aprendizados peripatéticos
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ntes de mais nada é preciso dizer que estas anotações são o registro
vivo e pulsante das experiências de três crianças diante da vida. E
diante do mundo. Pode parecer estranho, mas diante do
desconhecido todas as informações são letra-morta. Não há saberes diante
de Deus. Ou adiante dos Demônios. Para viver é fundamental transformar
letra-morta em palavra viva, o invisível em visível, o ignóbil em nobre, o
desconhecido em conhecido. Viver é também uma alquimia. Por isso
temos que corporificar nossos fantasmas pra perceber que não existem
fantasmas...E tudo isso deve ser feito longe de fórmulas, receitas, regras e
outros suportes secundários.
Alías, é exatamente isso que caracteriza a espontaneidade, a graça e a
riqueza dos comportamentos infantis. Estabelecendo ou restabelecendo
novos nexos e novas relações, a criança está aberta para a vida, para o
mundo--e para os ouitros. Pode repetir mil vezes o mesmo movimento e a
mesma palavra ou gesto encantatório, obtendo nisso prazer e gratificação.
Acho que é isso mesmo: não existe nada comparável a grandiosidade de
qualquer vivência humana.
E como essa nossa viagem foi uma vivência marcante, vale a pena participar dela. Durante 39 dias e 39 noites nós três fomos inseparáveis. Foram
mais de 9 mil quilometros percorridos e mais de 40 cidades visitadas.
Fomos a museus, ruas, praças, becos, bancos, igrejas, torres, castelos,
muralhas, mercados, monumentos, parques, pensões, hotéis, restaurantes,
bares, livrarias, lojas, cafés, etc. E tudo isso só serviu para consolidar em
nós a nossa incansável e apaixonante proximidade.
Vimos tudo com perplexidade e encantamento. Vivemos dias inesquecíveis
que ficarão para sempre gravados em nossos caminhares. Estivemos de
mãos dadas e unidos durante todos esses aprendizados. E agora, que já
somos cúmplices de uma vivência inviolável, convidamos você a passear
com a gente por estas anotações de viagem. Queremos dividir essas dimensões novas da realidade. E de nossas emoções jamais perdidas no palco de
ontem. Ou no berço de anteontem.
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Ana, Chris, Rubão
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Nas fotos,
os autores
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No mapa,
os caminhos
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Na viagem,
os desígnios,
as dádivas,
o descobrir
de Deus
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No avião, os preâmb

No Hotel, chegando

N

a TV do avião --são vários
monitores - tem um mapa
em relevo com a América
Latina, Atlântíco, África e
Europa mostrando nossa posição
em relação à Terra, nossa altitude, velocidade,temperatura
exterior e distância de Paris. O
incrível é que, em 9 minutos de
vôo, nós já estávamos a 6.900
metros de altura. Nesse instante,
surge um nome na tela. Surge e
fica. Desaparece e volta: Campos
do Jordão. Ficamos perplexos.
Mas isso ainda não é nada.
Passam-se mais alguns pouquíssi-

mos minutos e estamos posicionados sobre Poços de Caldas.
Altura de 9 mil e poucos metros e
a 9 mil e poucos quilometros de
Paris. Em seguida nos aproximamos de Belo Horizonte.
Altitude de 10.300 metros, temperatura exterior de 40º negativos. Depoís é a vez da
inesquecível Ouro Preto que está
lá embaixo a 10.100 metros, 31
minutos de vôo, 8.956 km de
Paris. Todas essas coincidências tão significativas - acabam derretendo minhas emoções, meus
medos e tranquilizando meu

bulos, as preces...

Na Ponte, sobre o Sena

corpo e meu espírito. Estamos todos
juntos no céu - aqueles que já se
foram e ainda estão nele - e todos
os nossos amados que ficaram na
Terra torcendo por nossa transitória
passagem por ele. Estamos a
caminho de uma vívência extremamente comovente. E já comovidos
percebemos os ecos da anunciação
na singularidade deste confrontar-se
com a memória. Desdobram-se
assim, no ímponderável, os itinerários e os rumos de mais um
encontro com a vida, com a beleza,
com o amor.
E certamente, com Deus!

24/11/92. Quando as rodas do avião
tocaram o solo da pista do Charles
De Gaulle tivemos a nítida
impressão de que estávamos
chegando ao nosso destino. Ainda
assim é duro de acreditar. Até
porque os aeroportos -como os
grandes hotéis - são sempre a
mesmice da mesmice, com tudo
muito bem estruturado e sinalizado
(o que dispensa qualquer tipo de
contato-como foi o nosso caso).
Não precisamos falar com ninguém,
nem perguntar nada. Bastou seguir
as setas e o bom rebanho. Até os
passaportes foram examinados com
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Em Paris, a emoção c

Diante do Opera

rapidez, eficiência - e nenhuma
troca de palavra. Chegamos por
volta das 12h15 (9h15 no Brasil)
e, já às 12h30 estávamos saindo
de malas à tiracolo ao encontro da
Vivi, sempre companheira, gentil e
afetuosa. E pontual -como convém
a um europeu. Do aeroporto
gigantesco, mas internamente
pequeno e aconchegante, - diria
humano - fomos direto para o
Supermercado, o Hotel e daí para
a casa da Vivi, onde almoçamos e
seguimos com ela para Paris, que
é mesmo aquela coisa linda, de
tirar o fôlego. Nosso primeiro

tour incluiu o Sena, o magnífico
prédio da Prefeitura, o Louvre,
a rue du Rivoli, a Torre Eiffel.
E para reforçar a presença divina,
entramos em uma igreja, muito
bela e despojada, e choramos
copiosamente ao ver e ouvir os
cantares de padres e freiras da
ordem 3ª.
26/11/92 - A partir do dia 13 meu
coração começou a sair de órbita,
de compasso e de ritmo. O tempo
todo, toda vez que eu lembrava
que estava prestes a realizar meu
sonho, era um susto. Dois dias
antes da partida fiquei anestesia-

cordial, cardíaca...

Na Torre Eiffel

da. Não sabia bem o que estava
acontecendo. Uma sensação só
vivida quando do meu casamento.
Muitas providências, muitos expedientes. Não podia esquecer nada.
Anestesiada despedi de todos. E
foi estranho. Reunião na casa da
Maria Elisa, na mamãe com
Paulinho e tudo, na tia Concha. Na
noite anterior, Áurea, Mário, meninas, Jardim e Nair em casa. Ah,
almoço com as meninas do DEMA
e Rubão com os amigos do trabalho. Contei a todos uma história do
Mário que dizia que quando foi a
Europa pela primeira vez, ao

tomar o avião não acreditava; ao
chegar e ver a torre Eiffel, não
acreditava; e, ao voltar, não acreditava que tinha ido. Foi assim: eu
não acreditava. O fato é que, ao
ver o aeroporto de Guarulhos,
chorei incontrolavelmente. A
espera do avião foi amenizada
com a presença do André, Maria
Elisa, Jardim e Nair.
Estar aqui, caminhando, sentindo
o vento frio continua a ser inacreditável. Paris é mais espalhada
do que a imagem que eu havia
construído nesses anos todos. Mas
é mais majestosa, mais nobre,
mais chic. É chic, trés chic. Na
medida. Não é exagerada, pois
seria cafona. As grandes lojas Channel, Dior, etc - são
menores do que eu pensava. Os
restaurantes são pequenos,
aconchegantes. Nada de mundaréu
de gente. Nas ruas sim - e nos
museus. São os turistas, de passagem. Mas a cidade, nos espaços
internos e de descanso, não propícia a multidão. O inverno é chic.
Os casacos, as roupas--elegantes.
A cidade é lindíssima. Como diz
o Tuca: harmoniosa. Paris é
uma mulher belíssima, chique
e elegante.
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As primeiras desped

Rua de Rivoli, Paris

30/11/92 - Está sendo muito difícil
fazer o diário. O tempo é curto e
nossa idade não ajuda. Mas vamos
lá, recapitulando. Dia 25, em
Paris, saímos com a Vivi. Nos
separamos e fomos caminhar.
Tulheries, Louvre, Rue du
Rivoli, Gran Palais, etc. Dia 26:
visitamos o Louvre, almoçamos
no King Opera --onde o André
nos encontrou. Depois fomos de
ônibus até a Champ Ellysée e
Tour Eiffel-- sem pagar, é claro.
Voltamos de ônibus - também sem
pagar - encontramos a Vivi na loja
e fomos pra sua casa, exaustos,
saborear uma excelente raclete.
Em seguida fomos até o Hotel, a

Em Ponte sobre o Sena

pé, dormimos e no dia 27 acertamos as contas e on y vá a Paris
avec Vivi, notre bonne mére.
Trocamos dinheiro com ela,
pegamos o metro, buscamos nossa
voiture e começamos a viver a
nossa verdadeira vida no nosso
verdadeiro ritmo. As explicações
sobre o carro - e todas aquelas
transações burocráticas de papéis
- foram simples e rápidas, eficientes. E híbridas já que misturamos francês, espanhol e português num forte coquetel lingüístico. Voltar até a loja da Vivi também não foi difícil. Custoso foi
usar aquilo que não sei, a língua
francesa, para me fazer entender e

didas européias

Vista de Etampes

ganhar a confiança de um garagista,
para conseguir atingir meu objetivo
que era retirar nossas malas do
carro da Vivi. Mas até isso consegui
-e sem enfrentar tantos obstáculos e
dificuldades. Depois é que a coisa
complicou. Tive que fazer uma força
de Sansão para carregar todos os
nossos pertences até onde estavam
o Chris e a Ana: no nosso Citroen
vermelho, zero km, estacionado em
lugar proibido e inadequado.
Brasileirices à parte, começamos, a
partir daí, a vislumbrar e vivenciar pessoalmente - todas as circunstâncias e coisas que surgiam diante de
nós. Saímos de Paris sem cometer
nenhum erro - mas achando, a cada
cruzamento e a cada placa, que
estávamos errados. Felizmente, os
erros estavam somente em nossas
cabeças, pois nós acertamos todos
os caminhos da despedida. E em

pouco tempo nos distanciávamos
daquela cidade maravilhosa e perfeita, rumos ao Vale do Loire.
E como era de se esperar - e nós
intuíamos que isso iria acontecer ao passar pelo primeiro vilarejo,
Etampés, tivemos de retornar de ré
pela estrada. Não podíamos perder
tanta beleza. Um conjunto
arquitetônico impressionante. Mas
isso era apenas o início de um
longo idílio apaixonado. E foi em
Etampés, junto de seus telhados de
ardósia fortemente acinzentados,
que fizemos nossas primeiras compras européias: 2 garrafas de vinho
nacional, 1 queijo cammembert
President, 1 queijo goulda, 6 croissants, 2 coca-colas de um litro e
meio, 1 caixa de lenço de papel,
2 pacotes de bolachas fantásticas,
1 patê de foi-grás maravilhoso
e 1 pacote de manteiga
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Beaugency, as prime
Igreja românica

Beira do Loire, Beaugency

Praça em Beaugency

( lê burré) por 109 francos.
Um pouco menos do que vinte
dólares. E tudo isso em um
lugar estranhamente familiar:
o Carrefour.
Nesse mesmo dia passamos em
Beaugency, primeira cidadezinha
do Vale do Loire, que guardava
para nós as primeiras revelações
de um amor antigo. Aquilo foi um
verdadeiro encontro - ou reencontro? - com as maravilhosas proporções humanas. Beaugency nos
mostrou pela primeira vez, ao vivo
e experimentalmente, as relações
próximas e harmoniosas do ser
humano com o ser humano e do

ser humano com Deus. Vimos e
vivenciamos uma igreja despojada
e expressiva do século XII, a
Abbaye Notre-Dame qu'eut
lieu, en 1152, le concile où fut
déclaré nul le mariage entre le
roi de France Louis VII et Alienor
d'Aquitaine, qui deviendra la
femme du roi d'Angleterre
Henri II Plantagenet.
Um alumbramento do medieval,
como diria Manuel Bandeira. As
ruelas estreitas e labirínticas. O
chão memorável. E as paredes,
todas, pedrentas. Mas não dessas
pedras da infância - que ainda
assim já falam tanto em seu quase

eiras lições da pedra

Ponte sobre o Loire, em Beaugency

meio século de existência. Aquelas
pedras falavam da infância da cultura do meu país. Aquelas pedras
denunciavam a juventude da cultura do meu país. Aquelas pedras
mostravam, enfim e de algum
modo, que é possível manter a
chama acesa, é possível acreditar
na veemência passional, é possível
preservar a linha altiva do amor. E
elas estavam ali, diante de nós,
quase soletrando as lições da
pedra do João Cabral.
Lá também, em Beaugency, não
se aprende a pedra. Lá a pedra,
uma pedra de celebração
entranha a alma.

E só saímos de Beaugency
quando a noite já se preparava e
quando aquela luz - estranha e
estrangeira - luz de milagre
(diria eu) se derramava em sua
ponte magnífica, gravando em nós,
talvez para sempre, a imagem de
três crianças diante da Trindade. E
já com a noite começada - mas
tão cedo ainda - prosseguimos
nossa viagem pelos dadivosos
caminhos do Loire, agradecidos
por estarmos vivos e juntos presenciando aquela plenitude insubmergível: a da vida, do amor, de
Deus. Em Muide sur Loire
arranjamos um pequeno hotel de
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O primeiro chateau v

Defronte ao Chateau du Chambord

quarto amplo - sem toillete - mas
com pia e bidê. E uma cortininha,
absolutamente devassável, pela
módica quantia de 110 francos.
Deitamos muito cedo, tipo oito
horas da noite, após um bom
lanche com os petiscos
comprados em Etampés.
Manhã seguinte, feito o petit déjeuner - até que enfim café com
leite, pão e manteiga - seguimos
para o Chateau du Chambord.
Um fato a registrar: acordei
por volta das 7 horas e ainda
estava escuro, com o céu sequer
prenunciando a manhã. Parecia
o céu brasileiro no inverno

às 5,30 da manhã.
De Muide sur Loire a Chambord
seguimos por caminhos regionais,
passando por pequenas aldeias,
vendo a forma de viver, de morar,
de cuidar das coisas. Por esses
caminhos ganhávamos a intimidade das salas e dos quintais.
Tudo muito cuidado e muito antigo. Não há desleixo com nada:
nem com o trator, nem com as
ferramentas de trabalho, nem com
a lenha. A vida é limpa, necessária,
exigente. Parece existir uma noção
de equilíbrio e harmonia em tudo.
E foi com essa noção que a
natureza humana nos preparou

vale para sempre

A escada projetada por Da Vinci

para o encontro com o Chateau
du Chambord. Ao nos aproximarmos dele, os caminhos - sempre bem cuidados e bem sinalizados - estavam cercados por
bosques imensos, outonais. Folhas
secas, caídas e avermelhadas, tingiam o chão com cores esmaecidas. Placas indicavam a presença
de viados em retas imensas, absolutamente cinematográficas.
Muitos filmes devem ter sido rodados por aqui. Filmes de época,
pois existem caminhos de terra
perfeitos para carruagens, coches,
cavalgadas. Dá para se perceber a
presença constante da mão

Algumas das 365 torres

humana interferindo na natureza e
ordenando-a na busca da beleza,
do equilíbrio e de Deus. E aí
chegamos ao castelo - verdadeiro
exemplo dessa busca. Mas ele
estava fechado. Como fechadas
estavam as lojas de souvenir e o
petit hotel situado em suas
proximidades. Resultado: fomos
solucionar o problema das pilhas
da máquina fotográfica em uma
aldeia das cercanias - distante 7
km do Chateau.
Ao regressar voltamos com o
espírito da família real que vai
tomar posse de suas propriedades.
Ainda assim pagamos 36 francos -
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Até Da Vinci não resi
Amboise

Castelo

Amboise

só o rei e a rainha - pois ao
príncipe foi vedada qualquer
despesa. Atravessamos o pátio
interno e adentramos ao vestíbulo
aquecido pelo fogo das lareiras. E
só então deparamos com as
ecaliers, projeto originalíssimo de
Francisco I. Esse rei conheceu a
Itália de Da Vinci e solicitou a
participação do mestre. A escada é
fantástica e tem algo de mistério e
magia. O castelo é impressionante:
mais de 400 aposentos e 365 torres. Está parcialmente mobiliado e
de suas torres e varandas pudemos
avistar até alguns limites da nossa
nova propriedade. Após a visita,

atravessamos o fosso e vimos, ao
longe, um de nossos servos cavalgando. O príncipe Christian colocou-se no jardim em estratégica
posição, tendo o castelo ao fundo,
para a realização de um portrait
real. Depois, como bons
brasileiros em viagem, fomos ao
monumento do consumo - e não
compramos nada, é claro.
Aí pegamos o nosso Citroen rouge,
de chapa rouge, e penetramos no
mundo encantado das aldeias do
sul da França. Não se atravessa
uma aldeia em mais de cinco minutos. São belezas de concentração
intensa. Uma muito próxima da

stiu ao Loire
outra. E tudo indica a existência
de um cotidiano nobre,
solene.Eestamos seguindo o Loire
quando, de repente, surgem
entradas no meio da terra, debaixo
das pedras. O que é isso? São as
caves. E estamos na região dos
vinhos -a caminho de Bordeaux.
Paramos o carro em uma dessas
caves e fomos lá conferir. Uma
personne âgée nos oferece o vin blanc ou rouge? - em cálices de
cristal. Ao nosso redor, tonéis antigos, equipamentos de plantio, colhedeiras, certificados, diplomas,

Rua de comércio

diversos instrumentos de trabalho
e muitas fotos de familiares,
antigos vinicultores premiados.
Cada cave era um pequeno museu
guardando a memória e as
vozes numa dialética de partida
e retorno.
Seguimos então para Blois
- cidade de dimensões bem

maiores e já muito
importante no
século IX. Que,
felizmente, preservou muito de suas
feições originais.
Lápide de Da Vinci
Demos algumas
voltas por suas ruas, andamos um
pouco a pé, tentamos telefonar
para o Brasil e visitamos uma
velha igreja e sua cripta. Ana foi ao
posto de turismo e conseguiu falar
com a Fátima. Fotografamos uns
lugares lindíssimos e o Chris fez
xixi bem debaixo de um velho e
monumental cedro do líbano. Daí
fomos para Amboise, passando
por um bom número de aldeias.
Em Amboise tentamos visitar o
castelo, mas desistimos. Pensamos
também em visitar a casa onde Da
Vinci chegou a viver e morrer, mas
também desistimos. Passeamos um
pouco a pé e resolvemos seguir
para Tours. Mas desta vez resolvemos sair dos caminhos regionais.
Pegamos a autoroute, pé fundo no
acelerador, e fomos desistindo de
Tours, Bordeaux, Bonne e outras cidades. Aos poucos nossas
bússolas psíquicas começaram a
apontar claramente para o nosso
novo destino: Espanha.
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E eu resistiria a voz d

San Sebastian, cidade muito rica

E embora a distância fosse bastante significativa, empunhamos
coragem e castanholas na direção
de San Sebastian - a primeira
ciudad espanhola a ser conhecida
por nós. Passamos pela fronteira
por volta das 22h40 - após um
percurso de mais de seiscentos
quilômetros - e entramos em uma
cidade rica, ampla e agitada.
"Aparcar el coche" era um problema, bem como descobrir hotel
ou pensão, a preços razoáveis e
naquele horário --que não parecia
ser dos mais adequados. O hotel
não foi difícil. Demos sorte e
achamos um, na praça principal,
por 26 dólares.Mas el coche fué

sacal. Mais ainda: no hicimos
cambio del dolar en la frontera e
era sábado. Tínhamos,
portanto,um problema. Gracias a
Dios solucionado en la manana
de domingo. Hizo cambio de lasmonedas en el Cassino de San
Sebastian y pudo quitar la
hospedage y volver --con plata en
los bolsillos - libre e hermoso por
las calles. Entonces, aparcamos el
coche y nos quedamos en una
cafeteria para el nuestro desayuno
hecho de cafe, leche y croissant.
Después nos volvemos en direción
a el Palácio (o será Castillo?), cerrado.Mas situado en un cerro
donde es possible contemplar el

do sangue?
cielo claro y diáfano y la mar de
imenso color azul. Hecho eso nos
fuimos de la ciudad. Na saída de
San Sebastian vimos as primeiras
montanhas, picos, tunéis. Não fazia
frio e nem havia neve. Pelo jeito,
não iríamos conhecer a neve nessa
travessia. As primeiras aldeias
espanholas mostravam uma
fisionomia completamente diferente daquelas vistas na França. As
casas velhas de pedra são antigas e
velhas. As da França são antigas
somente. São cuidadas, conserBeco em San Sebastian

San Sebastian

vadas. Os quintais espanhóis são
desarrumados como as estradas.
Aqui a Europa é quase brasileira.
Notamos inmeráveis igrejas que
aparecem em todos os lugarejos
que a vista alcança. São antigas e
idênticas. A primeira, a segunda e a
terceira nos fascinam. Mas depois
de ver dezenas...eram como carimbos, clichês. Lindas, porém.
Entramos numa região mais desértica e a cada cidadezinha - lugarejo
com 30 casas - presenciamos uma
nova forma de beleza. Casas e igrejas de pedra, descuidadas e quase
pobres. Constatamos que nada é
perfeito. Não se pode ter tudo.
Enquanto a França em seu interior
é estética e arquitetonicamente
perfeita, o povo é frio e arrogante.
Na Espanha é o oposto. O povo é
gentil, solícito, gracioso e simpático. As cidades um esculacho. Jogam
papel no chão, na estrada. Os quintais são bagunçados, etc.
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Meu amor espanhol e
Chegamos em Burgos e
Arco de Sta Maria, porta principal
a cidade se nos apresen- da entrada de Burgos
ta surpreendente.
Decepcionante. Não era
nada do que esperávamos. Não era a cidade
medieval. Só em alguns
lugares. Pouco se preservou. Aliás, já na entrada
da Espanha, antes de San
Sebastian, vimos prédios,
prédios modernos e sem
graça. Assim, também,
quando entramos em
Burgos. À noite, no
hotel, Rubens entrou em
renovação, a igreja da libertação
crise com o seu amor espanhol.
Chegamos em Burgos preparados dos Leonardo Boff.
Saímos gratos, com a alma lavada
pelo som do Canto General, do
de humildade e gratidão.
Neruda e do Teodorakis. No dia
Passamos pelas portas medievais.
seguinte - Deus que é espanhol Lembro agora do circuito pelas
nos levou pelas mãos até a
Catedral de Burgos. Que espanto! ruelas medievais de Blois, que
começava descendo uma
É mais linda, mais monumental,
escadaria ao lado da igreja.
mais artisticamente rica do que
Chovia um pouco como água
Notre Damme e Beaugency.
benta. As ruelas de pedra molSaímos da Catedral e entramos
hadas. Cada casa com sua cortina
na igreja de San Nicolás. O
de renda, como casa de boneca.
padre rezava a missa. No
Voltemos à Espanha. Nesta fase da
sermão ouvimos um verdadeiro
viagem, voltávamos o tempo todo
discurso revolucionário dos
- em pensamento - ao interior da
espanhóis guerreiros, sensíveis e
França. Em Burgos só pensávapolitizados. Era a igreja da

entrou em crise
outra época,
fisicamente
instalada no
horizonte e
que, ao
adentrá-la,
eu me transformaria
numa condessa ou
camponesa
da idade
média. Era
Lerma.
Como falar
de Lerma?
Esta era a cidade medieval que
atravessou o tempo intacta.
Pequena. Uma jóia. A muralha, as
ruelas como um labirinto estreito
em ladeiras e a porta monumental.
No ponto mais alto, a igreja.
Ventava muito para que nossa
emoção voasse goticamente ao
divino. A praça medieval - fechada

Catedral de Burgos,
das mais belas do mundo

mos que devíamos ter nos detido
mais na França. Mas como isso
não aconteceu assim, resolvemos
acatar os desígnios do destino e
tocar adiante. Fomos ao antigo
Hospital de los Reis onde hoje
funciona uma universidade. É maravilhoso. Partimos, então, para
Segóvia. Mas no caminho árido
avistamos, numa colina ao lado
esquerdo, um conjunto
arquitetônico com torres e muralhas cor de terra. Fomos imediatamente atraídos por aquilo e saímos
da ruta nacional. Um sonho
como sempre eu imaginei que
pudesse ser ao viajar, avistar uma

Esta visão de Lerma
alterou nossa viagem.
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Lerma é para parar o

Ana e Chris na Praça, em Lerma

- tendo a casa do duque dominando o povoado. Sentei e fiquei para parar os relógios e parar os
ventos. Quatro homens velhos
andavam sob a arcaria das casas
da praça, pra lá e pra cá, conversando sobre coisas da vida, num
misto de Cooper espanhol,
medieval e aposentado. Fizemos o
nosso piquenique que o Chris
gosta tanto. O sino da igreja
badalou. Como ir embora de
Lerma? Tínhamos que ficar.
Achamos um hotel lindíssimo e
barato. Resolvemos ir a Segóvia e
voltar para dormir em Lerma.
Dirigimo-nos a Segóvia por estrada regional, cheia de curvas. Que

Outra praça, Lerma

região árida! É quase um deserto
de pedras. Estranhos lugares. No
solo aparecem vários amontoados
de pedra com pequeninhas portas
do tamanho de 1 metro. Parecem
caves. Apareceram plantações de
uva, mas podadas, sem galhos.
Avistamos Turégano, a cidade e o
castelo. Outro sonho da viajante.
Avistar um castelo abandonado na
estrada. Do século XIII, restaurado no século XV. Com fosso,
muralha - e abandonado.
Totalmente abandonado. Os
espanhóis não preservam seus
monumentos. Parece pobreza
brasileira. Em Segóvia, sentimos
como a informação turístico-cul-

os relógios...

Panoramica de Segóvia

tural é pobre, quase inexistente.
Nossa curiosidade fica sedenta de
história. Na França existem etiquetas, placas e folhetos que contam
sua gloriosa história. A história da
Espanha não é menos gloriosa mas não nos contam. Segóvia é
medieval. Assustadoramente bem
conservada. Como se andássemos
em tunéis, percorremos suas
ruelas estreitas protegidas por
escarpadas paredes de pedra.
Vimos o Alcazar. O Chris
começou a entender o tempo dos
reis e dos cavaleiros. As armaduras
e as muralhas ganharam significação para ele ao entender os
ataques e as defesas. Percebeu as
riquezas concentradas nas mãos de
famílias que tinham o sangue azul
diferente do sangue vermelho do
povo. Mas o testemunho existente

Muitas águas no Alcazar

desses tempos foi construído pelo
povo, por estes povos de cultura
tão distinta, tão religiosa. A religião
também deixou testemunhos ricamente arquitetados e simbolicamente artísticos.O Chris gosta dos
templos, do silencio solene de suas
pedras monumentais. Da amplidão
escurecida das paredes talhadas e
esculpidas, das capelas, criptas e
túmulos à luz de velas. Ele gosta
dos padres e da água benta. Eu
digo que ele é igrejeiro. Ele diz
que eu sou casteleira.
O aqueduto
de Segóvia
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Cidade é igual gente
Catedral de Toledo

Madri: Templo de Debot

Ao contrário do que esperávamos,
Toledo--assim como Burgos -nos decepcionou. A cidade é linda.
Mas não conseguimos perceber os
chamados e as vozes milenares de
seus chefes e guias. E de seu povo.
Algo que aconteceu de imediato em
Lerma e Segóvia. Acho que são
linguagens diferentes, mas cada
cidade tem um jeito próprio de ser.
Embora nesse caso cada cidade
apresente traços bastante comuns-está sempre viva e presente a
influência árabe, judaica e suas
consequências na organização
social, urbana e religiosa-- cada
uma aponta para uma direção.
Cada uma indica um caminho.

Plátanos em Burgos

Madri: Parque Buen Retiro

Cada uma tem um rosto e um
corpo. Cada uma denúncia um
jeito de ser. Igualzinho gente. Tem
cidade extrovertida e cidade introvertida. Tem cidade tímida e cidade
descontraída, assanhada. Tem
cidade generosa que se oferece
inteira já ao primeiro contato. E
tem cidade complicada e arredia,
que se reserva o direito de se
esconder, dificultando todos os
contatos. Mas todas as cidades -como todas as pessoas --devem ter
seus encantos, seus pontos de
atração e sedução.E também seus
pontos de rejeição. E, se as diferenças existem, é para serem valorizadas e percebidas. Caso con-

e: tímida, assanhada...
trário, seria o caos e a miséria.
Também aí é igualzinho gente. Mas
não poderia ser de outro modo.
Afinal, as cidades, os países e as culturas são prolongamentos, extensões
e expressão de pessoas. Portanto, de
gente.(Vou parar por aqui, pois já
estou falando abobrinha. É o
cansaço. Vou dormir que é o que a
Ana e o Chris estão fazendo. Adios.)
De Toledo fomos para Madri.
Ciudad hermosa, caliente. Aí eu me
perguntei: onde estão as muchachas
de la plaza espanha? E elas apareceram, como num filme infantil. Mas
seus encantos --assim como o das
parisienses -- deixam muito a desejar. Ainda assim, elas são mais interessantes e cafonas -- na verdade mais
humanas -- que as francesas. Mas
volvemos a la ciudad. É bela, harmoniosa, rica. Existem prédios completamente destacáveis, embora o
conjunto todo seja de altíssimo
nível. O dos correios é um
deles. E tem o parque do Retiro
(onde fizemos nosso primeiro
piquenique espanhol, no meio
de árvores outonais, repletas de
folhas alaranjadas e amarelecidas. Esse parque é enorme e
vira e mexe estava --ou ao
nosso lado, ou à nossa frente.
Pra variar, demos sorte ao

achar o Hotel --uma competente
indicação do Frommers. O lugar era
excelente e próximo de tudo: da
Plaza Mayor, do Museu do Prado, do
Passeio da Recoleta, do Parque Buen
Retiro, da Plaza Cybelle, da Puerta
del Sol, e da Estación de Ferrocarril
de Atocha. Só o preço é que estava
desatualizado. No Frommers eram
19 dólares e no real, concreto,
tivemos que desembolsar 30 dólares
por diária. De qualquer forma
valeu a pena e foi, assim mesmo,
muito barato. Estávamos na calle
Atocha, num bom quarto com
cama de casal, cama para o Chris,
ducha para banho e pia. E uma
calefação das mais perfeitas.
O calor era tanto que eu ficava
pelado, a Ana não reclamava do frio
e o Chris ficava com as amadas
bochechinhas vermelhas,
vermelhinhas.

No Alcazar
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Velasques arranca lá
Museu do Prado

Puerta del Sol

Café Gijón, fundado em 1888

E é claro, a Ana não nos dava
sossego: é rua, é calle, é museu, é
passeo, é cason, é iglesia, é
panaderia, é joyeria, feria de regalos, é broma, é churreria, asadores,
escaleras, etc, etc. E yo y Chris con
la língua pra fuera, rogando a dios
tornar possible vivir toda
la vida en una manana.
Minha primeira emoção de lágrimas ( e eu pensava que não
chegaríamos mais as lágrimas,
afinal a tudo se acostuma) foi ver
As Meninas, de Velasques, no
Museu do Prado. Não conseguia
me afastar daquela imagem que
me encanta desde a leitura de As

Palavras e as Coisas, de Foucault.
O Chris se interessou muito pelos
quadros do Prado. Pedia explicações, queria saber tudo, principalmente sobre os pré-rafaelinos,
os de arte sacra e toda a história
cristã. Fantástica e impressionante a pintura negra de Goya.
Para mim, eu queria ver o
Assassinato de Rivera. É incrível
ver os mitos. Não dá para
dessacralizar os museus nesse
sentido. O museu é o sacrário da
arte, sacrário da memória. O que
temos de fazer é dessacralizar o
acesso. Não vimos Guérnica, nem
vimos o Palácio Real por dentro.

ágrimas da Ana
Plaza Cybelle

Tudo é pago nestas terras
européias. Mas Madri é generosa.
Gostei de Madri. Na Espanha as
pessoas passeiam pelas ruas.
Pessoas bem vestidas --como em
Paris. Casacos e mais mantôs,
peles...Os homens de sobretudo.
Muito elegantes. É povo rico e os
casacos não são antigos. São novos
e modernos. As pessoas ficam
muito nas ruas--e até muito tarde.
Senhoras, crianças, bebês em carrinhos fechados, todos agasalhados,
parecem bolas como diz o Tuca. A
Plaza Mayor foi o maior divertimento para o Chris. Havia uma
feira de Natal e junto com as bar-

racas com
enfeites, presépios incríveis,
barracas de
máscaras, mágicas, perucas
ruivas, vermelhas, chapéus de
bruxa, cocô de
plástico, peitos
e bundas, xoxotinhas e até o
pichichito
pulador. O
Chris parecia
que ia explodir
de tanto rir. Fomos a um restaurante chinês para matar a saudade
do arroz e da comida quente, bem
transada. O sorvete do Chris veio
com uma sombrinha japonesa de
adereço. Vimos o templo de
Debot. Tomamos drinks no Gijon
- café badalado de escritores e
artistas - após caminhar a pé pelo
Passeo do Prado, Ricoleta e
Plaza Cybelle. Lindezas!
Encontramos também, perto do
Hotel, uma loja que comercializava
insetos, cobras, borboletas, peixes,
aranhas, baratas, besouros de
todos os tipos e tamanhos, cabeça
de touro, veado, incrível.
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Arquitetura de Barce
Barcelona vista do Montjuich

Escorial

Ávila: Ana, Chris e a muralha

Fomos até o Escorial, cidadezinha muito próxima a Madri, situada
no corpo da serra de Guadarrama,
e pudemos nos deliciar com seu
conjunto arquitetônico que foi
declarado patrimonio da
humanidade em 1984. É impressionante pela monumentalidade. O
Monastério ou Palácio Real é aberto para a visitação pública. e podese ver, entre outras coisas, um
Cristo de Bernini e outro de
Cellini, este em mármore branco.
E a cidade, que já foi centro político do império de Felipe II, é uma
gracinha montanhesa. Limpa e
cheia de encantos. Tem um teatro

Catedral de Zaragoza

sensacional e até jovens padres
usando batina. Fizemos também um
passeio até Ávila, cidade amuralhada que nos impressionou muito.
Lá conhecemos uma réplica da
Plaza Mayor de Madri, muito
acolhedora. E, no caminho de
Barcelona, não resistimos e
demos uma chegadinha em
Zaragoza. Atraídos pela visão iluminada de sua catedral, deixamos
a estrada em busca daquela beleza
imponente, majestática,
sequestradora. Em poucos minutos estávamos em uma larga avenida que mostrava, em seu final,
uma igreja verdadeiramente deli-

elona justifica Gaudi
Catedral
de Barcelona

Casa, obra do Gaudi

rante, linda. E uma praça ampla que
harmonizava traçados modernos
com o que há de mais magnífico do
medieval. Mas como nosso destino
era Barcelona e já era noite,
ficamos pouco tempo e
prosseguimos nossa viagem. Fomos
até Lérida, onde descobrimos um
bonito hotel, situado junto a estação
de trem, em uma praça. E na manhã
seguinte rumamos para Barcelona,
a cidade que deu ao mundo um
Gaudi --arquiteto-escultor de maravilhas. E bastou chegar lá para
perceber, que todas as loucuras e
genialidades do Gaudi, estavam
alicerçadas em uma longa e evidente história. Mesmo as mais
ousadas formas da Sagrada
Família ou do Parque Guell
explicam-se, quase que de imediato,
ao contato com a arquitetura de
Barcelona.Ela também é ousada e
abusada. Mas tem um aspecto interessante: nada causa repulsa, nada
fere as noções de equilíbrio, de
justa medida e bom gosto. As
soluções mais surpreendentes parecem integradas nos diferentes conjuntos e na relação de linhas e volumes. E Barcelona é também, indisfarçadamente, badalada, mundana
e provinviana --no bom sentido, é
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Sagrada Família desp
Casa Mila, obra do Gaudi

claro. Nas ramblas você vê de
tudo: bares, cafés, restaurantes,
músicos, bailarinas, trabalhadores,
estudantes, esculturas vivas, discos,
livros, bancas de jornais que
vendem de tudo. E gente que não
acaba mais, passeando de lá pra
cá. Bem tipo footing em
cidadezinha do interior. A única
diferença é o entorno: urbanísticamente rico, solene, belo. E, claro,
as pessoas. Bem alimentadas
e bem vestidas.
Chegamos cedo em Barcelona e
procuramos o albergue da juventude, situado em prédio magnífico.
Alojamos nossos bagulhos em um

quarto, lá no alto, e descemos
escada abaixo e depois cidade
abaixo em busca de uma refeição
decente. Encontramos na rambla
um movimentado ristorante italiano e aí resolvemos ficar. Embora
houvesse muita gente, muito ti-ti-ti,
conseguimos mesa sem grandes

Parque Guell

perta paixão no Chris

Sagrada Família

dificuldades. E mandamos ver num
spaghetti a bolonhesa, vinho, pizza
margherita e refrigerante. Em seguida, passeamos a pé pelo bairro dos
judeus. Ana e Chris resolveram visitar uma exposição de presépios e
eu fiquei na rambla. Olhando pessoas, prédios, objetos e lojas. Um
cansaço impossível de ser controlado fez com que voltássemos ao
albergue de nossa terminal juventude. Repousamos um pouco,
tomamos banho e partimos, novamente, em direção ao centro da
cidade. Mas como a exaustão não
nos abandonava, decidimos sentar
no bar mais badalado da rambla --

em pleno calçadão -- e observar os
acontecimentos ao redor. Detalhe:
nessa noite o bar fechava mais cedo
e todos os cliente tinham que se
dirigir ao balcão, pedir, pagar e dar
uma de garçom levando as coisas
para a mesa. Acho que ficamos mais
ou menos uma hora nesse lugar.
Depois pegamos o carro e fomos
procurar a Sagrada Família. No
caminho --ou no descaminho -depois de idas e vindas, jovens
muito atenciosos levaram-nos até lá.
E lá foi aquilo que Deus sabe: um
impacto de comovente beleza. O
Chris ficou alucinado e nós
boquiabertos com aquelas dimensões exageradas que, apesar de
tudo, nos faziam lembrar dos castelos de areia feitos, por nós mesmos, nas brasileiras praias do nosso
Atlântico. Nessa noite, ainda
passeamos bastante pelas ruas de
Barcelona. Visitamos uma famosa
casa construída por Gaudi, perambulamos pelo corpo da cidade e
voltamos ao albergue. Dia seguinte
mais exageros e loucuras: Parque
Guell, Monumento a Colombo,
praias do mediterrâneo, Sagrada
Família de novo e Montjuich,
local das Olimpíadas e da
fundação Miró.
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Gerona nos aguarda

Ruas sagradas

Saimos de Barcelona por volta
das 6 horas da tarde, depois de
um passeio em Montjuich -lugar fantástico, cheio de atrações:
museus, igreja, castelo, parc de
atraccion, fundação Miró, etc. E
uma vista panorâmica de 200º
sobre a cidade, incluindo nisso
parte do Mediterrâneo. Fizemos aí
o nosso piquenique --kentucky
fried chicken -- debaixo de uma
ventania atroz. E descemos ladeira
abaixo em busca de Gerona.
Como sempre, a sorte bafejando
em nosso caminho. E a Ana copilotando. com exatidão e
presteza, a malha viária, as avingu-

Entrada lateral da Catedral

das, as carrer e as estradas. Afora
os congestionamentos daquela
hora, não tivemos nenhuma dificuldade e, com paciência, atingimos a ruta nacional NII -- sem
peaje -- rumo a Gerona, passando pela Costa Brava. Nesse trecho, bem junto ao mar mediterrâneo, o tráfego estava de amargar.
Um movimento louco nos dois
sentidos --e uma cidade grudada
na outra. Parecia uma avenida
movimentada, com direito a semáforos e uns retornos para quem
fosse entrar à esquerda nas
cidades. E assim fomos nós,
tocando vagarosamente nosso ágil

e promete surpresas
Gerona contemporânea

Água de beber

Becos mágicos

e rouge citroen em meio aquele
povo que, insistentemente não
abandona as ruas, as praças e até as
estradas. E não é que de repente
começou a chover. Chuva fina,
fraca. Ligo o limpador. Desligo.
Volto a ligar. E assim vai até que o
trânsito pára e aos poucos volta a
fluir. Nesse instante olhamos pra
fora buscando as bravuras da costa
e encontramos, nada mais nada
menos do que hielo forrando o
asfalto. O Chris dormia no banco
traseiro e a Ana tentou acordá-lo.
Ele relutou em despertar e por isso
não insistimos. Perguntei pra Ana:
será que é neve? Ela garantiu: não.

Mas o asfalto parecia uma pista de
patinação de gelo. Essa impressão -embora equivocada -- foi despertando-nos para essas coisas da
natureza, da natureza do homem e
até da natureza de Deus. E
indelevelmente marcados por essa
força trinitária, seguimos,
prosseguimos. Na imaginação, o
medo de Gerona ser uma cidade
muito grande despejando carros e
pessoas estrada afora. Um medo
relevante e significativo dada a
nossa experiência em Burgos. E
quanto mais nos aproximamos de
Gerona, mais o medo vai crescendo. Ainda assim, lembro e relembro
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Gerona nos enreda e
Catedral de Gerona

Bairro judeu

o meu desejo de estar aqui. Desejo
nascido da palavra Gerona e por
algumas imagens vistas via folhetos
e fotos. E é chegando em Gerona
que o medo e o amor vão aumentando. Ela parece grande demais -como Burgos -- e até meio vulgar.
Eu e Ana comentamos essa sensação --já mais ou menos conformados. Nisso chegamos a Praça
da Catalunya, na beira do rio
Onyar --espécie de centro da
cidade -- seguindo placas até do
albergue da juventude. Aí comecei
a perder o medo, a ficar feliz e a
deixar o mistério agir livremente.
Paramos o carro em fila dupla e

eu saí, rápido,em busca do albergue. Já no caminho, o bafo de
Deus em minha nuca coloca a
oficina de turismo à minha frente.
A mulher que atende é mais simpática, tranquila e gentil do que
todas as outras. Deu dicas, folhetos, mapas e ainda se colocou
totalmente disponível para mayores informaciones. E tudo isso
com um sorriso iluminando seu
rosto e seu corpo inteiro. Aí estava
uma mulher trabalhando naquilo
que gosta. Obtendo prazer nessa
troca e nesse contato. E é claro
que esse doação íntegra reacendeu
a minha confiança e a minha auto

em suas tramas finas
estima. Saí de lá
rumo ao albergue.
-Habitaciones
para família solo
en el verano, me
dije el otro.
Saí novamente pela
sortida -- em
francês é sortie --e
ainda animadíssimo busquei outro
lugar. A primeira Paisagem urbana
pension na mesma carrer --calle
em espanhol -- foi vista e
visitada. O ponto era excelente, o
quarto muito bom, mas muito lá no
alto. E o preço, de 34 dólares pra
nós três, ainda impulsionou-nos em
direção a uma outra pension mais
barata. Voltei ao coche e seguimos
em direção a ela. O lugar era pior,
mais longe do centro e o catalão
ainda quis separar nuestra família
en dos habitaciones pela módica
quantia de 3800 pesetas. Resultado:
volvemos a la otra.
E é bom registrar que a Ana e o
Chris --meus parceiros amados-ficaram en el coche enquanto eu fui
ver o albergue e a primeira
pension. Mas agora estávamos nós
três, juntos de novo, vivendo as
mesmas experiências. Ainda de

encantamento e
medo que,
pouco a pouco,
foi se dissolvendo para nos
enredar na
trama mais fina
e urdida dos
meandros
amorosos de
Deus e dos
homens. Eu
estava e estou alegre e feliz por
estar aqui. Juntos de meus maiores
amados, expressões vivas da graça
de Deus e da vida. E foi assim -num clima de excitação -- que deixamos as malas na pension e fomos
caminhar pelas ruas. Infelizmente,
quase tudo estava fechado, exceto
os cafés e os restaurantes. Mas deu
pra perceber que tudo é muito
bonito em todo lugar. Desde a
arquitetura, o traçado das ruas e as
fachadas dos prédios e das lojas -até os regalos e os presentes. E foi
caminhando que fomos descobrindo -- os três juntos --o jeito de
ser dessa Gerona que não nos
gerou, mas estava gerando um
nascimento estranho. Outro sortilégio: com quase tudo fechado, onde
iríamos compar pão? Perguntamos a
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Gerona é intraduzíve
Palácio dos Agullana

alguém que ia passando e a
resposta não poderia ser outra (já
ouvida tantas vezes): cerrado! As
panaderias estavam cerradas.
Certamente elas estavam cerradas
para os espanhóis, mongóis,
celtas, visigodos, bárbaros e
judeus. Mas pra nós elas não só
estavam abiertas como se transformaram até num minimercado.
E pudemos comprar, entre outras
coisas, o tomate que a Ana queria,
a maçã sagrada do Chris, a cocacola, a azeitona nacional, as torradas e até bananas.
E a sorte e o sortilégio não
ficaram restritos a isso. Até aí

Banhos árabes

resolvemos um problema de
muquiranice. Em seguida,
resolveríamos um problema
maior. Pegamos o carro -tínhamos necessidade de aparcar
ele coche -- e inventamos de dar
uma volta pela cidade. Aí foi
aquela experiência enlouquecedora. Becos medievais labirínticos
foram nos conduzindo em direção
a Catedral, ao pórtico e a
muralha que circunda a cidade. A
emoção da Ana, do Chris e a
minha somavam-se em unidade
indizível, inexpressável.
Novamente a tríade, o três, a
trindade estava sendo vivenciada.

el e me revela íntegro
Igreja de San Feliu

Milagre é isso: Gerona, Girona.
Com seus planos caleidoscópicos,
com sua força telúrica ainda pulsante. Gerona é intraduzível: uma
autêntica celebração de Deus. E da
beleza. Minha impressão mais viva é
que nunca mais na minha vida e,
portanto, nesta viagem e nas próximas, eu poderei me sentir tão completo, tão coeso, tão inteiro. E tão
encantado. E esse passeio pelos
becos, de carro, ainda acabou nos
proporcionando --também milagrosamente--nossa chegada à Praça
da Catalunya, beira do rio, onde
deveríamos aparcar el coche.
Aí volvemos a la pensión y nos

quedamos maravilhados.
Manhã seguinte acordei cedo e abri
a janela: o céu azul e aquela varanda vieja de hierro batido hicieron
mi corazon pulsar de nuevo.
Saquei una foto de recuerdo.
Chamei a Ana para mirar aquilo e
fomos juntos acordar el campeon.
Chris se levantou e descemos las
interminables escaleras. Hiciimos
nuestro desayuno --café con leche
y croissant--e voltamos a seguir a
trilha do milagre noturno. Paramos
na igreja de San Feliu e participamos da missa do dia 8 de dezembro, da Virgem Maria. Comungamos
com o povo de Gerona o corpo
místico de Cristo. Pela primeira vez
senti a presença Dele em minha
boca. O simbolismo da eucaristia
quase me tornou um antropófago.
Aquelas históricas palavras fazendo
alusão de que a hostia é o corpo de
Cristo, adquiriu realidade incontestável. E eu gostei de vivenciar
esse ritual mágico dentro dessa
cidade mágica em uma igreja mágica e em circunstâncias absolutamente mágicas. Acho que em
Gerona eu viraria um carola e
comungaria todos os dias como
o velho e admiráel mestre Alceu
Amoroso Lima.
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Gerona é reencontro c

Gerona vista do Rio Onyar

Depois dessa imersão na santidade, seguimos a pé até a
Catedral. Sob a maior nave gótica
do mundo, os padres paramentados oficiavam outra missa. E o
povo de Gerona estava lá, reverenciando e celebrando a Virgem,
com organista tocando e um maravilhoso coral cantando. A Ana
veio abaixo com suas raízes de
Maria e chorava soluçado ao se
defrontar com sua verdadeira
vocação, divina e humana. Tirei
uma foto dela, mas não sei se ela
vai mostrar a harmonia que eu
presenciei: a alegria infinitamente
profunda de pertencer, com umi-

dade e humildade, a espécie
humana que consagrou
e celebrou estas belezas.
E eu chorei, chorei soluçado,
lavando a alma, as lembranças,
as gratidões todas por estar aqui
pelas mãos do Senhor. Senhor
que disse ao fariseu que assistia
a missa perto do altar, que a
casa de Deus era daquele
humilde que não passava da
primeira porta, no fundo da
Igreja. Assim também o reino de
Deus. E eu me senti humilde,
miserável diante daquela nave -a maior largura de uma nave
gótica, altíssima-- ouvindo o

com vibrações antigas
coro da igreja canIgreja de San Nicolau
tando os salmos de
Nossa Senhora.
Era 8 de
dezembro...
Obrigado Senhor
por me trazer à sua
casa. Casa erigida
na direção pretensa
de sua glória, pois
só à glória de Deus,
os homens foram
capazes de edificar
belezas maiores e
artes sublimes.
Obrigado pelos
meus amores, obrigado por me convidar ao banquete
místico da religiosidade que eleva
Torre, o Chris pediu a caneta para
o pequeno homem à visão do
fazer um desenho. Eis aí o seu
infinito. Gerona, Gerona e a
trabalho com direito a uma
estrela de Davi iluminou este
assinatura que ele mesmo quis
lugar onde os arquitetos
registrar. Creio que não precisamos
puderam cumprir de forma mais
dizer mais nada. Sobre Gerona.
bela o tecido urbano. A cada
Sobre esta viagem mística. E sobre
passo, a cada ângulo olhado
capturamos uma imagem comple- a sintonia fina, perfeita, que
continua nos movendo em direção
ta da estética presepal.
a uma verdade mais profunda
E enquanto escrevíamos estas
emoções em um belo hotel em Pisa, e mais alicerçada na harmonia
e no encantamento.
extremamente próximo à celebrada
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Gerona, Figueres, Ni
Museu Dali, Figueres

De Gerona seguimos para
Figueres ao encontro das loucuras do Dali. Chegamos tarde,
proximo das 6 de la tarde, horário
de fechamento do museu. Mas deu
pra entrar e, graças a uma
museografia competente, nosso
curtição das estrepolias do gênio
catalão não foi prejudicada. O
museu está situado em um grande
prédio que, já do lado de fora,
mostra bem a irreverência do
mestre surrealista: as paredes
externas, altíssimas, estão
forradas com um elemento
decorativo-simbólico que o
Chris denominou cocô.

Nice

Um aspecto interessante e relevante do trabalho de Dali foi a
interação e a participação lúdica
do Chris. Com 5 anos, ele estava
vivamente interessado em tudo.
Em determinados momentos sua
reação era tão espontânea que ele
gargalhava e era difícil fazê-lo
parar de rir. Ele quis olhar algumas obras através do visor; subiu
nas escaleras para reconstruir
aquela obra enorme dos lábios
carnudos; ficou impressionado
com as gravuras eróticas e curtiu
muito algumas esculturas onde os
elementos estão colocados numa
ordem absolutamente anticonven-

ce, Monaco, Impéria
cional. Enfim,
valeu apena
essa visita rápida ao museu.
Até porque
não conhecíamos
muitos trabalhos interessantes que o marqueteiro do surrrealismo realizou na segunda década
do século passado.
E de Figueres tomamos o caminho
da França e da Itália. Nosso destino --inicialmente era Marseille.
Mas resolvemos, depois de passar
por Montpelier, seguir viagem até
a Côte D’Azur. Lembramos muito
da Carminha e do Zezinho que nos
haviam falado da loucura que são
os tunéis nesse trecho. Passamos
por Cannes e chegamos a Nice.
Rodamos aí em busca de pensão e
não encontramos nada. Fomos até a
praia -- ridiculamente pedrenta-- e
após infindáveis buscas,
conseguimos colocar
gasoleo no carro.
Estávamos em plena
madrugada --2 horas da
manhã -- e os personagens típicos da noite
desfilavam seus modos e

seus jeitos.
Vi uma mulher, interessante, de
chapéu e
casaco sentada no capô
Monaco
de um carro
em plena
avenida beira-mar. E vimos outra,
na saida do posto, que parecia personagem de filme da nouvellevague: vestida de preto, ela
impunha sua altura, sua beleza e
um certo ar de angústia gasta a
todos os passantes.
Seguimos então pela avenida beiramar rumo ao principado de
Mõnaco. E que caminho bonito! A
estrada vai serpenteando a montanha e atinge alturas incríveis. É um
sobe e desce danado. Pena a gente
ter viajado de noite. Ainda assim,
valeu. Passamos pela fronteira da
França e entramos na Itália. Só
conseguimos camera
per una notte por volta
das 4h30 da manhã em
Impéria, na Costa
Zurra. O pernoite
custou 40 mil liras num
quarto enorme.
Impéria Acordamos cedo e
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Savona, Genova, Livo

Savona

Pisa

andiammo via per la strada
regionale piu proxima del mare
tirreno. A mesma geografia
acidentada, curvas, escarpas de
pedra, recortes litorâneos, altos e
baixos da costa francesa. Uma
beleza este bel paese que nos deu
Dante e Petrarca, a sonata e o
soneto, Da Vinci e Michelangelo,
Fellini e Visconti. E este caminho
bonito de paisagens tão antigas
que, passando por Oneglia,
Alassio, Albenga, Savona,
Genova, La Spezia, vai nos
levando para Pisa --a cidade da
Torre inclinada. Próximos a La
Spezia pensei em comprar um

Gênova

cartão postal e mandar para a
Pina, mãe da Ivone. Mas não
entramos na cidade e, em Pisa
que é bem pertinho, não encontramos o tal do cartão. Uma pena
pois acho que ela ficaria muito
feliz em receber algo assim de
mim, até porque o vô André --pai
dela-- era nascido lá e trazia no
sobrenome o nome dessa cidade.
Mas valeu a lembrança e a intenção,
embora o gesto tenha ficado suspenso no ar e irrealizado. Uma
espécie de semente que não brotou e não ganhou luz. Chegamos
bem no final da tarde em Pisa e,
antes mesmo de arranjar hotel,

orno, Civitavecchia
Livorno

Civitaveccia

estacionamos o carro e fomos verificar o estado da celebrada Torre
que, por motivo de reforma, estava
chiusa. Portanto, não tivemos a sensação de subir seus 294 degraus e
apreciar a cidade lá de cima.
Mas mesmo dispensados dessas elevações, tão pouco espirituais,
pudemos contemplar e caminhar
por esse belíssimo Quadrilatero
formado pela Torre, pelo
Duomo(séc.XI), pelo Battistero e
o Cimitero. E bem juntinho de
tudo isso estava a Oficina de
Turismo, que nos proveu de mapas,
folhetos e relação de hotéis.
Ficamos em um, bem

pertinho do Quadrilatero, em uma
praça onde parquegiamo la
máquina. Nos acomodamos no
hotel, tomamos banho e descemos
para enfrentar nossa primeira
refeição na terra das mammas. Nos
banqueteamos ali mesmo, ao lado
do hotel: insalata, spaghetti alla
bolognese, coca-cola e aquele cantado e decantado vinho nacional,
caracterizado pela individualidade e
pela criatividade de seus produtores. São mais de 800 tipos diferentes de vinhos se considerados só
aqueles com proveniência garantita. Esse número sobe a mais de 4
mil quando se consideram os não
controlados. Ou não classificados. E
o preço é aquela gracinha deliciosa:
igual ao dos refrigerantes.
Saímos de Pisa mais ou menos
perto da hora do almoço e resolvemos passar por Livorno,
Rosignano, Cecina, Castagneto,
Campiglia, Grosseto, Tarquínia
e Civitavecchia. Aí pegamos a
autostrada, bem no final da tarde,
e as placas indicavam nossa proximidade com Roma, a cidade eterna,
lendária, poderosa e múltipla. E
chegamos lá ao anoitecer com direito as cantorias do Pavarotti e tudo
mais. Coincidência feliz: despojados
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A maratona só termi
Muralha do Vaticano

Comércio

Forum

Tränsito

Piazza Navona

do mapa da cidade, fomos andando alhures, ao deusdará.E não deu
outra: entramos em Roma, a
imperial, costeando uma enorme
muralha que circundava, precisamente, o Estado do Vaticano. O
Chris falou em sua sabedoria
infantil: o Vaticano é abençoado. E
tudo se fez benção nessa acidentada chegada, onde invadimos inclusive uma área restrita daquele
Estado. E daí pra frente foi a loucura de ajustar-se a um trânsito
inquieto, mal sinalizado e terrivelmente assustador. Em Paris todas
as implicações da voiture já são
complicadas. Em Madri el coche

também é um problema. Mas em
Roma tudo isso é elevado a uma
potência infinita. Não há espaço
para parquegiare, as avenidas
desembocam em becos e ruelas e
as ruelas passam por monumentos
memoráveis que vão surgindo ao
acaso. É um surpreender-se permanente. Roma é tudo: é romana,
gótica, renascentista, clássica,
moderna. E tem um trânsito infernal, que se mistura ao repicar
dos sinos e a ebulição perpétua
de sua atmosfera.
E os italianos parquegiam las
máquinas dos modos mais inacreditáveis. Tipo não dá pra sair e

ina na lendária Roma
Piazza Spagna

não dá pra entrar. E pior: deixam
em fila dupla, tripla. Resultado:
quase todos os carros em Roma
estão batidos, amassados. Cheguei a
ver uma freira --com hábito e tudo - buzinar insistente e irritadamente,
logo cedo, para depois arranjar
espaço de algum jeito --batendo
inclusive numa Mercedes --pra sair
daquele beco sem saída. Roma de
certa forma é isso também: uma
freira de tpm, irreverente e rebelde.
Algo que nunca vimos. Um coquetel
de paganismo e cristianismo. O
próprio corpo da cidade revela esse
antagonismo histórico e essa multiplicidade. Você vê, vive e viaja por

vias que vão desde aquela coisa
Appia, helenística, até o rissorgimento, passando pelo Campidoglio
e por torres, colunas, cúpulas,
teatros, fontes e becos.

Campidoglio
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E Roma é incapturáv

Forum

Roma é incapturável. Fascinante.
Surpeendente. Ás vezes ela é
despótica e autoritária como os
césares. Outras vezes ela é terna e
eterna. Lirismo puro. Exagerado
encantamento. Mas como todas as
coisas humanas não podem ser
perfeitas, em Roma existem os
romanos. Da mesma forma que no
Brasil existem os brasileiros. Quer
dizer: a incompletude, a imperfeição, aquele eterno buraco do ser
que vai pro buraco, irremediavelmente. E olha que eles têm um alto
padrão de vida. Basta atentar para
suas roupas, seus carros, seus
hábitos. De qualquer jeito, eles tam-

bém estão como todos nós: atolados
na miséria dos conflitos deste tempo
sem ética e sem estética. Aliás, a
vida contemporânea, consequência
de um processo deflagrado com o
surgimento da burguesia, está concretamente disseminada pelo mundo.
A aldeia global do MacLuhan --que
até então era livro, análise,
prospeção --é hoje realidade manifesta, concreta e vivenciada. Claro
que com imperfeição e precariedade. Mas com um sentido e
um sentimento alentado e aleitado
nas tetas da grande mãe Terra.
Lamentavelmente, os meios de
comunicação de massa, aliados a

vel, fascinante...
outras tecnologias
avançadas --como a
automação e a robótica- aceleraram excessivamente todos os processos de percepção, de
trabalho, de criação e
contemplação. E, como
consequência, tornamo-nos mais ou
menos insensíveis aos pequenos e
grandes acontecimentos que permeiam nossas vidas. Em geral, vive-se
fracionado na representação rápida
e cotidiana de inúmeros papéis. O
que acaba criando dificuldades
sérias de escolha, de opção e
reflexão. Como já foi dito pelo
Lorenz, superar dificuldades da
existência criadas artificialmente
não traz nenhuma satisfação. E o
que é o mundo contemporâneo
senão a criação artificial e artificiosa de uma ruptura com a
natureza? Quantas pessoas vivem
durante meses sem ter nenhum contato corporal com a terra, por
exemplo? E quantas já se habituaram diante de tantos obstáculos e
dificuldades, em circunscrever seu
olhar --feito para largos horizontes - ao próprio umbigo e à própria ou
imprópria maquiagem? E será simplesmente por acaso esse exercício

de milhões de anos
cumprindo outros
chamados e outros
apelos? Todas essas
coisas que a gente
conhece --a chamada
história, por exemplo
Panteon
-- não é um lapso
curtíssimo de tempo em nossa
memória atávica?
É por isso que sustento modesta
opinião de que as pessoas devem
ser levadas a situações limítrofes. Só
assim é possível perceber a
seriedade e a solenidade da vida.E
sua simplicidade. Que nada tem a
ver com o esmorecimento e o extinguir dos sentimentos. Temos que ser
fiéis a nós mesmos e a essa longa
história obscura, para ousar
assumir o nosso verdadeiro rosto
humano. Mais que humano,
brasileiro. Mais que brasileiro,
paulista. Mais que paulista, paulistano. E enxergar, através das nossas
diferenças, aquilo que constitui a
nossa riqueza comum: a comunhão
com a natureza, a comunhão com a
natureza humana, a comunhão com
a natureza de Deus.
E para isso temos que fincar raízes
na terra e lançar os sonhos ao
longe...
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Florença, onde Rilke

Ao redor da Catedral

Estou escrevendo estas coisas
rilkeanamente deitado num quarto,
bem quentinho, amplo e com banheiro completo, em plena cidade de
Florença, à beira de um rio. São
9h05 da noite. Voltamos para cá por
volta das cinco da tarde. Antes fizemos nossas ritualísticas compras
num supermercado: formaggio
parmegiano, tonno in ollio d’
oliva, vino, insalata, danone, torradas, azeitonas, picles e coca-cola.
Compramos também um presente
fantástico para o Thiago: uma pistola de pressão que parece um parabellum e dá tiros com munição de
plástico. O sistema é o mesmo

daquelas espingardas dos parques
de diversão. E o brinquedo é tão
estimulante que eu --avesso a qualquer tipo de armamento -- não
resisti e dei uns tirinhos, assim
como a Ana e o Chris. Nosso alvo
era o interruptor de luz, mas
ninguém conseguiu acertar. O
brinquedo é bom pra treinar
pontaria, tem um design bonito e
é feito de material resistente, bom.
Parece arma de verdade.
Mas voltando a Florença, a florida,
nome dato dai romani al piccolo
insediamento fondato nel I secolo
a.C., ela não nos disse muita coisa.
A Catedral, o batistério, a torre de

e escreveu os diários
Giotto são obras
urbanidade
colossais. E
antiga. Celebrar
muito diferentes
o cansaço corde tudo aquilo
poral com os
que vimos até
olhos e o
agora. Todas as
espírito abertos
fachadas externas
à encantação.
E deixar que
desses prédios,
Ana: próximadades da Ponte Vecchia
verdadeiros montudo isso nos
penetre e fique gravado na alma,
umentos arquitetônicos, são
recobertas com mármore verde,
no corpo, no coração.
rosa e branco. Parece trabalho de
O fato concreto é que cada região e
marchetaria. É inacreditável. E tem
cada país oferece, por si só, uma
também o Palazzo Pitti projetado infinidade de informações visuais,
na metade do século 15 que foi
auditivas, tácteis, artísticas, tecnológiresidência dos Medici. A galeria
cas. E nós estamos tentanto encarar
Uffizi, um dos primeiros museus
isso de frente e completamente despomodernos. A ponte Vecchia, única
jados de tudo. Em geral seguimos
que não foi derrubada na segunda
pela intuição, pelo faro, pelo farol.
guerra. E, na Piazza della
Muitas vezes chegamos a cidades -Signoria, o Palazzo Vecchio.
caso de Roma e tantas outras-- sem
Tudo muito bonito, muito interester sequer um mapa. E aí é no vai
sante. Mas como já disse o Tuca,
com Deus mesmo --o que felizmente
você vai ficando de porre de tanta
vem ocorrendo sempre. Mas não resta
arte e de tanta beleza. Parece
dúvida que essa abordagem anárquica
mesmo uma ressaca. E dá vontade
causa, de vez em quando, desapontade não fazer mais nada: parar, senmentos e problemas. Isso porque em
tar e colocar a vida pessoal nos
quase todas as grandes cidades da
Europa, o trânsito é muito irrequieto,
eixos. Talvez nos trilhos velhos das
nervoso. E a gente não pode titubear.
velhas estações brasileiras. E ficar
Tem que decidir entre isso e aquilo -parado só olhando o entorno, as
mesmo ignorando o que seja isso
ruas, as pessoas, os monumentos
ou aquilo.
públicos e a força expressiva dessa

anotações de viagem

Igreja gótica propõe a

Bolonha: cidade cor de terra

E é nesses momentos que, ora sim
ora não, a porca torce o rabo.
Agora, a Ana vai voltar para Roma.
Tudo anárquico, caótico --como a
nossa viagem. E a nossa vida.
Roma é a mais linda. Não se pode
fazer comparações, pois a beleza
desta Europa é justamente a multiplicidade e a singularidade. Cada
cidade encerra uma cultura e
mostra as influências de outras
culturas. Roma é o museu da
história do ocidente. Cada canto
surpreende. É grandiloquente no
seu testemunho imperial, artístico
e religioso. Perdemos todas as
fotos de Roma. Perdemos também

todas as fotos de Gerona,
Barcelona, Côte D’Azur e Costa
Zurra. Perdemos de Pisa. Grande
ironia!!! Perdemos a foto de Vila
Conchita e da Sagrada Família,
do Chris. Não faz mal. Deus sabe o
que faz. Florença deixou a desejar. Ficou aquém da expectativa.
Os caminhos da Toscana são lindos. Aqui e acolá um castelo, uma
casa de pedra. Mas não como os
da Espanha --uma igreginha em
cada curva e a aridez da vida dura
do camponês. A Umbria e a
Toscana são generosas e verdes,
mais ou menos como Aragão.
Foi maravilhoso chegar a

a oração com leveza
Bolonha. O caminho de nevoeiro
cegante e frio intenso. A cidade cor
de terra da minha avó Mariana.
Lindíssima. Rica. Bem conservada,
nobre e elegante--como a mamãe
Cisa gostaria que fôsse. E é. Lá foi o
frio mais forte. Meus
Bolonha:
pés doíam. Chegamos
muito frio
a Veneza por volta
das 6 horas da tarde.
Era noite. Fizemos
promessas mútuas de
não chegar mais à
noite em nenhuma
cidade. Mas aqui
encontramos logo um
hotel e com preço bem
apetitoso. Pegamos o trem e depois
o vaporeto. E como dizer! O gran
Canal e seus palácios! É muito para
o Chris. Trem, barco, cidade de ruas
de água.Chegamos a piazza San
Marco. A noite com neblina., as
luzes difusas no canal, nas casas,
nos palácios. Em um deles havia
festa iluminada com tochas.
Percorremos esta cidade nova velhíssima e principesca. Nada de igual
a Veneza. A cidade era nossa: as
ruas vazias. Uma ou outra pessoa
cruzava nosso caminho encantado
de pequenas pontes, canais, becos e
a arquitetura primorosa. San Marco

o deslumbre! Ampla, com galerias
sem fim e aquela igreja caprichosa,
exageradamente delicada, dourada,
como jóia. Veneza, San Marco!!! É a
mais linda.
A Espanha é mais religiosa do
que a Itália. E isso é
surpreendente.
Na Espanha o turista na
igreja é estranho: um
intruso. O povo reza,
vai a igreja, vai a missa.
Na Itália
as igrejas mais parecem
museus. Lindíssimas. Arte,
pinturas e esculturas dos
mestres. Mas são artes, não
religião. Da Vinci, Michelangelo,
Bernini são mestres da arte. Nas
igrejas góticas, as pedras estão
como mãos postas para orar aos
céus. Nas igrejas da renascença, os
elementos decorativos --sempre
pecando pelo exagero--distraem a
elevação religiosa, serena, introspectiva e concentrada que existe
na desnuda e despojada igreja
gótica. O povo espanhol está nas
igrejas rezando, nas catedrais e
nas pequenas igrejas dos vilarejos.
Não há oração nas igrejas italianas.
Nem em São Pedro, nem em
San Marco.

anotações de viagem

A Espanha me coloca
Comprando frutas em Madri

Calle Atocha, Madri

A distinção mais significativa que
fizemos de nós mesmos --e dos
países que visitamos -- está focada na
relação religiosa. Na Espanha, o
povo ainda hoje tem o culto do sagrado. E nós achamos que é isso que fez
brotar na gente essa forma ritualística
de contemplar a beleza, recebendo-a
como graça, dádiva, celebração.
Mais ainda: naquelas pequenas
cidades medievais - e só nelas - é que
pudemos sentir pulsar o coração
cristão. Alimentado e realimentado
por todas aquelas pessoas viventes --ou
sobreviventes -- que se solidarizam
num princípio e num propósito de
transcendência. A Espanha é excessivamente religiosa, ao contrário de
Roma ou da Itália. E a memória da

Espanha está registrada em terras
desoladas, amplas, onde sempre se
pode comtemplar o soerguimento
humano na procura de Deus. São formas muito simples e permanentes, que
não propiciam o disfarce. Ou a distração.Graças a Deus encontrei, através
do meu sangue, querida herança e
legado da minha inesquecível vó Elisa,
as vozes e os chamados cristocentricos
depositados em mim. Sou cristão verdadeiramente. E isso me honra e me
comove. Toda a minha religiosidade
encontrou na Espanha espaço fértil
para germinar e crescer. É mais do
que uma conversão. É um encontro
com a linguagem sagrada e viva da
vida. Que eu pretendo manter.
Disseminar. E ampliar.

a diante do sagrado
Conversando com a Ana chegamos a
uma conclusão -- talvez precipitada -mas terrível: o espírito religioso parece
ter acabado na Itália. Aqui é o reinado
do renascimento -- com tudo aquilo
que isso implica. Quer dizer: ampliação
do homem e redução de Deus. E o
homem como centro do universo não
me parece ser solução de nada. Ainda
que os homens pensem o contrário. E
ainda que a Idade Média seja
considerada a Idade das Trevas.
Na verdade, por tudo aquilo que nos
enfiaram goela abaixo, o espírito religioso perdeu terreno para o espírito
científico. E o espírito científico, tão
mitificado, é a mola propulsora que se
apoderou do mundo ocidental desde o
século XIX. E é essa religião da ciência
que fez desaparecer o sentido desta
frase: estou construindo uma
catedral. É mais objetivo e compreensível dizer estou colocando pedra
sobre pedra.Acontece que eu sou visceralmente contrário a essas modos de
simplificar e reduzir as dimensões do
ser humano. Acredito nos impulsos de
encantamento e nas vertentes de transcendência. Além disso, sinto-me agora
-- após todas essas experiências viajeiras -- muito sintonizado com o
mundo medieval, com a urbanidade
medieval. E com a despojada e expressiva força medieval de reverenciar a
Deus. Mesmo na igreja de São Pedro,

símbolo máximo de toda a nossa formação religiosa, não sentimos essa
emoção reveladora da grande Presença.
A suntuosidade, a grandiloquência e o
exagerado número de grandes obras
artísticas -- sejam esculturas, afrescos,
cúpulas, colunas, naves, etc -- dispersam toda a energia. Pulverizam a nossa
percepção da Unidade. Nem mesmo a
memória infantil, colada a santinhos e
catecismos, conseguiu mover nossas
emoções na direção dos mistérios
maiores daquela Presença tão
entranhada em cada um de nós.
Acho que estar na Basílica de São
Pedro significou tanto para mim quanto
estar presente ao lançamento de um
livro meu. É uma experiência significativa, importante. Mas não é nada
estratosférico, sequestrante. O que eu
quero dizer é que a arte é arrogante,
pretensiosa. E sua finalidade última é
seduzir, agradar. Ou em sentido inverso:
provocar repúdio e desaprovação.
Dificilmente o artista consegue se situar
no plano recorrente dos outros
humanos. Ele é sempre a síntese de
uma ruptura. Ou o indício de uma
violação. Nesse sentido --e só nesse -é que o artista está de mãos
dadas com todos os santos e profetas
da humanidade. Só eles foram
capazes de quebrar o sigilo
e expor o sagrado e o profano, o
divino e o mundano.
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Veneza é única, indizí
Na piazza de San Marco

Outra coisa interessante: descobri
ontem à noite, conversando com a
Ana, que o estofo e a estrutura da
minha personalidade é, labirinticamente medieval. Sou cheio de meandros mentais. Muitas vezes a Ana
me questiona: onde é que está o
sujeito dessa frase? Minhas
construções são indiretas. Meu
beco é sem saída. Aí surge o
clarão de um gesto. Ou o calor
primitivo de um aconchego e
todo o universo se refaz na
harmonia inicial. Síntese só
aparentemente obscura. Conciliação
dos contrários. Metáfora sem
meta. Pois é. Acho que essas

andanças ajudaram-me na integração
com os elementos da Midle Age.
Veneza é única. Indizível. E nos
proporcionou prazeres novos.
Ficamos em Mestre e para chegar à
Veneza tínhamos que utilizar aqueles
trens -- absurdamente dessemelhantes aos que ainda circulam pelo
Brasil -- e, depois, aqueles fantásticos vaporetos. Nem bem chegamos a
pensione e já fomos pra estação.
Tínhamos urgência em conhecer
Veneza. Compramos os bilhetes,
picotamos na maquineta e adentramos a plataforma de embarque.
O trem já estava prestes a sair.
Subimos os degraus do vagão e daí

ível...e propõe o amor
Na ponte em Veneza

não acreditamos mesmo: só cabinas
com leito. Já haviamos perguntado o
suficiente, mas na dúvida --vai que de
repente a gente toma o rumo de
Roma --insisti e fui indagar em outra
cabina. O trem era aquele mesmo e
seu destino era Veneza. Um desfrute
que durou exatos oito minutos.
Agora já estávamos em Veneza e era
a vez de embarcar no vaporeto.
Compramos o bilhete, picotamos e
embarcamos no sonho esfumaçado -ou esgarçado -- do grande canal.
Fazia frio e uma névoa densa recobria
todos aqueles milagres estacionados
no tempo. Sentimos, de imediato, a
comoção de um encontro. A gente
estava ali mesmo, de verdade, percorrendo junto com o povo os caminhos
lendários daquelas águas.Não era
filme. Não era livro. Não era
fotografia. Veneza se desnudava
lentamente através do nevoeiro,

mostrando seu cobiçado e amado
corpo. Sem rasuras e sem ranhuras.
Perfeita em sua solenidade de noiva
renovada todos os dias. Curvilínea e
labiríntica como toda mulher maravilhosa. Veneza é aquilo que o Papa
Paulo VI disse em relação à perfeição: é o equilíbrio em movimento.
Totalmente harmoniosa, ela causa um
impacto de alumbramento que nenhuma outra cidade ou lugar provoca. E é
de súbito, como um colapso dos sentidos. Ela destrói qualquer defesa.
Qualquer medo. Veneza exige a
entrega, propõe o amor e impõe o
mistério. E tudo isso acontece de avalanche e, com tanta força, que parece
aquele verso do Jorge de Lima Deus
te raptou em sua totalidade. O
amor por Veneza é assim: arrebatador
e à primeira vista. Até porque ela não
decepciona a vista, revelando sempre
mais e mais belezas e encantamentos.
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Mas os venezianos co

Chris na piazza

Mas como não poderia deixar de
ser, os italianos são sacanas como
nós, brasileiros. Resolvemos jantar
em Veneza --e o que aconteceu?
Sessenta e três mil liras por uma
lazanha, um spaguetti, uma pizza
margueritta, mais meia garrafa de
vinho da casa, um copo de fnta e um
copo de coca. Ficamos perplexos,
estupefactos. Afinal, estávamos
pagando 45 mil liras num ótimo
hotel. E o que é pior: tivemos que
desembolsar 6.500 liras pela coca e
6.500 liras pela fanta. E acho que 21
mil liras pela meia garrafa de vinho
da casa. E lembrar que eu comprei
Valpolicella Bola por 5.600 liras a
garrafa inteira...e não em supermer-

cado, mas em um daqueles centros
comerciais que se estabelecem
junto aos postos de combustível.
Mas vamos deixar pra lá, assumir
e tocar pra frente.
Foi com esse entendimento que
prosseguimos nossa jornada pelos
sinuosos e apaixonantes caminhos
de Veneza. Até o instante em que
resolvemos voltar para Mestre via
vaporeto --um mais rápido, espécie
de expresso, que não para tanto e
faz outro percurso. Claro que foi
outro desbunde, deleite, desfrute. E
aí nos vingamos: pegamos o trem de
volta sem pagar. Dia seguinte regressamos para Veneza logo cedo. E lá - senza vaporeto --penetramos a pé

obram muito caro
pelo corpo da cidade. Passamos por
becos, pontes, pequenas praças, ruas
estreitíssimas, passagens e paisagens
deliciosas. Até que chegamos à Piazza
de San Marco, a Ponte dos Suspiros,
ao campanário e à Basilica. Tudo isso
com direito aos pombos, a um frio
intenso e ao clima de Morte em
Veneza, graças a um céu esbranquiçado e um vento forte e úmido.
Todas as pessoas encapotadas.
Almoçamos num restaurante chinês -uma das boas opções em qualquer
país da Europa --que era tão chic de
provocar constrangimento. Poltronas
de veludo vermelho, mesas muito bem
preparadas e um festival de copos e
talheres. Por sorte nossa, não havia
nenhuma testemunha do nosso
embaraço: só nós dentro dele.
Portanto, uma pequena frescura --mas
barata, vivenciável, exequível.
No fim da tarde voltamos a Mestre.
Mas antes repetimos a esperteza da
noite anterior. Resultado: no trem,
que é o meio de locomoção mais
barato, fomos flagrados sem o bilhete.
Tentamos superar esse obstáculo,
negociar, escamotear, mas não
adiantou. O fiscal aplicou a lei e a
multa --o que nos custou a bagatela
de 13 mil liras. Ou seja: no mínimo
10 viagens de Mestre para Veneza.
Felizmente a coisa ficou só nisso. Não

houve desdobramentos. E desistimos,
de vez, da lei do gerson de levar vantagem --isso pode sair muito caro...
E de Veneza, na manhã seguinte, partimos rumo à Verona. Bela cidade
que guarda, no interior de suas
muralhas, os conflitos familiares
inspiradores daquele fabuloso
Shakespeare de Romeu e Julieta.
E não é que de repente nós nos vimos
na casa de Julieta. Um lugar central,
numa rua cheia de gente, mas que se
abre como uma flor, furtiva e radiosa,
preservando essa distância solene que
só os grandes amantes podem
guardar, expressar, impor.

Na arena em Verona
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Romeu que se cuide:

Acariciando Julieta

Saindo daquela rua, tipo calçadão,
você chega a um pátio, a uma
clareira. E lá está a casa, a varanda
e o sonho de amor celebrado pelo
poeta. Lá está, também, uma reprodução em bronze de Julieta, de
corpo inteiro. A Ana fez uma foto:
eu beijando os seios juvenis daquela
grande amorosa. Vamos torcer para
que Romeu não vire na tumba e
para que Shakespeare não entenda
esse gesto como profanação...
Vimos, por fora, a fabuosa arena
romana, hoje palco de espetáculos
incríveis. Caminhamos a pé por
diversos lugares e, de carro, por
outros tantos. E prosseguimos nossa

viagem. Agora rumo ao norte da
Itália, região fronteiriça com a Áustria. E foi nesse caminho, já visitado
no mapa, que começamos a encontrar de novo encantos sucessivos.
Por estradas regionais, em meio a
vinhedos e plantações de maçã, a
neve começou a chegar. Deveríamos
parar numa cidade que eu já esqueci o nome, mas resolvemos seguir
adiante na busca de Bressanone. E
foi nessa busca que paramos num
trailler à beira da estrada e, por
insistência da Ana, voltamos de marcha-ré e pudemos nos deliciar com
um tipo de salsicha branca muito
bem feita, pão e batata frita. Um

Julieta está aqui
aspecto interessante: a pessoa que
atendia falava austríaco e italiano.
Fato que, percebemos depois, ser
completamente comum na região.
Relevante nesse pequeno detalhe foi o
prazer que o despretensioso lanche
despertou em nós. Arriscamos até
previsões-- daqui pra frente vai ser só
comida gostosa--que infelizmente não
se cumpriram.
Em compensação, a neve e o gelo
começaram a se mostrar e se impor,
alterando substancialmente a paisagem. O Chris fez xixi e viu, pela
primeira vez, a fumaça sair de seu
pinto. Eu o acompanhei, é claro, para
deixar uma marquinha brasileira
naquelas terras. E a partir daí fomos
tendo os nossos primeiros encontros
com a neve. Passamos por Bolzano -era essa a cidade cujo nome foi
esquecido -- e até por Bressanone.
Quase grudadas em Bressanone
estavam Varna, Novacella e Spelonka.
Optamos por ficar em Varna. Uma
paisagem riquíssima, poética. Parecia
um presépio. E lá descobrimos uma
graciosa habitação, a zimmer de uma
senhora simpática de olhos alegres,
comunicativos. Fizemos umas comprinhas numa loja que estava em
liquidação e começamos a subir montanhas na direção de Spelonka.

No meio do caminho
desistimos. O caminho era sinuoso
demais, estreito e
íngreme. E já era
noite. Voltamos até a
Verona
nossa zimmer e eu
saí à varanda do nosso apartamento
para contemplar aquela noite fria, de
céu limpo --repleto de estrelas. O céu
noturno não é tão diferente como eu
imaginava. Em razão disso não foi
difícil localizar as três marias. Acho
que vi Vênus também. E, mais uma
vez, essas referências estelares
expressavam a sensação dos marinheiros diante da solidão e do desconhecido. As estrelas ainda funcionam
como guias noturnos, iluminando
veredas e apontando para algumas
direções gravadas em nossa alma. E
até mesmo as direções mais celestiais
estão marcadas --e mergulhadas -nesse território de terra e sonho, água
e lágrima, saúde e saudade.
Transportados para estas montanhas
geladas, eu olhava o céu com os mesmos olhos maravilhados e agradecidos de eu menino. E o menino
estava ali, de verdade, dentro de mim,
bulindo com as minhas emoções,
colocando água e sal no meu olhar
encantado.
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Em Varna, frio, céu a

Varna

Bressanone

Pois é: o meu menino de dentro
estava de mãos dadas com o menino de fora. Projeção e projeto
esboçados. Sem retoques. Nítida
expressão de mim, ampliação e
aperfeiçoamento do meu ser, o
Chris significa a minha perpetuação, a minha entrada na vida
eterna. Claro que passando pelo
fogo sagrado da mulher amada
que me abençoou com sal e açucar e me fez ressurgir na redenção
da carne. Ainda bem que foi
assim, pois hoje, nós três juntos,
trilhando por caminhos desconhecidos e, unidos por uma força
mágica, celebramos com alegria e

Bolzano

gratidão tudo aquilo que a vida
nos tem proporcionado: amor,
saúde, paz e encantamento.
Na manhã seguinte, após o petit
dejeunner numa acolhedora sala,
pegamos nossas bagagens e fomos
até o carro. Ele estava totalmnete
recoberto pela neve e pelo gelo.
Uma camada grossa, talvez da
espessura de um vidro blindex de
10mm. Tivemos que raspar todos
os vidros com um cartão de estacionamento e ir de encontro ao
sol, lagartear um pouco. Depois
fomos ao banco, em Bressanone,
trocar dinheiro, acertar as contas
na loja e passear na abadia de

zul, neve e sol...
Novacella e nas montanhas completamente brncas de Spelonka. Esse
passeio em meio a neve foi fascinante. A estradinha era íngreme e
sinuosa e completamente desprovida
de proteção. Ao nosso lado abismos
e precipícios quase sempre recobertos por pinheiros nevados. Não havia
carro indo, nem carro vindo. Fiquei
um pouco cismado. Na verdade,
amedrontado. Olhei no retrovisor e
vi uma mulher, sozinha, demonstrando grande familiaridade com aquele
percurso. Meus receios dissiparamse e nós prosseguimos rumo às
alturas. Quando estávamos quase
chegando ao topo, uma bifurcação
encerrou nossa aventura. Pra cima a
estrada era só de neve. Pra baixo era
semelhante aquela que nos fez
chegar até ali. Resultado: subimos
mais um pouco no caminho nevado,
mas só para virar o carro e voltar.
Na descida --a montanha era cheia
de casinhas fofinhas -- arranjamos
um lugar para parar, tirar fotos e até
trocar de roupa. Eu estava curioso
em vestir a camisa e o blusão
recém adquiridos. Interessante: a
temperatura em Varna era de dez
graus negativos, mas o frio era quase
imperceptível. Tanto que o sol encorajou-me a ficar de camiseta em

plena paisagem
branca. Claro
que só por
alguns minutinhos, para trocar Varna
de roupa. Mas ainda assim deu pra
perceber que a dona zimmer falara
a verdade: o frio em Varna não é
desagradável. Ela mesma nos havia
dito que em Veneza e Bolonha as
coisas são bem piores. E nós estávamos confirmando isso em pleno
freezer da natureza. Gostamos
muito, mas muito mesmo de Varna.
Até porque precisávamos da presença repousante e apaziguadora da
natureza. Já estávamos exaustos de
tanta produção humana. Como disse
o Tuca, sabiamente, existe um
momento em que você está cansado
de tanta muralha medieval, de tanta
presença moura, romana, barroca,
gótica, renascentista. Parece um
porre de ouso, kirtch, vodka, uisque,
brandy, cahaça, bagaceira, rum,
pisco, etc. E tua alma e teus olhos
sentem necessidade da largueza dos
horizontes, da companhia silenciosa
das árvores, dos regatos e de todos
os pequeninos seres que, de alguma
forma, indicam a presença --a eterna
presença -- de uma harmonia que
não mais nos pertence. Ou pertence?
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Chris faz a síntese vis

O Chris ouviu eu ler este trecho pra
Ana e quis, imperativamente,
desenhar. Perguntou: onde é que
fala da paisagem? E eu apontei pra
esta folha. E é nela que ele quis se
debruçar, compor seu relato de
viagem, ilustar nossas emoções. O
desenho dele está aí pra não deixar
nenhuma dúvida. E então, a harmonia nos pertence --ou não? Acho
que oi Chris respondeu essa
questão de forma oracular, graças à
sua natureza angélica e à sua familiaridade com Deus. O desenho é
comovente. E graças ao Chris junto
de nós, pudemos também perceber

que Deus é graça, virtualidade, vir
a ser contínuo. O rosto inconcluso
em confronto com o rosto acabado. Uma dialética flexível pontuada
por contradições móveis. Mas tudo
apontando para uma determinada
direção. Direção que tomamos em
nossas mãos, abertas e espalmadas,
para num ato de fé, receber o renovado mistério do nascimento
daquele menino que, ainda hoje, é
lembrado e reverenciado por todos
os homens e povos de boa vontade.
Viva Jesusinho! (Heidelberg,24-12).
De Varna seguimos pela neve e
pelas aldeias italianas --ainda

sual de nossa viagem
situadas nos Alpes -- até a Áustria.
Única fronteira onde além de termos
os passaportes examinados, verificou-se também a documentação do
carro. Esse trajeto foi marcante pela
beleza das aldeias, pela presença
abundante da neve e das incontáveis
plantações de uva e maçã. Uma pena
que era inverno, pois não havia
cerca e nenhum outro obstáculo que
impedisse ao passante se deliciar
com aqueles frutos. Mas nós nos
deliciamos --assim mesmo -- com
aquele paisagem inédita, cheia de
surpresas, ruas e telhados cobertos
pela neve. Era o próprio cartão
postal. E a gente lá, dentro dele. E
foi dentro dele que prosseguimos até
chegar a Insbruck --o que causou
decepção para a Ana. Ela esperava
encontrar tudo branco, nevado:
ruas, telhados e montanhas.E isso
não aconteceu. Mas ficamos bem
instalados, demos um amplo passeio
pela cidade, fomos até o zoológico,
ao supermercado e a uma confeitaria com aromas vienenses. Mas
acabamos ficando só no pão. Pão
com pão. Em compensação, no
supermercado inventamos de não
resistir aos múltiplos apelos açucarados e a consequência foi decepcionante. As guloseimas não corre-

spondiam ao seu aspecto sedutor.
Ainda assim, os vinhos eram
bons e baratos. Descansamos
bastante e não saímos à noite. Na
manhã seguinte tomamos um
bom café servido por um
velhinho lépido, esperto, alegre.
E de novo voltamos para as estradas.
Desta vez rumo a Fussen.Novamente
um pecurso poético. Tão nevado e
tão cheio de estações de esqui que
me deu vontade de arranjar um
trenozinho e deslizar geleira abaixo.
Mas não fizemos nada disso, apesar
de os carros --quase todos-- estarem
equipados com pares de esqui nos
bagageiros. Pelo jeito, esquiar nessas
bandas é um passatempo comum,
completamente popular. E apesar
dos preços serem muito altos para
nós, para eles é uma prática
corriqueira. Aliás, carros tipo BMW,
Mercedes e outros do mesmo
padrão, não diferenciam nada, nem
ninguém.

Neuschwanstein

anotações de viagem

No castelo de Ludwig

Chris em Neuschwanstein

Qualquer pessoa tem acesso a esse
tipo de bem de consumo e, por
causa disso mesmo, eles não conferem status. Basta ter algum tipo
de trabalho para desfrutar de um
amplo leque de produtos que só os
privilegiados do terceiro mundo
possuem. Dá para perceber, também, a inexistência dessa necessidade de destacar-se através de
posses e poses. Isso não é valorizado, e não tem nenhum sentido, já
que a grande maioria vive em um
patamar inacreditável para nós.
Claro que essa questão está diretamente relacionada a uma distribuição de renda mais equilibrada. As diferenças salariais são

pequenas. Náo existe nada parecido
com o fosso que separa um trabalhador que ganha salário mínimo de
um jornalista, por exemplo. E estou
me referindo a um jornalista não
celebridade, um jornalista mediano,
comum. Mas vamos deixar essas
contradições e esses conflitos de
lado e voltar para o caminho que
nos levou da Áustria até à fronteira
com a Alemanha. Fussen,
cidadezinha graciosa e poética que
guarda para o visitante dois soberbos e romanticos castelos:
Neuschwanstein e Schwangau,
com todo cuidado e requinte que
eles merecem. Os carros não
podem subir e, em seu lugar, amp-

g com guia alemão
los carroções com cavalos que parecem ter saído de cocheiras imperiais. As opções são estas: ou os carroções ou a subida a pé. Não é preciso ser adivinho para saber que
fomos a pé. Mas a caminhada valeu,
pois serviu para esquentar o corpo e
preparar, naturalmente, o nosso
espírito para o encontro com a
beleza edificada por esse wagneriano
enlouquecido que foi Ludwig, da
Baviera. Fizemos uma visita guiada
em alemão --o que não deixou de
ser divertido. O castelo é um sonho
e é muito aconchegante. Vários
motivos da mitologia nórdica, que
serviram como referenciais aos trabalhos de Wagner, estavam lá em
pinturas e murais. Em uma determinada sala havia um lustre de ouro
que pesava quatro toneladas. Em
outra, a sala de música que nunca

Cavalos e carroções

Subindo para o castelo

foi utilizada enquanto Ludwig viveu,
quadros inspirados na lenda de
Parsifal. Hoje essa sala é utilizada
para apresentações musicais e seus
lustres não utilizam lâmpadas e sim
velas. Cada lustre reúne seiscentas
velas. A cozinha do
Neuschwanstein
é enorme e simplesmente fantástica. Tem sistema
de água corrente
fria e quente e até
uma enorme
churrasqueira
giratória --semelhante a essas contemporâneas.
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Dois momentos diant

Já estamos na França novamente. Pela primeira vez no
Fórmula 1. Baratíssimo: 130
francos. E americaníssimo demais.
Tudo artificial, maquinal, funcional.
Mas vale pelo conforto e a praticidade. De resto é completamente desencantador. Asséptico. Higiênico. Mas
pela relação custo-benefício vale a
pena. Pela primeira vez tv no quarto. E o que vimos? Um velho ídolo
que eu reconheci de pronto: Johny
Holliday. E que programa interessante, bem relizado. O velho Johny

1

sentado junto ao entrevistador e a
um aparelho de teve. A partir daí
uma amostragem exuberante de
pesquisa jornalística: os
inesquecíveis anos 60 com todas as
suas mutações e seus ícones supremos. Imagens de Guevara,
Kennedy, Luther King, Elvis,
Beatles, Primavera de Praga,
Movimento estudantil de 68, guerra do Vietnã, Sartre e Simone em
plena atividade. Depois foi a vez da
década de 70. Com Mao, movimento de libertação das mulheres,
primeiros atentados terroristas,
guerra de Israel. Tudo fartamente
ilustrado por imagens que a gente
nunca viu. Questões locais também pontuavam o programa. E
aquele velho ídolo do rock ali, na
nossa frente. Grande figura. Um
cantor explosivo, visceral, sensual.
Expressivo. E nenhum de nós sabia
disso. Nem mesmo o Luiz Carlos
que ficou muito ligado a ele naqueles velhos e bons tempos. E o gozado
é que eu nunca me liguei nesse
cara. Achava que ele era um fenomeno regional, um clichê do rock
autêntico de Elvis e Litle Richard.
Mas pude ver nesse programa que
não era nada disso. O Holliday é
competente, lúcido, bem articulado.
Um mito local, é claro, mas nutrido
com os mesmos ingredientes musicais dos mitos maiores do nosso
tempo:

te da tv européia
Depois de um dia intenso de
presenças, caminhadas intermináveis e trânsito perturbador,
voltamos ao nosso Citroen e ao nosso
hotel em Epinay Sur Orge, arredores
deParis, bem pertinho da casa onde
moram a Vivi e o André. A Ana quis
jantar por ali mesmo para recuperar
o jantar entalado da noite anterior.
Pois jantou: ela, o Chris e eu de
damo de companhia. O restaurant
ficava ao lado do nosso hotel, o
Premiere Classe. Era bem charmosinho, com velas e flores à mesa. E a
ceia teve direito a vinho beaujolais,
carne, salada e um tremendo sorvete
servido em taça enorme --que o Chris
acabou partilhando com a gente.
Depois fomos para casa e assistimos a
um programa na tv sobre a meia de
nylon. Uma verdadeira viagem no
tempo, com imagens e sons autênticos de 1940. Até Hitler apareceu.
Flashs de Nova Iorque, Paris,
Hollywood, Montreal,etc. E a nova
ídola --parecia um astro de rock dos
anos 60 -- deixava as mulheres alucinadas, em transe. Tudo muito
semelhante a esse clima quase histérico que cerca os megashows contemporâneos. Filas enormes se fizeram
em todas as cidades. e muitas mulheres chegaram a brigar por causa
de uma meia. Homens vestidos com
terno e chapéu colocavam-se em fila
para adquirir a grande novidade.
Foi um rebuliço, uma verdadeira
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revolução, dada a quantidade de
pessoas reunidas diante do novo
ícone sagrado do consumo. E o programa abordava isso de uma
maneira nada superficial. Além
disso, nunca havia passado pela
minha cabeça os significados que esse
elemento do vestuário poderia ter
tido. Meia é meia e ponto. Mas é
óbvio que a coisa não era bem
assim. A meia de nylon mexia com a
sensualidade feminina, com a beleza
e é claro, com o desejo dos homens.O
certo é que a Ana estava demasiadamente cansada e resolveu dormir. E
eu fiquei indignado. Queria conversar sobre aquelas questões que me
puxvam pensamentos, idéias. E aí
radicalizei: pode deixar que eu
durmo no beliche. Mas pra quê? A
Ana ficou furiosa e começou a desfiar
o longo rosário de acusações.
Dasminhas perseguições pretéritas. Do
meu autoritarismo. E foi por aí
afora, reagindo com flechas e setas
envenadas pelo tempo. Foi o nosso
primeiro desentendimento na
viagem. Mas ainda que todos os
demônios estejam comigo --e só
comigo -- a paz voltará a reinar na
minha casa e no meu coração. Nosso
amor é sagrado e está alicerçado
sobre pedra. Por isso anjos e deuses
estão ao nosso lado.
Originalmente este texto era um box da
nossa estadia em Augsburg. Tive problemas de paginação e o coloquei aqui.
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Na terra de Mozart m
Feirinha de Natal
em Salzburg

Casa de
Mozart

De Fussen seguimos para Munchen,
cidade grande que fica a uns cem
quilometros e nos recebeu mal.
Primeiro porque chegamos de um
paraíso romântico e adentramos no
inferno da contemporaneidade. Toda
grande cidade é um inferno --e esse
aprendizado foi importante. Só Paris
reina sozinha no mundo. É a única
cidade grande que tem harmonia,
esplendor, encantos oficiais e encantos oficiosos. Munchen foi repulsiva.
E de tal forma que desistimos dela e
fomos para Salzburg - numa noite
fria, cheia de névoa e neblina. E
numa autobahn movimentada, quase
alucinante. Todo mundo andando a

Zimmer em
Salzburg

120, 140 e 160 quilometros. Parecia
não haver neblina. E nós lá, no meio
daquela loucura, também a 120 e
140 km. E sem enxergar nada. Ou
com a visão bastante comprometida.
Com uma neblina semelhante, o
tráfego na Imigrantes deve rodar em
média por volta de 40 km. Mas aqui
não há grandes riscos e perigos.
Para se ter uma idéia do respeito pel
vida humana, basta dizer que em
qualquer autoestrada as sinalizações
são perfeitas. E se houver um único
homem trabalhando em reparos no
canteiro central, por exemplo, as
pistas são interditadas com avisos
bem claros. E o estreitamento da

úsica é o que não falta
pista vai se fazendo paulatinamente pelo menos a 1 km do
local onde existe um único
ser humano trabalhando.
E assim chegamos a Salzburg
-- já bem noitão, para variar. Mas
aqui demos sorte. A primeira zimmer procurada foi a primeira zimmer acertada. Um quartão bem
amplo e bem arrumado. Na cabeceira da cama uma gravura com elementos musicais. Despejamos nossas
bagagens e fomos --sem mapa e sem
nenhuma informação-- ao zentrum.
Conseguimos parar o carro em local
bem estratégico e pernas prá quem
te quero em busca de beleza e comida. A beleza encontramos rapidamente --vimos até a Casa de Mozart
-- e a comida não demorou tanto. No
Pizzaland pedimos: margherita,
spaghetti alla bolonhesa, vinho e
coca. Depois caminhamos pela
cidade, já bem alimentados e bem
nutridos, pegamos o carro e fomos
para mais uma noite de paz e amor.
Pela manhã, após o fruihstucke,
mais Salzburg para nós. E aí --já
com o mapa da cidade em punho -passeamos pelos mesmos pontos da
noite anterior. Só que com o dia
claro, ensolarado, um frio maravilhoso e a percepção mais aberta e

mais rica de perspectivas.
Passamos por uma ponte
encantada sobre o rio
Salzach --esse nome,
como o de Salzburg, tem
origem nas jazidas de salgema muito numerosas nessa região.
Andamos por um jardim belíssimo,
capturamos com o olhar a presença
solene das edificações medievais e
presenciamos o significado especial
que possui a música em todos os
lugares.Só em Salzburg a Ana sentiu estar mesmo e de fato na Europa.
Mas aquele rio, aquela ponte e as
árvores levemente nevadas só podiam transmitir essa sensação.
Salzburg é fascinante. E tem uma
dimensão humana, proporcional à
pulsação e ao repouso, à contemplação e ao ato, ao sono e ao sonho.
Deve ter uns 200 mil habitantes e é
terra natal de Mozart. Precisa dizer
mais? Tem ainda uma catedral com
torres barrocas construída no século
XVII. Pra variar, assistimos ali o trecho final de uma missa e comungamos. Passeamos pela feirinha de
natal, compramos alguns enfeites e
ouvimos música na praça.E de
Salzburg retornamos para a
Alemanha. Desta vez para Augsburg,
passando por Munchen.
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Em Augsburg, pausa
No hotel em Augsburg

Augsburg é uma cidade de porte
médio, fundada pelos romanos no
ano 15 antes de Cristo, que mostra
ainda marcas bem vivas da Idade
Média. Possui muitos museus e galerias de arte, edifícios históricos e
tesouros artísticos de todas as
épocas. Mas nós não estávamos mais
a fim de nada disso. Ficamos duas
noites em Augsburg, jantamos maravilhosamente nessas duas noites e
fomos recebidos da melhor maneira
possível.--também à noite, para variar. O posto de turismo --tourist
information -- estava fechado na
estação de trem, mas havia indicação
de um posto em rua próxima. Fomos
até lá e não deu outra: estava fecha-

do também. Por sorte havia uma
máquina --e viva a automação --que
nos forneceu a relação de hotéis e o
mapa da cidade. E bem defronte ao
posto, um terminal de vídeo informava, gratuitamente também, tudo o
que a cidade tinha a oferecer a viajantes descuidados. Por regiões, por
área de interesse. Uma loucura.
Mas aí começou a nossa luta. Não
achavámos os lugares mais baratos e
tudo que se colocava diante da gente
fugia às nossas sovinas possibilidades. Nesse processo de idas e vindas perdemos mais de uma hora.
Por fim, bem próximo ao zentrum,
demos de cara com o Jacob --um
baita hotel com restaurante, bar e

para a interioridade

Maximilianstrasse em Augsburg

Augsburg

todos os eteceteras. A Ana e o Chris
desceram para obter as informações
necessárias, e já voltaram com os
sinais positivos de que aquela etapa
estava equacionada. Baixamos nossas tranqueiras e malas e quinquilharias e ficamos durante dois dias só
curtindo, brasileiramente, a
preguiça, o descompromisso, a
recuperação do olhar, a desintoxicação da beleza e a reinstalação da
vida em sua plenitude mansa.
Augsburg foi o au-au sem latido e

sem mordida de um burgo. Algo que
acabou se tornando familiar pela
repetição dos mesmos movimentos e
dos mesmos caminhos.Familiaridade
é isso:: aprender sempre o mesmo
gesto, sentir sempre o mesmo gosto.
E não perder o encanto. Nem o estímulo de vivenciá-lo como único,
inapreensível e irrepetível. E
Augsburg foi única nesse sentido.
Única cidade onde não visitamos
nada. Onde não fomos a museus.
Onde não procuramos os registros
urbanos, culturais e religiosos do
passado. Em Ausgsburg vivemos a
chuva e o tempo feio que antecipa a
entrada do inverno. Vivemos também
o frio. Mas de repente pintou até
calor, passeios agradáveis e até um
jantar maravilhoso regado a Chivas,
cerveja e coca-cola. E tudo o mais
que a vida viva e vivida faz, refaz,
perfaz.
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Nordlingen é linguag

St Georgkirche

Nordlingen

Próximo do hotel

De Augsburg seguimos pela
Romantische Strasse até Nordlingen.
Acertamos em cheio na escolha do
caminho e na inclusão desse nome
sonoro em nosso roteiro de viagem.
Lembro-me de brincar muito, em
Cotia e em São Paulo, com essa
palavra: Nordlingen. Flexioná-la de
múltiplos jeitos era gostoso. Do
mesmo modo que a palavra Gerona -também detonadora de significações
tão expressivas, talvez de uma identidade inconsciente. Nordlingen situava-se nesse território. E foi um privilégio conhecê-la.Pra começar todas
as casas são casinhas de chocolate .
Uma muralha medieval abraça toda a

cidade. Na praça um presépio com
personagens vivas: duas ovelhas e
um bode. Algo co-movente pelo
cheiro, pelo movimento, pela presença da vida.
Nordlingen, Nordlingen, amada
presença de meus passos. De nossos
passos neste espaço. Cidade fechada
pela muralha. Pela meninice. Pelo
sonho de uma criança. Nordlingen,
estrela achada no mapa. Cicatriz de
uma vila cicatrizada. E ainda assim
localizada, iluminada, procurada e
encontrada. Nordlingen, sagrada
palavra que em seus extratos mais
primitivos acabou nos conduzindo
para um hotel onde a janela do

gem extrema, paixão
nosso quarto abria para
Janela do quarto dando para St Georgkirche
o pórtico de um igreja
gótica. Igreja do século
XI. Sumário de rezas e
de preces. Divina presença da memória dos
povos. Resumo mais do
que sumo das mãos em
prece buscando o
apaziguamento. E a
beleza. Beleza que adentrava pela nossa janela,
pelos nossos olhos e
pelos nossos corpos.
Refundindo a fé, a esperança e a nossa união
mística com o mundo e
mal. Com o cronograma adiantado,
o desconhecido.
seguimos mais adiante pela
Nordlingen foi comovente também Romantische Strasse de vilarejos e
por ter surgido completamente casu- aldeias. Passamos por Harburg -al e ter criado em nós uma certa
cidade que tem um castelo que
familiaridade ou estranheza infantil.
nunca foi conquistado -- Wallenstein,
E o seu aparecimento, real e concre- Dinkelsbuhl, Feuchtwnagen,
to, a sua figura urbana desveladora
Schillingsfurst e uma infinidade de
superaram em muito nossas expecta- outras cidadelas, gozando de vistas
tivas. Nordlingen é uma antiga
panorâmicas sobre muitas paisagens
cidade imperial com muralhas com- que ainda conservam impressionanpletamente originais e que podem
tesconstruções e casas
ser percorridas em toda a sua exten- camponesas.Toda essa região dispõe
são --algo único na Alemanha. É
de um tremendo patrimônio culturromântica e medieval e tem um cam- al: monastérios, fortificações
panário de noventa metros de altura. romanas, castelos, palácios barroE pensar que o nosso natal estava
cos, igrejas góticas, reservas natuprogramado para ela! Mas não faz
rais, parques.
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Heidelberg inspira nos

Torre em Rothenburg
Rathaus em Rothenburg

Em Rothenburg

E assim chegamos a Rothenburg
ob der Tauber, cidadela apaixonante que tem uma atmosfera imponente e uma população menor que a
de Camposdo Jordão: 12.500 habitantes. Tem dezenova hotéis, 35
pensões e mais de 90 restaurantes,
tavernas e cafés. Foi fundada no
século X. E, muito antes das
Américas serem descobertas,
Rothenburg já era palco de diversos acontecimentos importantes. Um
deles, por exmplo, nos dá conta que
Frederico, o barba-roxa, o nenê de
Rothenburg, ajudou seu primo
Frederico I a expulsar de Roma o
papa Alexandre III. As muralhas-

foram construídasno século XII e
quase toda a cidadefoi destruídas
por um terremoto em 1356. Na
segunda guerra, Rothenburg foi de
novo parcialmente destruída e só
ficou a salvo graças a um general
americano. Mas tudo isso foi reconstruído e a cidade tá tinindo de perfeitinha. Tem muitas fontes, torres e
pórticos. Estivemos na Markplatz praça do mercado - que é o zentrum e pudemos ver a harmoniosa
solução arquitetônica para estilos
tão diferentes como o gótico e o
renascentista. Caminhas muito a pé
pelas ruas, subimos na Torre
Branca, na Torre de São Marcos e

sso natal na montanha
no Arco de Roder. Fizemos algumas
fotos e comemos um bom lanche na
Rodergasse, uma das ruas mais
encantadoras da cidade. Depois
seguimos rumo à Heildelberg que,
à primeira vista, nos pareceu muito
grande e abrutalhada. Suja. Com
telefones públicos mal conservados -a grande maioria quebrados-- e
uma juventude barulhenta e agressiva. Uma cidade velha, gasta. usada e
abusada. Mas que tem aquele
schloss --o Chris adora pronunciar
essa palavra -- igualzinho aos
postais. Chegamos a Heidelberg no
dia 23 de dezembro e já arrumamos
um ótimo lugar para ficar: a pensão
Brandstatter. Bem localizada, preço
razoável (79 marcos), estacionamento à porta, quarto bem amplo e
excelente varanda que acabou
servindo como geladeira para nosso
vinho branco alemão, champanha
Asti e demais acepipes natalinos.
A noite do dia 23, da nossa chegada
à Heildelberg, não foi lá grande
coisa. Mas na manhã do dia
seguinte, véspera do Natal, resolvemos subir aleatoriamente os caminhos da montanha. E aí as coisas
foram ficando claras. Aos poucos
ingressamos num bosque imenso de
árvores muito altas. E depois de

subir tanto dava para perceber que
as montanhas também eram altas. E
nós estávamos junto delas, no meio
daquela floresta. E, como se tivéssemos rogado à Deus, nos deparamos
com uma casa rústica feita de toras
de madeira e ela mesma, a casa,
tinha a forma mágica do círculo. Ali
estava --à nossa frente e bem junto
de nós-- a mais romântica e rústica
sala para a celebração do nascimento de Jesus. Ficamos emocionados e
comovidos com a descoberta e
resolvemos, naquele exato instante,
voltar lá na noite já bem fria e gelada
do dia 24 de dezembro. Qualquer
sacrifício valeria a pena diante dos
desígnios mágicos que aquela floresta encantada nos reservava. A solidão
e a rusticidade daquele lugar impulsionava nossos corações na busca de
uma aproximação maior com o
momento solene e glorioso da vinda
do menino Jesus a este mundo.
Heidelberg
vista do castelo
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A comunhão perfeita e
Castelo em Heidelberg

Rua em Heidelberg

Ponte em Heidelberg

Dividimos, então, com a montanha
solitária, com as altas árvores, com a
luz do farol do carro e as músicas de
Wagner e Rachmaninof, os nossos
verdadeiros pulsares cristãos diante
da singularidade daquele instante.
Estávamos irmanados e imantados de
simplicidade. De singeleza. Na direção
Dele todas as bençãos nos foram
propiciadas: o pão, o vinho, o amor, a
casa. E a fé --inquestionável -- criava
em nós a ousadia e a inocência das
gratidões mais puras e infantis. Só
pela presença reveladora e funda de
Sua Memória, iluminando e protegendo nossas pequenas e frágeis vidas,
Heidelberg já um marco no exercício desdobrado de nossa religiosidade. Graças a Ele -- filho dileto de

nosso Pai Maior -- pudemos ritualizar,
com legitimidade quase inalcansável,
os símbolos consagrados que nos
oferecem a oportunidade da transfiguração e da transcendência. Em
Gerona, na Espanha, eu me cristianizei definitivamente diante da hóstia
sagrada. E, em Heidelberg, na
Alemanha, a comunhão litúrgica
cedeu espaço à comunhão mística
com toda a natureza -- também reveladora de sua Face Una e Múltipla.
Por atalhos e veredas, pelo Grande
Sertão do Guimarães, pela identidade
cristocentrica de Mira-Celi, pela cicatriz eternamente aberta em Nietzsche,
pela companhia tão fundamental dos
Anjos de Rilke, pela solidão áspera de
Henry Miller, por Aliocha carregando

em plena montanha
as adoráveis palavras de Dostoievsky,
por todos os poemas de amor escritos
nas Babilônias e Babéis desta vida, e
por milhares de pequenas e grandes
coisas que foram me levando cada vez
mais perto de mim mesmo --Aleluia!
Aleluia!
Até o dono da Brandstatter --com
apurada percepção de alma -- baixou
os muros e as barreiras das diferenças linguísticas e culturais, transigindo com a nossa permanência
absolutamente solitária em sua pensão. E mais do que isso: veio em
pleno feriadão do dia 25 servir o
fruistucke para nós. É demasiado,
mas é a pura realidade. Desculpandose, inclusive, de não ter pão fresco e
ele ter aquela trabalheira toda para
nos fazer torradas. Pois é: a vida é
assim. Plenamente assim. Basta estar
aberto para a beleza e a encantação.
Basta conscientizar-se naturalmente da
pequenez e da grandiosidade
humanas. Basta deixar-se levar pelos
impulsos fundos da alma e do corpo.
E a partir daí todas as graças, todas as
bençãos e benesses podem ser concedidas e outorgadas. E porque existe
um princípio básico nutrindo tudo
aquilo que é vivo --a vida é movimento
-- não podemos dissociar a vida da
sístole e da diástole. Da inspiração e
da expiração. Qualquer rigidez é fatal.

E o domínio dos outros --ou de si
mesmo -- uma eloquente e funesta
bobagem. Mesmo porque todas as
coisas da vida -- vegetal, animal e
humana -- são inapreensíveis e incapturáveis. Afinal, a terra toda, o universo e até os nossos sonhos, desejos e
projetos estão também em constante
movimento e mutação. Alternando-se
aqui ou ali. Aprimorando-se algumas
raras vezes. Retroagindo outras tantas.
E é isso que torna impossível deter
qualquer coisa pronta a cumprir-se. E
a cada passo, e a cada dia, cada um
de nós está cumprindo apenas uma
etapa, uma parcela dessa totalidade
inatingível. Por isso até a nossa
comunhão é parecida com um jogo
de xadrez: as combinações são infinitas. E se existem alguns acertos é
porque existem alguns erros.
Mas por debaixo de tudo isso --de
nossa pele, de nossas roupas, de
nossos disfarces -- e até de nossas
vitórias e derrotas, existe uma
identidade antiga, uma vocação e
uma voz que reconhecemos e não
podemos sufocar ou dissimular. E ela
também é feita do material precário,
preciso e precioso dos sonhos que
acordam em nós aquilo que efetivamente nós somos: um milagre da
vida, um milagre da natureza, um
milagre de Deus.
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Voltar à França é com
Catedral de Metz

Metz

De Heidelberg seguimos na
direção de Metz. Era dia 25 e na
fronteira não havia ninguém nem
para decorar o ambiente. Passamos
direto,mas preocupados. Só que a
nossa preocupação durou o tempo
suficiente para perceber que, na
França, nenhum visitante precisa
ficar aturdido. Ou cismado. Tudo é
muito competente; as informações
são claras, as sinalizações perfeitas.
Como em nenhum outro país da
Europa. Fomos pela autoroute -palavra que o Chris gosta muito de
dizer -- e paramos no primeiro aire
que não era dos Buenos --da nossa
vizinha Argentina. E aí uma lição da

nossa cultura. Em placas do estacionamento pudemos ler que o
restaurante estava fechado. Olhei
aquilo e fui para o telefone tentar
falar com a mamãe e o papai. Por
repetidas vezes tentei o número
mágico --190055 -- que nos colocava em contato direto com a
Embratel. Mas nada acontecia.
Dava sempre ocupado. Mas como o
sinal sonoro de ocupado deles é
diferente do nosso, eu tive a sensação de estar cometendo algum
erro. Ou perpetrando alguma
besteira terceiro-mundista. E aí,
precário por isso --mas iluminado
por tantas outras coisas -- busquei

mo voltar para casa
a Ana e o Chris no carro e convoquei: Vamos tentar o restaurante!
Nisso, um casal de americanos, com
filhos como nós, está voltando do
restaurante com aquela expressão
típica de contrariedade. Ignoramos
esse indício e fomos, confiantes. De
novo os dizeres e algumas obras de
reforma. Ignoramos também isso e
empurramos a porta. Não é que ela
se abriu, colocando-nos dentro do
quentinho onde tudo estava funcionando. Surpresa nossa: os americnos estavam seguindo nossas
pegadas. E também adentraram ao
restaurante. Até que enfim a equação
da macaquice invertia-se. Desta vez
era o primeiro mundo que estava a
nos imitar e copiar. De certa forma,
ficava explícita nessa situação, a
nossa capacidade inventiva de
liderar o mundo. O recorte é
pequeno, o exemplo banal e acidental. Ainda assim não posso esquecer
ou ocultar o meu próprio aprendizado. Pessoalmente posso me
considerar primeiro mundo em
relação a pessoas como o Zé Blas,
a Dina, o Lorival, o seu Antonio. No
entanto, foram eles que me ensinaram coisas importantes e exemplares do ser humano. Primeiro esse
vínculo com a realidade mais próxima. A capacidade de participar e

intervir nela de forma direta e
concreta. Em segundo a esperança
sustentada apenas pela esperança. A
fé viva e cega na vida. A possibilidade de doação e de companheirismo. E principalmete a inventividade.
A criatividade. Mas vamos deixar isso
de lado, pois essas divagações -embora vivas, espontâneas e infantis
-- não passam de divagações religiosas (de religamento, de re ligare). E nós estamos mesmo é viajando. É verdade que a nossa viagem
tem tido um forte caráter cristão.
Pode-se dizer que seu fio condutor
não tem sido outro. Mas o que
parece mais representativo, aqui, são
as percepções relativas e totais da
nossa confraria. Pai, mãe e filho
novos e renovados. Com as meias
verdades suspendidas e as dúvidas
desatadas. Ausentes os constrangimentos do medo. Tudo perfeito
nessa união de três --talvez sob a
inspiração da Trindade...

Metz
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E voltar para casa será
Vista da Catedral de Reims

Na Rota da Champanha

O fato é que no dia 25, Natal, fizemos o nosso banquete com direito
a carne, batatas fritas, sobremesas,
coca e meia garrafa de beaujolais.
A fome e o desejo de comer exatamente aquilo --e exatamente daquele jeito -- eram tão grandes que
aquela refeição caiu como uma
benção. Foi muito prazeiroso estar
ali, naquela mesa, naquela ambiente cálido sobre a autoroute. E,
de volta à França -- fechando um
circuito místico -- buscamos
Marne sur la Valle e Meaux,
lugarejos próximos à Eurodisney,
passando por Reims e sua gloriosa
catedral, uma das obras belas da

arte gótica do século XIII. Nessa
catedral vários reis foram coroados, inclusive o rei Carlos VII, em
cerimônia que contou com a presença de Joana D’Arc em 1429.
Em Reims resolvemos seguir a
Rota da Champagne, passeando
junto a imensas plantações de uva,
cooperativas agrícolas e uma
infinidade de caves --infelizmente
fechadas. Mas no dia 25 de dezembro, Natal, ninguém trabalha
mesmo. E não só no Brasil. E o
horário em que estávamos rodando
pela Champagne coincidia com o
célebre ritual do almoço prolongado, tão comum em vários países

á ainda voltar para casa?
Catedral de Reims

que visitamos. Uma pena. Ou talvez
uma grande sorte. Afinal, eu não iria
resistir a copos, garrafas e tonéis do
precioso líquido. Até porque em
nenhuma outra parte do planeta a
champagne está tão integrada ao dia
a dia das pessoas.E que estrada para
os gourmes e beberrões! São
quilometros e quilometros de
encostas e colinas repletas de vinhas.
E cada uma tem seu nome próprio,
sua estirpe e até árvore genealógica.
Mas como tudo estava fermé, nossos
instintos básicos levaram-nos para
uma pequena capela românica do
século XIII, em meio a vinhedos e
na cumeeira de uma pequena

montanha. Novamente a intervenção
do acaso empurrava-nos na direção
dos símbolos mais transfiguradores
e permanentes. E nós caminhávamos
por eles abertos, inteiros. Deixandonos contaminar por tudo aquilo que
eles traziam de belo, digno e verdadeiro. Em cada canto e recanto
pudemos vivenciar, plenamente, os
elos de uma corrente que nos liga a
tudo e a todos: a vida. E eu não
duvidava mais da vida. Da vida
devida. Da dívida. Da divisa.
E nem dava mais ouvido ao vidro
da vida. Eu dividia a vida.
E dava e recebia o pão di vi di do.
Amém.

