espírito
do tempo, adensar emoções,
cauterizar feridas, e romper
com o círculo de gis que nos
separa uns dos outros. Lá tudo
é tão bonito e tão harmonioso
que, numa das primeiras lojas
de bugigangas, paramos e
começamos a alucinar. A miniaturização requintada e de bom
gosto deixou-nos boquiabertos.
Mas isso e outras coisas o vídeo
mostra bem melhor. Aliás, nem
sei porque estou teimando em
escrever. É vício e confronto
com as emoções. Busca de
articulação dessas forças que
nos impelem a seguir.
A seguir e prosseguir.
Vocação de claridade. Tentativa
de trazer à luz todas as
sensações que estão lá dentro,
misturadas às vísceras e às
vidências perdidas.
Ainda em Nuremberg fomos a
Igreja de San Sebald -- uma
das principais da cidade. Lá
dentro, as surpresas do sagrado: uma moça tocando órgão e
uma exposição de painéis
fotográficos apoiados em suas
altivas e substantivas colunas
que nos mostravam a destruição daquela mesma Igreja e
daquela mesma cidade na
Segunda Grande Guerra.
Foi absolutamente
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infância
Sebaldkirche

Apaixonante caminho
impossível conter as lágrimas.
E haja dignidade! E haja fé! E
haja espírito construtivo!
Que licão belíssima nos deu e
nos dá este povo alemão! E é
dentro desta Igreja -- ou seja, é
dentro de nossa casa naturalmente cultural e simbólica-que nós pudemos aprender,
novamente, o pulsar instigante
da fé, da misericórdia e da renovação da vida. Os símbolos
sagrados e todos os rituais que
os envolvem serão sempre
sinais propiciatórios ao encontro com a nossa essência
humana, divina e animal.
Acho que são esses símbolos
que nos oferecem a oportunidade das verdadeiras viagens
e dos verdadeiros movimentos
de tudo aquilo que está lá, no
fundo de nós, aguardando estímulo, consolo e amparo. Tenho
a nítida impressão, desde a
outra viagem, de que a emoção
religiosa é, não apenas o cen-

tro, mas a essência
mesma de todas as
outras emoções possíveis ao ser humano.
Acho que é a mais
alta. A mais
abrangente.
Aquela onde é possível integrar e consumar todas as perspectivas, todas as
retrospectivas, todas
as nossas facetas-unas e plurais.E é
dentro das igrejas
medievais que eu
sinto sempre a presença próxima e viva do Cristo.
A própria comunhão dentro
dessas igrejas assume uma
dimensão tão real que você
parece estar cumprindo com
algum ritual antropofágico.
E o Museu do Brinquedo de
Nuremberg? Como falar dele
sem voltar à nossa infância?
Quantos carrinhos, quantas
casas de montar, quantos trenzinhos não estavam lá, guardados e intactos, como nos
momentos mágicos e iniciáticos
em que nós recebíamos de
nossos pais, em pacotes
absolutamente sagrados, a
senha de um sonho?
Quantos encantamentos e
quantos emocões não estavam
ali, diante de nossos olhos,
ainda cheios de resquícios

infantis, e ainda tão saudosos
daqueles sinais que, por tanto
tempo, estabeleciam um
elo mágico de união entre a
realidade e o sonho?
Tudo é possível sim --e sempre. E sempre haverá símbolos, sinais que nos remetem
para lugares que nunca
deixarão de existir. A infância é
um desses lugares. E certamente um dos mais ricos e
felizes. Até porque , para nós
todos que tivemos pais tão
expressivos, dedicados e
amorosos, a infância não acaba
nunca. Ele continua aqui em
Nuremberg, no avião que nos
trouxe, no carro que
alugamos, e neste museu que
restaura e recupera todas
as dimensôes da meninice
construída em comum.

Com modernas avenidas, animadas zonas reservadas para pedestres, pontes e poços, muralhas e
torres, belos edifícios públicos, igrejas absolutamente sagradas (passamos o Natal em uma delas, na
San Sebald), a casa de Durer, o museu do brinquedo,
o mercado central, a torre gótica da Schoene
Brunnen, o rio Pegnitz que divide ao meio a cidade
antiga e a imponente fortaleza, Nuremberg é,
depois de Munique, a segunda maior cidade da
Baviera. Com mais de meio milhão de habitantes,
Nuremberg não esconde seu passado de 900 anos.
Também não esconde uma estranha tradição: em
1349 o imperador Carlos IV ordena a destruição do
bairro judeu para a construção de uma grande praça,
a Marktplatz. Um cronista da época, descreve assim
esse acontecimento: os judeus foram queimados
vivos na noite de São Nicolau, em 5 de dezembro
de 1349.
Muitos séculos depois--e seguindo o exemplo de
seus ancestrais imperadores--os governantes nazistas elegeram Nuremberg como ponto chave. Tanto é
assim que, em 1927, realiza-se lá o Primeiro
Congresso do Partido Nazista. E as Leis de
Nuremberg, que são editadas no congresso do partido, tornam um milhão de judeus pessoas de segunda classe. Mas não é só isso. Em 38, no último congresso do partido, os governantes nazistas conseguem reunir mais de um milhão e meio de pessoas. E nessa ocasião, novamente são expostas em
Nuremberg os tesouros imperiais dos velhos imperadores. Uma tradição iniciada pelo imperador
Sigmund tornando Nuremberg o lugar de custódia
das jóias imperiais que foram depositadas na Igreja
da Virgem, Marktplatz.(Praça do Mercado).
As fotos deste box mostram a dimensão dos estragos
provocados pelos bombardeios dos aliados durante a
Segunda Guerra Mundial. Compare a foto colorida ao
lado onde se vê a Sebaldkirche e a foto acima onde
ela aparece absolutamente destruída.
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a mais difíc
S

entimos uma gratidão
infinita por tudo aquilo que foi propiciado e
proporcionado por
nossos pais. E cá
estamos nós, revendo e revisitando, não só esses brinquedos
que nos remetem a nossos pais,
mas nossos pais mesmos-gravados e encravados em nós- e nós mesmos, ainda
pequeninhos( dentro deles
ou fora deles?). É muito gratificante perceber, através
desses elementos simbólicos, a
nossa já antiga e permanente
proximidade, o nosso laço
indissolúvel, a nossa colizão
e coalizão existencial.
Não será isso, afinal, que nos
confere fibra, fé e espírito
fraterno para estarmos aqui, em
plena Alemanha,-- mais precisamente, em Nuremberg,-lembrando, revendo e sentindo
a amada presença de vocês
dentro de nós? E lá, mais dentro
ainda, a presença de nós mesmos --pequeninhos -- neste
mundão tão variado ou sortido-como dizia meu Vô Bento ?
KARLOV VARY 27/11 - De
Nuremberg seguimos para a
wagneriana Bayreuth, onde
essa chateação de procurar
hotéis foi resolvida com eficiência e rapidez --graças a uma
graciosa moça do posto de
informações turísticas. E, para
surpresa nossa, quando estáva-

nante. Ainda
assim
passeamos
bastante a
pé e, na
volta ao
hotel, que é
acoplado
também a
um bar e
restaurante,
pensamos
Lá no fundo o Grande Hotel Pupp
em jantar.
Sentamos à
mos caminhando pelas ruas em
mesa dispostos a gastar e pedir
direção ao Zentrum, nos
um strogonoff e um páprika
defrontamos com uma pequena schinitzel
--mas o gerente veio
multidão e um bando de crinos informar que a cozinha tamanças que, lanternas de velas
bém já estava fechada. Eram 10
na mão, colocavam-se bem
horas da noite e nós com fome.
defronte a uma igreja.
Desistimos de tudo e fomos
A sorte da gente foi tamanha
para o nosso quarto dormir.
que, parados no meio daquele
Manhã seguinte novas incursões
povo, pudemos assistir --a nada
e novas buscas pela cidade.
mais, nada menos -- do que a
Cismei em comprar uma fita
uma comovente e exemplar
cassete com músicas de Wagner
apresentação de um grupo de
e, por incrível que pareça, não
meninos cantores de Bayreuth.
consegui. Resolvemos então visLogo em seguida percorremos a
itar o Festpilhaus, conglomerafeira de Natal --bem rápida e
do arquitetônico que reúne o
superficialmente -- e fomos até
Teatro (onde se realiza o céleo hotel deixar as malas e as
bre Festival de Bayreuth) a casa
nossas tranqueiras.
de Wagner e otras cositas mas
Era nossa intenção voltar bem
em um parque imenso.
rápido para curtir um pouco
Pra variar estava tudo fechado,
mais daquela festividade.
exceto um restaurante.
Só que ao retornarmos já estava
Resultado: saímos de Bayreuth
tudo fechado e aquela gente
desalentados e pegamos a
toda enrustida em cafés e
direção da República Tcheca. Aí,
restaurantes. Foi decepciojá próximos à fronteira somos
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cil travessia
possíveis.
É claro
que a
sorte já
havia dado
sinais
claros de
não estar
do nosso
lado. E pra
variar já
não havia
Chris, curtindo um descanso, diante do Balneário mais
ninguém
surpreendidos por um congesfora dos veículos. Aí surgiu uma
tionamento interminável.
oportunidade --sempre repentiAlguns carros e ônibus faziam
na e complicada -- de perguntar
meia volta e retornavam sinalpara alguém que, pelo jeito,
izando que esperar seria inútil.
estava buscando uma outra
Seguimos à risca essas dicas e
alternativa.
fizemos meia volta.
--Speak spanish? , disse eu.
Mas que direção tomar?
--Yes. Von der mit haus gast.
Retornamos um pouco pelo
Desnecessário dizer que não
mesmo caminho, paramos à
entendi patavina do que o
beira da estrada, pegamos o
sujeito disse tão rápidamente.
mapa e começamos a arriscar
Ele deve ter percebido isso e fez
palpites aleatoriamente. Não
um sinal que nós entendemos
ficamos convencidos de nada e
como uma espécie de "sigamresolvemos voltar ao congesme". Foi o que fizemos e nos
tionamento para perguntar a
colocamos em seu encalço.
alguém sobre as alternativas
Parecia perseguição. Onde esse
carro ia, nós íamos atrás. Se
A bela Karlov Vary
ele desistisse de atravessar a
fronteira, por exemplo, e fosse
a um bar para dar um tempo
--lá estaríamos nós com
aquela cara de quem não havia
entendido nada.
Mas parece que esse lance de
dados estava abolindo nosso

azar. Pelo menos era assim que
pensávamos, cheios de fé e
esperanças novas. E um sinal
importante disso era o fato de
que a chapa do nosso carro
madrinha era da Rep. Tcheca.
Passamos dentro de uma aldeia
e, logo depois, em outra --com
novo congestionamento que,
desta vez, nos dava direito a
guarda alemão e até carro do
corpo de bombeiros. O carro
madrinha parou à beira da
estrada, nós paramos atrás, o
rapaz desceu pra examinar as
bagagens de sua carreta e nem
olhou pra gente. Ignoramos isso
e de novo seguimos suas
direções. Pelo jeito nossa
perseguição iria dar certo.
E deu, pois depois de todas as
dúvidas, tentativas e suspenses, chegamos à fronteira. Um
ambiente tipicamente brasileiro
e terceiro mundista se descortinou à nossa
frente.
Imensas filas,
estreitamento da pista,
asfalto em
péssimas
condições,
ausência de
sinalização,
falta de organização e
arrogância no
exercício da
função.

Balneário em Karlov Vary
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a via sacra
E

ntreguei os passaportes ao guarda e
ele começou a colocar
dificuldades.Pediu
mais pápeis e mandou que nós os preenchessemos. E eu não entendia nada do
que a "autoridade" falava e nem
sabia como preencher aquelas
baboseiras. Aliás, tenho dificuldades em preencher qualquer
desses papéis burocratizados. E
como se não bastasse isso,
nosso carro estava parado bem
no meio da pista, junto ao
guichê, o que impedia a passagem de um bando de gente
que estava atrás de nós.
Sugeri para aquela
"autoridade"que ela permitisse
a nossa saída dali e a nossa
parada em um lugar próximo
que não provocasse tanto
transtorno a tantas pessoas. Ele
concordou brasileiramente-quer dizer de uma forma
ambígua e duvidosa. Ainda
assim o sufoco continuou, pois a
Ana preenchia o diacho do
papel e o guarda devolvia,
querendo mais dados e informações. Esse vai-e-vem
repetiu-se no mínimo por umas
cinco vezes, até que tudo
estivesse solucionado.
Aí a Ana foi trocar nossos
cheques de viagem e eles não
aceitaram. Nossa sorte foram
as sobras de uns cem marcos
alemães que puderam ser tro-

cados por umas
trezentas e poucas
coroas checas. Já
dava para colocar
diesel e, se deus
continuasse nos
ajudando, seguir
viagem até Karlov
Vary. Mesmo assim
paramos na
primeira cidade
checa --uma coisa
As inesquecíveis torres de Praga
tipicamente terceiro
mundista -- para tromo-nos vitoriosos e fomos
car os travellers.
comemorar no podium sofisticaClaro que foi mais uma tentativa do e suntuoso do Café Pupp.
inútil.
Em seguida, tentamos ir até o
Aí desistimos de tudo e busCassino. Mas o Chris foi barracamos a direção de Karlov Vary. do. Voltamos até o nosso magníNão foi fácil sair desse buraco
fico hotel e nos divertimos
abrasileirado. Mas na base de
muito com o conforto, com a
tentativa e erro acabamos consofisticação e até com um filme
seguindo pegar a estrada e logo -- gargalhante -- que o Chris
de cara outra imagem familiar:
resolveu assistir na TV. (Dá pra
as prostitutas. Pouco antes da
imaginar uma criança brasileira
cidade de Karlov Vary resolveasistindo a um filme tcheco e
mos parar num hotel fantástico. morrendo de rir?) Mais tarde
Vimos o preço --1380 Kc --cerca descemos para jantar, voltamos
de 60 dólares e decidimos ficar
ao apto, ligamos a TV, vimos o
por ali mesmo. Mas quem disse noticiário e até um programa
que o nosso cheque de viagem
que me pareceu ser do Festival
seria aceito?
de Bayreuth. Mais tarde ainda -Tivemos que ir até Karlov Vary - e já com o Chris e a Ana ronro-uma maravilha de cidade que
nando -- assisti a um programa
tem o jeitão de Mônaco e foi
com as coelhinhas da Play-Boy.
frequentada por Beethoven,
PRAHA--Eu esperava que a
Schiller, Goethe, Smetana e out- República Tcheca fosse sóbria
ros -- e encontrar o Grande
como a revolução vermelha,
Hotel e o Cassino Pupp para
fria, de chapéu de pele e
efetuar a troca. Feito isso, senti- sobretudos de lã. Ou quente
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sobre o rio
Nós, disfarçados de estátuas
de solenidade e paixão pela
seriedade. Não, ela é
européia como os outros países, continuação das autobahns e
autoroutes. Tem os postos de
serviços competentes, as sinalizações e as aldeias. Mas as
aldeias checas são checas.
Conservam um tempo mais
remoto que as aldeias alemãs
ou austríacas. Acho que elas
são, ainda hoje, como eram as
aldeias alemãs e austríacas
antes deste século XX consumista e tecnológico.
Seguimos as sinalizações para
Praha curiosos dos resíduos
comunistas, trabalhistas,
obreiros e cooperativos. Não
víamos diferenças explícitas.
Víamos um povo mais aberto,
mais igual a nós. Nas roupas,
nos semblantes, na simpatia.
Principalmente muito mais
expressivos que os alemães e
os austríacos.
E Praha quando chega, chega

o mapa de Praha. Que
mapa! O mapa do
tesouro, do mistério,
da dificuldade.
Tentamos aprendê-lo.
Mas quando eu lia o
nome de alguma rua
na rua, com milhões
de consoantes e duas
vogais solitárias -- e ia
procurar no mapa para
nos localizarmos, o
O relógio na Praça. carro já se distanciava
A Ana na ponte. pelo menos três ruas
adiante. Procurava
outra vez e assim
fomos nos perdendo
no mapa e
encontrando Praha.
Queríamos chegar ao
Hotel Sol que havia
sido indicado no consulado
mesmo. Entramos por avenidas
pelo consul
com prédios novos e velhos,
checo na
ruas desarrumadas e fomos
Amazonia. Mas
direto em direção ao Zentrum.
não tinha jeito de
Vimos as Torres. As torres
checas, as torres de Praha. Não acertar. O relevo
da cidade estava
é uma cidade de chorar. Mas
ausente do mapa
queríamos os sinais da reve não
olução que tinha existido ali.
conseguiamos
Chegamos a praça andando,
atravessar a área
depois de estacionar o carro
verde sem ruas
bem ao lado da Catedral. Ela
fica escondida, revelada apenas que era uma
montanha.
pelas torres inconfundíveis.
Voltamos ao cenHavia feira de Natal, bonecas
tro e a Oficina
matriochas. Filmamos a torre
para maiores
do relógio às 12 horas.
Na Oficina de Turismo pegamos esclarecimentos.
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um esboço d
E

m inglês e alemão
obtivemos o endereço
de uma pensão. Mas
a dificuldade era
exatamente a mesma.
Tentamos, outra vez, outros
caminhos, agora já conduzidos
por Deus...Porque é sempre
assim: quando ele quer brincar
com a gente...temos que esperar Ele resolver nosso destino.
E assim, magicamente, depois
de muito rodar, nos encontramos numa região que tinha o
nome igual a alguma referência.
Parar e perguntar. Mas como?
Em tcheco? Em inglês? Em
alemão?
Hotel Sol era a única comunicação possível. Perguntamos a
uma moça num lugar alto onde
se avistava Praha inteira. E pra
piorar já era de noite. Mas entre
tatibitates linguísticos e gestos
deu prá perceber que a moça
indicava que nós já estavamos
na região correta. Seguimos
mais um pouco e no caminho vi
algo como uma clínica. Procurei
no mapa e achei que estávamos
certos. Perguntamos a um
rapaz. Estávamos tão cansados,
tão confusos, com tantos nomes
e nomenclaturas novas, --e o
rapaz nos disse, apontando -- é
ali, aquele prédio mais alto.
Nem sei em que língua ele disse
aquilo, mas que nós chegamos,
nós chegamos. Ufa!
Deus é bom e não abusa da

Com o dourado Mozart,no parque, em Viena.
gente. O Hotel Sol era um prédio imenso num bairro de prédios residenciais estandardizados, --comunistas achamos. O
quarto era comunista, o saguão
era comunista, o papel higiênico
era comunista. Aí começamos a
brincar..que falta faz o capitalismo! Dois quartos enormes.
Primeira vez que o Chris não
dormiu no mesmo quarto que
nós. Pudemos trocar dinheiro
no Hotel e fomos a um restaurante próximo que havíamos
notado no caminho. Incrível,
pedimos a comida seguindo
aquilo que uns tchecos haviam
pedido na mesa ao lado e acertamos em cheio. Era ótima.
Voltamos a esse restaurante
mais duas vezes e no último dia
sentamos em uma mesa já ocupada por um senhor. Lá, na
República Tcheca, podiamos
falar com liberdade pois não
éramos compreendidos. Puro
engano. Este senhor sentado
ao nosso ladohavia morado no

Escultura em gelo

Brasil (Recife e
São Paulo). Conversamos muito.
Foi tão bom se comunicar com
um tcheco. Perguntamos tudo.
Sobre a revolução, a abertura, a
Primavera de Praga, e ficamos
tristes em saber que os
alemães agora dominam com
o dinheiro tudo aquilo que em
outros tempos eles dominaram
com os panzers.
A Ponte Carlos. A ponte mais
linda do mundo. É a via sacra
majestosa sobre o rio ligando os
dois lados da cidade. A ponte é a
cidade. A ponte é o ponto alto.
As torres da entrada, as estátuas...diante de cada uma é preciso ajoelhar e rezar. É um
sonho a ponte de Praga.
Atravessamos a ponte. Um café.
Um pequeno café tãoeuropeu...e
fomos ao castelo de Praha
VIENA - Não é nada daquilo que
eu esperava: é grande e sofisticada demais para os meus
quereres. É uma espécie de
Paris encolhida e pretensiosa. E
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de Paris?
o

meus lugares mais desejados e
instigantes. Ela foi incluida no
roteiro de nossa viagem muito
mais como curiosidade do que
como interesse pessoal. Ainda
assim é preciso reconhecer que
ela é uma cidade muito bonita.
Mas não é nem um pouco poética. É pouco expressiva e não
teve o dom de nos sequestrar,
No parque.
impulsionando nossas emoções
em torno de sua Ring, cintura
viária que envolve seu corpo e
não é nada musical como
seus meandros sofisticados.
Salzburg, nem é presepinho,
maquete --coisa encantada. E é O mesmo já não aconteceu com
Klagenfurt, cidadezinha situada
cidade cara, infelizmente, sem
na região de um lago enorme
cara. Sua face é faceta. Seu
pontilhado por pequenas vilas
jeito, caricatural. Tudo lá é difíturísticas do verão austríaco. Ali
cil. Ou foi difícil pra gente.
pudemos sentir os espaços
Trocar dinheiro, encontrar
solitários, as veredas e as
Hotel, visitar o Stadtoper. A
Catedral de San Stephan é mar- alamedas debaixo de nossos
cante e domina a cidade inteira. pés. Ainda assim os hotéis
estavam fechados, os clubes
Por dentro, porém, ela é desinestavam fecha
teressante,
dos e em quase
vazia de
todas as casas
Deus e de
da cidade não
Beleza. Mais
havia viva alma.
ou menos
E apesar disso V
i
e
n
a
como
.
-ou precisaUma vermente por isso dadeira
Rua badalada
- sentimos as
decepção,
Diante
do
Palácio
San
Stephan.
emoções da
mas sem
descoberta, do
dor e sem
Vista geral
estímulo, da
espanto.
alegria. Foi
A verdade é
gratificante e
que Wien
enriquecedora
nunca esteve
nossa passagem
no rol dos

por ali. E depois de Klagenfurt
seguimos a direção de Villach
em busca da fronteira com a
Itália. Nosso destino agora era
Cortina D'Ampezzo, estação
turística de inverno dos italianos e das pessoas sofisticadas
de todas as partes do mundo.
Por caminhos cada vez mais
bonitos fomos adentrando no
corpo das montanhas que constituem os Alpes. E aí foi aquele
banho de natureza e de naturalidade. A cada curva e a cada
reta os panoramas se modificavam. Aldeias e casas
solitárias pontilhavam as montanhas. Nos vales, pequenos
rios acompanhavam as estradas
em curvas contínuas e, às
vezes, em pequenas retas protegidas por altos paredões
rochosos.

A roda-gigante
é gigante mesmo.
Em cada cabine
cabem umas
10 pessoas
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um hiato de
foi assim, seguindo
Parquegiamo la
lente com direito
vales, montanhas e
máquina e tutti
a quarto com
rios que nos aproxinoi sentieri ancocama de casal e
mamos de Cortina
ra la voce piu
cama de solteiro,
D"Ampezzo. E aí,
intime del animo
banheiro privado,
seguindo placas, tomamos con- della natura
tv, varanda,
hecimento de que ela já estava a piena di
salinha de almoço
pouco mais de 30 km de nós. Os mistero revelato.
e até cozinha
caminhos foram se tornando
Per la prima
completa com
cada vez mais estreitos e sinuvolta una sengeladeira,
osos e as montanhas cada
sazione di
liquidificador,
vez mais próximas, mais altas
allegerimento.
talheres, louça,
e mais geladas.
Nel giro di pochi Cortina D`Ampezzo
fogão.E tudo
Em nós três uma sensação
tempo sulla natuisso por um preço
infantil de estar ganhando um
ra imersa in questa aria fredda
que só nos deixaria ainda mais
presente, desvendando um
e grandiosamenti selvaggia, noi felizes e contentes: 40 dólares-mistério, revelando uma
viviamo la stenza del amore.
e com
fotografia e invadindo um
Mas como l'amore é piu caro --e as chaves na mão.
espaço que certamente jamais
E foi aí, em Dobiaco, que fizeCortina D'Ampezzo também,
esteve esperando por nós.
mos uma bela macarronada
fomos buscar abrigo na
E em pouco tempo,
cidadezinha mais próxima -caseira com todos os ingrediDobiaco -- que está a pouco
depois de passar por algumas
entes e rituais domésticos. A
incompreensíveis Casas di
menos de 40 km de Cortina. E lá única diferença é que o macarAlemagna ou Germania,
rão era italiano, o molho de
tivemos o sortilégio total de
atingimos o nosso alvo: estávatomate era italiano, o queijo ralencontrar uma zimmer excemos em
ado parmesão era italiano, e o
Cortina
vinho também era italiano. Não
Cortina D`Ampezzo e as Dolomitas.
D'Ampezzo.
me recordo se era Chianti ou
Montanhas
Valpolicella. Mas isso não faz a
rochosas,
menor diferença.
altas e
Afinal de contas, o que valeu e
íngremes,
vale é a retomada dos ritmos
misturavamcotidianos e domésticos, feitos
de prosa e poesia, de revelação
se
à formações
e repetição. As infindáveis substituições e buscas turísticas -menos agresmesmo que situadas à margem
sivas, mais
do processo -- são cansativas,
arredondadas
exaustivas e, às vezes, comproe bem mais
metem lugares belos e dadifemininas.

E
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de pulsação
vosos. E algumas
vezes --raras, mas
presentes-- parecem comprometer
a própria viagem e
o humor dos viajantes.
Também por esse
motivo Dobiaco
fica como
momento alto
desta viagem.
Dobbiaco
Hiato de
pulsação. Pausa
semântica. Silêncio sonoro.
Foi daquela varanda situada no
sótão daquela casa que eu pude
presenciar, numa noite escura,
o bimbalhar dos sinos de uma
igreja vizinha. E na manhã
seguinte, dessa mesma varanda, eu pude perceber que a
igreja vizinha era a Catedral de
Dobiaco e que nós estavamos
grudados em montanhas altas,
rochosas e cheias de neve. E lá
embaixo nosso carro estava
coberto de gelo. Que fazer para
deixá-lo em condições de
trafegar? A inexistência desse
tipo de circunstância em nossa
vida, criava empecilhos sérios.
Mas a inventividade brasileira
ajudou a resolver a questão.
Pegamos uma caixinha de fita
cassete e com ela limpamos
todos os vidros e pudemos
seguir de volta até Cortina.
Imaginávamos passear de
cadeirinhas em direção às

estações de esqui.
Fomos verificar se
isso seria possível
e constatamos que
a temporada de
inverno ainda não
havia começado: as
cadeirinhas e os
bondinhos não funCortina D`Ampezzo
cionavam-- e as
pistas de esqui
parar e brincar no meio dela.
estavam chiusas.
O Chris escorregava, caia e ria
Ficamos chateados
sem parar. Coloquei uma fita
e momentanea(presente do Saulo) com a Gal
mente vacilamos com lamentos
cantando aquela delícia rítmica
e reprovações. Pouco depois,
e fui filmar os meus pares
superadas as dores do desaponbalançantes na montanha.
tamento e das decepções, estáO sol estava a todo vapor e
vamos no carro subindo aquelas
o céu azul conferia uma aura
montanhas geladas. Paisagens
mágica a este toque do
de postal e paisagens de solidão
Olodum nos corpos amados e
se alternavam em nosso caminem seus pés, absolutamente
ho íngreme, curvo e ascendente.
brasileiros gingando
Mas a neve mesmo não vinha,
sobre a neve.
não aparecia e a Ana e o Chris
Depois subimos no carro e
regressavam às decepções e
continuamos a subir as
aos desapontamentos.
montanhas --infatigavelmente.
De repente --não mais que de
Até que surge diante de nós
repente -- o Chris viu um
uma estação de esqui, com
veadinho. Voltamos, vagarosacadeirinhas, pista nevada e até
mente de ré ,e vimos não um,
um rústico bar-restaurante com
nem dois -- mas três veadinhos
uma varanda imensa. Não é
recortados na contraluz de um
preciso dizer que tudo estava
bosque de pinheiros. Seus movichiuso. Mas desta vez o estar
mentos rápidos e sua graça
chiuso significou, a sotto voce, a
frágil e quase volátil restituiram
nossa verdadeira abertura para
ânimos e esperanças.
a amplidão, para o silêncio, e
E continuamos a subir. E a
para a troca monumental
descobrir. Quando a neve
com a natureza.
avolumou-se mais, resolvemos

Assim como Campos do Jordão deixou de ser, prioritariamente, uma estância climática-- indicada para a
recuperação de problemas pulmonares-- e tornouse refúgio de artistas, escritores e magnatas, Cortina
D’Ampezzo transformou o Codivilla -seu célebre
sanatório onde nos anos 20, o escritor Alberto
Moravia, padecendo de tuberculose, escreveu Os
Indiferentes--em um bem aparelhado instituto traumatológico para os esquiadores sem sorte.
E hoje, quem chega ao belo vale onde está Cortrina
D’Ampezzo, fica fascinado por uma das mais completas e exclusivas estações de inverno do mundo.
Instituída como padrão de sofisticação e beleza ocidental, essa pequena aldeia, de pouco mais de oito
mil habitantes, se transforma, nas temporadas de
inverno, numa badalada cidade de mais de quarenta
mil pessoas.
Pólo turístico elegante, Cortina D’Ampezzo possui
lojas das principais grifes, vida noturna bem movimentada com várias boates funcionando, uma pequena rede de hotéis bem caros e sofisticados que consegue dar conta do recado, cem quilometros de pistas para a prática de esqui, várias opções de cafés e
restaurantes, muitas pasticcerias com nomes austríacos, campos de golfo e de tenis,e três escolas
profissionais para esquiadores.
E para defender Cortina da especulação imobiliária,
foi criado um consórcio agropastoril--a Ra Regoles-que regula a ocupação do solo. Esse consórcio
administra os bens coletivos, disciplina o
desmatamento e, sobretudo, tem o poder de intervir
contra qualquer atentado ao equilíbrio ecológico,
hoje mais do que nunca ameaçado pela “descoberta”
do vilarejo.
Mas Cortina D”Ampezzo já está protegida naturalmente pelos picos azuis e rosados dos Alpes
Dolomíticos, pelo difícil acesso, por ser relativamente distante das principais cidades italianas-Milão está a 411 quilometros, Turim a 550 e Roma a
672--e, sobretudo, em razão dos preços elevados
de sua vida turística.
O acesso mais utilizado é a auto-estrada dos
Dolomíticos, que liga Bolzano a Cortina. Mas o caminho mais fantástico e mais integrado a natureza é passar por Dobiaco e seguir por uma pequena estrada
que oferece ao viajante paisagens majestosas e variadas. E,certamente, o melhor chocolate quente do
planeta Terra.

As Dolomitas
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Suiça
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o portal do
É

reconfortante e
estimulante estar
aqui desfrutando da
neve, do calor e da
paz das alturas.
Pouquíssimas pessoas --não
mais que seis -- sequer atrapalharam nossa conquista desses
espaços brilhantes e serenos.
Ficamos algumas horas lá em
cima brincando na neve,
esquiando com o corpo, tomando sol e redescobrindo nosso
parentesco com Zaratustra que
foi concebido a seis mil pés de
altura do mar e muito acima de
todas as coisas humanas.
Por volta das duas ou três
horas da tarde, descemos a
montanha do júbilo para o vale
onde está Cortina d'Ampezzo. E
de lá resolvemos regressar para
Dobiaco com o intuito de
almoçar em algum restaurante.
Infelizmente, não conseguimos
realizar nosso intento. Mas nem
por isso abandonamos a idéia
nascida de nossas vísceras.
Comer, naquela altura do dia e
do campeonato, era importante
para renovar energias e equilibrar corpo e mente. Fomos
até um mercado e depois
preparamos coisinhas em nossa
própria casa provisória.
À noite repetimos a dose e, na
manhá seguinte, pegamos a
estrada em direção a Varna,
Bressanone, Bolzano e Suiça.
Em Varna visitamos a zimmer

Parada estratégica, depois de Varna.

de 2 anos atrás, o posto de turismo, o povoado de Novacella, e
arriscamos até uma subida no
sentido de Spelonka. Mas desistimos pronta e rapidamente. E
voltamos a abrir nossas bússolas ao destino flutuante.
Desta vez, após bruscos cortes
em nosso roteiro--havíamos
abandonado a idéia de voltar a
Itália e, em seu lugar, incluimos
a Suiça--resolvemos seguir à
risca nossas novas definições.E
lá fomos nós em direção aquela
Suiça que não tem nada a ver
com aquela idéia convencional e
esreotipada da Suiça.
Destituída ou desprovida desse
imaginário encantatório-- tipo
maquete,-- a Suiça foi pouco a
pouco mostrando as cicatrizes
de seu corpo e de seu espírito.
E nós também fomos, pouco a

pouco,
mostrando e
revelando
nossas
tendências
mais fundas
e nosso
parentesco
infantil com
aquele relevo rico em
escarpas,
vales e
solidão
altiva.
De certa
forma, o que
emerge e saí desses caminhos
de chegança é mais ou menos
aquilo que já habitava a cabeça
grega do Heráclito. Quer dizer:
tudo tem, em todo o tempo, o
oposto de si. Ou seja: o múltiplo
é um e o um é múltiplo. E pra
reforçar ainda mais essa idéia
aparentemente louca, é preciso
não esquecer que não se entra
na mesma água duas vezes.
Portanto, o movimento e a pulsação do universo, assim como
nosso próprio movimento e
nossa própria pulsação, convergiam em um espaço absolutamente contraditório ao qual
Nietzsche chamou de Instante.
E como viver o Instante e o
Inesperado?
De que servem as preparações
idílicas, os propósitos firmes de
não vacilar, as libações etílicas,
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reencontro
Em Varna,
defronte a
nossa zimmer.
os aprendizados em grupo ou
em solidão? Será que alguém
ainda acredita que existe
ensaio pra viver?
Claro que a vida é uma fatalidade. O amor é uma fatalidade.
A morte é uma fatalidade. E
tudo isso é tão selvagem quanto
Deus é selvagem. E a vida é selvagem. Pois bem: a Suiça é um
pouco assim. Ela pode ser civilizadíssima nesse conceito de
conquistas de equilíbrio e bemestar, mas ela é absurdamente
selvagem, expressiva, propiciatória, anti-burguesa.
Acho que a Suiça é um país
solitário. Um país sózinho .
E talvez esteja aí a razão de
suas posturas independentes.
E não adianta me lembrar de
um amigo suiço, o Pitt (que
morava no Brasil) e dizia que

sua mãe, ao ficar por aqui uns
dias, teve problemas ao voltar.
Segundo ele, os vizinhos reclamaram que as plantas não
foram cuidadas, etc, etc.
E isso caracterizaria uma certa
invasão de privacidade. Uma
vigilância estúpida e aborrecida.
Mas, pra mim, a Suiça não é
isso. Evidentemente que para
muitos suiços isso pode parecer
uma visão extemporânea e
equivocada. Mas todos nós
temos o direito e o dever de
fugir às réguas e às regras
que engaiolam a vida em
pequenos compartimentos
fixos, estanques.
Todos nós deveríamos ter o
compromisso de assumir os
riscos da liberdade. Não da
liberdade que procura, enfastiada e saturada de si mesma,

novos brinquedos e novas distrações numa sucessão interminável de fins e propósitos
mutáveis. A liberdade a que me
refiro é aquela que possibilita a
busca e o conhecimento de si
mesmo. Algo parecido com
aquele retirar a trava dos olhos
e a mordaça da boca.
Desconectar-se das visões
estereotipadas. Libertar-se da
gregariedade medíocre.
Assumir os próprios desígnios.
Os próprios riscos. O próprio e
inconfundível corpo.
E a alma infungível, mas
sempre disposta a entregar-se
em prece, em júbilo e alegria.

Em Novacella

Precisa, perfeita e bem-acabada, a Suiça é um dos
poucos lugares do mundo que reúne tantas atrações
num território tão pequeno. (O país todo ocupa uma
área equivalemte a um sexto do Estado de São
Paulo). Além das fantásticas estâncias climáticas de
Zermatt, Klosters, Davos, St.Moritz, Sils Maria e
Bívio, ela possui belas cidades históricas como
Basel, Berna, Fribourg, Montreux, Lucerna e
Geneve. E vilas pitorescas como Raron --onde está
enterrado o nosso amado poeta Rilke-- Gruyères e
Sils Maria, onde Nietzsche se sentia em sua verdadeira pátria.
E isso sem falar de Zurique que é, sem dúvida, a
mais cosmopolita das cidades suiças, mas ainda tem
uma paz de província, apesar dos seus quase
1 milhão de habitantes.
Alías, é bom registrar que a Suiça inteira tem uma
população menor do que a da cidade de São Paulo.
Vivem lá, hoje, pouco mais de 7 milhões de pessoas.
Talvez por isso elas possam se dedicar quase que
exclusivamente aos problemas existenciais--já que
os materiais estão quase todos solucionados. Outro
aspecto que merece destaque é a solidez de certos
valores como a confiabilidade, a neutralidade e a discrição. Se você esquecer um Rolex,por exemplo, na
plataforma de uma estação, pode voltar lá que é
quase certo que ninguém deve ter dado sumiço nele.
Curioso é que a Suiça, muito conhecida por sua
proverbial neutralidade nas guerras que devastaram
a Europa e seus poderosos vizinhos como Alemanha,
França, Itália e Áustria, é um dos países mais bem
armados em todo o mundo. Nós não temos um
Exército: somos um Exército, costumam dizer os
líderes militares. Na verdade, todo cidadão suiço é
um soldado bem treinado. Eles são obrigados a
cumprir dezessete semanas de preparação aos 18
anos. E existem reciclagens anuais obrigatórias de
três semanas- até os 36 anos- e de duas semanas
por ano até a aposentadoria.
E qual o maior recurso natural desse país tão
pequeno que se orgulha tanto de ser a sede mundial
dos alpinistas, dos trilheiros, dos queijeiros, chocolateiros e relojoeiros? Os Alpes que ocupam mais da
metade do território suiço e atraem a maior parte
dos 20 milhões de turistas que visitam o país a cada
ano. Além disso, viajar pela Suiça é como dar a volta
na Europa. São quatro idiomas e vários hábitos
diferentes que convivem em harmonia desde 1291.
Ao todo são 26 cantões --equivalentes aos nossos
Estados--onde todo mundo fala pelo menos três
idiomas: o alemão e o francês, oficiais, e o inglês,
obrigatório. Isso sem contar com o italiano e o
romanche que são línguas nacionais suiças.
E embora sejam orgulhosos, soberbos, culturalmente e politicamente independentes, desdenhosos
do mau gosto e do desleixo, dolorosamente asseados, rigorosamente pontuais --o suiço tem um ponto
fraco pela beleza e timidamente se regozijam com
diminutivos: um bierstube alemão torna-se um
stubli, kurchen(bolo) torna-se kuchli, wurst torna-se
wurstli, pastete(pastelaria) torna-se pasteli e uma
coupe(taça) de champanhe torna-se uma cupli. E não
esqueça que aqui a bebida alcoólica é medida com
precisão científica-- através de taças marcadas por
um centilitro ou dois. E os vinhos locais vêm em garrafas, que lembram o bequer, de laboratório.
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Splunga
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a explosão d
Curvas violentíssimas,
ão sei bem direito
inho do mar pequenos tunéis e
por que, mas nós
entre SP e
abismos. Naquela época,
chegamos até a
Santos),
tudo estava branco.
fronteira da Suiça
pequenos
via Itália. Mas não
tunéis com
passando por Milão ou Lugano,
semáforo e
caminho mais ou menos oficial,
passagem
com autovia, múltiplos recursos
para um só
e é claro, com pedágio. Ao invés
veículo e
desses confortos e facilidades,
outras aberresolvemos buscar atalhos e
rações
veredas regionais com a intenção rodoviárias.
nítida de um conhecimento mais Não fosse o
detalhado e mais apropriado aos fato de ter
razão desconhece. E a gente tem
nossos gostares.
cruzado com dois ou três
que acreditar em alguma coisa
E aí, foi aquele idílio heróico e
automóveis durante todo esse
que está sempre situada dentro
limítrofe com as "serpentinas"
trajeto e eu teria certeza de
da gente e está fora do alcance
íngremes e estreitas situadas
estar invadindo, mais uma vez e
lógico ou de qualquer outra
nas escarpas das montanhas
equivocadamente, uma ciclovia,
relação de domínio. Até a Ana
de Splunga.
uma pista para motocross ou a
(que devia estar inconfessadaNunca vimos nada igual. Sequer histórica via augusta romana
mente apavorada até alquela
parecido. As mais desmilinfeita para velocidades e veículos altura) também mostrava, vez ou
guidas ruelas de qualquer aldeia totalmente diferentes deste que
outra, sinais indeléveis de
medieval -- tipo Girona,
eu estava pilotando. Mas não
fascínio e medo, encantamento e
Carcassone, Lerma ou Toledo -- restava dúvida: "aquilo" não era
pânico. É a velha, caquética e
pareciam transformar-se,
mesmo caminho de cavalo, de
bela oscilação romântica que vai
repentinamente, em verdadeiras tropas guerreiras e aguerridas,
impulsionando cada um de nós
"free-ways", seguras, protegide burricos perdidos no tempo.
pelos inconfessáveis caminhos
das, sinalizadas. Em diferentes e Muito menos de bicicletas ou
extremos da paixão.
motos. "Aquilo"
assustadores
Em vários instantes, sem conmomentos não
era mesmo para
seguir conter sua emoção indehavia espaço para
automóvel. E era
cifrável, ela afirmava com os
mais de um carro. E
pra valer.
olhos, com o corpo e com a alma
É claro que não foi só inteira, a eternidade daquela
tudo isso sempre no
por essa razão que
sentido ascendente,
travessia-- feita entre os
beirando precipínós prosseguimos
extremos do tempo e os desconcios, com curvas e
nessa trilha incógnita. hecidos limites daquele espaço.
mais curvas em
Como já se disse por
Mas essa mesma emoção não
aí, o coração tem
cotovelo (semelEstreitamento
era privilégio dela, nem meu. O
hante ao velho cam- visual. Sufocante.
razões que a própria
Chris (mesmo ignorando

N
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do instante
Os sinuosos e
assustadores caminhos
de Splunga. Aqui em
pleno verão

racionalmente a existência
desse touro bifronte) vivia e sentia tudo-- exatamente como nós.
E basta falar pra ele a palavra
mágica, Splunga, que qualquer
pessoa poderá certificar-se
como isso é verdadeiro. É que as
palavras - vivas e vivenciadas-abrem portas, revelam tesouros
e distinguem, enfim, um ser
humano ou uma criança de uma
ameba.
Esta é, pra mim, a chave de todo
e qualquer possível crescimento
legítimo, natural e humano.
Afinal de contas, sem o compromisso e o comprometimento com
a verdade, com a beleza e a autenticidade, o homem não passa
de um arremedo ou de um
remendo do homem. É preciso
enfrentar os fantasmas para
saber que os fantasmas talvez
não existam. Mas a postura
humana não deve fechar as portas ao mágico, nem abandonar
as perplexidades infantis que

retornam como
sementes
sagradas para
fertilizar nossa
vida e nosso destino.
Não gosto e
nunca gostei das
coisinhas que
constituem os
valores supremos da pequena
burguesia e da
classe média. Eu troco a segurança e o conforto pela surpresa
e pelo risco do imprevisível. Eu
troco --e trocarei sempre-- a
alegria das pizzas aos domingos,
pelo espanto encantado, por
nossa ignorância e nossa inocência compartilhada nas trilhas
inclinadas de Splunga. É lá -- é
sempre lá --onde inexistem multidões e onde os povoados
podem ter até 260 habitantes
( caso de Bívios, situado nas
proximidades de Sils Maria) que
os valores antiburgueses
encontram eco, ressonância.
Acho que sou, sempre fui, um
aristocrata no espírito. Ou um
troglodita. E a Ana também é
assim. Verdadeiramente assim,
graças a Deus. E o Chris é o que
é, na intimidade, recatada e
apaziguante, por ser e ter a
chave desse mistério. Por ter
escolhido a gente como seus
pais. Por ter criado tantas oportunidades, únicas e irrepetíveis,

de cooperação infantil, de aprofundamento filosófico, de solidariedade cristã --e percepção
profundamente estética.
No meu modo simples e integral
de perceber a vida, fico cada vez
mais convencido de que o Chris é
uma espécie de meu Pai. Algo
ligado a genealogia do espírito e
não a essas questiúnculas de
ramificações familiares. A minha
idéia de pai é uma idéia cristã de
companheirismo. É a idéia de
Jesus clamando e reclamando
na cruz: -Pai, por que me abandonaste? É também a idéia de
Jesus, o Cristinho menino, carregando durante a sua vida
inteira --e com leveza de bailarino -- essa cruz invisível e
solitária onde são crucificados
todos aqueles que, por um sentimento inexplicável, foram tocados por seu exemplo singular.
Por sua humildade e por sua
altivez. E a sua impenetrável
solidão.
Aqui já é possível
dimensionar as dificudades
que viriam a seguir.
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A travessia
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do entrave
M

as voltando ao
nossos olhos e em seu lugar
concreto, subindo surgia a neve, o gelo e aquela
a fronteira em
brancura infinita que faz com
direção a Splunga que percamos todos os posfomos percebensíveis referenciais. Já não sabido, progressivamente, a preamos direito o que era montansença da neve cada vez mais
ha, o que era caminho de carro.
intensa ao nosso redor e até
Para complicar ainda mais, uma
mesmo sobre o asfalto. E embo- névoa úmida e branca e uma
ra tudo isso fosse aumentando,
chuva intermitente e também
rápida e insidiosamente, nosso
branca intensificava-se ao
estranhamento não conseguia
nosso redor.
imobilizar o Renault. Nós
Ainda assim, despojados de refqueríamos mesmo é prosseguir, erenciais e no meio de toda
aventurar com cuidado, continaquela brancura omogênea,
uar ousando e abusando. Aí
conseguimos prosseguir por
passamos por um vilarejo mon- uns dois quilômetros. Aí fomos
tanhês. É claro que uma aldeia
tocados pela dúvida e pelo medo
daquela situada numa região
forte: quantos kms faltariam até
tão inóspita desperta curiosiaquela fronteira inacessível ?
dades triviais e espantos proUns 5, 10 ou 20?
fundos. Afinal, como é que viviParamos o Renault no meio
am os moradores daquela
daquela montanha branca, no
comunidade perdida em monmeio daquelas nuvens brancas,
tanhas tão íngremes e
daqueles ventos também bransolitárias?
cos e daquela estrada absolutaNem bem
acudidos e
Thiago: nos caminhos brancos, na direção
sacudidos por de Bivio, saindo de St Moritz.
esses pensamentos e nós
já tínhamos
que responder
a situações
cada vez mais
difíceis e complicadas. O
asfalto ia
desaparecendo debaixo de

mente branca. Só faltava
mesmo aparecer São Pedro com
suas barbas também brancas,
dando-nos a chave branca de
uma nova vida também branca.
O Chris ficou um pouco atemorizado. Mas só um pouquinho. Até receber a explicação de
que não havia perigo nenhum, o
carro estava bem e que a gente
resolveu parar ali para aguardar
algum outro carro e obter informações relativas à distância que
nos separava da fronteira.
E haja espera. Ninguém passava. Fizemos uma manobra de
retorno para buscar aquela
aldeia próxima, mas nisso
deparamos com um carro
subindo. Dei sinal de farol, parei
e perguntei se aquilo era daquele jeito mesmo. O rapaz que
estava dirigindo e sua acompanhante sequer entenderam a
nossa dúvida e a nossa dificuldade--e o meu macarrônico e
bexiguento italiano.
Disseram que era assim
mesmo com aquela familiaridade tranquilizadora de filho
reencontrando o caminho ou
ninho da casa dos pais. Pelo
jeito, a fronteira estava bem
próxima e não haveria maiores
complicações. Expliquei que nós
iríamos seguí-los-- e foi o que
fizemos. Acontece que exatamente no lugar onde havíamos
parado (por dúvidas e desconhecimento) eles também
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e do através
pararam. Só que eles não
estavam conseguindo subir
mais por outros motivos: falta
de equipamento, falta de competência e falta das experiências absurdas a que todos nós,
brasileiros e terceiro-mundistas
estamos habituados a viver e a
enfrentar --e não só em
estradas. Resolveram colocar
correntes nos pneus. Paramos
atrás e ficamos assistindo aquela cena de comédia italiana,
verdadeira ópera bufa.
Pra começar, a mulher abriu o
porta-malas, pegou as correntes -- pelo jeito nunca utilizadas --e, em seguida, agarrou
os pneus. Tentou, tentou e não
conseguiu nada. Aí o latin lover,
impecável professor (pelo jeito
visual de estar ali como se
estivesse numa sala de aula)
deu seus palpites sábios. Claro
que deveriam ser interpretações perfeitas, em linguagem
correta e absolutamente
desconectada daquela realidade. Em suma, uma postura no
mínimo alienada. Mas como
sabemos, a gravata e a boa

aparência só asseguram aplausos e
aprovação no meio
dessa gelatina pasma
e desse purê de
batatas morais que é
o homem pequeno
burgues e a mulher
pequeno burguesa.
Diante da imensidão
inaudita da natureza, de seus
fenômenos surpreendentes e
absolutamente incapturáveis,
resta ao homem buscar na sua
ancestralidade animal e
humana, divina e satânica, o
apoio lendário e concreto, anônimo e heróico de seus velhos e
antigos companheiros.
Não é possível fazer coisa
diferente diante do amor---esse
mistério religioso que nos liga
ao pórtico do instante e do adiante. Mas o caso aqui referido
não tinha essas implicações,
nem deveriam impulsionar
essas reflexões.
Era apenas uma questão de
seguir ou voltar. De assimilar
aquele real, de se envolver com
ele e sentir todos os seus
chamados e todos os seus silêncios. Mas eu sou assim mesmo:
voltado para os abismos, repleto
de veredas e absolutamente
pleno de ausências e presenças.
Graças a isso, tive e ainda tenho
mistérios a compartilhar, vidas
a viver, sonhos a sonhar, lutas a
lutar. Não engoli e ainda não

engulo essa coisa superficial do
não envolvimento. Afinal, as
coisas acontecem é com a gente
ou é com o vizinho da gente?
Eu acredito, como qualquer
mortal médio e não totalmente
imbecilizado, que a vida é,
essencialmente, feita dessas
pequeninas coisas que nos
socorrem e nos irritam. Que
mostram seus dentes e suas
gengivas. E nossos limites. E a
possibilidade de superá-los -mas só com humildade. E umidade. Com visceralidade-- íntegra e integral. Não é possível
ser homem e ter um comportamento que diminui o homem.
Até porque nós já somos tão
ridículos e tão pequenos que é,
absolutamente desnecessário,
reiterar essa condição de forma
arrogante.Ou prepotente. Ou
alienada e alienante.
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Bívio

PROJETO_VIAGEM.qxd

o verso do u
Eu, é claro, tenho as minhas
interpretações e os meus valores. E os afirmo e mostro a
quem quiser ouvir e ver sem
nenhuma intenção de aplauso
ou reprovação.
E só prá repetir um mote do
Novo Testamento, que é, na sua
especificidade o estabelecimento de uma ruptura com aquele
livrão chamado Bíblia, devo reiterar essa frase : quem tiver
ouvidos para ouvir, ouça. E aqui
quero lembrar também o dizer
de um dos apóstolos (não lembro se Marcos, Thiago ou Lucas)
que, ao relembrar atitudes e
falas do Mestre diz, textualmente -- "Eu não vim trazer a
paz, mas a espada".
Eu não tenho mais nenhuma
dúvida disso. Sou contra a paz
burguesa. A paz amordaçada. A
paz engaiolada e vendida nas
feiras. A paz comprada não é
paz. A paz não é um produto,
não é uma mercadoria e, por
isso, ela nunca será trocada
senão por ela mesma. E nunca
vai estar sentada na sala de
espera de um dentista. Ou de
um médico. A paz não é feita de
propósitos ou de propostas. A
paz não é ficar de joelhos diante
da casa cristã, ou comunal.
Todas as casas cristãs deveriam
estar abertas para albergar,
para abrigar, para proteger e
distribuir o amor cristão, a
revolta cristã, a piedade cristã e

Eis aí a imbatível Bívio. Parece maquete de tão perfeita.
a revolução cristã-- que é feita
de trocas legítimas no mais
fundo de cada homem, de cada
mulher, de cada menino, de
cada menina. Não é só frequentando igrejas, templos, territórios sagrados dos índios e
dos negros, que nós vamos celebrar e admitir nossa pequenez
e nossa responsabilidade. A
verdadeira ecologia deveria
estar muito mais preocupada
em salvar crianças do que em
salvar baleias.
Eu quero crer que uma árvore,
abatida e derrubada, é apenas
uma árvore abatida e derrubada. Mas se ela não serve para
proteger o menino desnutrido

debaixo dela --pra que a
árvore? pra que o homem que
cuida da árvore?
A consciência de um cristão é
uma consciência estrelada e
cósmica. E não pode estar atrelada e reduzida ao pó do nosso
próprio umbigo. A paz é um
estado de espírito. A paz pode
estar no Pico de Itabira, na
Sena Madureira, na André
Casado, na Fernando Nobre, na
Vila Iambé ou na Cristiano
Viana. Mas pode estar também
na Lopes Chaves, no Castelo de
Duino, na Lagoa Mundaú ou até
na Ode Marítima do Fernando
Pessoa.
Saint Moritz é uma cidade com-
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universo
Chegando a Bívio
pletamente atípica.E tanto é
assim que a idéia que se faz
dela corresponde efetivamente
a ela. Coisa rara--e rasa. É uma
espécie de cartão postal: não
surpreende, não fascina, não
envolve. Se ela possui algum
espírito ele é completamente
destituído de mistério. É um
espírito turístico. E esse aspecto
dominante sufoca qualquer
outra possibilidade. Saint
Moritz, embora situada numa
região linda, a Alta Engandina,
deixa muito a desejar.
Mas muito próxima dela--e após
muito fuçar e mexer--descobrimos aquelas coisas que nos
agradam e apaixonam: as montanhas, geladas e solitárias,e
encravada nelas, a encantadora
aldeia de Bívio. Com uma população de 260 habitantes, ela
poderia ser, aos moldes nossos,
uma espécie de Canguera--mas
ela é o oposto disso. A estrutura
básica é até semelhante: uma
pequena rua principal com duas
ou três travessas. Só que ao
invés daquelas edificações
precárias e pobres, Bívio reúne
casas alpinas, alguns hotéis e
algumas pensões. Mas as diferenças são chocantes.
Bívio é de uma beleza repousante e de uma paz instigante.
Situada num vale, ela se retrai e
se esconde de tudo, exceto da
interferência mágica do
entorno: um pequeno recorte do

céu, profundo e
próximo. E, sustentanto esse céu, as
montanhas brancas, as montanhas
mágicas que
denunciam sempre
acontecimentos
singulares da vida
humana. Pois foi
bem ali, ancorados
nessa travessia de
cenas e acenos atávicos, que
recebemos também so sinais da
montanha. Sabíamos que o
Monte Sinai pertence a outra
geografia distante. Mas como
símbolo de outorga--ou como
tábua de novos valores-- ele
ultrapassa essas fronteiras
comezinhas e se inscreve no
lugar mais íntimo e abissal do
coração humano que é seu
próprio e secreto pulsar. E não
foi diferente disso o que estava
nos acontecendo ali.
Excitados e maravilhados por
tudo aquilo que constituia e configurava aquela circunstância
inteiramente nova em nossas
vidas, arranjamos hospedagem
em um ótimo hotel (mais ou
menos caro para as nossas
intenções de gasto mínimo) e
fomos caminhar debaixo das
estrelas próximas e junto
daquelas montanhas brancas e
silenciosas. Uma sensação de
graça e gratidão infinita invadia
nossas vidas. E a gente se

deixava invadir, tocar e
emocionar, apaziguados. E nada sabíamos
ainda do que iria acontecer na manhã
seguinte. Ou mesmo
naquela noite de
dezembro repleta de
sinais. Voltamos ao
hotel, subimos até o
nosso confortável
quarto, abrimos um
livro que tinha um mapa da
região e assim, sem mais nem
menos, lembrei-me de
Nietzsche e de Sils Maria. Pouco
depois desci para abrir um
vinho. Em algumas mesas, pessoas conversavam. Fiz meu
pedido e perguntei alguma coisa
sobre Nietzsche e Sils Maria já
com o mapa na mão. Pois é:
meus interlocutores mostraram
que Sils Maria era por ali
mesmo, bem pertinho.
Resultado: na manhã seguinte
desabamos lá com nossos sinais
e nossas sinas. Passamos por
uma planície
ampla, avistamos
um grande lago e
já fomos direto
buscar informações em um
posto dos correios.
Mas junto dessas
atitudes concretas,
nosso imaginário
ritualizava aquele
instante solene.

A aproximação de
Saint Moritz parece
surpreender
grande parte dos
turistas que, tendo
ouvido o brilhante
e musical nome ser
pronunciado,
espera uma capital
do mundo antigo muito cosmopolita ou uma estância
cuja localização espetacular acaba envergonhando
todas as outras. Mas St. Moritz não é nada disso. O
que faz a reputação dessa cidade são as pessoas que
vão até lá, geração após geração,desde 1864, quando
o hoteleiro Johannes Badrutt desafiou um grupo de
ingleses frequentadores de resorts--em verões regulares--a enfrentar o inverno alpino como seus hóspedes. Não é preciso dizer que eles amaram, deliciados pela novidade da beleza da montanha coberta de
neve, até então considerada algo a ser evitado. E
contaram a seus amigos. Desde então, na virada do
século, St. Moritz, Suiça e neve entraram na moda.
Não que St. Moritz tenha sido estranha ao turismo
antes disso. Desde 1500 a.C, quando celtas druidas
passaram pela primeira vez, as pessoas fizeram
romarias para obter as águas curadoras de suas
nascentes minerais. Os romanos também tiveram
um acampamento aqui e, mais tarde, uma igreja
dedicada a Mauritius foi fundada neste local.
A primeira referência histórica à cidade data de
1139, e em 1537 Paracelsus, o grande físico da
Renascença, descreveu as propriedades curadoras
das nascentes de St. Moritz. Conta-se também que,
no final do século 17, o duque de Parma trouxe uma
comitiva de 25 seguidores para testar as águas. E, no
século 18, um visitante da Alemanha descreveu a
experiência: “Ela franze os lábios e a língua como o
vinagre mais azedo, sobe até a cabeça e é como
champanhe no nariz”.As principais montanhas da
região são o Piz
Languard
(3.262metros) e
o Piz Gu glia
(2.284metros).
,

Diante da
Nietzsche Haus
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Nietzsche
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a enxurrada
Quando estivemos aqui, em Sils Maria,tudo isso que se vê estava lindamente branco.Não havia n

E

stávamos enfim--e
para surpresa de nós
mesmos-- nos
espaços amados por
nosso homem amado.
Sils é algo de primeira qualidade
e nossa península é sem igual na
Suiça e em toda a Europa. Há
toda uma série de novos caminhos, e o lugar onde pensei o
Zaratustra é onde gostaria um
dia de ser enterrado.
Então era aqui que essa criatura
adoravelmente exorbitante e
situada tão fora da órbita
comum aos homens, havia sentido os apelos nascentes e
solitários do seu Zaratustra? É
isso mesmo e o caso Nietzsche

não passa de um mal-entendido.
Pois no fundo só existiu um
único Nietzsche e ele moirreu
louco num hospício.
Mas antes disso ele esteve aqui,
fundando (ou afundando?) em
palavras nem um pouco ôcas, as
setas que apontam na direção do
além do homem. Nenhuma
covardia, nenhuma domesticação, nenhuma fraqueza, nenhuma deformação poderia ser
diagnosticada aqui. Aqui é o
lugar do além do homem. Aqui
Zaratustra alimentou as aves do
porvir com a afirmação da vida
plena. Aqui não cabem os discursos medíocres, nem a moral
da negação da vida. As divin-

dades do mundo estão aqui e
elas devem ser compreendidas à
maneira dos gregos. Quer dizer:
elas existem simplesmente e
estão muito além do bem e do
mal. Elas não são dotadas de
perfeição, nem de outros atributos inexequíveis que insistimos
em projetar. Elas são contraditórias, vítimas de paixões e
outras fúrias. Mas ainda assim
são divindades, povoam espaços
interiores e exteriores, são objetos de rituais e celebrações e
respondem a nós, seres
humanos.
São estes vínculos com o sagrado --e não com o consagrado-que nós descobrimos no mais
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da do júbilo
ia nenhum sinal de outra cor. Pura maravilha.

fundo e no mais raso de nós
mesmos. E Nietzsche sempre
teve muito a ver com isso.
Afinal, foi através dele e de suas
grandes palavras misteriosas
que nós pudemos celebrar a
vida em suas mais diferentes
manifestações. Nietzsche é a
afirmação mais contundente da
vida.Talvez a mais poética e mais
profética de todas aquelas que já
aconteceram na história.
É por isso que estamos assim,
co-movidos e espraiados para o
além de nós mesmos. Estamos
em Sils Maria, e só isto já significa a realização máxima de
um sonho. Estamos pisando na
mesma terra, olhando talvez

para a mesma árvore, contemplando as mesmas montanhas,
enfim, vendo a mesma paisagem
e respirando o mesmo ar que
aquela figura amada e trágica.
Mais ainda: estivemos diante da
casa onde Nietzsche
alugava um quarto, extremamente simples (em razão de sua
franciscana pobreza) e onde
vivia em imensa solidão (já não
suporto mais as pessoas, exceto
aquelas absolutamente estranhas ou aquelas que me são
próximas desde a infância).
E ao lado dessa casa havia --e
ainda há--um bosque onde ele
caminhava, solitário, altivo,
trágico, magnífico. Estivemos lá

também e subimos uma pequena trilha, acidentada e íngreme,
por onde ele andava com seu
furor de meio-dia. Também
fomos até as proximidades do
grande lago de Silvaplana onde
ele concebeu a idéia do eterno
retorno e inventou Zaratustra,
esse livro que, segundo ele
mesmo, é a obra mais profunda
que existe em alemão e também
a mais perfeita. Enfim, para concluir, é preciso buscar em Rilke-outro gigante--as palavras que
expressam essa avalanche de
emoções não sinalizadas: estar
aqui é esplendor. Ou como já
disse Guimarães Rosa, contar é
muito, muito dificultoso.
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