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Montanhas  

Eu adoro as montanhas. 

Nem sempre soube que era assim. E de qualquer modo, não sabia muito sobre o que amava 

e o que não amava. A vida apoderou-se de mim, não filtrada disse que sim durante décadas, 

e de alguma forma estava tudo bem assim - até que um mau esgotamento me atrasou. 

Não como antes, mas então como? 

Passou-se muito tempo antes de me permitir ir mais vezes às montanhas. Não foi produtivo, 

esse foi o meu condicionamento. Entretanto, no entanto, as montanhas tornaram-se um 

símbolo para a vida enquanto ela vive e respira:  

- Quando vou numa caminhada de montanha, tenho um objectivo, nomeadamente o cume. 

- Nas montanhas, sinto-me livre.  

- Aí sobe em curvas. 

- E acima de tudo, as montanhas representam o facto de não poderem ser endireitadas da 

forma que eu gostaria que o meu caminho fosse, por vezes, na vida. Para chegar ao cume, 

atrás dos picos iniciais da floresta, não se sabe com que frequência o caminho o envia de 

novo para baixo em vez de apenas para cima. E diz: "Isto não está a correr bem, porque eu 

quero subir". No entanto, tenho de seguir o caminho.  

Sim, eu adoro as montanhas. Especialmente quando são ásperas e rochosas e desoladas. 

Adoro o esforço natural que eles fazem por mim. Como eu disse, nem sempre soube disso. A 

fim de descobrir isto e muitas outras coisas que me ajudariam a controlar mais a minha 

vida, permiti-me um solo. É assim que os educadores lhe chamam, e tiraram-no de Jesus 

com os seus 40 dias e 40 noites no deserto, ou de tribos indianas ou aborígenes, onde os 

jovens são enviados para a solidão da natureza para atravessar o limiar da idade adulta. 

Parecia precisar disso: Tornar-se um adulto. Aos 52 anos. 
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MONTANHA NÚMERO UM  
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Pesquisa de lugares 

Apanho a primeira saída de Mulhouse com Merkür e acabo no país de Peugeot: um usine de 

cada vez, uma garagem toma conta do seguinte, muitos lugares de estacionamento de 

camiões, ninguém na estrada a esta hora do dia, por isso é melhor continuar a conduzir, 

um pouco fora da cidade talvez, mas como se sai da cidade, o sol desapareceu, não consigo 

ver os pontos da bússola, oops, queria deixar os meus sentimentos falar nesta viagem, o que 

é que os meus sentimentos me dizem, nada, não faz ideia. Durante uma hora. Agora é uma 

da tarde.  

A minha concentração está no fim após a longa viagem. As minhas pálpebras há muito que 

deixaram de funcionar. Testei diferentes lugares na minha mente, se o meu querido Merkür 

quer parar e estacionar lá. Ele não quer fazê-lo. 

Há muitos lugares para onde ele não vai. Não no bairro industrial (quem sabe quantos 

camionistas poderiam sair dos seus camiões e entrar no meu carro!), não no centro da 

cidade numa rua sem iluminação (quem sabe que tipo de jovens se estão a revoltar lá!), não 

na zona da villa (quem sabe o quanto os seus proprietários olharão para mim tortos de 

manhã!) Até que ambos, de alguma forma, encontrámos o limite da cidade. Tímidos, 

circulamos várias vezes em torno de um grande hotel. Ficamos lá no parque de 

estacionamento? Seremos afugentados pelo porteiro nocturno porque não somos hóspedes 

de hotel? O meu cansaço facilita-me a decisão, e posicionamo-nos um pouco à margem do 

parque de estacionamento, que é delimitado por um largo prado. Escondidamente, esgueiro-

me da porta do condutor do lado do relvado para a porta da cauda e tiro a colcha azul-

amarelada de Ikea que cobre maravilhosamente o meu caos - não, o pijama não é necessário 

- pára, outra luz enfia-se no prado - 

Ao contrário, entro no quadro de corrida. Quando me deito, posso colocar a minha cabeça 

para trás e o meu corpo pode segui-la até me deitar.  

Está apertado aqui em cima! A primeira vez que testei a minha cama de prancha há algum 

tempo atrás, a superfície deitada tinha estado vazia, por isso podia virar de lado na 

horizontal, mas agora: O saco azul fresco partilha comigo a cama, a pesada caixa de livros, 

algumas roupas, o saco de lavagem, coloquei tudo isso aqui em cima porque havia muito 

espaço, enquanto todas as caixas por baixo da minha cama de prancha transbordam com 

coisas de que poderei precisar nas semanas seguintes. 

Não, não o posso fazer desta forma. 

 

Sob contorções fortes, coloco a maçaneta da porta traseira na minha mão, pressiono-a para 

baixo, puxo-me para fora, paro no prado, limpo a placa da cama. Trago o saco fresco, 

sempre em silêncio para que ninguém me ouça, para o lugar do passageiro. Coloco a caixa 

do livro no chão do passageiro, roupa e saco de lavagem em cima. Vou para trás, rastejo 

novamente para cima e venho para descansar, carrego no botão da fechadura da porta.  

Não, também não é bom, todos podem olhar-me na cara de manhã porque durmo 

directamente ao nível da janela.  



5 

 

Será que de repente tenho um problema?  

Eu rastejo e escavo para o interior da Merkür para os tecidos coloridos das cortinas que 

tinha trazido de casa à pressa, com um plano pouco claro - de alguma forma eu seria capaz 

de os fixar. Mas eu estou tão cansado! Como ela não segurava a fita e eles continuavam a 

cair, prendi-os nas portas e janelas dos carros. Que ninguém ouça isto apenas do hotel! 

Feche sempre as portas com cuidado e suavemente! Não é tão fácil fechar as portas 

traseiras por dentro, especialmente não tão silenciosamente, porque o puxador para ele, que 

eu posso puxar, está à altura da tábua de dormir de todos os lugares. Ainda tenho de retirar 

a minha mão a tempo antes do barulho, de modo a não a esmagar. 

Lá vou eu outra vez. Ao meu lado está o spray de óxido nitroso. E o spray de pimenta para 

animais.  

Mas não pode usar isso no carro quando alguém o está a incomodar - atinge-o!, dispara 

através da minha cabeça. Preciso pelo menos de uma faca! Mais uma vez giro na horizontal 

para me deitar com a cabeça em direcção à porta do tronco, mexo com a maçaneta da porta 

traseira para a abrir - assim que a consigo abrir - e uso a tocha para procurar a minha faca 

do deserto a partir de uma caixa, aquela de que tanto me orgulho, afiada, curta e dura, a 

maçaneta feita da melhor madeira de oliveira.  

Antes de o deitar junto à minha almofada, faço uma breve pausa, abrindo o fecho de mola 

da bainha de couro. Em que caso eu o utilizaria? Talvez cutucar alguém na mão com ele? 

Quando seria o perigo suficientemente ameaçador para apunhalar? Ou entraria em pânico e 

começaria demasiado cedo?  

Finalmente sinto a minha tensão diminuir, o silêncio à minha volta. 

E, de repente, eis que surge o pânico.  

 

Material antigo 

O pânico! Não! Outra vez não! O pânico! Como antes! Socorro! Ar! –  

Este aperto, tal como na altura, sou capaz de partir tudo, preciso de espaço! 

Impulsivamente eu gostaria de saltar, levantar a parte superior do meu corpo, mas o 

tejadilho do carro! Levantar-se e depois sair do carro não é possível. Socorro! De repente a 

minha garganta fecha-se, já não consigo respirar, sei exactamente, vou asfixiar! Não consigo 

respirar! Não consigo respirar! Não consigo respirar. Não consigo respirar pela boca. Está 

demasiado seco. Eu quero gritar, mas não posso. O tecto do carro fica inchado debaixo do 

meu braço - tenho de sair daqui! Ar! Eu morrerei se não sair daqui! O meu coração bate 

alto. 

Fique calmo! Tem de, tem de se recompor, isto só é possível com uma mente clara! Criou 

espaço, pode virar-se para os lados. 

Com os lábios pressionados sob breves rajadas de ar, consigo virar-me de barriga para baixo 

sem esbarrar no tejadilho do carro ameaçadoramente fechado, virar a parte superior do meu 

corpo horizontalmente sobre o largo colchão de cama para que o resto do meu corpo possa 

seguir, as minhas pernas agora na direcção da viagem, a cabeça e as mãos para a maçaneta 
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da porta - a maçaneta, onde está a maldita maçaneta? Vou rasgar tudo, estou a sufocar! Eu 

vou rebentar! Estou a sufocar! Vou esmagar a porta do carro! 

Fique calmo, isto só é possível com razão, senão sufocará, deve ter razão, conseguiu chegar 

até aqui, fique calmo, aí está o cabo.  

Estou a sufocar! Empurrar para cima ou empurrar para baixo? Estou a sufocar! Tenho de 

arrancar o cabo agora mesmo ou nunca mais saio daqui. Socorro! 

Pode fazê-lo, já o fez nessa altura. Está quase lá. Empurrar para baixo. Com mais força, 

você pode fazê-lo, está quase lá! Com mais força! Clack - clack direito o mesmo - 

Com um forte empurrão, metade da porta traseira, outro empurrão para o segundo - livre, 

posso respirar, de barriga para baixo, levantar a cabeça, todo o prado livre à frente dos 

meus olhos, livre! Cheira a erva fresca. Ouço o meu coração a rosnar.  

 

Não posso acreditar que isto possa voltar a acontecer. 

Mas eu tinha superado, a claustrofobia? A memória da Noite do Milénio na Milha de 

Celebração de Munique entre Odeonsplatz e Siegestor. Eu tinha pensado que nunca mais 

poderia voltar.  

Pah, como é que ela está, pensei numa mulher que invadiu a multidão na minha direcção. 

"Deixem-na passar", gritou ela com gritos, os seus olhos estavam largos e temerosamente 

dirigidos para mim, os seus braços ondulavam desvairadamente através do povo. "Deixem-

nos passar! Estou demasiado apertado"! O meu sorriso deve ter sido desdenhoso, ainda me 

vejo a abanar a cabeça de uma forma incompreensível e tacanha. 

Nem um minuto tinha passado antes de me sentir de repente pressionado para a multidão. 

À esquerda estava a parede da casa, à direita a parede de betão que conduzia à estação de 

metro limitava o estrangulamento que aparentemente todas as pessoas que queriam 

celebrar pensavam em passar de uma vez. Aqueles que voltaram da Ludwigstraße e aqueles 

que vieram do metro e queriam ir para a Ludwigstraße.  

 Alguns empurraram-me de trás para a frente, para onde eu queria ir, mas os outros vieram 

na minha direcção pela frente e empurraram-me para trás, empurraram-me, e de repente já 

não tinha escolha livre, não havia largura de mão no meio, nem na frente nem atrás e nem 

para o lado, pressionaram-me ainda mais, não havia mais espaço, não havia mais espaço 

para sair do caminho - já não conseguia respirar, de repente disparou através da minha 

cabeça completamente sóbrio. Depois acabou a reflexão. Já não consigo respirar, grito para 

fora. A minha cabeça está prestes a rebentar, eu sinto-o. Não consigo respirar. Só quero 

gritar, rasgo o meu casaco à frente, quero avançar. Sinto um poder irreprimível, quero 

encaixotá-los a todos, só quero respirar livremente, ter ar, pisar sobre eles, sobre os seus 

ombros, quero levantar-me - Deixem-me passar! Cada vez mais pessoas querem vir até mim, 

todas elas querem vir até mim, eu não consigo respirar mais, eu grito, "Não consigo 

respirar!" e olho para caras incompreensíveis. A minha cabeça está prestes a rebentar, sinto 

o meu peito a rebentar, o soutien está a apertar-me o peito, tenho de abrir o soutien, não 

consigo respirar, só quero mergulhar sobre as pessoas. "Não consigo respirar", não consigo 
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abrir o soutien, tenho a garrafa de champanhe na mão, tenho de ir, deixá-la cair, não 

importa, ouço-a assobiar. Sinto-me a cair e a ranger cacos debaixo dos meus pés, agora 

tenho as duas mãos livres para abrir o soutien, está um pouco melhor, mas "não consigo 

respirar", uma e outra vez grito em caras estreitas. "Afasta-te, eu quero sair!" 

Ouço uma voz masculina silenciosa ao meu lado:  

"Olha para cima! Basta olhar para cima. Olha, há tanto espaço para ti lá em cima no céu! 

Vê as estrelas? olhe sempre para cima. - sim, vamos lá - eu vou liderar o caminho". 

Como um anjo, um homem estranho conduziu-me para fora da estreiteza com palavras 

calmas, apenas alguns metros mais adiante, onde se tornou novamente mais arejado. 

Tinha levado oito anos até conseguir voltar à multidão, apertar um metro cheio na hora de 

ponta ou ir novamente para a Oktoberfest.  

 

Em alguma região do cérebro, a memória do mesmo tinha provavelmente assentado de 

forma indelével.  

 

"Tenho de deixar as portas traseiras abertas esta noite", dispara através da minha cabeça a 

partir desta parte do meu cérebro.  

 

Reverse 

O meu queixo deita-se no prato, o meu coração continua a palpitar no colchão de ar e 

lentamente relaxa enquanto os meus olhos se esforçam para verificar o hotel. Só a vista do 

largo prado à minha frente me faz acalmar. Deixar a porta aberta? Dormir com a porta 

aberta? Dormir aqui? Parque de estacionamento do hotel? À noite, quando eu durmo! 

Amanhã de manhã, às 5:00, os primeiros convidados passam pela minha porta das 

traseiras! Não! Não o farei. O que poderia acontecer!  

Os meus braços tremem ao puxar um pouco a parte superior do meu corpo para fora, 

apanhar com as pernas da horizontal, posso colocá-lo primeiro na prancha de corrida e 

depois no prado. Primeiro respire fundo, muito fundo, como a relva é fresca, mais uma vez 

profunda, estique os braços, mais oxigénio, suspire, mas ainda assim! Silenciosamente! 

Respire, finalmente volte a respirar correctamente! Abaixo de mim prado, acima de mim céu, 

céu estrelado alto e largo. 

Completamente atordoado, encosto-me ao corpo de Mercúrio.  

Todos os dias agora? Dormir com a porta aberta durante cinco semanas? Em todo o lado? O 

que é que eu faço agora? Ir para um hotel?  

Sinto-me desiludido com o pensamento. Definitivamente, não é um hotel. Não era esse o 

plano. Voltar atrás? Qual era o plano? Voltar para casa? Nem pensar! Estou demasiado 

cansado agora, de qualquer forma. Tem de haver uma solução.  

O meu coração está de novo a bater calmamente. Vou até à porta traseira e olho para o 

mecanismo do puxador. Tem exactamente a mesma altura que o tabuleiro, sem qualquer 

espaço no meio.  
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Em detalhe, observo a área suavemente iluminada em frente ao hotel. Tudo é silencioso e 

controlável. O que poderia acontecer?  

Durante o que me pareceu meia hora fiquei ali assim até me puxar para trás, de cabeça 

para cima, para a minha cama de prancha. Depois viro a parte superior do meu corpo 

horizontalmente em direcção à porta traseira, fecho a segunda parte da porta traseira 

cortada pela metade que deveria ter sido fechada e inclino a metade mais curta aberta sobre 

a metade mais larga fechada. Volto para trás, deixo a minha cabeça atrás do banco do 

passageiro, onde já tinha empurrado a minha almofada. Com um forte pontapé do meu pé 

posso empurrar a porta deitado, e isso dá-me a sensação de espaço, sim, à minha frente um 

largo prado espalha-se à noite, que só a mim pertence, enquanto os hóspedes do hotel têm 

de dormir em quartos estreitos. Sou tão livre! E aliviados. Com um sorriso nos meus lábios 

sobre o meu beliche de prado posso finalmente adormecer.  

 

Quando acordo, são 7:00 horas e está tudo bem. Ninguém à minha volta. Afaste-se 

rapidamente antes que alguém fale comigo! Transformo a Merkür num carro normal 

espalhando a colcha toda coberta sobre o meu local de dormir e saio de carro.  

Mas onde estou eu? Para que lado é a auto-estrada?  

Utilizo a minha estratégia habitual de pedir indicações às pessoas na rua. Um homem 

aproxima-se de mim na calçada, provavelmente no seu caminho para trabalhar num usine. 

Ele diz-me de boa vontade o caminho no dialecto alsaciano. E "Viva a Europa!" grita ele 

enquanto eu conduzo. São todos assim aqui, ou ele é louco? 

Depois de circular várias vezes pelo centro da cidade no trânsito de Peugeot, encontro uma 

estrada arterial, que se situa num prado, com uma baía de estacionamento. Aqui posso 

fazer café no fogão a gás e manchar o pão que trouxe de casa com compota que trouxe de 

casa.  

 

Quando o burro está demasiado bem 

"Se o burro está a ir demasiado bem, ele vai para o gelo", comentou o meu pai quando lhe 

falei da minha decisão de viajar. Na verdade, ele queria dizer que esta decisão era um monte 

de disparates - ou talvez que: "Você está demasiado bem. Isso não é bom!" 

"O que está a fazer em França há tanto tempo? Mas esperemos que funcione", disse a minha 

mãe na sua preocupação de que eu, a sua filha de 52 anos, estaria ocupada com coisas 

triviais e ainda estaria deitada na sua mala quando ela fosse velha. 

"Eu não me atreveria, sozinho há tanto tempo num país estrangeiro", disseram amigos. E os 

seus maridos reagiram horrorizados. "Cuida de ti", disseram eles com um olhar significativo. 

Mas o meu marido Peter disse: "Se precisares disto, tens de o fazer".  

E por isso amo-o infinitamente. 

Já é noite quando deixo Munique, porque para além dos muitos exames finais nas últimas 

semanas só consegui embalar devidamente o carro nesse dia. Não importa. O meu único 
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plano é chegar hoje a França. Hoje, isso significa: passar o sinal "França" antes das zero 

horas.  

Peter ajudou-me a colocar todas as minhas caixas na minha pequena carrinha e a fixar o 

quadro de dormir por cima dele. Insuflou-me o colchão de ar da cama de dormir e 

experimentou comigo outra solução, como posso fixar a lona verde do armazém de bricolage 

aos carris do telhado quando chove - assumindo uma árvore para a outra extremidade. Mas 

ei, eu quero ir para as montanhas selvagens de Cevennes, por isso tenho a certeza que vou 

encontrar lá uma árvore se alguma vez chover! 

Peter tinha sempre comentado os meus planos de viagem com um tom encorajador. Fiquei-

lhe muito grato por isso.  

Mas depois tive pena dele, como ele parecia tão dobrado e ficou ali, com a sua pequena 

estatura esguia, não muito maior do que a minha, com o seu cabelo cheio, que era cada vez 

mais cinzento, com os seus lindos olhos azuis de aço no rosto estreito e cortado de forma 

marcante. Ele parecia mais entusiasmado do que eu quando a minha amada carrinha de 

tejadilho alto, como é chamada na linguagem técnica, encheu caixa após caixa. Peter 

acenou-me amorosamente enquanto eu saía do quintal, ele parecia pensativo. 

O que poderia eventualmente acontecer! 

 

Quarenta dias e quarenta noites 

Já fiz as contas: Dez euros por dia. Não posso passar mais do que isso só nas primeiras 

cinco semanas da minha vida. Mas porquê dinheiro? Há já algum tempo que sinto a 

necessidade de reduzir a compra frequente de roupas novas e com estilo. Para simplesmente 

ter tempo para mim, quero aprender a passar menos tempo na vida quotidiana. Mas é claro 

que ainda preciso de dinheiro. 

Para a gasolina (que é extremamente cara este ano) e para a alimentação. Mas olá, vou para 

o Cevennes, para a solidão do deserto francês. Para que é que preciso de dinheiro? Passo a 

noite no carro. Não preciso de um parque de campismo. Uma vez por semana, no máximo, 

para a lavagem. Levo uma lona para Eineurofufzig da loja de ferragens, para que possa 

sentar-me fora do carro mesmo quando chove. Estamos no Verão! Equipamento de 

campismo normal: mesa, cadeiras (uma para mim, uma para o Peter quando ele vem de 

comboio depois da minha viagem a solo). Fogão a gás. Bola de prato. Papéis para 

automóveis. Posso usufruir das vantagens da UE, não preciso de ter trocado dinheiro como 

antes, já não preciso de parar em nenhuma passagem de fronteira e tenho de me perguntar 

com ansiedade se tenho realmente comigo todos os documentos de identificação 

importantes. Não, não preciso de fazer quaisquer preparativos elaborados para a França a 

este respeito. Que simples isso soa.  

Mas é claro, os medos também se elevaram em mim. 

Não tenho de... posso... se realmente... o que vou fazer se... 

Como barreira de protecção contra estas questões embalei um camião inteiro de segurança 

envolvente: uma caixa de livros (no caso de me aborrecer) e CDs de música (no caso de me 
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sentir só), uma caixa de roupa (no caso de estar frio, no caso de estar quente). Uma caixa 

com pratos e a primeira comida que tiro da nossa despensa.  

Detesto admitir que estou enjoado. 

Mas não comprei esta minivan útil no início do ano, especialmente para tais desejos no 

fundo da minha mente, sim, no fundo da minha mente, porque não me atrevi a pensar 

realmente neles, e mesmo assim comprei-a? Não tive o meu filho Markus, tecnicamente 

dotado, a construir-me uma armação especial para dormir que cabe exactamente sobre as 

minhas oito caixas dobráveis? E agora o medo? 

Sim, o medo. Medo dos meus próprios desejos. Da minha própria coragem. Sim, e fá-lo-ei de 

qualquer forma. Vou invocar toda a minha coragem. A minha viagem para o Cévennes 

começou. Sozinho comigo, durante quarenta dias e quarenta noites.  

E a minha preocupação transformou-se em excitação antecipatória. 

 

Uma casa de pedra 

Há anos que estava preocupada com a questão: Como posso alguma vez encontrar ali uma 

casa acessível, uma verdadeira casa de pedra que não seja apenas um monte de pedras, 

algures nos pampas frios. Não uma que tenha de passar a minha vida a reparar, mas uma 

que seja imediatamente habitável e pronta a mudar para ela. Com pouco trabalho 

preparatório e pouca despesa de dinheiro; e sempre ensolarado e seco e com uma mancha 

de sombra repousante debaixo de pinheiros. Onde é que alguma vez tomo tempo para 

passar um Verão inteiro no sul de França para lá encontrar uma casa tão pequena?  

Entretanto, já passaram décadas sobre estas questões.  

E agora também esta perda de encomendas. 

Estava muito preocupado com a possibilidade de ser confrontado com um enorme défice de 

vendas. Ganhei a minha vida como freelancer que apoiou uma grande variedade de 

empresas com projectos de equipas calendarizadas. Reservaram-me por vezes por um ano, 

por vezes por seis meses, por vezes por três meses. Criar transições suaves de uma missão 

para a seguinte sem qualquer perda de volume de negócios foi para mim uma questão 

natural.  

E agora não há dinheiro para os próximos meses! 

"Como irá cobrir as suas despesas de funcionamento, Rosi?", perguntava de novo a minha 

mãe. Aluguer, seguro, telefone, carro, obrigações. Como estaria certa a minha mãe! 

"Tens agora mais de cinquenta anos! Pense nos seus pagamentos de pensão! Estará velho 

antes de dar por isso! 

Ela também tem razão a esse respeito.  

Um dragão, este dragão devorador da vida quotidiana. A consumir os meus dias, o meu 

tempo de vida. E lança novas cabeças respiradoras de fogo Estou à sua mercê. O seu 

sacrifício. Eu não quero ser, mas sou. 

Tenho tido muitas noites sem dormir, ultimamente. Mas depois a solução veio durante o 

sono, e uma noite subi de carro: 
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Só não gaste dinheiro! Construir uma cama no carro. Deslizando caixas abertas por baixo, 

em vez de malas fechadas. Ir sozinho para França quando Pedro precisa de férias - não vou. 

É muito simples! 

 

Tenho lido coisas maravilhosas sobre as paisagens fantasticamente áridas e selvagens de 

Cevennes. É para onde eu gostaria de ir, sim, não será esta perda de encomendas uma 

enorme oportunidade? Presente de tempo? Não terá este desejo adormecido dentro de mim 

durante muito tempo, parecendo um vulcão sob a tampa da suposta impossibilidade de 

realização? De repente, já não tenho de pensar. 

Sim, eu quero ir sozinho. Sim, eu quero estar sozinho. Sim, para mim, só para mim. 

Finalmente, para mim. Sim, tenho. Sim, eu quero o Sul de França. Sim, tenho. Eu quero 

viver o meu próprio ritmo. Para me levantar quando estou acordado e ir dormir quando 

estou cansado. Comer quando estou com fome, não quando o almoço é obrigatório. Parar 

em prados ensolarados e espalhar-se sobre eles quando me apetecer. Estacionar o meu 

carro num local idílico para passar a noite e tomar o pequeno-almoço com Bellevue pela 

manhã. Sim, levo quarenta dias para isso, de Julho a Agosto. Mesmo para Jesus, um tempo 

tão longo parecia não ser uma coisa pequena, e eu também estou muito tenso.  

Partida no dia 1 de Julho, sim, isso é bom. O meu marido, Peter, irá juntar-se a nós em 

meados de Agosto quando estiver de férias. Sim, tudo pode ser arranjado muito bem.  

 

E mais uma vez sinto o poder da certeza: quando finalmente sei o que quero, tudo começa a 

fluir. De repente é fácil para mim organizar tudo em detalhe - mesmo os trabalhos mais 

pequenos que têm de continuar enquanto estou fora. Provavelmente terei de mover dinheiro 

de uma conta para outra durante o meu tempo em França, por isso levarei apenas comigo 

os números da minha conta. 

 

O que as crianças podem fazer 

Não tinha estado ocupado a cultivar as minhas experiências empoeiradas durante 

demasiado tempo? Para lhes dar mais valor do que novas experiências e novas 

experiências? Só porque o mundo tinha concordado que tinha de conhecer melhor mais de 

50 vezes? 

Dinheiro, bem, dinheiro. Não me resta realmente dinheiro, porque levará três meses ou, 

dependendo da moral de pagamento do próximo cliente, ainda mais tempo até que o 

dinheiro volte a estar na minha conta. Mas há os meus quatro fabulosos filhos com os quais 

posso aprender tanto. Não que eles me possam emprestar dinheiro, não. Mas, em vez disso, 

podem emprestar-me a coragem do coração leve.  

Onde eles estiveram em todo o lado! Dominik tem agora 29 anos e é o meu mais velho. 

Durante as suas seis semanas em Istambul, Cairo e no Sara, aos 24 anos de idade, só 

precisava de dinheiro para o voo, o resto era à boleia. O que ele delirava sobre as noites 
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claras e tranquilas no meio do deserto! Entretanto, ele deu-me uma nora adorável e uma 

neta gira, a próxima criança está a caminho.  

Markus tem 27 anos e aos 25 foi para Valência durante meio ano para ter uma pausa. Um 

desconto de tempo! Aos 25! Ficou alternadamente com amigos e amigos de amigos e 

alimentou-se do seu encanto. Um desconto de tempo! Aos 25! 

Lisa viajou sozinha nos EUA durante um quarto de ano, celebrou o seu décimo oitavo 

aniversário sem mim e sem a sua família, conduziu de Portland para Los Angeles com uma 

grande mochila e o supostamente perigoso Pacific Greyhound, o que é que a sua mãe tinha 

ali primos e amigos dos seus dias de escola, pode passar lá a noite, óptimo, e os filhos da 

sua idade também os tinham, por isso o pouco que ela tinha poupado era suficiente. Ela é 

agora, com os seus 25 anos, uma pessoa auto-confiante. Desde há dois anos que me é 

permitido ser avó do seu filho pequeno.  

O que falta é Rafael, o meu filho mais novo e mais alto - ele tem 1,85 m de altura - que 

recentemente percorreu a Índia com a sua bonita amiga loura Cora durante oito semanas 

com uma mochila, o país tão interminável, tão distante, tão estrangeiro, sem mais nem 

menos, e ambos não tiveram medo de infecções, roubos e outras experiências 

desagradáveis. "Sou pelo menos um terço maior do que a população indiana", riu-se ao 

telefone, "eles vão deixar-nos em paz"! 

Ele também era tão jovem, tão empreendedor, que a sua viagem tinha sido há um ano, 

quando tinha 21 anos. E eu, com os meus cinquenta e dois anos, escondi-me atrás de 

prognósticos sombrios: Oh meu Deus, este ano não posso ir de férias. Perdi um emprego. 

Tenho de trabalhar arduamente nas aquisições. Estou em dificuldades terríveis. Tenho de 

servir às mesas. 

Mas esperem! Pare! O que os meus filhos podem fazer, eu posso fazer. Quando eu tinha 

vinte anos, não admirava já todos aqueles que se aventuraram a entrar em países 

estrangeiros com mochilas e tendas depois de terminar o ensino secundário ou durante as 

férias semestrais? Não tinha já na altura o desejo de o fazer, mas não a coragem? Por 

exemplo, eu ainda estava sujeito ao nosso antigo mantra familiar: "Tens sempre de 

trabalhar alguma coisa. Tem de se chegar a alguma coisa. O trabalho é a única forma de se 

avançar. Se quiser chegar a algum lado, não pode simplesmente ficar por aqui.  

Gostei do sorriso malicioso nos meus lábios enquanto falava suavemente comigo mesmo:  

"Eu sou um vagabundo". 

E mais uma vez, um pouco mais alto.  

E finalmente alto, descontrolado, alegre: 

"Eu sou um vagabundo"! 

 

Cavalgar com Deus em França 

Quarenta quilómetros para Mulhouse.  

O que é que o meu carro ficaria feliz por finalmente lhe ser permitido entrar no país da sua 

família original. Mercúrio entrou na minha mente, venerável companheiro e deus dos 
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caminhantes e viajantes. Sim, depois dele eu baptizaria o meu companheiro, o meu bom 

carro, a minha carrinha, o meu Dacia Logan MCV: Mercure, em francês, claro. Ou será que 

levei Mercúrio e Mercure comigo? Merkur para a mulher alemã, e Mercure para a mulher 

alemã em França.  

Os voos tornaram-se Mercúrio e Mercure em união pessoal um Mercúrio. "Baptizo-vos, 

carro, azul cobalto e único acompanhante durante os próximos quarenta dias e quarenta 

noites, baptizo-vos Mercúrio". Buzinei três vezes com a buzina na auto-estrada mal 

percorrida à noite. "Vem comigo, meu bom Mercúrio", disse-lhe eu. 

 

Peter 

Quando nos aproximámos em 2002, Peter deixou o seu emprego na educação de adultos em 

Oldenburg e encontrou alguém para ensinar numa escola Montessori comigo em Munique. 

Embora já tivesse 54 anos nessa altura. Eu estava e estou-lhe grato por não termos de ter 

uma relação de longa duração a longa distância.  

Durante cinco semanas estará agora sozinho, indo à sua escola todos os dias e sentado 

sozinho à noite em frente do seu PC e produzindo o relatório anual - que é devido todos os 

anos -, exigindo artigos e fotografias de colegas, queixando-se da sua inescrutável 

formatação, adaptando-os aos formatos de impressão. Em seguida, escrever testemunhos. 

Para mim, isto significa todos os anos: dois meses antes do início das férias, não há nada a 

ver com o meu marido. Por isso, não tenho consciência pesada. No ano passado, já 

participei espontaneamente numa viagem nas últimas semanas do ano lectivo na mesma 

situação. Mas depois apenas para o Lago Garda e apenas durante quatro dias. Ele ficou 

bastante perturbado quando lhe escrevi uma mensagem de texto da Áustria: Estou a 

caminho do Lago Garda, estarei de volta na segunda-feira à noite.  

Desta vez, tudo é diferente. Peter está envolvido e envolvido. E devido à tarefa encurtada, 

que no início parecia ser um horror, tenho um tempo surpreendente de dois meses.  

Nos últimos anos, só tinha experimentado o destino dos meus sonhos em casos isolados: 

alguns dias em Estrasburgo ou um fim-de-semana em Paris de vez em quando; a 

maravilhosa viagem com Peter à Bretanha no ano anterior foi óptima, mas durou apenas 

uma quinzena; e no ano anterior, as férias na Borgonha histórica. Sempre maravilhoso, 

sempre demasiado curto. Mesmo na minha vida anterior, na altura com Karl-Hubert, 

gostaria de ter experimentado mais da minha França. 

 

Karl-Huberts França 

Na verdade, sim, eu deveria conhecer a França como a palma da minha mão. Oh, sim, eu 

conhecia um pouco disso. Como queijo e como vinho. 

Havia o Livarot redondo, muito picante, com as banderoles vermelhas alaranjadas à volta do 

seu esfregaço vermelho na caixa das fichas, que pode mostrar uma Appellation d'origine 

contrôlée da Normandia, tal como o quadrado aromático Pont l'Evêque. O mini-cilíndrico 
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Crottin de Chavignol, um queijo de cabra grosseiro do Vale do Loire, de onde provém o 

famoso vinho branco Sancerre com o seu maravilhoso aroma a zimbro.  

Roquefort é feito a partir do leite de ovelha da Auvergne, que é depois infectado nas grutas 

de Roquefort pelas nobres culturas de fungos que nelas vivem, dando-lhe o seu famoso 

sabor. O Munster vem da Alsácia, o Reblochon da Sabóia, o Ami du Chambertin da 

Borgonha. É também um milagre tradicional do queijo: curado ao ponto certo, irá deliciar as 

papilas gustativas dos conhecedores quando é reunido na língua com o proeminente 

Chambertin vermelho da Borgonha como o seu homónimo. 

Eu costumava viajar muitas destas paisagens francesas com Karl-Hubert. Comer foie gras 

premiado em Gasconha ou desfrutar do cheiro incomparável das trufas negras do Périgord 

em galinha de campo de carne.  

 

E agora: Dois meses seguidos de folga. No Verão! Para mim e para as minhas necessidades e 

para a França que se adapta ao meu gosto. Irei para o seu sul como quiser, e não só 

comerei e beberei lá Na minha mente, há muito tempo que se construiu uma natureza 

selvagem, pela qual vaguearei. ...cujas montanhas procurarei. As suas formações bizarras 

maravilhar-me-ão, as quais adorarei - porque se assemelham à minha natureza interior, que 

já não quero esconder atrás de uma fachada planeada.  

 

É agora há cerca de duas décadas que Karl-Hubert e eu estávamos frequentemente no Sul 

de França com os nossos então ainda pequenos filhos, de onde importava os vinhos do país 

francês que estavam na moda na altura para o nosso negócio de venda por grosso de vinho. 

Nas viagens de carro estava ocupado a manter o nosso número crescente de crianças 

contentes com as valetas, jogos de chaleira e cassetes Pumuckl. Fornecendo-lhes tais 

biscoitos, que não se desfizeram no belo novo 300 Mercedes SE, bem como bebendo, mas 

apenas tanto que não tiveram de mijar o tempo todo. Karl-Hubert dirigiu o carro, tomou 

conta do percurso, que depois conduziu directamente para onde podia levar os seus 

compromissos comerciais. Como Karl-Hubert comprou camiões articulados inteiros cheios 

de paletes de vinho para o comércio do vinho, fomos princamente mimados com as iguarias 

da região pelos viticultores nas provas de vinho.  

Queixou-se da grande responsabilidade que tinha na escolha do vinho certo. Que depois 

também venderia bem. E sobre o facto de não me ter concentrado totalmente na tradução 

para a frente e para trás, porque queria cuidar da satisfação dos nossos dois, em breve três 

e depois quatro filhos.  

A minha França naquela época não correspondia ao meu sonho de França. Nunca tinha 

consistido de tanta comida e bebida. Para todas as delícias culinárias que pude apreciar, 

sentar-me durante horas a uma refeição, especialmente com crianças inquietas, tinha sido 

sempre uma abominação. 

Primeiro a selecção cuidadosa do aperitivo, acompanhado por um pequeno aperitivo.  
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Depois a partida quente, muitas vezes constituída por peixe, com um branco 

correspondente. Depois o prato principal, sempre uma carne especial da vaca local, da 

galinha local, do cordeiro, cabrito ou coelho, sobre a qual se poderia dizer muitas palavras. 

Sempre escolhido com formas especiais de preparação, que naturalmente só poderiam ser 

conquistadas com um vermelho que completa exactamente a experiência gustativa. Segue-

se um prato de queijos geralmente opulento, composto por pelo menos vários tipos de pão 

doce e camembert, vários queijos com esfregaço vermelho, queijos duros, pelo menos um 

Bleu e alguns chèvres velhos frescos e moldados a seco do tamanho de uma palma. Claro 

que mesmo o queijo bem temperado só poderia desenvolver o seu aroma óptimo se fosse 

apreciado juntamente com um aveludado aveludado correspondente da região.  

Nenhuma refeição real foi concluída sem uma sobremesa. E havia - eu também estava 

muito interessado - as variações mais deliciosas disto. Crème brûlée ou crème caramel, flan, 

tarte com fruta, profiteroles, uma charlotte de framboesa ou uma mousse de chocolatada 

cremosa, para citar apenas algumas da selecção sempre opulenta. Um vinho branco doce foi 

servido de bom grado com ele. Para completar o jantar com um, dependendo da região em 

que estivéssemos: Cognac Vieille Réserve ou um nobre Marc de Bourgogne ou uma clara eau 

de vie. Este de preferência destilado de fruta rara, tal como a Baie de Houx, baga de 

azevinho. 

Sim, fomos muito admirados e invejados no nosso ambiente quando falámos das nossas 

experiências em França - e este reconhecimento foi certamente a causa de muitos 

momentos motivadores para mim.  

Mas aqui estou eu e não posso evitar: comer já não me fascina.  

 

Venha o mesmo e fique muito tempo 

Devo ou não devo? Não pode... Porque não? Sinto-me inquieto. Em casa, eu tinha todos os 

números de telefone das minhas namoradas francesas descobertos e embalados. 

Só agora, a caminho da França mais profunda, estou a pensar cuidadosamente em chamar 

Danielle, que - eu fiz as contas - voltou ao seu país de origem há doze anos atrás. Nunca 

mais a vi desde então. Eu faço-o. Vou telefonar.  

"Allo, Danielle, esta é a Rosi de Ismaning, lembras-te? Estou em Mulhouse e gostaria de 

estar contigo esta noite, se não houver problema". 

Uma gargalhada sincera no outro extremo da linha.  

"Rosi, c'est toujours toi, toujours spontaneus", ela ri-se, "mas naturalmente", diz ela com o 

seu sotaque francês, "você pode vir, estou na Ause. Tenho de trabalhar agora, não posso 

preparar nada, mas estou muito feliz, podem dormir no meu balde o tempo que quiserem. 

Sarah abrirá a porta até eu chegar". 

Estou no sétimo céu.  

Para voltar a ver Danielle, que tinha deixado Ismaning tão subitamente com bastantes 

problemas, arrumou os seus três filhos e deixou o seu marido para trás e voltou para 

França. Nessa altura ela não podia falar sobre isso, despediu-se de mim apenas muito 



16 

 

brevemente, mais por uma questão de forma do que de calor. Ela foi emaciada em poucos 

meses - e só consegui adivinhar o que lhe tinha acontecido e ao seu casamento.  

E agora um tom aberto e quente ao telefone. Estou realmente muito satisfeito. A aventura 

está realmente a começar agora, com a diversão que tive com ela.  

Decidi tomar as Rotas nacionais a fim de poupar a portagem da auto-estrada e permitir-me 

um mapa de França na estação de serviço. 

Desde que tenho conduzido de Munique para Itália mais frequentemente "rapidamente" 

ultimamente, estou familiarizado com os sinais verdes para auto-estradas, e sigo 

alegremente os sinais azuis para os Routes nationales. Tenho dificuldades com a numeração 

das estradas, mas quanto mais tempo conduzir, mais rotina terei com ela. Sigo o sinal azul 

"Belfort" e quase acabo na auto-estrada uma e outra vez.  

"Oh, estes franceses estúpidos!" Ouço-me queixar, "como é difícil seguir os sinais para 

aqueles que não estão familiarizados com a área"! 

Durante muito tempo fiquei furioso - até que finalmente reparei na minha confusão: a 

sinalização das auto-estradas em França é tão azul como na Alemanha. E as rotas nacionais 

são marcadas a verde. O meu sistema ainda estava programado para Itália, onde as auto-

estradas estão sinalizadas a verde.  

Agora estou um pouco envergonhado, porque os culpei a todos, os franceses, os meus 

queridos e estimados franceses, quando finalmente encontrei o RN 83, mas também o meu 

bom humor novamente. No entanto, há sempre lugares e pequenos lugares que não 

encontro no meu mapa. Como conduzir? Qual é a diferença entre um RN e uma estrada D? 

Qual é a lógica por detrás dos números? Porque é que neste maldito mapa não estão 

escritos os lugares onde eu acabo aqui sem culpa minha? Que direcção devo escolher nesta 

encruzilhada e naquela praça da aldeia sem sinais? Utilizo a táctica de encontrar o meu 

caminho na estrada, que já provou o seu valor na minha vida anterior: Pergunto às pessoas 

na rua. Olham-me com espanto, como se nunca tivessem visto um estranho antes, mas dão 

sempre informações com vivo empenho, em francês tão rapidamente e tão naturalmente que 

o máximo que posso fazer é usar os movimentos dos braços que me acompanham até à 

próxima curva para chegar à frente. No entanto, agradeço-vos com radiante delicadeza.  

No passado, no Karl-Hubert's, eu cuidava das crianças no carro e não da rota de condução. 

Eu também não aprendi com os meus pais, eles nunca tiveram um carro. E se eu estivesse 

a viajar sozinho até agora? Oh, com que frequência me perdi! 

Tantas aldeias. Tantos nomes bizarros de aldeias. E tão quente o sol. Porque será que, 

quando comprei o carro em Janeiro deste ano, poupei no ar condicionado! Há muito tempo 

atrás coloquei uma toalha no assento para absorver o meu suor. Há muito que fiquei 

realmente com fome. Já há muito tempo que Sarah, que já fui anunciada para esta tarde, 

esperará por mim. E ainda estou a percorrer a província borgonhesa. As galinhas brancas 

profetizando com o seu pente vermelho e pernas pretas, hoje não me conseguem 

impressionar. Nem as muitas espigas de milho penduradas para secar nos espigueiros das 

casas com que alimentam os famosos Poulets de Bresse, que vendi no Gourmetrion nessa 
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altura, depenadas limpas e embrulhadas em papel de alumínio com um rótulo de origem, 

sem as ter encontrado tão vivas como aqui.  

Eu só quero sair desta confusão.  

Apenas dias mais tarde, na minha viagem, ganharei a percepção esclarecedora do porquê de 

me perder aqui o tempo todo. Quando descubro mapas locais com a maravilhosa escala de 

1:100.000 na caixa do supermercado, que também mostra aldeias.  

Finalmente decidi apanhar a auto-estrada em Bourg en Bresse. E aqui sinto-me novamente 

seguro, como de costume. Auto-estrada! A ampla auto-estrada com as suas direcções claras. 

Já são cinco horas da noite. Consigo apanhar a curva da auto-estrada da direita à volta do 

Moloch Lyon e saio de carro em Vienne. Danielle tinha-me descrito ao telefone em francês 

como chegar até ela desde a saída da auto-estrada.  

 

Metamorfose 

O que me acontece aqui acontece-me mais vezes na minha viagem: Que a minha imaginação 

orientada para o alemão é frequentemente insuficiente para a pronúncia francesa. Tu 

trouveras un Maquedonalle à la droite, e depois viras à esquerda.  

Maquedonalle? Ela continua a dizer que é uma marca, eu sei-o, também está disponível na 

Alemanha, está disponível em todo o mundo, maquedonalle. Ainda não compreendo. Deixo 

estar, escrevo maquedonalle e suspeito por detrás dela alguma figura publicitária 

sobredimensionada em forma de noz de macadâmia. Uma vez no seu lugar, clica: Penso que 

ela se referia ao McDonald's. É claro! Os franceses e a sua relação com os antigos ingleses 

hostis! Apenas não fale inglês. Estou em França! A França está há séculos à cabeça dos 

madeireiros com a Inglaterra pelo domínio atlântico. São os franceses mais jovens que 

aprendem inglês na escola. Quando olhei para a Internet francesa, reparei que os termos 

que nós, na Alemanha, simplesmente substituímos os americanos, são traduzidos 

ordenadamente em França. Um download não é um download mas sim um 

"téléchargement". Um PC não é um computador pessoal mas um "pessoal ordinador", uma 

cópia de segurança é um "sauvegarde". Por isso comprei um dicionário actualizado, no qual 

a língua da Internet é listada como um anexo separado. Um @ é um "arrobas". Tem de saber 

isto assim que quiser dar ou escrever um endereço de correio electrónico. E já no ano 

passado, numa curta viagem a Paris, tive o prazer infantil de traduzir o "Ouaou!" num 

cartaz publicitário como "Uau! 

O endereço de Danielle na Rue Henri Jacquier não é muito longe do centro, pelo que os 

lugares de estacionamento são correspondentemente escassos.  

Mas eu tenho sorte. Quando me viro para a rua estreita, um carro maior está apenas a sair 

de uma fenda. Tenho um público entusiasmado. De repente, dois homens de fato de artesão 

param de gesticular, deixam de falar, puxam os seus cigarros com concentração. O que eles 

não podem saber, é claro: Esta mulher é uma estacionadora de estacionamento treinada 

pela cidade, e pode estacionar o seu carro na perfeição à partida, apesar da estreiteza da 
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rua e apesar do declive e também apesar do lado esquerdo na rua de sentido único. Não se 

pode saber que a Merkür está sempre do lado da mulher.  

Eu saio e registo secretamente olhares relaxantes. Como se isto fosse uma questão natural, 

vou directamente ao prato do sino com um sorriso amigável e rapidamente encontro o nome 

de Danielle.  

Li dois nomes na campainha: Dupont e Lecomte. Lecomte era o nome sob o qual a tinha 

conhecido em Ismaning, e que agora se chama Dupont, reparei numa carta em que me deu 

o seu endereço e número de telefone há anos atrás. Não sei mais sobre isso, talvez ela tenha 

voltado a casar entretanto e tenha levado o nome do seu novo marido? Estou muito curioso 

sobre o que esperar. 

 

Danielle  

Por causa das minhas buscas de rua durante o dia, só cheguei às sete horas, e Danielle já 

está em casa. Ela parece bem, ela é Danielle como era lembrada há doze anos atrás, apenas 

ligeiramente mais velha. Cabelo castanho escuro, curto, liso e vivo como então, a figura 

permaneceu a mesma, ainda meio cabeça mais alta que eu com os meus 1,63 cm, a 

expressão no seu rosto, que sempre tinha sido um pouco rigorosa, agora alegre. Um beijo 

profundo à direita e à esquerda e um terceiro beijo à direita é a nossa saudação. "Ó Rosi, 

estás com bom aspecto, continuas a parecer uma mulher de raiva de Espanha, e ainda 

assim tão magra"! "Obrigado", digo eu a rir, "também"! Estou realmente feliz por vê-la e por 

estar com ela agora. Sarah espreita cuidadosamente para fora do seu quarto, não quer ser 

descoberta, mas não pode esconder a sua curiosidade para comigo, a estranha. Quem é 

aquela, ainda conheço aquela mulher de Ismaning? Ela devia ter 3 anos de idade quando se 

mudou para França. 

Totalmente suado da longa viagem em temperaturas de verão médias, sem ar condicionado 

no carro, peço a Danielle para ser autorizada a tomar banho primeiro - que alívio.  

 

Danielle tem costeletas no frigorífico, e grelha-as no seu terraço, com uma grelha eléctrica. 

Reparei que não há nenhum homem grelhador na casa que goste de acender brasas. Admiro 

o seu terraço pitoresco, é tão espaçoso como uma sala de estar, vasos de flores de bom gosto 

em frente a uma parede de meia altura à sua volta, para que os olhares curiosos das 

varandas das casas vizinhas não tenham qualquer hipótese.  

Sim, o terraço é muito bonito, diz ela. Este é um condomínio e ela própria se mobilou ao 

longo dos anos para a fazer sentir-se em casa. "Luc teve a amabilidade de me deixar ficar 

com este apartamento como pensão", diz ela. Isso soa sereno e distante nos meus ouvidos. 

Luc foi tão simpático! Afinal de contas, ele tinha uma obrigação legal, afinal, os dois tinham 

três filhos pequenos naquela altura. Entretanto, é claro, os dois adultos já tinham saído de 

casa. Mas pode ver as coisas dessa forma: Grato, no final. Ou será a expressão basicamente 

educada dos franceses que sempre reparei tão agradavelmente? Luc era tão simpático... 
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Danielle tinha sido minha cliente na Gourmetrion. Não muito boa, "A sua loja é muito cara", 

ela já me tinha confessado uma vez, mas como francesa estava interessada em queijos 

franceses, que só conseguia obter nas proximidades imediatas. Em qualquer caso, ela 

comprou um "São Marcelino" quase sempre, mas apenas se tivesse o grau de maturação que 

ela preferia, com a pele enrugada. Ela também adorou o pequeno Saucisson de l'Ardèche.  

"Falas bem francês", disse-me ela quando me ouviu uma vez ao telefone na loja com um 

comerciante de vinho francês. A partir daí, saudámo-nos amigavelmente, e pouco depois 

perguntei-lhe se podia ter uma aula de conversação com ela todas as semanas para praticar 

o meu francês.  

No dia seguinte encontrámo-nos no seu apartamento, que ficava no mesmo complexo de 

edifícios que o nosso Gourmetrion. As nossas conversas em francês tornaram-se cada vez 

mais confidenciais. Danielle vinha frequentemente a minha casa. O seu marido trabalhou 

como astrofísico no ESO, o Observatório Europeu do Sul, que tinha um local na nossa 

comunidade vizinha, juntamente com muitos outros institutos de investigação 

internacionais. Outras mulheres francesas que também trabalharam na ESO ou os seus 

maridos juntaram-se a nós, as nossas discussões transfronteiriças foram sempre muito 

interessantes. Reconhecendo as diferentes formas de pensar nas respectivas culturas e 

explicando-as umas às outras. Gostei muito que a comida e a bebida não fosse o tema das 

conversas com "as minhas mulheres francesas". 

Danielle tinha acompanhado o seu marido no estrangeiro, tomado conta dos três filhos e ele 

providenciou dinheiro. O seu tempo era dela. Foi isso que me intrigou, eu era novo nisto. 

Para mim tinha sido evidente que tinha de ajudar o meu marido.  

O seu apartamento em Ismaning foi mobilado sem folhos - espaçoso, mas prático, pode ser 

dissolvido em qualquer altura e transferido para outro país. Manifestei a minha admiração 

por ela. O magnífico mobiliário Herzeige não lhe pareceu importante. Continha muitos 

livros, uma interessante colecção de conchas das suas férias anuais de mergulho em Saint-

Raphaël, que ela passou sempre sem o seu marido.  

Mas o meu marido Karl-Hubert tinha ciúmes destas amizades. 

Um dia Karl-Hubert começou a cozinhar, quando nós mulheres nos sentámos juntas e 

trocámos ideias em francês, o que ele não compreendeu. Ele conjurou um prato atrás do 

outro do nosso sempre bem abastecido frigorífico, ofereceu um vinho branco fresco com 

lagosta de tamboril e vinho tinto forte com ensopado de borrego com legumes grelhados, e 

quando nós, senhoras, chegámos ao queijo creme de cabra, que ele cobriu com um toque de 

mel da floresta forte, e ele colheu o riso admirável das mulheres, ele perguntou: "Quando é 

que voltas? 

 

O Trião Gourmet  

Dominik tinha doze anos de idade, Mark dez, Lisa oito e Raphael cinco. O Gourmetrion foi 

bem cuidado durante toda a semana por Karin, a vendedora, que abasteceu o balcão de 
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comida fresca às oito e meia da manhã, encheu as saladas do fornecedor, guardou o pão 

fresco e depositou o troco na caixa.  

Ela puxou o velho mas decorativo vagão da escada em frente da loja, estocou-o com ofertas 

sazonais para atrair transeuntes da pequena zona pedestre, colocou as garrafas de vinho 

anunciadas no espesso barril de vinho feito de madeira escura, que servia de apanhador de 

olhos em frente à loja dia e noite.  

Logo que a exposição no exterior sob o toldo castanho amplamente estendido com a 

inscrição "Gourmetrion", o primeiro cliente quis comprar frequentemente. E um próximo e 

um próximo que saiu com um saco de compras cheio. Tais sentimentos de sucesso deixam a 

diversão no trabalho e a motivação disparar. 

Em alguns dias, no entanto, Karin tinha colocado o pão fresco na prateleira às nove horas 

em ponto, como de costume, o balcão bem arrumado e apetitosamente mobilado, a 

exposição em frente da porta da loja há muito tempo que estava terminada - e durante duas 

horas nenhum cliente apareceu, e o bom humor matinal afundou-se na adega. Alguém viria 

sequer nesse dia? Valeu a pena fazer outra salada? Para refrescar os cortes de presunto, os 

salames, nas panelas de paté, que entretanto tinham escurecido?  

O comportamento do cliente não pode ser planeado directamente. No entanto, era preciso 

estar presente às onze e meia todos os dias,  

quando os empregados dos edifícios de escritórios circundantes estavam a pensar na sua 

pausa para o almoço, esperavam uma grande corrida, por isso afastei-me da contabilidade e 

de outros trabalhos de escritório em casa e comecei a andar de bicicleta ou levei o carro à 

chuva para apoiar Karin com as suas vendas nessa altura. Outra fase de aumento da 

frequência dos clientes precisou novamente do meu apoio, normalmente das 16:00 às 

19:00. Depois era hora de fechar, de acordo com a lei de encerramento da loja daquela 

época. As crianças estavam na escola, no jardim-de-infância, nos cuidados da tarde. 

Quando cheguei a casa à noite, eles tinham feito os seus trabalhos de casa. Rapidamente 

cozinhei o sempre muito apreciado esparguete com molho de tomate, outra vez Dominik 

como o mais velho já tinha sido encomendado para preparar algo. Ele seguiu os passos do 

seu pai e adorava cozinhar - mas não para os seus irmãos mais novos. 

Com Karl-Hubert como o gourmet entusiasta, tornei-me um conhecedor dos refinamentos 

culinários franceses ao longo dos anos. Durante algum tempo, isto fascinou-me e também 

nos conquistou o respeito considerável de amigos e clientes.  

"Não posso preparar o nosso jantar tão bem como vocês", ouvimos muitas vezes quando 

fomos convidados. Ou:  

"Tenho convidados importantes a chegar esta noite. Por favor, aconselhem-me. Que tipo de 

queijo vai numa travessa mista de queijo? Oh, isso parece interessante, a forma como o 

descreve. Espero poder lembrar-me disso. E que vinho devo servir com ele? Não me quero 

envergonhar"! 

Oh sim, recebi muito respeito e apreço pela minha experiência, pelos meus conselhos, pelos 

meus conhecimentos, pela minha pessoa, de modo que com a nossa oferta ajudámos 
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novamente os clientes a obter respeito e apreço no seu círculo de amigos e parceiros de 

negócios. Fez-me feliz por ser necessário e poder entrar em contacto directo com as pessoas 

de forma rápida e directa. 

Para este sentimento edificante e também frequente de confirmação, tinha trabalhado 

arduamente, gerido a nossa loja, supervisionado a frescura dos alimentos, que 

naturalmente estava sempre em perigo, tinha designado o pessoal. Além disso, eu era o 

assistente que por vezes tomava conta da loja durante dias, semanas ou meses inteiros 

quando o pessoal de vendas estava ausente, quer devido a férias ou doença súbita. 

Infelizmente, este foi frequentemente o caso. Quantas vezes chegou uma chamada às oito da 

manhã: "Estou doente hoje, não me estou a sentir bem. "Preciso de alguém que abra a loja, 

pegue nos produtos frescos e volte a colocar os balcões". Ou uma vendedora tinha-se 

cortado com as facas acabadas de afiar ou, apesar de um briefing de segurança, com o 

cortador de salsichas afiadas - com um dedo muito sangrento não podia estar presente para 

os clientes durante mais um segundo e tinha de ser tratada imediatamente e depois 

substituída durante dias, infelizmente isso também não é invulgar. Quer estivesse a 

preparar as crianças para o infantário ou para a escola de manhã ou a ajudar nos trabalhos 

de casa à tarde, estava sempre pronto para saltar para dentro, a loja estava sempre à frente, 

afinal tinha de ser ocupada durante as horas de abertura.  

Uma das maiores dificuldades era encontrar pessoal de vendas adequado, disposto a 

aprender e manter a vasta gama de produtos oferecidos, a satisfazer os desejos dos clientes 

em toda a sua diversidade e que estivesse também disposto e capaz de limpar muito. Uma e 

outra vez um novo assistente de loja cumpriu as minhas esperanças: agora é mais fácil para 

mim e ganho mais tempo para a família. Mas assim que as mulheres se aperceberam de 

quanto trabalho havia para fazer - bem, encontraram empregos mais fáceis, talvez no 

supermercado. Não havia necessidade de saber como tratar queijos de leite cru franceses 

enrugados de tal forma que permanecessem enrugados e não se tornassem almiscarados. E 

podiam pronunciá-los correctamente. Os clientes simplesmente aceitaram que o presunto 

de Parma não fosse fatiado ou colocado numa pilha sem uma folha separadora, que nunca 

mais poderiam separar em fatias. Como força de vendas atrás do balcão, não havia 

necessidade de saber nada sobre vinhos, nem francês, nem italiano, nem alemão. Foi-lhe 

simplesmente permitido ser uma vendedora, nem mais nem menos.  

 

Vida da empresa 

A filha de Danielle, Sarah, entra agora no terraço em tamanho real, é uma adolescente de 

tiro longo, com osso, engomada em calças de ganga apertadas. O seu rosto faz-me 

imediatamente lembrar o seu pai Luc. Tem feito compras na cidade, fala com entusiasmo de 

um par de calças de ganga que tem visto. "C'est chouette", diz ela. Quando Danielle vê a 

minha cara de interrogação, diz apenas: "É assim que os jovens falam". Estou a ver. É assim 

que os jovens falam. Tenho muito que aprender. 
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Depois Danielle telefona ao seu amigo Josèphe e fala-lhe da minha visita. Quanto tempo 

mais eu estaria lá, se nos pudesse ir buscar a três para jantar amanhã à noite num 

restaurante original numa montanha no Vivarais.  

Uma visita a um restaurante! Concentro-me muito para não mostrar o meu olhar 

assustado. Vai a um restaurante? Consigo sentir a minha garganta a apertar. Não está no 

meu orçamento. Mas tenho vergonha de o dizer. Como posso explicar à Danielle que já não 

estou a viver a minha vida desde então, que encontrei o manuseamento casual dos bens 

caros de então para ser um tornozelo na minha vida e agora vejo-o como um símbolo para 

algo que definitivamente já não quero? Esta velha vida ainda está tão veementemente em 

mim. Poupe numa visita a um restaurante! Isso é anti-social!  

Tantas vezes tive de ter jantares obrigatórios com Karl-Hubert, tanto elaborados em casa 

como extremamente frequentes em restaurantes de luxo à noite, quando teria preferido ficar 

com os meus filhos em paz. Hoje, já não gosto de sair para comer num restaurante. Por 

isso, não gostaria de gastar dinheiro para "nenhuma alegria".  

Quando vejo o olhar expectante de Danielle fixado em mim, sei que tenho de dizer que sim.  

 

Charlotte 

Pouco tempo depois, ela disse-me que tinha estado com Josèphe durante nove anos. Ela 

deixou Ismaning muito tristemente. A sua vida entrou em colapso. Eu sei disso.  

"Não", digo eu. "Só posso assumir que é por teres ficado tão magro nessa altura e de repente 

te afastaste de cabeça por cima dos calcanhares". 

"Que ele me traiu com a minha namorada! Com a madrinha dos meus filhos. Tu conhece-la, 

Charlotte". 

Com Charlotte! 

Atraente era, na altura, a jovem mulher, solteira, a trabalhar no ESO, como Luc. Os meus 

filhos gostavam muito dela, porque ela ia frequentemente com eles à tarde para o Feringasee 

atrás de Ismaning, quando eu tinha de trabalhar no Gourmetrion.  

Aceno com a cabeça. 

A nossa conversa é a mesma que na altura: ambos tentamos falar na outra língua, e assim 

que o conteúdo se torna mais complicado, usamos o nosso próprio vocabulário com um 

vocabulário maior e mais subtil. Sabendo que o outro vai compreender. 

"Você mesmo é de Vienne, suponho?" 

"Não, nasci em Lille, no norte de França. O meu pai ainda lá vive. Aqui em Vienne, os meus 

sogros vivem. Claro que vim aqui. Eles ajudaram-me muito com as crianças".  

É claro? pergunto-me em segredo.  

Teria sido natural, nessa altura, com o meu próprio divórcio! não me ter mudado para casa 

dos meus sogros. O que é natural? Mas não queria discuti-lo aqui e agora. 

Porque se chama Dupont, pergunto-lhe eu, e no fundo do sino há também Lecomte.  

"Os meus filhos ainda se chamam Lecomte, tal como Luc. "Eu própria tive de desistir do 

nome Lecomte", explica ela, "Luc pediu". 
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Desculpe? Olho para ela com interrogação. 

"Sim, quando nos divorciámos, Luc alegou que eu devia devolver o seu nome". 

"Poderá ele?" pergunto eu. "É assim que é em França?" 

"Sim, ele pode. O seu nome de família pertence-lhe. Ele tem o direito de o reclamar". 

"E tu?" pergunta Danielle. "Conte-me a sua história. Karl-Hubert ainda é assim tão gordo? 

Tinha um rosto bonito e uma boa aparência, com os seus caracóis loiros e olhos azuis 

brilhantes. Mas a loja estava cheia dele, não havia espaço ao seu lado quando ele lá estava", 

diz ela rindo. "Porque é que usa sempre gravata? Todos os dias tem uma gravata diferente. 

Muitas gravatas"! 

Felizmente sorrindo para esta observação, começo agora também com a história do meu 

passado.  

 

Karl-Hubert 

"Também eu estou divorciado há dez anos", digo eu, "separámo-nos no mesmo ano em que 

partiste".  

"Oh, vocês discutem muito, eu lembro-me", acrescenta Danielle e continua a ouvir. 

Sim, lutámos muito. E ainda: nunca consegui afirmar-me contra Karl-Hubert. A razão não 

me ajudou. Fui influenciado: Tem sempre de se trabalhar muito, só depois é que se vale 

alguma coisa. Foi apenas quando argumentamos que as palavras "não quero trabalhar mais 

neste negócio" me escaparam. 

Que não queria fazer mais isso, senti-me há muito tempo, senti-me fraco e sem energia já 

há dois anos, cansei-me rapidamente. Embora eu tivesse apenas 38 anos! 

Não faltava muito e eu teria ficado psicossomaticamente doente sob o meu fardo. Mas não 

queria certamente tornar-me como a minha mãe e deitar-me no sofá doente tantas vezes 

quanto elas precisavam. Infelizmente, não demorou muito até eu ter aquilo a que agora se 

chama um esgotamento.  

Karl-Hubert, no entanto, não reparou nos sinais e reagiu em voz alta e agressivamente, 

como eu temia. 

Com que mais queria ganhar dinheiro, ele gritou comigo.  

Eu estava cansado, disse eu, e se não parasse, a loja continuaria assim durante mais vinte 

anos, mas não podia continuar a fazer esta loja durante mais um ano, queria ficar mais com 

as crianças, queria dar-lhes algo meu.  

A esperada falta de compreensão jorrou sobre mim. Agora que as crianças estavam fora de 

perigo, eu não queria trabalhar mais! E ele, o que deveria ele dizer? Ele deveria 

provavelmente continuar a trabalhar desta forma! Eu gostaria tanto que, penso eu, fosse 

implacável! 

Pensei que tinha de deixar claro que era a sua profissão, que o tinha apoiado nos últimos 

anos na realização do sonho da sua vida de construir e financiar uma delicatessen, que 

tinha investido muita energia nisso, que isso tinha sido à custa dos meus desejos e joie de 

vivre. 
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"E a minha alegria de viver! Ninguém mais fala de mim. Nem se dá conta que eu trabalho 

arduamente para a minha família. E agora tenho de fazer tudo sozinho, e a minha mulher 

vai dar um passeio"! 

Que ele tinha simplesmente medo de que com a minha mudança já não conseguisse 

alimentar a família, só mais tarde me apercebi com a distância de muitos anos. Mas na 

situação em que me encontrava nessa altura, estava cego pela auto-comiseração. Do meu 

ponto de vista, fui eu que me sacrifiquei pela família, que nem sequer iniciou a sua carreira 

após os seus estudos, porque já estava grávida de Dominik e porque Karl-Hubert já tinha 

uma mercearia - onde ele podia sempre usar-me e onde eu estava feliz por ser usada.  

Do meu ponto de vista, fui eu que pus de lado os meus próprios desejos, que ia todos os 

dias à loja - eu queria ser mãe para as crianças! Eu queria apoiá-los, dar-lhes a mim e ao 

meu amor e nem sempre organizá-los para fazer o trabalho.  

Um dia, um verde escuro 500 SE ficou em frente da nossa garagem.  

Quando vi os olhos piscantes de Karl-Hubert, soube que o meu horror era inapropriado e 

que ele me desprezaria por isso. Pelo facto de não sentir alegria a um custo ainda maior do 

que já sentia.  

"Comprei-o barato, era um carro anual e uma pechincha, por isso tive de o levar", disse ele. 

E depois apenas: "As crianças estão a ficar maiores, têm pernas mais longas e precisam de 

mais espaço" 

 O novo Mercedes não cabia na nossa garagem em socalcos e ficou à sua frente a partir de 

agora. Os vizinhos expressaram-me o seu aborrecimento quando encontraram o estreito 

caminho de acesso bloqueado. Nunca ouvi ninguém mencioná-lo a Karl-Hubert. 

Cada vez mais me apercebi de que não o podia mudar. Preferia poupar dinheiro e trabalhar 

menos para ter mais tempo para mim e para as crianças. Assim, quando gastou o dinheiro 

tão generosamente e não se deixou abrandar, comecei também a gastar mais dinheiro por 

rebeldia, comprando roupas de criança caras e coisas pessoais, o que, por sua vez, 

considerou absolutamente desnecessário.  

Os anos de disputas por dinheiro chegaram ao fim. Também em outras áreas da vida, onde 

tínhamos opiniões diferentes e não podíamos concordar. Uma saída estava cada vez menos 

à vista. O meu voto matrimonial "... até que a morte vos separe" não me deu mais prazer. 

Apesar dos nossos quatro filhos juntos, pensava cada vez mais vezes que tinha de o deixar, 

e ao mesmo tempo o pensamento deprimia-me imensamente: "Como posso fazer isso às 

crianças! Eu sabia que não ia ser fácil. Eu sabia que ia ser tão difícil. A esperança de uma 

vida melhor deu-me a força para me rebelar de uma forma que eu não podia imaginar.  

 

Karl-Hubert dirigia há vários anos um negócio grossista de vinho, juntamente com Patrice 

de Bordeaux, alguns anos mais novo, que se tinha tornado sócio. Contudo, Karl-Hubert 

tinha assumido o controlo quando persuadiu Patrice a comprar outro negócio por grosso em 

Itália. Eles tinham especulado muito.  
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Tínhamos encontrado um bom comprador para o Gourmetrion, que se identificou com ele 

muito rapidamente e concordou com quase tudo o que Karl-Hubert lhe exigia. Sim, foi uma 

boa combinação, a loja estava a ir bem.  

Mas eu era tão ingénuo! Karl-Hubert podia simplesmente usar o dinheiro que tinha ganho 

para compensar o negócio grossista, e assim o meu lucro, que eu tinha ganho através do 

envolvimento activo na loja, desapareceu. Há muitas maneiras de os empresários anularem 

os seus lucros, ele era o homem de negócios, eu acreditava nele em todos os seus negócios, 

também que tudo isto era necessário para o nosso progresso.  

Conseguiu fazer o juiz do divórcio acreditar nisto. E que era impossível para ele pagar a 

pensão de alimentos para as crianças. Claro que também consultei o gabinete social e do 

bem-estar dos jovens, pelo qual recebi um profundo desprezo de Karl Hubert. Mas com que 

números poderia eu alimentar as infinitas formas? Nada veio dele. Ele poderia fornecer 

provas de que não merecia nada.  

"É melhor ir trabalhar", disseram amigos meus que tinham mais percepção das nossas 

finanças do que eu, "têm mais hipóteses de ganhar dinheiro". 

 

Danielle tinha franzido o sobrolho com tristeza.  

"Não foi fácil, hein?", disse ela. 

"Não, não foi fácil".  

"Nem com o Luc e comigo. Mas agora é bom". 

"Eu também!"  

Eu poderia sorrir novamente.  

"Entretanto, nada me pode deitar abaixo. E aprendi algo muito importante para mim: "Eu 

nunca, nunca desisto do controlo do meu próprio dinheiro a ninguém". 

"Fazes o suficiente?" pergunta Danielle. 

A campainha da porta toca.  

Josèphe é um homem alto, de cabelo escuro, de ombros largos e também de pernas largas e 

de aspecto aconchegante. Dá um grande abraço à Danielle e dá-me um grande abraço.  

 "Sarah?" ela chama para o quarto do adolescente, e "Allez!" 

 

No restaurante 

Ser de repente confrontado com o francês murmurado rapidamente todos os dias - ainda é 

bastante incompreensível para mim. Provavelmente preciso de mais alguns dias para activar 

as minhas sinapses para processar a língua francesa. Josèphe, contudo, pensa que falo 

muito bem, e a partir daí conclui que o compreenderia sem mais delongas.  

"Plus doucement, s'il te plaît!" - Uma e outra vez peço-lhe que fale mais devagar, mas ele 

volta rapidamente ao seu ritmo normal e não me sinto à vontade para lhe perguntar uma e 

outra vez o que ele acabou de dizer.  
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Resigno-me ao sorriso educado do forasteiro, que está autorizado a estar presente, mas não 

está realmente envolvido. Mas como ele também continua a dizer "C'est chouette!", quero 

saber por Danielle o que significa realmente esta chouette.  

"Come coruja, pequena coruja". É o que eles dizem...", explica ela com um encolher de 

ombros.  

Por isso, também absorvo essa expressão. No liceu, há mais de trinta anos, temas políticos 

difíceis eram discutidos na língua estrangeira em vez de se praticarem as expressões 

idiomáticas do dia-a-dia.  

Sem que eu reparasse, Josèphe foi ao balcão e pagou por nós os quatro. Agora não tenho 

oportunidade de pagar a minha parte e pergunto à Danielle se poderia dar-lhe o dinheiro 

mais tarde, só tinha comigo uma nota de cinquenta euros. "Mais non", diz ela, "c'est bien, tu 

es invitée".  

"Aqui em França, é natural que se pague a rodada inteira. Da próxima vez que alguém 

pagar, você muda. Já reparei que na Alemanha, todos pagam pelo peixe. Em francês - não. 

Comem juntos e pagam juntos". 

"C'est mieux chez nous", acrescenta ela. Ela encontra melhor a solução francesa quando vai 

a um restaurante. 

Deixa-me com uma sensação de vício. Não bloqueado. Ainda há algo a tratar no futuro e não 

quero ter de me ocupar disso.  

Sou um varredor, não um enfermeiro - sim, sou eu, eu sei disso. 

Como é que posso retribuir o favor? Um convite para Munique em troca é fácil para mim 

dizer e realmente sério, mas Josèphe não viaja, diz Danielle, ele gosta de ficar em casa. Devo 

estar incrivelmente grato a Josèphe agora? 

"Tenho feito tanto por si. Agora também podes fazer algo por mim"! A frase do pai e da mãe, 

não apenas pronunciada uma vez! só me deixou enojado. Até já o ouvi de amigos: "Ela ainda 

me deve um favor". Não ajudaram de bom grado?  

Não quero ter esta culpa e ainda não posso escapar a ela neste momento, não consigo 

pensar numa solução 

Tantas coisas que gostaria de esclarecer nesta viagem. Há ainda muitas coisas que precisam 

de ser feitas. Por exemplo, aprender a aceitar - em condições diferentes das anteriores. Com 

tanto tempo na minha bagagem, será que vou aprender a reconhecer tais obstáculos e a 

afastá-los? 

Josèphe pagou exactamente o montante calculado no balcão, observei. 

"Ele não dá gorjeta à empregada?" pergunto eu.  

"Non", diz ela, "c'est inclusivé". 

 Não é habitual em França dar gorjetas extra, explica-me ela. 

"No máximo, ponha alguns pequenos cêntimos numa bandeja quando estiver a ramificar-se. 

Mas não é esperado, como na Alemanhaö.". 

Para saber como me comportar quando estou por minha conta, gosto de aprender. 
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Josèphe leva-nos do restaurante de montanha pelas estradas sinuosas até ao vale de 

Vienne. Com carinho diz adeus à Danielle quando chegamos à frente do seu apartamento, e 

a mim com beijos educados à esquerda e à direita e à esquerda. 

"Podes ficar comigo", diz ela esta quinta-feira à noite, "depois de amanhã é sábado e eu não 

tenho de trabalhar".  

"Não. Obrigado, Danielle. Quero ir para o meu Cevennes. O deserto de França". 

Aí ela ri-se alto e com muita gargalhada. 

"Selvagem! Frankreisch está localizado no meio da Europa e é uma nação cultural, não 

reparou? Onde encontrará a natureza selvagem"? 

Ela ainda treme de riso. 

Afinal, ela nem sequer conhecia os Cévennes, primeiro Josèphe teve de lhe explicar durante 

o jantar que se tratava de uma cadeia de montanhas que logo começou a sul de Lyon e 

depois se estendeu até Nîmes.  

"Estás muitas vezes no Ardèche aos fins-de-semana", disse-lhe Josèphe, "o Ardèche faz 

parte dos precursores do Cévennes". 

É isso mesmo, Josèphe, é assim que eu leio nos meus guias de Cévennes. Obrigado, 

Josèphe.  

É sexta-feira de manhã. Danielle despediu-se muito bem de mim por causa do café, e Sarah 

ainda está a dormir quando eu arrumo as minhas coisas e depois fecha silenciosamente a 

porta atrás de mim.  

 

Pesquisar os Cévennes com a alma 

Sim, eu queria ir para o Cévennes, o Cévennes selvagem. Em algum lugar eu encontraria em 

breve o meu Cévennes selvagem.  

O meu Cévennes. Pensei que corresponderia ao lado selvagem da minha alma. 

Graças à descrição de Danielle, encontrei bastante bem o caminho para sair de Vienne. 

Gostei de conduzir por pequenas vielas, mas mais uma vez o meu mau sentido de 

orientação faz-me desesperar, como de costume. No meu mapa nem todos os pequenos 

lugares e ruas foram marcados. De alguma forma chego a Yssingeaux, um lugar um pouco 

maior, onde utilizo a caixa automática como precaução para estar preparado para outras 

rotas desconhecidas. Mas isto algures não me dá qualquer prazer no início, pelo contrário, 

sinto-me muito insatisfeito com a minha escolha. A paisagem quase não difere da que existe 

em casa nos nossos pré-alpes. Inconscientemente, procuro no horizonte a majestosa 

paisagem de montanha no horizonte, tal como em casa. Nada. Macia, montanhosa, 

encantadora, muita paisagem agrícola. Prados de flores bastante convidativos e 

encantadores, campos bastante cultivados, bastante agradáveis - mas não selvagens. 

Embora Danielle tenha dito que aqui era selvagem. A fantasia do povo, como é diferente! 

Selvagem não é selvagem da mesma forma. Pela palavra "selvagem" Danielle significa esta 

natureza amigável aqui fora, provavelmente mesmo fora da cidade - e eu quero dizer algo 
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completamente diferente. Mas o quê, o que é que eu quero realmente dizer? O que é que eu 

procuro? 

O meu destino é o sul, pelo menos eu sei disso. Para a próxima estrada maior, para ir mais 

para sul, é ainda uma distância considerável. Também o sol queima implacavelmente 

quente. A ideia de conduzir torna-se um fardo, e eu também estou com fome.  

Façam o que quiserem, de repente, ela pisca-me na mente.  

Quem lhe disse para perseverar?  

Não é necessário pedir uma concessão a ninguém.  

Excepto talvez eu próprio?  

Compreendo a dica dos meus pensamentos. Portanto, a minha próxima decisão é: Sim, eu 

cedi às minhas necessidades. Parar algures com Mercúrio para comer um pouco. Sentar-se 

confortavelmente, olhar novamente para o mapa, recolher os meus pensamentos, responder 

à pergunta: O que é que eu quero?  

Eu quero ir para o Cévennes selvagem. 

Onde é que eu sinto que cheguei? 

Não sei. Quero verificar paisagens para ver se aí vejo o meu eu reflectido. 

E até lá? 

Posso fazer o que eu quiser.  

 

Sim, mas onde é a paragem?  

Sou sequer bem-vindo aqui neste bairro? Sinto-me como um intruso. Gostaria de me 

estabelecer num pedaço de terra e comer o meu lanche, fazer sem qualquer tipo de cultura 

de mesa, é isso que eu quero - mas tenho dificuldade em dar-me permissão para isso.  

Tinha empacotado o carro em casa à pressa. O principal era começar a andar. E agora: Em 

que caixa vou encontrar um prato? E talvez até cutelaria? Na minha caixa fresca ainda 

tenho um queijo demasiado maduro que teve de ser retirado do frigorífico em casa porque o 

Peter não gosta dele. Que tipo de desempenho seria esse? Sentado na quinta de outra 

pessoa e a comer queijo com os dedos porque não consigo encontrar a faca? Será isso uma 

forma de comportamento? 

A pequena aldeia simpática de Tènce com o sotaque estranho, mas também com agradáveis 

casas de pedra cinzenta, oferece-me também um pequeno e agradável rio, "Lignon" estava 

na parte da frente da tábua da ponte. Lentamente, desço a pequena estrada de acesso à 

costa. E estou surpreendido por encontrar aqui já uma autocaravana e outro carro.  

O que é que eu esperava? Que eu fui o único a descobrir este lugar idílico? Num país que, 

como bem disse Danielle, é civilizado e localizado no meio da Europa, onde vivem cinquenta 

milhões de pessoas? E aí descubro também um carro alemão. Bayreuther. Ninguém está 

sentado em nenhum dos carros.  

Não. Não - não posso ficar aqui. O homem de Bayreuth pode voltar no momento em que 

encontro a faca na frente à esquerda do carro após uma longa busca, escavar uma chávena 

dali à direita, tirar uma placa de uma das duas caixas traseiras após uma busca intensiva, 
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e tirar o refrigerador do banco da frente. Quatro maçanetas de porta significariam isso. E 

nada de mesa posta com iguarias - e nenhuma toalha de mesa branca que pretendo colocar 

aqui. Não consigo sentar-me na margem do rio realmente pitoresca. Tenho vergonha em 

frente deste carro Bayreuth, no qual ninguém está sentado. Sente-se de novo com a Merkür 

e continue a conduzir.  

 

Programa de contrastes 

Na época de Karl-Hubert tivemos muitos visitantes, muitos visitantes. Muito cedo e muito 

espontaneamente convidado. Por isso, preferia ainda mais convidados espontâneos, porque 

assim podia criar algo fora da situação, gostava disso, e porque não tinha de preparar e 

limpar a casa durante dias. Foi fácil para nós simplesmente obter algumas iguarias de 

qualquer tipo do Gourmetrion e conjurar um menu multi-curso. Karl-Hubert adorava 

cozinhar, eu preparava e decorava a mesa e fazia os pratos transbordantes. Sempre, sim 

sempre, sem excepção, conseguimos encantar os nossos convidados. Quase nenhum dos 

nossos convidados nos poderia segurar uma vela na variedade, qualidade, originalidade e 

detalhe dos menus multi-curso baseados no modelo francês. Como também operávamos um 

serviço de festas a pedido dos nossos clientes, também tínhamos pratos, copos, talheres e 

toalhas de mesa brancas engomadas para até uma centena de pessoas sempre à mão, só 

tinha de ser trazida da cave da loja para casa. Vinhos das regiões de cultivo mais quentes, 

espumantes raros, aguardentes nobres especiais, conhaques velhos - tudo estava 

simplesmente lá e podia ser consumido. Tinha mesmo de ser provado. De que outra forma 

se poderia fazer recomendações aos clientes se nem sequer se conhecia o artigo? A 

administração fiscal também tem conhecimento dessas medidas publicitárias e fixa um 

montante fixo anual para os levantamentos. O nosso consumo excedeu em muito esta 

quantidade. E poderia sempre ser justificado por deterioração da mercadoria ou queda 

acidental e quebra das garrafas.  

A máquina de lavar loiça de restauração rápida na nossa cozinha foi uma ajuda valiosa. 

Guarde-o, limpe-o minutos depois, feito. Karl-Hubert e eu gostávamos ambos de ter 

convidados e tínhamos crescido numa equipa bem ensaiada. E nunca perdemos uma 

oportunidade de celebrar na nossa pequena casa geminada em Ismaning. Aniversários, 

feriados, domingos, sábados, ou simplesmente o fim do dia de trabalho. Cada um dos 

numerosos conhecidos, que chegaram mesmo perto de nós, foi servido em pormenor e 

generosamente. Foi apenas com o tempo, após talvez dez anos, com os mesmos temas sobre 

comida e bebida e com o número crescente de celebrações na esfera privada e profissional, 

mas naturalmente também com o crescimento das crianças, que ouvi sons de insatisfação 

dentro de mim, a princípio suavemente, e depois cada vez mais alto.  

Tinha de ser sempre uma toalha de mesa branca engomada e engomada? Tinha de ser 

sempre um prato de lugar, prato principal, prato de entrada, prato de sobremesa e os 

talheres múltiplos correspondentes? Teria de ser sempre um copo de aperitivo, um copo de 

vinho branco, um copo de vinho tinto, um copo de vinho de sobremesa e um copo de 
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digestivo para cada visita insignificante e importante? Mesmo uma máquina de lavar louça, 

por mais rápida que fosse, precisava de ser colocada e tirada.  

Criámos as crianças para ajudar no lar e nos negócios. Sem pensar, assumimos o lugar dos 

nossos pais. Foi assim que Karl-Hubert e eu fomos educados: Numa família, todos se unem. 

Mas e o seu desempenho na escola? Quantas vezes foram para a cama depois da meia-noite 

porque tínhamos convidados à noite que tinham sido cozinhados e servidos de forma 

elaborada. E às sete da manhã tinham de estar em forma e alerta na escola. Fui o único que 

pareceu notar que isto não era apropriado. Dominik tinha treze anos, Markus tinha onze, 

Lisa dez e Raphael seis. Karl-Hubert queria celebrar, sentar-se, cozinhar, celebrar, cozinhar, 

sentar-se, celebrar. E eu sempre quis mais: ser ouvido. Não, as crianças não devem limpar a 

cozinha às onze da noite. Não, não posso servir os convidados agora, quero mesmo as 

crianças na cama. Não, hoje não gosto de visitantes, porque quando saio da loja à noite 

quero praticar inglês com o Dominik para o teste de amanhã.  

Eu era jovem e muito enérgico, consegui muita coisa. No entanto, reparei que queria cuidar 

menos de toalhas de mesa brancas imaculadas, que tinha outras exigências para a minha 

vida e para a das crianças. 

"Qual deles?" perguntou Karl-Hubert. 

"Também quero que as crianças aprendam a tocar instrumentos. Um piano em casa..." 

"Um piano? Quem vai pagar por isso? E as lições! Eles não podem ganhar a vida a tocar 

piano"! 

Na realidade comprámos um piano para Dominik, e Markus devia aprender o instrumento 

que o avô de Karl Hubert tinha tocado na orquestra: clarinete.  

"Mas ele tem de comprar o clarinete com o seu próprio dinheiro", protestou Karl-Hubert.  

"Porquê?" perguntei eu, "ele é uma criança. Ele precisa de apoio da nossa parte"! 

"Porquê? Se ele próprio não faz nada, não tem motivação", disse Karl-Hubert. Mas, por 

favor, Markus receberia dinheiro suficiente para a sua ajuda no Gourmetrion! "As crianças 

devem aprender a lidar com o dinheiro!" 

Entristeceu-me, mas eu não sabia o que dizer. Markus, aos onze anos de idade, comprou 

um clarinete na loja de música local da mesada que ganhou no Gourmetrion, que recebeu, 

por exemplo, para triturar caixas de embalagem. Foram muitos, muito muitos. 

Inscrevi a Lisa na escola de música para aulas de violoncelo. Aí poderia pedir emprestado 

um violoncelo. Um dia, o poderoso violoncelo atirou Lisa, de dez anos, que ia sempre de 

bicicleta para a escola de música - embora eu a tivesse proibido de o fazer, mas quando 

trabalhava na loja não podia verificar - para o chão. Lisa escapou com o horror, mas o 

violoncelo danificado não foi classificado como uma reclamação de seguro e teve de ser 

substituído por nós. Não tive mais coragem para comprar mais instrumentos para Karl-

Hubert.  

"Tu e os teus sonhos! Pelo que devemos pagar por tudo isto, não se preocupe!" 
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Sim, ele tinha razão quanto a isso. Tinha a certeza de que Karl-Hubert estava a realizar os 

seus sonhos e simplesmente tirou o dinheiro do nosso negócio conjunto. Por isso, quis 

tomar a liberdade de seguir os meus desejos.  

Será que cometi o erro de fazer demasiadas perguntas? queria a sua aprovação, mesmo o 

seu consentimento? Como uma criança? A tentar evitar conflitos? Sim, eu detestava 

conflitos. 

 

Caminhadas de carro 

Às seis horas da noite começo a divertir-me. O sol brilha brilhante e claro, já não está tão 

quente. A área está de facto a ficar cada vez mais selvagem, as estradas já não são 

completamente alcatroadas, os cumes das montanhas destacam-se um pouco da floresta e 

finalmente formam uma mudança na visão a que estou habituado em casa. À beira da 

estrada existem agora casas de pedra natural, onde apenas eram utilizadas pedras e 

cimento, sem serem rebocadas e branqueadas adicionalmente. Pedras espessas jazem nos 

prados das encostas. Acho muito agradável conduzir sob este ângulo de incidência do sol, 

olhar para as redondezas e recolher as impressões.  

Estou a ficar cada vez mais entusiasmado com este lugar. Há florestas normais, vacas 

normais, erva normal nos prados, tal como na minha casa normal. E ainda: as rochas que 

afiam nos prados, fora das colinas, são mais irregulares; as vacas mostram uma roupa 

diferente das nossas vacas nativas da Baviera: umas só castanhas, outras só brancas. Entre 

tudo uma quinta. E a erva cinzenta que já secou no início de Julho - tudo tem uma 

aparência estéril e, apesar das muitas árvores, parece mais áspera do que o nosso país pré-

alpino. Estou ansioso.  

Encontro-me numa estrada de montanha e sugo a nova paisagem para dentro de mim. A 

cor das pedras naturais na berma da estrada não se destaca contra a cor dos troncos das 

árvores cobertos de líquenes. Apenas que alguns são horizontais e outros verticais.  

Mas mais uma vez, algo não está bem: sento-me demasiado no carro, conduzo demasiado. 

Depois de ter fugido do carro Bayreuth, eu tinha - de facto sem ser observado, sem uma 

toalha de mesa branca e sem um carro Bayreuth ou sonstwoher! - organizei o meu 

piquenique num pequeno lago de pesca idílico, tinha-me colocado à sombra por causa do 

calor, em vez de fazer algum exercício. Eu conduzo e conduzo e conduzo, 50-60-80 

quilómetros por hora. Em estradas sinuosas, progresso lento, pouco movimento, sentar-se, 

sentar-se, sentar-se, sentar-se, phew! 

Mas a área está cada vez mais de acordo com os meus desejos. Pedras, poucas casas, e se 

casas, então encantadoras casas de pedra cinza, guarnecidas com flores coloridas que 

irradiam joie de vivre: muitas roxas, amarelas, brancas. Vermelho como uma mistura 

engraçada - enquanto que as varandas na nossa Alta Baviera estão quase sempre plantadas 

com gerânios exclusivamente vermelhos, o que aos meus olhos os faz parecer mais calmos e 

mais sedosos, mais dignos, menos animados. 
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Finalmente, estou realmente a divertir-me. O meu primeiro dia real de folga. Será que sei o 

que tenho? Trato a mim próprio com toda a lentidão, percorrendo o país a quarenta e 

cinquenta quilómetros por hora. Ninguém à minha frente, ninguém atrás de mim, há 

apenas algumas poucas pessoas na estrada, ninguém me empurra. É quase assustador ter 

tanto tempo. 

 

Liberdade, o que é você? 

Deixei-me assustar por um olhar sobre o relógio: são agora vinte e quatro - quero chegar 

hoje a Gerbier de Jonc. Afinal de contas, outro objectivo! E pressão! Mas sem qualquer 

objectivo - será que eu poderia mesmo fazer isso? Rapidamente esqueço as minhas sérias 

considerações e continuo a seguir em frente com a minha vida. Porque talvez eu ainda 

consiga escalá-la. O facto de poder parar, andar devagar, olhar, penso que é maravilhoso, é 

exactamente o que tenho desejado, não ser empurrado, nem mesmo por uma segunda 

pessoa, seja ela quem for. Talvez até aprenda a afirmar-me ainda mais neste caminho 

comigo mesmo: primeiro para mim mesmo, e mais tarde também para os outros. Para dizer: 

"Você, agora apetece-me conduzir devagar. Sim, tenho.  

São 5:00, e eu estou a conduzir e a conduzir. Noto no meu corpo que estou a respirar duro, 

impaciente, insatisfeito. Não quero continuar a sentar-me. O que devo fazer? Aguenta aí, são 

apenas quinze quilómetros até Gerbier de Jonc. Eu teria a liberdade de parar, mas ainda 

hoje pretendo alcançar esta montanha, quero caminhar, correr, escalar. Não, se eu 

continuar sentado no meu carro, enlouquecerei. Mas eu tenho de chegar a essa montanha. 

Quero subir, e a tempo. Caso contrário, dormiria em descontentamento e raiva. Ou não 

dormir de todo. E eu não quero estacionar mais num lugar mau como Mulhouse. Anseio 

pelo campo e pela liberdade. Um lugar onde me posso sentar e relaxar durante o dia. Agora 

estou a ficar sem gasolina. Tenho de ir a uma bomba de gasolina! Quando já estou de pé, 

certamente sucumbirei à tentação de não conduzir. Mas sem gasolina também não vai 

funcionar. Lembro-me da lata de reserva que tinha convidado para as pradarias de França 

apenas para emergências. Estou a declarar a situação como uma emergência. Estou ansioso 

por chegar à montanha. 

Tense I agarra-se ao volante de direcção. E de repente pergunto-me: Ei, quem me está a 

empurrar assim? Ei, eu queria prestar mais atenção às minhas necessidades! Prestar 

atenção a mim próprio, aprender o que eu, na verdade eu quero, o que preciso para a minha 

satisfação. Ao mesmo tempo, estou contente por ter reparado em tudo isto. Não é assim tão 

fácil, eu percebo. Um campo de aprendizagem anteriormente despercebido abre-se diante de 

mim. Terei "aprendido", no final da minha viagem, a ser eu próprio, sozinho com as minhas 

necessidades? 

E ainda sinto que tenho de o fazer. Aguentar até eu terminar. Sentir-se desajeitado. São 

7:00, 3 quilómetros e um quarto para Lachamp-Raphaël. 

Dois minutos depois chego a este Lachamp Raphaël e estou agradavelmente surpreendido. 

Um burro! A correr na minha frente do outro lado da rua! Sem mais nem menos. Sem 
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escolta. Rodagem livre. Um burro! Onde é que se encontra tal coisa! Ainda não me cruzei 

com um burro em Munique. Se o burro está a ir demasiado bem, ele vai para o gelo... Estou 

bem, de repente sei. O burro lembra-me o livro de Robert Louis Stevenson, que li em 

preparação da minha viagem, "Viagem com o burro através do Cevennes". O meu Cévennes 

torna-se subitamente tangível. E este burro, ele reconcilia-me. Põe-me de bom humor. Faz-

me respeitá-lo, o burro.  

 

Castelo de montanhismo 

E depois o meu peito alarga-se e solta um suspiro entusiástico: uma paisagem em forma de 

estepe estende-se à minha frente, há cavalos e gado a pastar, monocromo, multicolorido, o 

sol brilha nesta terra da forma mais encantadora, um estado de espírito que eu quero 

embalar no meu ser mais íntimo de uma forma que possa ser chamado. E agora esta 

montanha está diante de mim. 

Quando estacionei o meu carro e fiquei directamente em frente dele, as minhas pernas 

estavam a formigar muito. Quero ir lá acima! Não é muito alta, a diferença de altitude em 

relação à estação do vale é de quinhentos metros no máximo, para cima e para baixo parece 

ser controlável até ao anoitecer, não parece ser perigosa. Tem uma crista bem moldada, que 

está coberta de muitas pedras enormes, sobre as quais vou subir com alegria infantil, sim, o 

Gerbier du Jonc, vamos subir!  

Mas quando chego à entrada do trilho de caminhadas, vejo: A montanha está bloqueada. A 

montanha está realmente encerrada. Onde existe tal coisa, uma montanha privada? Em 

frente ao balcão de caixa de uma caravana há um torniquete tão alto como um homem, 

sobre um tabuleiro, as taxas de entrada são listadas. Uma corrente bloqueia o torniquete de 

forma intransponível. O meu desapontamento é grande, mas é diminuído pelo meu espanto 

perante esta nova experiência. Taxa de entrada para uma montanha! 

Portanto, a ascensão é amanhã.  

 

Touros, bois, bois, vacas 

Já são oito horas da noite, mas o sol ainda está alto no céu. Assim, farei uma viagem às 

nascentes do Loire, que a Danielle me recomendou. Uma sinalização leva-me a um caminho 

florestal, sobre raízes fortes, pequenas rochas, e finalmente consigo cheirar a área, e 

finalmente posso ir fazer caminhadas. Isso irá satisfazer-me por hoje. 

Também noto satisfação quando me apercebo: não me importa a minha aparência. Claro 

que o sentimento de beleza não desapareceu e eu não sou realmente indiferente à minha 

aparência. Mas como posso medi-lo sem um espelho? Talvez eu pareça horrível, sinistro, 

repulsivo, assustador? Provavelmente, o meu cabelo está muito coberto de rugas da longa 

viagem, o fundo das minhas calças ainda mostra vestígios manchados do menu na terra da 

quinta, e certamente a vegetação continua a brotar entre os meus dentes, o que manteria 

qualquer gnomo de madeira à distância. Neste momento, o que me interessa é que estou 

praticamente vestido, et fini! 



34 

 

Em qualquer caso, eu estaria mais preocupado com isto se estivesse a viajar com outra 

pessoa.  

Sou maravilhosamente recompensado por perseverar nesta longa, longa e exaustiva viagem 

de carro. Um bonito trilho serpenteia através da floresta decídua, forrado com pequenas 

rochas angulares. À minha direita há um riacho estreito que quase não transporta água, 

mas não importa. A paz está a caminho, já ninguém está a caminho. Esta paz, como ela me 

faz bem! O murmúrio das folhas no alto das árvores, o chilrear dos pássaros, não sei, 

enfatiza o afastamento. Apenas as minhas próprias pegadas penetram silenciosamente no 

silêncio. A minha longa sombra baloiça nos prados largos à minha frente. Como a floresta 

fica atrás de mim, colinas infinitamente largas abrem-se diante dos meus olhos, não há 

uma única casa para ser vista. E: Parece diferente do que em casa. Os prados são um pouco 

mais castanhos, crescem mais gramíneas parecidas com estepes, em contraste com a erva 

verde exuberante que conhecemos em casa. No entanto, a área parece suave, o sol claro dá 

um toque amigável a toda a degeneração. À minha frente, agora vacas unicastanhadas. E 

nos seus pescoços os sinos das vacas tocam em francês. 

O trilho leva directamente através do pasto das vacas. Ou há bois, touros, bois? Um 

sentimento de marasmo é bastante apropriado, decido eu, o habitante da cidade que não 

tem contacto diário com gado tão grande. "As criaturas não lhe farão mal", os agricultores 

tendem a dizer de ânimo leve. Mas esses chifres! E esses olhos! Olham para mim 

impenetravelmente, certamente não vêem um humano há muito tempo, e quem sabe que 

terríveis experiências de infância este gado tem tido. Será que não se recordará dos seus 

traumas só de me olhar para todas as pessoas e de se atirar a mim? Ninguém ouviria aqui 

os meus gritos. Só não olhe directamente para os olhos imóveis do gado! É melhor caminhar 

pelo pasto um pouco mais depressa do que antes! 

Apenas alguns minutos mais tarde, chego ao meu destino. Eu sorrio impressionado. 

Daqui a pouco darei um passo, e - e depois cruzei as fontes do Loire. Ainda no ano passado, 

durante as nossas férias na Bretanha, pouco antes de entrar no Atlântico, experimentei-o 

como um rio poderoso. Alegro-me dentro de mim com este milagre, que me parece tão 

especial. O poderoso Loire sai da montanha algures por aqui, nem se consegue ver a fonte, 

supostamente existem várias pequenas nascentes que se juntam aqui. Ha, eu dou o passo. 

Dê-me uma expressão digna e atravesse a bacia hidrográfica europeia Atlântico - 

Mediterrâneo com a cabeça erguida. 

 

Aventura protegida 

Às nove horas estou de volta à Merkür, o sol ainda não se pôs completamente, ainda há 

alguns pontos luminosos que são iluminados por ele.  

Procurei atentamente um local adequado onde eu e a Merkür pudéssemos passar a noite, 

onde me sentisse protegida, mesmo com a porta das traseiras aberta. Teria eu ficado tenso? 

Fiquei subitamente tranquilizado com o facto de haver vestígios de vida humana aqui em 



35 

 

cima, um pequeno restaurante, e em frente a ele outra casa com pessoas sentadas num 

banco.  

Uma pequena protuberância em estrada aberta, claramente disposta, absorve 

completamente a Merkür. Aqui em cima há um alto grau de clareza, apenas algumas 

árvores, uma colina aberta, sou visível para todos - e também tangível, dispara através da 

minha cabeça. Noto como as cabeças giram nas mesas exteriores do restaurante à procura 

do carro estranho. Mas logo voltam para os seus óculos e conversas.  

A porta traseira da Merkür deve permanecer aberta esta noite, eu realmente não preciso da 

experiência claustrofóbica de Mulhouse novamente! Posso ficar aqui?  

Quando saio, fico imediatamente distraído com as minhas preocupações: milhares de 

moscas. Olho para mim próprio de cima para baixo: Não, eles estiveram lá antes de mim. 

Em vez disso, esta noite vão fazer-me cócegas nos pés, mais ninguém. Montei o meu lugar 

de dormir antes de escurecer completamente e sentei-me na prancha de corrida por mais 

alguns minutos, de onde posso ver o crepúsculo dissolver-se em noite e uma calma 

imensamente calmante espalhar-se sobre a montanha. Nem sequer as moscas vão dormir 

em algum momento? 

Com inteira satisfação, dedico-me à raiz da chaminé na mão esquerda e à fatia de pão na 

mão direita e estou grato por ter conseguido passar o meu tempo com coisas mais 

gratificantes do que a preparação de alimentos.  

 

Lá em cima as estrelas brilham 

Uma vez durante a noite, aqui em cima no Gerbier de Jonc, levanto-me para esvaziar a 

minha bexiga. Que céu! Milhares de bolhas grossas, volumosas e brilhantes piscam para 

mim. Nunca vi um céu tão largo, escuro e ao mesmo tempo tão brilhante. Desiludido por 

tanta beleza, sinto-me agora completamente seguro nos braços da noite, e só volto a abrir os 

meus olhos quando tenho a devida vigília diurna. 

Mas aqui, neste stand, que é abertamente visível de todos os lados, não quero ficar mais 

tempo. Sem beber café eu saio. Ontem teria escalado a montanha, hoje quero ir ao lago. 

Mas para que lado é que tenho de ir? Este maldito lago tem de estar lá algures! 

Pare! Pare! Pare!  

Antes da raiva sobre mim, vem-me subitamente à mente um novo pensamento: "Qual é o 

teu problema, rapariga? Qual é a sua pressa? São apenas 7:30. E está bastante frio lá fora. 

A quem quer agradar? Só você, certo? O que lhe está a escapar?  

Reparo como as cãibras no volante diminuem, a tensão na minha postura é libertada. E, de 

repente, um suspiro feliz de alívio: o sinal. Aí está!  

 

Uma mentalidade de bolsa 

O Lac d'Issarlès é descrito no mini-guia que comprei em casa por pouco dinheiro como um 

lago de crateras, criado pela actividade vulcânica. Na realidade, é circular, como se tivesse 

sido cortado das colinas circundantes. Emoldurado por florestas verdes, encontra-se ali, 
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pacificamente e suavemente resplandecente ao sol que agora lentamente sai de trás das 

montanhas.  

É o meu primeiro pequeno-almoço. De que é que preciso? 

Estou insatisfeito com o esforço que tenho de fazer para o conseguir. Enquanto ainda estou 

a beber café, penso em como poderia tornar a minha casa de aventuras mais prática com as 

novas experiências de estar na estrada. Coloco as coisas frequentemente usadas 

directamente na porta traseira, outras mais para dentro do carro. E tenho a sensação de 

que não vou precisar de muito. Que o carro está a transbordar com coisas que na realidade 

estão apenas no caminho. Empacotei uma pilha de livros para ler, incluindo os meus livros 

antigos da escola para aprender as peculiaridades gramaticais esquecidas da língua 

francesa, pelo menos trinta CDs de música e livros áudio - quase me apertou a garganta, 

porque não sei quando devo usar tudo isto. Natureza selvagem do Sul de França e 

aprendizagem da gramática! Oiça os CDs. Será que eu quero mesmo isso? O que é que a 

natureza selvagem realmente significa para mim? O que fazer no Cevennes? Não prefiro 

pensar em escalar por desfiladeiros e vaguear por riachos? E só porque não tenho prática e 

me sinto inquieto antes de o experimentar, sozinho, consolo-me com a segurança do 

tradicional, experimentado e testado. Pensando bem, olho para o lago. O que me aconteceria 

se eu não tivesse nada comigo, ou apenas uma mochila durante os dois meses? Irei mudar? 

O meu Merkür é um conjunto de emergência único, como a minha carteira. Basicamente, 

tenho sempre tudo o que poderia precisar em algum momento em algum lugar: todos os 

cartões de máquinas de venda automática, desde seguros de saúde à biblioteca da cidade, 

cartões de identificação do Metro e do DAV, cartões de banda de metro, cartões de crédito de 

todos os meus bancos, lista de endereços pessoais, o número da minha fechadura de 

bicicleta, um pente curto, uma caneta plana, uma tira de gesso. E nos dias bons, dinheiro. 

Estou aberto a todas as ideias espontâneas na estrada. Os outros sorriem a esse respeito. 

Por mim, tudo bem. E eu estou bem com Mercúrio. 

Quando Karl-Hubert se tratou do seu próximo ponto central, o Mercedes 600, o maior e 

mais pesado do mercado, e eu o conduzi para o terraço demasiado estreito da garagem e 

uma vez esqueci-me de carregar no botão para dobrar nos dois espelhos exteriores, eles 

estavam dobrados na entrada estreita da garagem - custo: 500 marcos. Teatro. Grande 

teatro. "Nem sequer é capaz de conduzir um carro para uma garagem!" 

Do que hoje me orgulho de poder escolher o meu próprio carro: um Dacia que custou 

apenas dez mil euros de preço novo, onde um arranhão não me arranha. 

 

Um pouco é muito 

Só por volta das dez horas é que o sol sai, e então provavelmente estará novamente quente 

hoje. 

Pesquei os meus postes nórdicos a pé desde as profundezas da Merkür e quero fazer um 

passeio à volta do lago, para ver se se consegue contorná-lo. Ah, aqui diz na placa: Quatro 

quilómetros, que seriam quase a duração do passeio rápido em casa no parque da cidade, 
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três quartos de uma hora de caminhada. Um lago é um lago é um lago, penso para mim 

mesmo. Fique grato. No entanto, este tipo de lago ainda não me deixa bem disposto. Em 

casa, na Baviera, temos tais lagos em abundância, mesmo que não sejam lagos de crateras 

vulcânicas. Novamente adorável! Vamos ver o que ainda hoje encontro. Inusitados são estes 

arbustos de vassouras, que alinham o caminho na fila em frente das árvores que se 

encontram atrás deles.  

Numa gruta, há uma pequena exposição sobre a geologia da área. Uma mulher muito pobre 

viveu sozinha com a sua cabra aqui na gruta há cem anos atrás. Nesta gruta estou agora de 

pé, a olhar para o panorama calmo do lago com colinas suaves e arborizadas atrás e pensar: 

Não tão mal escolhido de todo, Madame de la grotte. Um recorte de rocha, grande como se 

fosse feito para um dinossauro, como um terraço aberto com uma abertura de árvore alta, 

de onde agora olho para o lago. Atrás de mim, a sala de estar, escavada até à parte de trás, 

para cima. É claro que é uma gruta, coberta de algas, certamente não é o melhor para a 

saúde do corpo. Mas talvez para a alma? Muito abaixo de mim corre o caminho pedestre, 

estou praticamente na varanda da senhora da gruta - os franceses aparentemente não estão 

tão conscientes da segurança como nós alemães e não instalam uma guarda de ferro para 

evitar que os visitantes caiam. Uma grande singularidade rodeia-me. Não tenho a sensação 

de que a civilização tenha parado aqui desde a Senhora da Gruta.  

O que mais é preciso?  

Estou a pensar no meu carro completo. Eu queria que fosse mais simples! Em vez disso, 

coloquei-me sob stress e muito esforço ao fazer muita arrumação, o que finalmente acho 

muito irritante. Cada peça precisa de um certo lugar se eu quiser encontrá-la novamente, 

tudo precisa de ser gerido. Provavelmente o meu gene civilizacional já se espalhou tanto 

dentro de mim que não consigo viver sem muito. Teria eu a coragem de simplesmente deitar 

algumas coisas fora na próxima estação de eliminação de resíduos? Mas quais? E se eu 

precisar dele? Oito semanas, quem sabe? É quanto tempo estarei longe da mulher da 

caverna. Não teria de estar exactamente molhado na minha caverna. Mas não preciso mais 

da memória da alta costura de Karl-Hubert, dos sapatos Gravati para seiscentos marcos, 

costurados à mão. Ou os seus fatos Ermengildo Zegna, casacos, calças, sempre o tecido 

mais fino, naturalmente também cosido à mão, comprado em Milão, a caminho do produtor 

de presunto em Parma. Talvez eu queira uma gruta?  

 

Cuidado do corpo faz o cuidado da alma 

Estou a ir à casa de banho há uma hora, porque estou à espera há tanto tempo? A razão: 

não consigo decidir. Deve ser o arbusto mais adequado. Está tudo um pouco fresco aqui, 

mas será que vai melhorar? Como é que sei, não sei o caminho. A necessidade atormenta-

me. Espero mais tempo para não ter de decidir? Para que alguma árvore no prado se force 

sobre mim porque já não aguento mais? O que poderia eventualmente acontecer? 

Na verdade é um pouco difícil porque estou a ter o meu período neste momento. É tempo de 

colocar um tampão, porque quero nadar no lago mais tarde. Para mudar a ligadura, para 
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levar a antiga ligadura consigo de alguma forma, mas como? Ainda não sei realmente como 

lidar com a natureza selvagem. Tenho-me perguntado frequentemente como as squaws 

indianas e as mulheres aborígenes organizam os seus corpos. Se Rüdiger Nehberg também 

abordou esta questão de uma natureza especificamente feminina num dos seus livros de 

sobrevivência? 

O mais provável é que eu esteja muito desgrenhado neste momento. O meu reflexo no lago 

não me mostra com clareza suficiente se o meu cabelo estiver bem penteado. Tenho-me 

perguntado frequentemente durante reportagens televisivas: como é que as exploradoras 

que passam semanas a explorar a selva ou a viajar no Árctico o fazem realmente? Será que 

têm realmente um espelho na mochila, aplicam maquilhagem todas as manhãs, põem 

máscara e depois olham tão bem como os filmes de Hollywood nos mostram? Lembro-me da 

minha observação no filme "Miss Smilla's Sense of Snow". Mesmo quando há uma 

perseguição rápida e sangrenta no vaporizador, Fräulein Smilla continua a usar um 

anoraque branco-neve com um capuz de pêlo fofo, secando o cabelo perfeitamente limpo. 

Mas hoje estou a distanciar-me de Hollywood. Finjo ser um amante da natureza e aprecio 

majestosamente a minha preguiça grandiosa em termos de estilo.  

 

Não procurar por nada 

No meu caminho, há um banco anexo, no qual me sento. Ali está à minha frente, os 

bosques em frente estão espelhados, à esquerda ali há casas, à direita ali ouço claramente 

um riacho a salpicar para o lago. Vejo-me também incitado, não a questionar a minha 

preguiça, mas o amante da natureza que acabo de elogiar: Que som foi esse há pouco? O 

grito de um pássaro desconhecido? Ou o coaxar de um sapo? Ou o enunciado de um sapo? 

Só isto sei com certeza: os patos do Jardim Inglês soam diferente. 

Gostaria apenas de me sentar neste banco, estar satisfeito, estar calmo, ser feliz, desfrutar. 

Não, ainda me sinto impulsionado, quero fazer um monte de coisas e só usar o meu tempo 

para coisas importantes. Maldição. Posso fazer o que eu quiser! É tão difícil! Não podia 

simplesmente fazer nada. Sim, eu podia! Sou livre de ir para casa novamente sem ter feito 

nada. E dizer aos amigos e familiares que não fiz nada. Sou obrigado a prestar contas a 

alguém pelas minhas acções neste país? 

Ninguém o compraria: nada feito. E o que é nada? Apenas algo útil é algo.  

Onde estive em todo o lado, como tudo era grande, quem conheci, que lagos vi, que 

montanhas escalei, que cidades visitei, que museus admirei, que formações rochosas 

selvagens me impressionaram - ter experimentado o máximo possível, parece que estou sob 

esta pressão. No dia da minha partida visitei a minha mãe com o meu carro cheio e pronto 

para partir, para me despedir dela durante pelo menos dois meses. Eu próprio não lhe tinha 

dito o que ia fazer. Tudo o que eu sabia era: simplesmente desapareceu. Não consegui 

explicar-lhe plausivelmente o que eu queria em França. Fiquei contente por a minha filha 

Lisa já ter informado a minha mãe sobre o meu tempo livre espontâneo. Ela olhou para mim 
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sem compreender. A minha intenção estava obviamente para além da sua imaginação. Sim, 

a minha mãe! 

 

Eu, eu e a minha mãe 

"Porque é que vai até França, o que é que vai fazer lá durante tanto tempo? "Suponho que 

vai preparar um trabalho e encontrar algo para ganhar dinheiro?" 

Eu não tinha qualquer intenção de trabalhar em França. Ou será que o fiz? Trabalhar em 

mim mesmo, não foi trabalho? "Sim, isso também", eu tinha respondido à mãe. Confirmei a 

sua visão da vida, que se tem de trabalhar para sempre. Não é necessário tirar um tempo de 

folga, nem por muito tempo. Ocupar-se a si próprio não é importante. Ela não precisa disso, 

diz ela. Eu sei melhor: sempre que a minha mãe precisava de tempo para si própria, ficava 

doente, acamada. Muitas vezes apanhou flebite, uma perna aberta provavelmente muito 

dolorosa obrigou-a a deitar-se. Por isso ela não podia deixar de a ajudar. 

O facto de eu querer colocar as minhas experiências num livro não é trabalho no sentido da 

minha mãe, uma mulher muito simples, que poupou o dinheiro com o seu próprio trabalho 

físico que os meus pais teriam de pagar a artesãos para construir a sua casa. Sim, a minha 

mãe. 

A minha mãe é uma mulher querida, ela deu-me muitas coisas que são práticas e 

significativas na vida. E a outra coisa que não faz sentido? Isso não se encaixa na minha 

vida porque sou filha dela, mas não sou idêntica a ela? Deves estar sempre pronto para o 

trabalho; tens de ganhar dinheiro com tudo o que fazes; estar sentado não traz dinheiro; 

estar activo traz bênçãos - presentes de mãe bem intencionada que ocupam muito espaço 

no apartamento do meu coração. Pode simplesmente deitar algo assim fora? O lago - talvez 

afogar-se no lago? 

 

FreeLosPathFort 

Estou numa encruzilhada, chamam-lhe chemin conseillé, caminho recomendado, e em 

frente o caminho chama-se chemin difficile, que eu tomo, não preciso de pensar nisso. Há, 

como eu suspeitava, algumas pedras excitantes aqui, sobe um pouco mais, tem mesmo de 

se levantar a perna e trepar sobre muitas rochas. Ainda tenho os meus bastões de 

caminhada nórdicos nos pulsos, eles incomodam-me, mas não quero parar para os tirar e 

carregá-los com uma mão. Pendurei o meu telemóvel à volta do pescoço, ele agora dançou 

no meu estômago. O meu pé direito sente-se ligeiramente comprimido. Não funciona assim, 

abano a minha cabeça involuntariamente, como chego lá! 

Quero que as minhas caminhadas tenham bom aspecto. Mas para quem quero voar 

elegantemente e de forma leve sobre as rochas, hm? Para todas as muitas pessoas que aqui 

me aplaudem neste caminho solitário? E de outra forma negar-me o reconhecimento? O que 

é que eu quero? Ficar satisfeito comigo mesmo. Oh, isso seria divino. Mercúrio, onde estás? 
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Do outro lado do lago há um pequeno trilho de exercício, incrustado num bosque de faias e 

carvalhos leves. Gosto de ler o texto dos esboços do exercício e de aprender novas palavras. 

Push-up: flexão. Pull-up: tracção sobre os soutiens. Agachamento: flexão do genoux.  

Com espanto tomo nota das minhas associações livres. Porque é que todas estas histórias 

antigas me vêm à cabeça aqui, longe de casa? 

 

Planeamento 

Só quando conheci Peter, há sete anos atrás, é que tive uma nova experiência. Senti que 

havia algo de muito agradável nele: a fiabilidade. Uma nova qualidade para mim. Parece-me 

que o seu amor tem uma mente só de uma pista. Ele não olha para a esquerda nem para a 

direita, e não há trânsito em sentido contrário na sua estrada do amor. Ele ama-me, 

acabou. Sem ter de me colocar em nenhuma gaveta em primeiro lugar. Ele não precisa 

deles. Do jeito que sou, sou bom. É uma experiência fantástica para mim.  

Peter já reservou o comboio para Nîmes para o dia 5 de Agosto. Com quatro semanas de 

antecedência. Ele virá. Nada mais lhe irá ocorrer. Porque ele está feliz. E ele é a razão pela 

qual me atrevo a confiar nas pessoas. Que me atrevo a ser feliz. Obrigado, Peter. 

Em contraste com os caminhos não tão modernos e, portanto, negligenciados na área de 

Munique, o caminho Trim-dip é bastante novo, bem mantido, digno de confiança, sim, por 

isso é aqui que eu faço as minhas flexões e as minhas pull-ups, e é maravilhoso. Aro de 

subida, aro de descida, sucesso sem quaisquer problemas. Tenho a certeza que os meus 

olhos estão a brilhar: estou a divertir-me imenso. Mas no fundo o pensamento: para isso 

não precisaria realmente de ir a França. Em Oberschleissheim havia um em Hacklholz, 

onde eu costumava ir com as crianças, e em Fürstenfeldbruck visitei frequentemente uma 

trilha de fitness na encosta da montanha nos últimos anos, o que realmente me levou a ir.  

É meio-dia, e vou-me embora. Mas para onde? Preciso de um mapa melhor! Mesmo que 

custe dez euros, que é o meu orçamento diário. Esta manhã encontrei o lago por causa dos 

sinais da noite passada, mas não está marcado no meu mapa. Por isso, sigo aleatoriamente 

qualquer estrada na esperança de encontrar uma placa de sinalização que indique o 

caminho. Mesmo a minha táctica experimentada e testada de pedir indicações às pessoas 

não funciona. Não estou numa cidade grande onde se abre apenas a janela do carro para 

pedir indicações aos transeuntes. Não há nenhum. Mas também não há nenhuma loja onde 

se possa comprar um mapa.  

 

As coisas que podem acontecer!  

À direita um vale, à esquerda um vale, em todas as direcções verdes bosques de montanha, 

de onde sobressaem rochas brancas angulares e ásperas. Muito abaixo ouço um riacho a 

correr. Não sei se é o jovem Loire, ou o Jardim, ou o Ardèche, ou um curso de água 

completamente diferente - se eu tivesse finalmente um mapa exacto, poderia olhar agora. 

Mas será que eu, será que preciso de saber tudo? Será que a percepção pura das 

impressões sensoriais, a devoção a elas, não me faz muito mais feliz? O riacho ou rio fornece 
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o único som que ouço aqui, apenas um carro de vez em quando, e ainda o zumbido das 

moscas, dos infinitos. Afinal de contas, são moscas e não mosquitos. Uma montanha 

amarela ergue-se à minha frente, coberta de vassoura florida, nenhuma mancha é 

descoberta, o mullein amarelo floresce às centenas no meio, uma rocha que me pede para a 

escalar, mas infelizmente também aqui há uma vedação.  

De volta a casa, eu seria tentado a saltar uma vedação como aquela. As nossas montanhas 

estão ancoradas na nossa consciência como o símbolo da liberdade e da auto-

responsabilidade a ela associada, mas aqui, num país estrangeiro? Não sei que tipo de 

cultura de pensamento está por detrás disso. Não uma grade no alto da gruta sobre o lago, 

mas uma cerca em torno de uma montanha tão sedutora! 

Embora seja sábado, não há carro, não há camião, não há motociclistas a vir na minha 

direcção na D 536. Em paz e sossego indescritível, faço café à beira da estrada. Vai tão 

depressa. Panela de água no fogão, acendê-la, café em pó na chávena, já feita. Poderia saber 

um pouco melhor, o leite fresco também seria óptimo. O isqueiro deve estar avariado, 

porque o meu refrigerador eléctrico já não arrefece.  

"Há um curso de cordas naturais em Thueyts sobre a Ardèche! “  

Aprendi isto no caminho para o posto de turismo com a senhora de lá, que está obviamente 

grata por um pequeno discurso. Ela pronuncia o seu lugar como se o escrevessem "Tueille". 

Antigos nomes de lugares celtas. E os mapas estão disponíveis aqui! Finalmente, orientação, 

clareza. Estou também interessado na Pont du Diable mencionada. Ponte do Diabo. Esta é 

certamente a famosa descoberta natural do Ardèche, que os meus amigos me 

recomendaram: "Tens absolutamente de nadar por baixo dele! Por isso, estou no Ardèche, 

estou a estudar.  

Sem qualquer razão perceptível, sinto-me sozinho apesar da conversa amigável com a 

senhora no posto de turismo. Ou apenas por causa disso? Ela irá para casa, à noite, para a 

sua família. E eu? Sim, o meu plano é mergulhar nas profundezas da natureza, lidar comigo 

mesmo e com as minhas necessidades, isso é o que sempre quis! Mas será que isso envolve 

tanto estar sozinho? Faltam tantos dias! E as noites! 

 

coragem devocional 

Talvez eu organize um serviço amanhã de manhã? Canta "Mais perto, meu Deus, de ti", 

aprendi de cor três versos dela na aula de confirmação. Diga novamente uma oração com as 

minhas próprias palavras, há quanto tempo não faço isso! Preferia deixar que outros se pré-

praticassem. Afastei-me de tanta proximidade e intimidade que vem com uma oração auto-

formulada. Para este fim, procuro um lugar na montanha onde não haja realmente nenhum 

ser humano, e talvez eu cante de forma audível na natureza, fale alto e claro com Deus - e 

assim simultaneamente comigo mesmo e com o meu ser interior. Faria-me bem, sentiria 

segurança, ao ser levantado, não me sentiria tão só. 

Posso fazer isso, atirar uma oração à natureza?  

Em Munique dificilmente existe um local calmo onde o pudesse ter praticado.  
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Será o deserto aqui suficientemente selvagem para que ninguém, realmente ninguém, me 

ouça cantar um hino e dizer uma oração em cima dele? 

Em vez de uma AMEN clara, está bastante em voga deixar soar um OM! E para cantar um 

mantra na posição vertical do lótus. Deixar um gongo de bronze ter um efeito duradouro no 

corpo em vez de sentir o efeito de sinos de igreja de bronze. Utilizar os passos ritmados 

repetitivos de meditação ambulante para descolar em vez da liturgia repetitiva de adoração 

para santificação, para reclusão, para o sentimento de desprendimento. Terei eu a coragem 

de decidir por mim próprio e, portanto, contra a prática comum? 

 

Correr para a vida sem controlo 

Mas neste momento estou com fome. Terei de encontrar um lugar para ficar de pé. 

E enquanto desfruta das montanhas esmagadoras que desfrutam das rochas, lá em baixo 

corre o Ardèche, a estrada atravessa uma pitoresca ponte de pedra, L'Echelle du Roi, e: Há, 

li, uma Via Ferrata. Isso fascina-me. Nunca tinha ouvido a palavra antes, mas pela 

descrição deve ser um caminho equipado com cabos de arame, uma espécie de via ferrata. 

Estou muito curioso para ver como a Via Ferrata está concebida, se alguém a pode 

percorrer, se vai custar taxas de admissão proibitivamente elevadas.  

Tratarei disso amanhã, sim, depois da devoção retirada (se ...) de novo actividade, estou 

ansioso por isso.  

Onde vou dormir esta noite? Onde é que a Merkür pode ficar de pé discretamente e eu posso 

arrastar-me sem ser observado para a minha cama de prancha e deixar a porta traseira 

aberta? Dou por mim a desejar que Peter venha e acabo de montar um acampamento 

permanente com ele durante dez dias seguidos, num acampamento normal.  

A fim de fazer o meu movimento intestinal eu tinha tomado ontem uma tábua contra a 

obstipação, agora ela queria trabalhar. Aqui no precipício? Não, os arbustos são demasiado 

leves. Talvez à esquerda, onde a montanha se eleva um pouco, quase não há pessoas a 

caminho, e um caminhante por acaso certamente não olha para este mesmo local. Meio 

arbusto alto cobriu-me em posição agachada até à altura do peito, e de facto eu podia fazer 

o meu negócio de uma forma descontraída. Mas precisamente no momento em que terminei 

e me levantei para dar às calças um ajuste sem rugas novamente, ouvi um riso de convívio - 

um grupo de jovens de mochila! Pelo menos quinze pessoas! Vamos sentar-nos novamente! 

Baixa a cabeça! Por causa do rubor brilhante... oh, ainda tenho muito a aprender.  

 

Gosto cada vez mais do facto de ter decidido viver uma vida reduzida, de me dar bem com 

pouco dinheiro. Quantas vezes fiquei um pouco frustrado em casa por ter ganho dinheiro 

suficiente, mas desapareceu rapidamente, whoosh, eu compro uma coisa e outra, isto e 

aquilo que também posso usar, e ter isso também seria óptimo! Consegui sobreviver com 

muito pouco aqui, e isso dá-me grande satisfação. Não há nada de errado comigo. O 

Ardèche é bastante selvagem. Mas ainda me sinto bastante em casa. Aqui não é muito 

diferente do que consigo encontrar a setenta quilómetros a sul de Munique.  
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Enche-me de orgulho o facto de me dar muito bem com o meu carro-cama. Melhorei a 

minha organização esta manhã e agora acho tudo prático. Agora sei do que preciso muito 

frequentemente, e está tudo ao meu alcance. Depois do jantar, só limpo os meus pratos com 

um rolo de cozinha humedecido de uma garrafa de água. É suficiente para mim, mesmo que 

não corresponda ao sentido de higiene de uma governanta. Afinal de contas, as bactérias só 

se multiplicam na humidade.  

Com todo o progresso por um lado: continua a ser irritante que eu tenha tantos acessórios 

no meu carro! Até eu ter limpo tudo de manhã! As pseudo-cortinas retiradas e arrumadas, o 

meu saco de dormir enrolado, saco frio e mochila gigante, que arranjei uma em cima da 

outra como os músicos da cidade de Bremen no banco do passageiro para uma sensação de 

não ser observado durante a noite, e que deveria cobrir a vista da janela lateral direita para 

a minha cama. Acho que tem sempre um pequeno esforço consigo mesmo.  

 

A via ferrata, que tem aqui o seu início, interessa-me ardentemente. Pinos de ferro, grampos 

de ferro, escadas de ferro, cabos de aço. Isso é tudo o que sei, sempre quis experimentar. 

Mas serei realmente capaz de dominar os requisitos? Quantas vezes tremia visivelmente os 

meus joelhos quando me encontrava a grande altitude. Quantas vezes já pensei, então: 

Nunca mais! No máximo, consigo ver três metros do meu stand. Tenho visto frequentemente 

fotografias e filmes e tenho visto alpinistas pendurados na parede em carne e osso no Lago 

Garda. Nunca tive a oportunidade de o fazer eu próprio. Ou devo dizer: a coragem? Sempre 

senti admiração. Mesmo agora: A emoção está à minha volta. O que é que eu vou fazer? De 

repente sinto o meu pé, deve estar ligeiramente torcido. Devo atrever-me, sozinho?  

 

Posso literalmente sentir-me a adaptar-me à situação incerta. A lentidão da minha 

abordagem reflecte-se no meu pensamento. Tire o meu cinto, espalhe-o no chão à minha 

frente, coloque-o. Qual é o comprimento correcto do laço? E quanto tempo pode ou deve a 

coisa balançar? Na pista de ensaio no topo da entrada podia experimentá-la: Basta 

enganchar no mosquetão e empurrar para a linha. Fiquei muito feliz por ninguém me ter 

seguido atrás de mim, por não haver ninguém à minha frente que me desse a sensação de 

que eu era demasiado lento. Que me podia sentir desobservado. Que não tinha de me 

envergonhar de ser um recém-chegado. Eu não queria ser abordado por ninguém: se tinha 

medo do que se passava, se podia ser ajudado. Quero experimentar isto. Só eu.  

Mas o meu medo das alturas, caramba! 

 

A felicidade não vem da moderação 

Após uma centena de metros de confortável agarramento de corda de arame, de repente, 

torna-se díficil. O cabo de aço que eles instalaram aqui parece demasiado perigoso. Começa 

atrás de uma curva, eu teria de encostar o meu corpo à rocha e agarrá-la à volta. Já, para 

chegar à secção seguinte da corda, tenho de me dobrar sobre um abismo que é tão alto 
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como uma árvore, incluindo o rio em fúria. Só o pensamento faz-me sentir tonto. São pelo 

menos sete metros de equilíbrio na corda de arame até estar de novo no chão. À altura da 

cabeça é esticada outra corda, à qual se pode provavelmente agarrar. Isto não é para mim, 

especialmente porque tenho um tornozelo torcido. E o serviço de capacete também é. Não 

estou suficientemente seguro, vou apenas dar meia volta e voltar para trás. Tenho um 

elevado grau de responsabilidade pessoal. Não tenho de superar o meu medo apenas onde 

algo me pode realmente acontecer. A certeza que é exigida nos sinais, não posso oferecer 

com o meu tornozelo. Não tenho de provar a mim próprio a ninguém. Ser forte significa 

também ser capaz de avaliar o perigo de forma realista. Poder dizer não. Sento-me num tufo 

de relva e estou novamente feliz por um momento.  

Quinze minutos depois, ainda lá estou sentado. Sonhei um pouco com o Ardèche, 

admirando as gigantescas rochas. Penso novamente nas protecções do cabo de aço que aqui 

estão presas à rocha para um alto tremeluzir. Parece muito íngreme, alto e exposto. Mas a 

dada altura da minha vida, quero começar a fazer isso. Experimentar como me sinto nas 

alturas, quando estou seguro. O meu equipamento aqui é apenas artesanal. Por outro lado - 

tenho a certeza que funcionaria bem. Nada aconteceria. Tenho um arnês, vários 

mosquetões, atrelei dois oitos na corda grossa e fiz um dispositivo de segurança de corda 

curta, com o qual me podia prender à corda de aço por mosquetão. Foi assim que o aprendi 

num dia de treino expresso que fiz no ano passado no Clube Alpino Alemão. Isso 

funcionaria. Acrescentar a isso uma funda de cinta como um cinto de cintura com nó, um 

laço com outra funda de cinta, colocar os mosquetões e ligá-los ao sistema de cinta de 

corda, que funcionaria sem me colocar em perigo.  

Durante as caminhadas de montanha anteriores, fui exposto a áreas não seguras, daí o 

terrível medo. Seria eu mais destemido com um dispositivo de segurança? Adoraria 

experimentá-lo infinitamente. Se eu não estivesse tão só. O que poderia acontecer lá! 

Com estes pensamentos continuo sentado até cerca da uma hora e observo a água a correr. 

Depois ouço barulhos de clacking, passos que se aproximam. Quem será? Será que tenho 

de me esconder? 

É um guia de escalada com um único aluno. E agora tenho a sorte de poder observar um 

profissional em paz e sossego como a corda pode ser ultrapassada a esta altura. Pela 

primeira vez observo conscientemente como um conjunto via ferrata parece e é tratado: 

Anexado aos laços robustos de um cinto da anca, consiste num suporte em forma de ramo 

com duas cordas de comprimento de braço, nas extremidades do qual um mosquetão com 

um mosquetão com um fecho de mola dançam. No ponto de entrada, onde o cabo de arame 

é fixado na face da rocha, a jovem prende o primeiro mosquetão, depois também o segundo. 

Agarrando-se ao conjunto da via ferrata, que está agora firmemente presa e suspensa do 

cabo de arame esticado superior, ela coloca ligeiramente um passo após o outro no cabo de 

arame inferior e já está sobre o rio. 

Aqui posso também observar como se comporta atrás desta ponte de corda visível. Numa 

placa metálica presa à rocha, posso ler o nome da ponte de corda: Pont de dien, 15 metros. 
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A jovem mulher enganchou-se na corda superior com ambos os mosquetões, na corda 

inferior está a caminhar para a frente, acima está a tremeluzir com as mãos, e os 

mosquetões estão a correr como um dispositivo de segurança na corda de arame. Mais uma 

vez, o mesmo procedimento ali: Onde a ponte termina e a rocha forma uma curva, ela 

engatou um dos mosquetões dela através de ferrata engatada em primeiro lugar, depois o 

outro, trepou, terminou. E o seu aluno segue-a muito bem. Ela parece um pouco 

aborrecida, fá-lo provavelmente vinte vezes por semana, move-se elegantemente e dança à 

frente, mal espera pelo seu aluno e até lhe dá explicações improvisadas. Uma e outra vez ele 

pára, respira fundo, considera as suas preocupações, coloca um pé hesitantemente à frente 

do outro. Pouco depois de os dois terem desaparecido atrás da curva da rocha, vejo-os a 

subir uma rocha quase vertical mais para cima. Eles estão novamente muito à frente, 

enquanto ele luta ansiosamente com o desafio.  

 

 

Medo é igual a medo 

O medo é-me transmitido de repente como algo bastante normal. Entre o seu medo e o meu, 

parece haver apenas algumas nuances, no máximo.  

Vou dar outra vista de olhos ao meu equipamento. Sim, é bom. Isso pode funcionar. Vou 

largar a minha mochila, livrar-me deste peso. Antes, quando aqui cheguei, já tinha tido uma 

sensação vertiginosa nesta altura, quando olhei para ela. E agora prendo-me à corda de 

arame, atrevo-me a chegar à volta da minha rocha e a olhar à volta da esquina. Posso obter 

uma imagem de onde começa a ponte de corda. Subir e terminar dentro de alguns minutos. 

Indescritivelmente feliz por me sentar na relva durante algum tempo.  

O que aconteceu realmente? Demorei o tempo, talvez pela primeira vez na minha vida, 

simplesmente porque me apeteceu, porque o desejo de o fazer está ancorado na minha 

personalidade, para enfrentar e passar pelo medo sem a pressão de uma necessidade. Sem 

a pressão que poderia vir de um acompanhamento ao qual não quero ser exposto. Só o fiz 

por mim. Para mim! 

O que posso ver daqui cria um novo entusiasmo em mim. Esta é provavelmente a 

Tyrolienne, que foi mostrada na brochura, mas a fotografia não deu qualquer ideia das 

dimensões reais desta lâmina de corda. Madame la guide escalou entretanto a entrada desta 

tyrolienne com a sua pupila sobre as faces verticais das rochas e deixou-se deslizar como 

um elfo no seu cinto de suspensão sobre o cabo de arame de pelo menos cinquenta metros 

de comprimento sobre o desfiladeiro, que é pelo menos tão profundo. Ela é apanhada por 

uma rede esticada ali e sai por um parapeito. Durante muito tempo, nada mais acontece. 

Imagino que consigo ouvir o coração do aluno a bater até aqui, embora não o consiga ver. 

De facto, não teve coragem de se deixar envolver totalmente na corda, o seu balanço não é 

suficiente e ele pára a meio caminho do abismo, apenas pendurado num fio. Não, não há 

nenhum cordel preso, que a Madame irá utilizar para o puxar na sua direcção. Com muitos 

pequenos puxões de mão, ele tem de continuar a tremeluzir laboriosamente na corda, muito 



46 

 

abaixo dele o desfiladeiro, acima dele o céu, no qual ele provavelmente deseja entrar. Sinto 

uma ligeira náusea. 

Num sinal que li: O tempo para a passagem é de duas horas. O tyrolienne tem um 

comprimento de 90 metros, diz.  

Mais uma vez, dedico algum tempo a imaginar os processos - e o meu medo - por enquanto. 

Aqui na placa está marcado todo o percurso. Existe um acesso directo ao Tyrolienne, pelo 

que não é necessário atravessar primeiro a ponte de corda sobre o Ardèche e depois subir a 

rocha íngreme. Subo a rocha de partida. Logo após a plataforma, um profundo nada se abre 

à minha frente. Deitei-me de barriga para baixo e enganchei-me nos meus dois mosquetões. 

Só por diversão. E sinto que mesmo que tivesse o equipamento certo para deslizar numa 

corda de arame, a minha curiosidade chegaria ao fim aqui.  

Satisfeito com esta realização e encorajado pelos meus maravilhosos sucessos, continuo a 

brincar com as facilidades mais fáceis e no caminho de volta à Pont du Diable, onde vários 

jovens também praticam saltos. Qual será a sua altura? Dez metros? Quinze metros? E 

porque é que só os homens saltam da ponte alta para o rio aqui? Pergunto-me se as 

mulheres por vezes deixam que este senso comum nos impeça de experimentar sentimentos 

elevados. Alguma coisa poderia acontecer. Preferimos deslizar sobre águas pouco profundas 

que nos levam a um destino aborrecido - porque é seguro e sem perigo.  

Atravesso a ponte da margem esquerda da Via Ferrata para a direita, aqui posso ver mais 

claramente como correm os cabos de arame, sobre os quais pude seguir o guia e os 

estudantes à distância mais cedo.  

O que eu gosto na estrutura do caminho de escalada é que também se pode escolher 

livremente as passagens individuais, não tendo de percorrer toda a via. Chego à rocha onde 

termina o Tyrolienne e posso agora admirar de perto a enorme rede de segurança. Aqui 

começa também a Ponte da Birmânia, que vi dali. O seu chão consiste em muitas tábuas 

paralelas de cerca de dois metros de comprimento, cada uma delas aparafusada sobre um 

suporte numa dobradiça. Estas vigas são suspensas à direita e à esquerda de um cabo de 

aço. À altura da mão direita corre a corda de aço de segurança, sobre a qual posso deslizar 

os meus dois mosquetões com corda. A ponte está pendurada a uma altura de dez metros, 

diz a descrição num cartaz anexo ao bordo, e tem um comprimento de dezanove metros. O 

comprimento do meu pé cabe exactamente em tal tábua, e como as onze tábuas do chão 

estão aparafusadas, é um negócio de balanço. Atravessei a ponte com facilidade e um 

sorriso alegre. Pah, é canja! 

Mas agora há a pedra à minha frente! 

 

Novamente! 

Cabos de aço com ancoragens de dois em dois ou de três em três metros. Ao longo destes eu 

próprio me prendo com os meus dois cintos. Embora não disponha de mosquetões expresso. 

Por isso, vou só aparafusar e aparafusar de cada vez. Absolutamente 180 graus, os passos. 

No meio de um pequeno pontapé onde possa estar - e respirar fundo. Calculo oito destas 
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âncoras a uma distância de dois a três metros cada, cerca de 16-20 metros de altura, e 

pergunto-me sobre o meu poder computacional a esta altura, e sobre uma rocha que abre 

subitamente a vista sobre o vale do Ardèche abaixo de mim. Que eu possa ficar parado nas 

escadas e apreciar a vista! Muito suavemente o conhecimento penetra a minha consciência. 

Essa sensação de segurança, desse pouco de ajuda! Não ter de fazer tudo sozinho, penso eu, 

aparentemente tira o medo. Confiança? Quando sim e quando não? Bem, agora é.  

Agora mais um passo, do último ponto de fixação sobre a borda ao degrau da rocha, parece 

um plano horizontal no topo, não consegue ver sobre a borda, apenas a ideia de estar 

deitado apenas com a parte superior do corpo no calcanhar e de ter de pendurar livremente 

ambas as pernas em ângulos rectos ao chão por um momento para o ultrapassar - eu 

nunca faria o passo para trás a partir de cima!  

Exausto, deixo a minha cabeça no calcanhar. Parar aqui? Depois de já ter feito tanto? Só 

não olhe para baixo outra vez! Os meus pés garras no degrau superior da escada.  

Depois volto para a vertical. Vá em frente! As minhas entranhas estão a aparecer no meu 

estômago e na minha cabeça. Nessa altura, os meus joelhos trêmulos, de repente, sem mais 

força no meu pé, sem avançar, sem recuar, durante minutos, não tinha outro caminhante 

vindo em meu auxílio, que reconhecia os meus joelhos trémulos - não há outro caminhante 

à vista, ninguém me conseguia apanhar, o meu coração bate freneticamente, já o meu pé se 

move para o próximo passo amuralhado, um após o outro os meus pés encontram-no, 

pouco a pouco levam-me para a plataforma de partida fixa.  

Recosto a minha cabeça e olho para cima. Já estive lá em cima? Eu?  

 

É de tarde. Ninguém, ninguém me está a pressionar. É-me permitido ter tempo para pensar. 

O que é que me tem ajudado? 

Mantenha os seus nervos, mantenha-se calmo, coloque um mosquetão atrás do outro, abra 

um mosquetão atrás do outro e coloque-o atrás do próximo poste, não pegue na corda 

pendurada entre as pernas, não, sempre devidamente paralela, dê-me muito tempo, 

verifique de novo e de novo: Eu posso fazê-lo, continuar a verificar: Posso voltar pelo 

caminho por onde vim; verificar sempre: O que me poderia realmente acontecer. Perceber a 

minha fantasia e esclarecê-la com a realidade. E depois: fá-lo. Porque estou de novo bem 

disposto! E o facto de me ter tratado à versão leve sem mochila não diminui em nada o meu 

orgulho. Consegui! 

É aí que o meu olfacto recomeça: Que cheiro forte é este? Eu sou o único aqui que cheira a 

suor assim... 

Continuo sentado durante muito tempo e concedo à boa sensação de vencedor o tempo de 

deslizar por todos os poros também para dentro.  

Posso ter estado aqui sentado durante uma hora quando um casal sobe até mim e dá-me a 

oportunidade de observar como eles gerem esta passagem. Estou satisfeito por eles também 

não utilizarem qualquer outra técnica. Tenho feito tudo bem. E o facto de não demorarem 
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três quartos de hora a fazer isto, mas já não serem visíveis após dez minutos, não afecta 

minimamente a minha ambição. A minha conclusão é:  

Primeiro...  

Perceber que é o medo que me está a reter.  

Segundo.  

Inventar uma construção que me dê segurança mental.  

Terceiro -  

Estou bem.  

 

E sinto que a partir daqui todos os líderes do mundo estão abertos a mim. Talvez um dia, 

mesmo com uma mochila. Vou buscá-lo novamente no ponto de entrada.  

 

Sempre / nunca dizer sim 

Ainda agora estes simpáticos jovens na minha pernoita, dos quais eu queria estar longe 

ontem, convidaram-me para uma bebida, "pour boire un verre", como eles dizem. Isto faz-

me fechar a garganta: não tenho nada para levar comigo, nada adequado no porta-bagagens 

e também nada de papel de embrulho e fita; tenho de comprar um presente amanhã, afinal 

não queria gastar dinheiro, não tenho um orçamento para "algo assim". Em casa, não teria 

sido sempre eu a convidada, para não entrar eu própria nesta obrigação? É melhor dar do 

que tirar... dar é mais abençoado do que ter de tirar... Sim, tirar significa obrigação, tem de 

devolver, faz-se dependente, alguém pode exigir-me algo de volta numa altura inapropriada, 

quando eu não estou pronto, então tenho de... 

Pare! Eu vou!  

Diz olá, manda verter uma caneca de plástico de cerveja em mim, troca algumas palavras 

amigáveis com eles. Talvez seja suficiente apenas para se divertir e mostrá-lo? 

 

Nada além de mim 

No meu oitavo dia, estou encantado com o tempo fantástico, a paisagem das montanhas 

constrói-me, as rochas nuas geram energia em mim, o sol brilhante brilha como eu o faço.  

Mas todas estas pessoas aqui! Cada vez mais fico com a impressão de que a minha 

experiência é um trabalho árduo, que requer a maior concentração. Quero sentir-me só. Não 

posso realmente apreciar o maravilhoso cenário de férias, não me sinto em clima de férias, 

férias é o que faço depois do meu solo, quando Peter chegou. Provavelmente estarei de novo 

com disposição para as pessoas. Ainda são tantas semanas!  

Tornou-se às 16 horas, o sol mais claro brilha do céu, uma montanha apetitosa é 

entronizada diante de mim, rochas nuas sopram no fundo, a tentação chama. No entanto: 

fiquei agarrado por ela. Finalmente quero afastar-me desta agradável cidade turística, dos 

muitos jovens animados, dos saltos espectaculares da Pont du Diable. Estou à procura de 

outra coisa, mas o quê? Eu quero fugir, mas onde? Bem, tenho uma rota traçada por mim, 

mas vamos ver se a quero conduzir. Além disso, eu deveria ler novamente os meus e-mails 
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(não que eu perca o último contrato de um milhão de dólares) e cuidar do meu telemóvel 

(não que o mundo não consiga contactar-me). O facto de eu não me conseguir arranjar 

tecnicamente bem aqui fora deprime-me um pouco.  

E de facto, às 4:20, estarei pronto.  

Empacotei as minhas coisas no carro, o meu banco de passageiro parece um depósito de 

lixo e ainda precisa de ser eliminado de alguma forma, mas estou determinado. Estou de 

bom humor, precisamente porque já decidi. Tenho bom aspecto, penso eu, pelo menos tanto 

quanto posso acreditar no pára-brisas. Posso ter perdido dois quilos da anca, por isso sinto-

me bem. Estou bronzeado, o Ardèche deu uma boa parte da sua selvageria ao meu cabelo, 

sinto-me extremamente bem. Aqui vamos nós. 

Que sensação agradável e segura de saber o que se quer! Gosto quando saio. Cada vez mais 

pessoas me encontram na rua, jovens, idosos, famílias com crianças pequenas. E adeus. 

 

Afiado para o mercado 

No caminho e sozinho com a Merkür, posso novamente agarrar-me às minhas associações. 

O restaurante para onde Josèphe me tinha convidado com Danielle e a sua filha Sarah vem-

me à mente. Tinha uma localização fantástica lá em cima nas montanhas verdes, as 

grandes cidades próximas trouxeram muitos clientes para este conceito extraordinário: 

panquecas de batata, nada mais do que panquecas de batata estavam no menu. Além disso, 

havia uma tigela de salada por mesa. Os particularmente famintos podem receber um prato 

de salame como entrada. O fim. 

Este é o conceito de marketing vivido de "penetrar no mercado de forma pontual". Este é um 

posicionamento que requer muita coragem, penso eu. Não teria a coragem de me 

especializar dessa forma. Sinto-me muito confortável como um tipo de bandeja de vendedor: 

Quero oferecer tudo, ser capaz de fazer tudo, estar presente em todo o lado. Trabalhar 

apenas uma ideia e comercializá-la de forma rentável faz-me sentir inquieto. Só vender um 

pouco de mim, seria isso suficiente? Oferecer apenas uma única ideia? Em breve estaria 

aborrecido. E então eu teria apenas um produto para promover? 

Mas os clientes gostam de levar a laboriosa viagem pela estrada das serpentinas para comer 

panquecas de batata, uma especialidade da região e chamada La crique, neste restaurante e 

depois conduzir novamente as serpentinas para baixo. O senhorio torna tudo tão fácil lá em 

cima. E, provavelmente, acumula dinheiro sem fim, porque faz muito pouco esforço e quase 

não produz desperdício. Ele não quer dar-se bem com dez euros por dia. Isso seria 

provavelmente demasiado cansativo para ele.  

 

Cuidado, alegria! 

Incrivelmente distantes, áridas, ásperas, pedregosas, áridas e, portanto, escassamente 

povoadas devem ser, as Causas, das quais existem várias nas Cevennes e no Maciço 

Central, como o meu pequeno guia de viagem descreve. É para onde eu quero ir! 

Saí na terça-feira passada, e na quinta-feira lavei o meu cabelo na casa da Danielle.  
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Desde então, tenho nadado no Lac-d'Issarlès, e ontem fui ao Ardèche para um mergulho, 

tudo maravilhoso e refrescante. O meu plano é: ir a um parque de campismo uma vez por 

semana, tomar um duche adequado com gel de duche, lavar o meu cabelo com champô e 

condicionador ou mesmo uma cura, organizar-me, ter acesso à Internet para ler e-mails, ter 

electricidade para carregar a bateria do meu caderno e telemóvel. Assim, depois de amanhã, 

quinta-feira, seria dia de lavagem.  

 

Conduzirei o carro ainda mais ao virar da esquina, de modo a não ser tão visível na estrada. 

Então tudo ficará bem, também esta noite. Gosto da maravilhosa liberdade de não ter de 

planear o meu dia, nem sequer a noite, o sol é o meu guia. A hora vai ser por volta das dez, 

um pouco mais tarde do que em casa, por isso tenho três horas "à minha vontade" até estar 

realmente escuro às dez. Muitas coisas estão a correr como eu desejei: Não tenho de estar 

algures a uma determinada hora, não tenho de ir para a cama para um determinado fim, 

para estar novamente em forma no dia seguinte para uma determinada data. Posso ceder ao 

meu biorritmo. Tenho permissão para me deitar na Merkür, quando estou cansado com a 

escuridão. O sol ainda vai brilhar durante muito tempo. E baptizo o dia "dia de sonho".  

Sou tão cuidadoso comigo mesmo, que reparo. Certamente mais cuidadoso do que se 

alguém estivesse comigo. Quando ando descalço num prado, certifico-me de não pisar uma 

abelha. Na vida quotidiana, eu iria sem pensar. Também poupo o meu pé ainda rachado que 

simplesmente não volto a representar-me. Sempre e em todo o lado tenho o meu apito para 

sinais de emergência e o meu telemóvel e a minha faca e o meu isqueiro comigo. Já 

enquanto subia no Ardèche tinha pensado em cada pontapé, sabendo que se algo me 

acontece, não há ninguém para cuidar de mim, para me enfaixar, para me talhar a perna, 

para limpar o meu sangue, para chamar a ambulância ou um helicóptero para me procurar 

na fenda. 

 

Para oeste  

De Thueyts fui sempre para oeste e agora passo Pradelles, onde a N102 bifurca para a N88 

a sudoeste. Conduzirei para sul e espero encontrar lá os Cevennes realmente selvagens.  

O facto de Pradelles estar marcada como "uma das mais belas aldeias de França", como li 

nos sinais, não se torna claro para mim quando apenas atravesso de carro. Para mim 

parece ser um lugar muito pobre, as antigas lojas estão localizadas ao longo da estrada, mas 

já não são utilizadas como lojas. As antigas portas de entrada viradas para a rua foram 

convertidas em janelas e têm cortinas, as letras antigas estão a desaparecer na fachada da 

antiga casa profetizada, aqui e ali nomes de uma antiga fábrica, legíveis mas já não em 

funcionamento.  

Como é que está ligado, negócio e sucesso - e como é que repara que acabou e decide 

transformar a loja num edifício residencial? Onde está o segredo de tais decisões, pergunto-

me a mim mesmo. É sempre a necessidade? 
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Um sinal de boas-vindas mostra-me que estou agora no Departamento de Lozère. O meu 

mini-guia diz-me que este é o departamento menos povoado de França, com cerca de 76.000 

habitantes. Irei encontrar aqui a paz que procuro? Só esta pergunta faz-me pensar: serão as 

pessoas que me stressam? 

Sigo um sinal para Cheylard-l'Evêque - o nome do lugar oferece-me familiaridades, como me 

lembro do delicioso livro de Stevenson "Journey with the burro through the Cevennes". E: 

"Parc des Cévennes" está sinalizado. Isso parece promissor.  

Ao longo de muitos quilómetros, a estrada estreita leva-me ao longo de extensos pastos. A 

berma da estrada está forrada com arame farpado ameaçador. A área pertence ao gado que 

pasta aqui. Como ser humano, não me sinto muito bem-vindo.  

Tornou-se mais fresco - esta tarde, no Ardèche, tive um pouco de pele queimada. Numa 

hipermarché, que foi sinalizada logo a seguir à ponte sobre o Allier, pude comprar um mapa 

sem ter de pensar novamente neste gasto de dinheiro, satisfazendo assim a necessidade 

suficientemente experiente de uma melhor orientação. Neste mapa à escala de 1:100 000, 

encontro a minha localização. E o mapa agora também me diz para onde quero ir? Mas 

também não sabe isso. 

 

O meu Cévennes com o Cévennes de Stevenson 

Ali está, o Grande Randonneé número 70, um caminho construído de acordo com a rota 

seguida por Robert Louis Stevenson no seu livro de Cévennes há quase cento e cinquenta 

anos. Oh sim, há também uma vitrina com a sua fotografia e o seu percurso. A informação 

parece profissionalmente preparada. Gostei do seu livro como uma introdução à minha 

própria viagem ao Cévennes. O meu burro, contudo, não se chama Modestine mas Merkür, 

o meu bom Merkür, ele protege-me e carrega, mais corajoso do que qualquer burro, todas as 

minhas sete coisas. 

 

Para a noite que se aproximava, podia imaginar um lugar perto da capela ali em frente, 

numa pequena elevação fora da aldeia de Cheylard-l'Evêque. Parece bonito, um pequeno 

edifício redondo românico, com o telhado redondo a cónicos para cima e com uma coluna 

mariana no ponto mais alto. Inspira confiança em mim - mas não há lugar na estrada 

estreita onde eu pudesse parar, nem vejo qualquer acesso, apenas um caminho pedonal 

conduziria à capela. A estrada obriga-me, sem piedade, a segui-la. Onde irei parar? Para 

estar no lado seguro, enchi novamente o meu tanque no Intermarché e comprei provisões 

suficientes, bem como água e vinho.  

Já são sete e meia, e ainda não comi nada, excepto a baguete fresca que comprei esta tarde 

no Boulangerie em Thueyts, por isso tenho muita fome. O facto de não encontrar aqui um 

prado livre, como tinha imaginado para as Causas, mas que a estrada só me leva ao longo 

de arame farpado ou floresta, ofende-me: Onde estão as vistas infinitas e largas para as 

quais conduzi até aqui?  
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Um veado à beira da estrada. Quando me reconhece como um carro, foge imediatamente 

para cima da colina. E então a paisagem torna-se lentamente mais ampla, abre-se. A 

estrada percorre o trilho das caminhadas, há uma seta amarela nas árvores. Ainda não 

consigo imaginar para quem este caminho é tão cuidadosamente marcado. Há uma hora 

que não vejo uma única pessoa, uma casa ou um único carro. Isto pode ser diferente agora 

que os Cévennes estão na Lista do Património Mundial da UNESCO desde 2011.  

Eu conduzo e conduzo. Não há nada a não ser esta estrada, sem curvas. E assim que saio 

de uma floresta, a Merkür é novamente guiada por arame farpado à esquerda e à direita. 

Acho que só as vacas são permitidas ali. Vacas que olham para mim como um assado de 

boas-vindas, com a sua vista de 360 graus. Se não prestarem atenção, os seus olhos cairão 

da cabeça com surpresa. De repente, estou extremamente grato ao arame farpado.  

Pouco antes da próxima aldeia, encontrei um pequeno caminho. O pequeno desvio leva, 

numa estrada acidentada, a uma lixeira aparentemente já não utilizada. Já são oito horas. 

Se há aqui trabalhadores, já estão em casa com a sua Repas multi-curso, que a Madame 

cozinhou. E se eu não tiver visto nenhum caminhante durante o dia, é ainda mais 

improvável a esta hora. 

Vou ficar aqui. Muito à minha frente. Estou aqui. No meu Cévennes. Em casa, uma 

realização deste tipo exigiria uma festa. Mas eu estou cansado, tenho fome. Gostaria de um 

copo de vinho. Também aqui, o arame farpado que marca o pasto irá proteger-me das vacas.  

Abro a porta traseira do meu carro e tiro a caixa de utensílios de cozinha e as minhas 

compras, e para celebrar a minha chegada ao meu Cevennes também recebo pela primeira 

vez uma cadeira dobrável. À minha direita coloco o refrigerador no chão, como prateleira 

para a minha taça de vinho - mas em breve também recebo uma almofada de assento. Aqui 

é muito fresco. Sento-me no quebra-ventos da Merkür. Para me levantar de novo pouco 

depois e apenas para fechar todas as portas: O vento usa impiedosamente todas as falhas 

para me deixar realmente desconfortável aqui.  

Entretanto, vesti duas calças compridas, camisola, camisola de lã com capuz e meias 

grossas. Se eu tivesse luvas, também as calçava. Não, eu também não estou bem aqui. Deve 

haver outras causas onde é suposto estar realmente quente. O mesmo lugar onde Stevenson 

costumava desfrutar do calor. 

 

Oh meu Deus, as vacas estão a chegar!  

Um, dois, três, quatro - oh, cinco, seis, sete, oito - de repente fizeram fila diante de mim e da 

Merkür. Com cuidado, sorrio para eles e digo a mim mesmo que são inofensivos. Mas eles 

são tão grandes! E aqui parado junto à vedação, como se eu fosse a televisão. Quatro 

bezerros podem observar, três deles são de pele clara, o escuro tem um úbere, por isso deve 

ser fêmea, reconstruo os meus conhecimentos após uma breve observação. Os touros 

também são inofensivos? Ou foram os bois? Se ao menos tivesse prestado mais atenção na 

aula de biologia do quinto ano! Em qualquer caso, estes animais não parecem ter visto um 
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turista a comer queijo azul com baguete e vinho tinto de um copo de plástico que ela 

também utilizará para escovar os dentes mais tarde. 

Cortei a casca da fatia do Fourme d'Ambert azul. Vendi-o no Gourmetrion, a sua forma 

cilíndrica e a crosta recortada pareciam sempre bem no balcão do queijo - e agora estou 

muito perto da sua origem. A pequena aldeia de Ambert em Auvergne, onde é feita a partir 

do leite de vacas de Aubrac, fica provavelmente apenas a cerca de uma centena de 

quilómetros de distância. Será que estão relacionadas com as minhas vacas aqui na 

pastagem? E que delícia! Lembro-me que ainda tenho de ter um Limburger de casa no meu 

refrigerador, que já não é um refrigerador mas apenas uma caixa. Bem temperado ele será, 

o Limburger. E assim é. Tomo um gole de vinho tinto com ele, e este queijo malcheiroso 

actua no meu paladar como um elo de ligação entre casa e lugares distantes e agrada-me 

mais do que qualquer refeição real num restaurante nobre. 

Eu adoraria sentar-me ao sol, mas onde o sol está, o vento também vem dali. Tento 

sensibilizar-me para os pontos cardeais e combinar: O vento vem do Atlântico. Porque o sol 

está no oeste. Sim, deve ser esse o caso. Como é agradável ter tempo para pensar. 

À minha frente, apenas uma extensão em forma de estepe, sem armadilhas de vento. Eu 

estou nas Causas! 

As vacas ainda estão à minha volta, mas já não me vêem como uma raridade e já estão a 

encher novamente o estômago enquanto mastigam. No entanto, ainda parecem procurar a 

minha proximidade, o que de alguma forma me faz bem. 

O queijo fecha o estômago, dizem os franceses, ou só nós, alemães, é que dizemos isso? Os 

franceses tomam o queijo como parte do seu Repa, após a refeição quente. Seja como for, 

estou com fome e não estou com disposição para convenções, mas sim para um pedaço de 

salame agora. 

Procuro a faca do meu aventureiro, aquela de que tanto me orgulho, a que tem o cabo de 

madeira de oliveira e a lâmina afiada presa na bainha de couro. À medida que o procuro, 

noto que estou a balançar um pouco. Comi depressa, bebi depressa, senti o vinho. Não 

importa. E ainda estou com fome.  

As vacas rolaram para longe de mim. Já não valho a pena olhar.  

No entanto, ainda estou grato pelo arame farpado.  

O pedaço de salame que acabara de cortar no meu colo caiu no cascalho. Raspo-o, como o 

Fourme d'Ambert que me tinha caído do joelho antes. Não me apetece um snackboard para 

fingir ser civilizado aqui. 

São quinze para as nove da noite e eu aventuro-me através do vento fresco para o lado oeste 

do carro. Os meus dedos estão frios como gelo, apesar de o sol parecer tão aconchegante. 

Estará presente ainda durante algum tempo - é bom que seja apenas no início de Julho, que 

o Verão só agora tenha começado e que os dias ainda sejam tão longos à noite. Ao longe, à 

minha frente, há colinas verdejantes, atrás de mim a floresta, o que me aborreceu tanto no 

caminho para cá. À minha volta os prados estão vedados com arame farpado, pelo menos 

tenho uma vista de um mar vermelho brilhante de papoilas bilhares. Quando me viro para o 
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sul, a paisagem mostra-se-me reciprocamente: primeiro prados verdes, nas colinas 

arborizadas de fundo, depois vacas em cima deles, mais alguns postes de electricidade. Não, 

ainda não é muito diferente do que aqui na Alta Baviera. Terei de avançar um pouco mais 

amanhã.  

Tinha-me esquecido de limpar imediatamente a minha faca, agora o queijo e o salame 

secaram com o vento do Verão. Será que isso me deixará doente? Comprei seis garrafas de 

água barata para limpar. E se eu não esfregar hoje? Depois, na manhã seguinte, o queijo da 

noite colar-se-á ao meu mel do pequeno-almoço. Nunca vi um homem, justifico-me a mim 

mesmo, que teria trazido o seu canivete de bolso limpinho para a pia após o uso antes de o 

dobrar de volta. Não importa se ele a utilizou primeiro para cortar madeira e depois salsicha 

ou vice-versa. Todos estes homens ainda estão vivos e de boa saúde. 

Por falar em mel. Que tal mais alguma sobremesa? Mel e fromage blanc, que comprei no 

supermercado. Mm, maravilhoso. 

Ainda há pouco a mãe vaca estava de olho em mim com o seu bezerro. Mas agora estes dois 

também regressaram à pastagem. A sua alimentação é mais importante para eles. Ninguém, 

ninguém está interessado em mim. 

São apenas 9:30 e ainda é maravilhosamente brilhante. No entanto, já me retirei para o 

interior da Merkür para me proteger do frio insuportável.  

As minhas tácticas de blackout estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas. Por dentro, já 

não posso olhar para fora do carro sem dobrar o pedaço de toalha que encravei na porta. E 

acalma-me numa sensação de segurança, como uma criança de três anos que pensa que se 

põe uma almofada à frente da cara, já não a consegue ver. Basta-me olhar para a porta dos 

fundos aberta aos meus pés. Aqui eu podia ver todo o caminho a tempo se alguém 

aparecesse. Mas o lugar é bem escolhido, a probabilidade de alguém passar por aqui é zero. 

Além disso, a faca do meu aventureiro está ao meu lado, o meu apito, o meu telemóvel, o 

meu martelo, o meu spray de pimenta, o meu gás do riso... Falo alto comigo mesmo e 

convenço-me de que o medo não é necessário aqui. Também telefonei ao Peter. Era 

reconfortante ouvir a sua voz, sentir o seu amor, o meu próprio amor também. Mas prefiro 

não lhe falar de todos os meus pensamentos. No final, consigo dormir bem, mas ele não 

consegue.  

Ninguém quer saber de mim. À minha esquerda, as vacas na pastagem estão muito longe de 

mim, à minha direita, o sol vai deixar-me dentro de momentos. À minha direita, o vento 

continua a assobiar, o vento atlântico, com um som liso. A meus pés deixei as duas portas 

das asas de bombordo entrelaçadas abertas, enquanto tranquei as outras portas. O bloqueio 

é de alguma forma bom. A fim de deixar entrar ar suficiente na minha câmara de dormir 

para respirar, rolei a janela do condutor e a janela atrás dela por uma abertura. A 

experiência das últimas noites sugere que hoje devo deitar-me de lado atrás do lugar do 

passageiro. Tinha acordado mais vezes quando a abertura da janela do meu lado da cara 

estava aberta. Alguém pode sangrar na minha cara ou pôr a mão dentro. Era uma fantasia 

que não conseguia combater e que não me deixava dormir pacificamente. Posso abrir as 
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portas traseiras com um pontapé, primeiro à esquerda, depois à direita, quando me sinto 

desconfortável no aperto ou quando a minha bexiga me está a pressionar durante a noite.  

E lá me deito, aquecendo-me lentamente e falando-me num sono confortável. 

 

 

MONTANHA NÚMERO DOIS  
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Quando o burro está demasiado bem 

Se o burro for demasiado bom, vai para o gelo. Acordei às 7:30 com este pensamento do 

meu pai.  

Quem é o burro, afinal? 

Então estou preparado para ser comparado a um burro, a um burro estúpido - e até para 

me comparar activamente a um burro, só porque o meu pai disse este provérbio? Será que 

ainda quero ser guiado pelos ditos muitas vezes rígidos do meu pai? 

Qual é a natureza de um burro, pergunto-me. Uma besta de carga: carrega pacientemente 

tudo o que carrega sobre ela. É isso que eu realmente quero ser? Não, nem por isso! 

Teimoso, dizem eles, teimoso como uma mula. Ou teimoso? Para ser finalmente a minha 

própria vontade - sim, sim, eu quero isso. Sim, eu quero ser esse tipo de burro. Não pare só 

porque os outros o querem. Não parar só porque outra pessoa o diz. Sim, esse é o tipo de 

idiota teimoso com uma vida própria que eu quero ser, papá. Sim, desconfortável, mesmo 

para si! 

Um burro assim nunca pode estar muito bem, mas está sempre bem.  

E gelado? Sem perigo à vista, pai, sem gelo, hoje, terça-feira, 8 de Julho, embora tenha 

acordado várias vezes durante a noite para me embrulhar ainda mais espesso e me 

aconchegar ainda mais quente. Mesmo agora: Só estive fora da cama um quarto de hora e 

os meus dedos já estão entorpecidos.  

Abundância de orvalho matinal cobre Mercúrio. A água que derramei no cascalho ontem à 

noite depois de escovar os meus dentes não secou. No Ardèche, estava seco no momento em 

que acordei de manhã. O caminho está intocado. Como era de esperar, não creio que 

alguém tenha passado por aqui esta noite. Nem mesmo um dono de cão passeando o seu 

cão, nem mesmo as vacas. 

O termómetro que Peter tinha colocado no meu carro mostrava 7 graus.  

A única coisa que me ajuda a aquecer agora é continuar a conduzir e deixar o aquecimento 

funcionar a toda a velocidade. E mais uma vez gosto de poder decidir tão livremente.  

Irei para o sul do Cévennes, para onde se encontram as Causas, os vastos planaltos de 

calcário seco e quente que se estendem até ao Maciço Central Francês. A Causa Noir, a 

Causa Méjean, vejamos como se processa. 

Adoro os meus movimentos espontâneos, mas também tenho de suportar as desvantagens 

uma e outra vez: Embora esteja agora realmente no meio do meu Cevennes de eleição. Mas 

se eu não tivesse saído ontem da ampla estrada rural em direcção a Mende, não teria tido 

de andar nesta estrada sinuosa, torcida, torcida denovo hoje, de novo para sempre, 

provavelmente cem quilómetros a subir, a descer novamente. Pela milésima vez mudei o 

meu plano, deixei-me desviar da minha rota, não me agarrei a ela, cedi à minha 

curiosidade: Oh, o que ainda pode estar escondido atrás desta colina, e talvez por detrás 

desta pequena floresta ainda haja uma velha aldeia que ninguém descobriu antes de mim. 

Não deixe nada de fora! Como se eu estivesse a fazer compras. Isso não teria acontecido a 

um homem. Não admira que o Capuchinho Vermelho não se chame Pequeno Vermelho. 
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Aprende-se com o sofrimento, aprende-se com a experiência, a necessidade é a mãe da 

invenção - aprendi: Antes de começar, consulto um mapa e um guia e pela primeira vez 

desde a última terça-feira estabeleço um percurso diário. Sim, tenho. Eu quero ir à Causa 

Méjean. Adeus, todas as vacas que têm sido tão gentis em fazer-me companhia. 

 

Tudo cheio de Cévennes 

Um garfo na estrada, de vez em quando campos, e novamente um garfo na estrada que não 

encontro no mapa no início - dou-me um abanão e paro para me orientar. Deixo o meu 

velho medo despercebido: Oops, o que será que as pessoas pensam? Olha, elas já estão a 

ver o que Rosi está a fazer. Aha, eles pensam que ela não sabe, aha, ela não sabe para onde 

quer ir, haha, como pode ... Mas não, eu consegui: eu parei na berma da estrada! Estou a 

aguentar. Vou a público com o facto de não saber o meu caminho. E enquanto lá estou à 

beira da estrada com o meu carro, dou-me conta de que estou longe de Munique, porque 

nem à minha frente nem atrás está um carro à espera impaciente. 

E eis que, enquanto ali estou com a paz e sossego que acabou de ser estabelecida, 

silenciosamente com o meu mapa, e a minha mente foi capaz de limpar, uma pequena placa 

com a numeração da rua rastejou secretamente até à berma da estrada, e eu noto: Estou na 

D71, e consigo ver o sinal inconspícuo para a D6 ali, e também o sinal para Mende: vire à 

direita, faltam trinta quilómetros para percorrer.  

No meu novo mapa de estradas à escala 1:100.000, tudo de repente parece completamente 

diferente do meu anterior. As proporções mudaram, os nomes dos lugares de pequenas 

aldeias são subitamente escritos em letras maiúsculas e parecem muito importantes. Mas 

também posso aceitar esta confusão. 

Giro o botão de aquecimento mais alto para finalmente obter dedos quentes. Formações 

rochosas robustas, irregulares e bizarras acompanham-me e à Merkür, a única ocorrência 

humana aqui. A área fica selvagem, larga e aberta diante de mim e faz o meu coração bater 

mais depressa. Foram erguidas árvores dispersas nos prados de pedra, que são as 

pastagens para o gado local. A estrada leva-me a subir, a descer, de colina em colina. Pedras 

enormes, tão grandes como um carro, depois pilhas de pedras a vinte pedras gigantes 

próximas umas das outras, como se fossem betonadas no prado. Depois três e quatro 

dólmenes, gigantescos, amontoados como uma grua. De que culturas antigas são elas? Mas 

sou o único condutor e não consigo ler no guia ao mesmo tempo o que a área diz 

historicamente.  

E mais uma vez sinto-me magicamente atraído por um desvio que me faz sair da estrada 

aborrecida - e resistir a isso. Eu fico no meu caminho e não apanho flores para a avó na 

floresta. 

Quando um camião vem na minha direcção, noto que conduzo sozinho na auto-estrada N88 

bem desenvolvida em direcção a Mende há quase uma hora. Um pouco antes das nove da 

manhã. Após o camião, não há um único carro durante muito tempo. Parece não haver aqui 



58 

 

nada como a hora de ponta do trânsito. Ninguém parece ter de conduzir até à cidade para 

trabalhar. Ou conduzem muito mais cedo? Ou estão a trabalhar na sua própria quinta?  

Uma e outra vez recuso o grande lobo mau que sorri tão tentadoramente para mim. Aqui 

ainda se avistam rapidamente, ali ainda um desfiladeiro impressionante, aqui um menhir, 

ali ainda uma gruta. O que é que eu quero realmente? Será que quero poder dizer à minha 

família e amigos em casa o que vi e o que há de novo aqui? Ou quero fazer a minha própria 

coisa, nomeadamente: encontrar paz e contentamento em vez da pressão dos prazos. 

Encontrar o meu Cevennes interior. 

Um rebanho de ovelhas atravessa a estrada, eu paro. Há muitos, pelo menos uma centena, 

e acabados de tosquiar. Um pastor com um cão lidera o rebanho. É exactamente isso que 

gosto em França: que é tão imperfeita, tão humana, aqui tenho a sensação de que me é 

permitido ser eu. Não tem de ser perfeito. Não precisa de ser vestido, estilizado e 

maquilhado. As casas, os jardins: não acabados até ao último pormenor. O reboco na 

fachada caiu aqui, há degraus gastos, a parede perdeu argamassa - ali jaz e ninguém a 

guarda. Atrás da casa, algures na relva alta, encontra-se a caravana para as férias, sem 

uma vedação à sua volta, sem um porto de asfalto. Mais cinco quilómetros, diz a placa de 

sinalização, depois estou em Florac. Isso parece-me importante. Porque existe a 

administração do "Parque Nacional de Cevennes", já li várias vezes em cartazes.  

 

Sentimentos de vertigem e euforia 

Tornou-se mais quente, eu já podia desligar o meu aquecimento. Gostaria de tirar um dos 

meus dois casacos - mas isso não é possível aqui! De repente, estou altamente concentrado. 

Não! Sinto pressão na minha cabeça, e o comprimido laxante de ontem à noite quer 

trabalhar noutro lugar de acordo com o seu objectivo. Parar - impossível! A estrada 

monstruosa sobe acentuadamente a montanha, e a sua borda é completamente não 

pavimentada. Ela prende-me no seu feitiço com pele e cabelo, só não se desvie um 

milímetro! Tenho a sensação de que o declive lateral quer apanhar-me de imediato. 

Penhascos salientes do meu lado direito quase tocam a tinta do meu brilhante Merkür, mas 

continuam para a esquerda - phew, a estrada parece inclinar-se para a encosta, e não 

existem quaisquer barreiras para evitar um terrível acidente. Quando entro nas curvas do 

gancho de cabelo, atrás das quais nada se abre, quero gritar em choque como nas curvas do 

Rato Selvagem na Oktoberfest, mas aqui nem sequer estou a salvo! 

Na realidade, contudo, ouço-me gritar em voz alta Juhu, porque o que posso perceber em 

beleza estéril cativa-me ainda mais. E outros também fazem esta rota de trânsito, já vi até 

um autocarro a subir aqui! Eu estou lá, no meio da Causa Méjean. Finalmente, posso parar 

numa saliência na estrada e um santo espanto flui através de mim. Que vista! Que graça 

tão dura! À minha frente abre-se uma grande encosta, e em frente a ela o Tarn atira-se para 

as profundezas como uma magnífica queda de água.  

Mas tenho de me soltar e cuidar da defecação. Encontrei o lugar desejado, cobri tudo com 

pedras e, neste aspecto, sou um alemão típico. Os franceses não o fazem dessa maneira... 
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Sinto-me novamente fresco e leve e aventureiro para a leitura de mapas.  

Para além do facto de a escolha das estradas não ser muito grande, fiquei novamente 

surpreendido por a estrada ser tão íngreme. Ler com antecedência tais subtilezas do mapa 

seria uma verdadeira habilidade, percebo com um suspiro. Depois reconheço os pequenos 

números onde poderia ter calculado tudo: quinhentos metros de diferença de altitude. 

Ainda assim a área não me dá tudo: desejo mais sol quente nas pedras cinzentas perdidas, 

menos colinas verdes com menos árvores verdes e nuvens no céu não seria necessário. Cada 

vez mais posso definir o que realmente procuro. 

 

Não é bem gerido também é bem gerido 

Fiz uma chávena de café, e enquanto ali estou com a minha chávena na mão e olho para a 

aldeia à minha frente, atrás da qual Florac deveria estar, vejo-me no espelho dos vidros do 

carro - e fico assustado. Por mais desgrenhado que esteja, por lavar, com um capuz 

levantado para me proteger do vento aqui em cima, desfeito, pareço a minha mãe. O que 

não é um erro. Mas ela tem oitenta e dois anos! 

A colher ainda está cheia de café, por isso pego na faca e enfio uma porção do meu amado 

Fromage blanc na minha boca a partir do aspirante a refrigerador, que já não o é. Já o 

conheci na minha família de acolhimento francesa quando era estudante de intercâmbio no 

nono ano do liceu. E desde então, fico feliz sempre que visito a França, quando o descubro 

no supermercado. 

Estou na encosta com uma vista panorâmica esmagadora, rodeando a minha escova de 

dentes sobre os meus dentes e sentindo-me muito sublime, até mesmo privilegiado. Sim, foi 

assim que eu o imaginei. A civilização está muito longe. Sem lavatório. Ninguém me está a 

observar, ninguém está interessado em mim. Acabo de lavar a minha cara da garrafa que 

tinha enchido na cascata no Ardèche. Quero realmente usar a água com moderação, porque 

por um lado tenho de a comprar, por outro lado ocuparia demasiado espaço no carro se 

fosse consumida de forma solta. Depois desta última brisa Ardèche, mudarei para água da 

Causa Méjean com o próximo consumo no supermercado. E depois do choque da janela do 

carro, vou cremar a pele do meu rosto e dar ao meu cabelo alguma espuma modeladora. A 

aldeia à minha frente ainda mostra demasiados vestígios de pessoas. Continuarei a 

conduzir.  

 

Demasiado preguiçoso para ser feliz 

Como ainda é difícil para mim ter tempo para tirar informações do mapa e memorizá-las 

fotograficamente. Sabendo que esta não é a minha força, por outro lado, sabendo que este é 

o pré-requisito para fazer as coisas sozinho, se eu não quiser ter de confiar nos outros. Os 

pontos cardeais são tão importantes como poder ler lendas, que tenho de dedicar algum 

tempo ao planeamento. Quanto mais me pergunto porque é que a leitura do mapa 

escorregou com os meus companheiros anteriores e não comigo, mais me observo, mais 

reparo no que está a acontecer aqui. Espalho o mapa à minha frente e leio-o, mas em breve 
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ele grita para mim: Não se pode, não se pode, não se pode! A minha alegria original no 

ambiente dá lugar a um enorme desespero, há muita pressão no meu estômago, quero 

chorar violentamente mas não consigo, o que depois se instala como um caroço na minha 

garganta. Não faz ideia de onde vem o bloqueio, ele está lá. Porque eu sou uma rapariga? 

Não tenho aproveitado as oportunidades para desenvolver a minha imaginação espacial em 

intuição? Lavar pratos em casa em vez disso? Ler mapas? Não posso fazer isso. Pára! digo 

para mim mesmo em voz alta. Ainda não o posso fazer, digo a mim próprio. Será que quero 

deixar que esta falta de experiência de leitura de cartões continue a dissuadir-me dos meus 

desejos e anseios? Só porque não pude praticar no carro dos meus pais, porque eles não 

tinham carro - será que quero continuar a viajar com um parceiro leitor de mapas para onde 

ele quer ir, só porque não consigo "lembrar-me rapidamente" do rumo de um percurso?  

Não tenho tempo aqui para passar horas a estudar o mapa? Está alguém aqui a pressionar-

me para fazer alguma coisa? Não. Sempre quis fazer apenas o que me apeteceu fazer? Sim. 

Pare, algo não se encaixa. Enquanto não conhecer as regras básicas de orientação, terei 

sempre medo - e não serei capaz de satisfazer os meus desejos de aventura. Suspeito 

também no fundo que quero empreender mais este tipo de aventura, que isto é como um 

instinto primordial em mim, ao qual quero ceder, sim, tenho de ceder. Já não são os centros 

turísticos bem sinalizados que me atraem, mas lugares solitários podem por vezes dar-me 

uma satisfação profunda. Quero render-me ao conforto e deixar o bloqueio ser bloqueio ou 

quero fazer o esforço de aprender orientação? Não só no deserto de França seria refrescante 

saber quando estou onde e como posso fugir novamente, caso contrário seria desconfortável. 

Os portões para a realização de muitos desejos abrir-se-iam para mim. 

Durante meia hora, sento-me em frente ao mapa. Deixem-me surpreender com os muitos 

significados de sinais há muito esquecidos da lenda. E suspeitar que mesmo um sistema de 

navegação caro não me pode libertar deste processo de aprendizagem. Tenho de o fazer eu 

próprio.  

 

Alimentação 

Karl-Hubert não tinha escolhido a profissão de merceeiro por nada. O seu sentido de olfacto 

era muito distinto. Ele podia imediatamente farejar nuances que eu não tinha notado 

durante muito tempo. O seu paladar parecia ter milhões de papilas gustativas a mais do que 

o meu, muitas vezes eu não conseguia seguir as suas descrições. Ele adorava tudo o que 

tinha a ver com comida e bebida. Com este pequeno mas único trião gourmet, ele tinha 

realmente realizado um sonho de vida.  

Durante quinze anos, trabalhei com ele para assegurar que tudo corresse bem e que os 

negócios corressem bem, para além de educar as crianças.  

No entanto, senti cada vez mais o meu compromisso como um sacrifício. Fui apanhado por 

uma passadeira que não moeria sem mim. Não era assim que devia ser quando comecei. O 

seu negócio era permitido ser a base da nossa existência, sim, mas as coisas tinham 

mudado, e agora tínhamos quatro filhos que não só queriam ser alimentados fisicamente, 
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mas também mental e espiritualmente, pensava eu, e mais do que ele. Os próximos vinte ou 

mesmo trinta anos nesta loja? Absolutamente não! Talvez entrando na minha profissão, 

talvez algo completamente diferente. Eu preferia ter menos luxo, ganhar menos se fosse 

preciso, mas ter mais desse outro luxo: Para ter tempo. Karl-Hubert não estava 

familiarizado com este pensamento, e perguntava repetidas vezes com a mesma redacção e 

com a mesma testa desfeita, o mesmo tom agressivo de voz: 

"Mas e depois? O que mais vai fazer por dinheiro"? 

Para ele, a fórmula foi chamada Tempo é dinheiro.  

"Nós vendemos o Gourmetrion. Ganhámos muito, quase pagámos a propriedade e a loja vale 

agora bastante", disse eu, "vocês ainda têm o comércio do vinho, isso deve ser suficiente 

para nós. 

"Queres ser preguiçoso, é tudo, sempre foste preguiçoso!" 

"Deixei então o meu trabalho para o ajudar a construir o sonho de uma vida inteira, colocar 

nele toda a minha energia". 

"A sua energia? E o meu? Você também vive disso! O que mais vai fazer na vida?  

"Não tenho de usar sempre as roupas mais caras. Prefiro ter mais tempo". 

"Queres ser preguiçoso, eu sempre soube disso!" 

As suas respostas enfureceram-me cada vez mais com os dias, as semanas, os meses - até 

que ficou claro para mim: não vou continuar a fazer esta loja. Entretanto, Karl-Hubert já se 

tinha retirado da loja de qualquer forma, deixou-mo, abriu um grossista de vinho no quintal 

do Gourmetrion com o seu parceiro Patrice, de modo que agora se tinha tornado o 

fornecedor de vinho da loja e só estava aqui e ali a apoiar o Gourmetrion em grandes 

eventos. 

Só hoje posso interpretar as suas afirmações, que tanto me prejudicam, como uma 

expressão do seu medo existencial: Como vou alimentar a minha mulher e os nossos quatro 

filhos se não na estrutura que está agora a funcionar?  

Nessa altura, os seus medos juntamente com os meus medos, que não podíamos perceber 

como tal, quanto mais pôr em palavras, tinham levado a uma partida de luta na lama feia 

de divórcio. 

Ao longo dos quinze anos em que também eu ganhei a vida nesta loja, vivi certamente 

muitos momentos maravilhosos que sempre ligaram Karl-Hubert e eu. Porque comer e beber 

tem sempre algo a ver com a celebração. Nenhuma celebração sem um longo buffet ou uma 

mesa ricamente posta!  

Ninguém, ninguém, ninguém entende que me separei deste assunto tão sensual, desta loja 

tão atraente e próspera. 

"É assim que tem sido sempre óptimo contigo", dizem eles. 

"Que boa comida!" 

"Sempre tiveste algo especial". 

"Você sabia tão bem!" 
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Mas o esgotamento pouco tempo antes de eu ter sofrido sozinho, só eu. Ninguém 

compreendeu a extensão do meu esgotamento e das minhas defesas interiores reprimidas. 

Porque ninguém que apenas viu a fachada tinha qualquer ideia de como o funcionamento 

de uma tal loja era trabalhoso nos bastidores. Como o trabalho era oleoso, gorduroso e 

malcheiroso. Quanto lixo tinha de ser deitado fora, quantos aventais tinham de ser lavados, 

quantas vezes uma garrafa de vinho ou mesmo o melhor azeite tinha de ser esmagado e 

limpo no chão quando era colocado na prateleira de venda. Quanto know-how era 

necessário para nos distinguirmos dos outros fornecedores, para mantermos o alto nível, 

para conseguirmos os muitos, mais variados bens dos mais diferentes, muitas vezes 

pequenos importadores que primeiro tiveram de ser encontrados, entregues ao nosso 

Gourmetrion e para os mantermos frescos de acordo com a ordem de chegada ou também 

lado a lado. Desenvolver um sentimento para o grau certo de maturação do queijo, vigiar 

quando um presunto passaria rapidamente o seu auge e a partir daí iniciar uma campanha 

de vendas sem mais delongas ou quando o maravilhoso cocktail de camarão deixou de ser 

agradável de repente. A pressão para cumprir as normas da Autoridade de Inspecção 

Alimentar, que tinha apenas um interesse: a máxima higiene. E o nosso interesse era: além 

da limpeza, criar atmosfera com presuntos pendurados e queijos franceses de leite cru, que 

ainda eram vistos com desconfiança pelas autoridades alemãs. Sempre tremia quando o 

funcionário visitava o armazém frigorífico: se a data de validade não tinha talvez sido 

ultrapassada, ou se um queijo tinha sido colocado na prateleira do presunto à pressa ao 

desempacotar a mercadoria entregue recentemente, por engano mas ilegalmente, ou se o 

pão de queijo parmesão, que tinha sido aberto há um mês, tinha entretanto desenvolvido 

uma infestação de bolores brancos que era tão difícil de distinguir das manchas brancas 

formadas pela maturação natural do queijo e pela cristalização do sal.  

 Não me está a escapar nada. Hoje, Peter pode fazer-me muito feliz com a sua simples 

receita de rolo de carne. Ou a sua sauerbraten. Que é feito com vinagre e não com vinho, 

porque Peter não bebe vinho. Karl-Hubert teria dito vinagre, quão barato. Rolo de carne ou 

mesmo salsichas, como Peter as adora: que vulgar, Karl-Hubert teria dito. O meu ravioli 

enlatado na minha bagagem: hoje posso sorrir amigavelmente nas sobrancelhas levantadas 

de Karl-Hubert e o seu abanão de cabeça desdenhoso. 

 

Joy in My 

O relógio mostra um quarto a doze, está a ficar cada vez mais quente, vou tirar outro 

casaco. As nuvens já não são tão espessas como costumavam ser, mas continua a ser 

ventoso. De vez em quando, muito raramente, passa um carro. Também um motociclista de 

montanha, um único. Caso contrário, é silencioso. Encosto-me ao ombro de Mercúrio e 

fecho os meus olhos. Absolutamente sossegado. Eu quero mais. 

Sinto um elevado grau de satisfação por ter cedido ao forte desejo de fazer esta viagem 

sozinho e não me ter deixado dissuadir por vozes de aviso da razão. Sim, é uma aventura. E 

as aventuras nunca são razoáveis. Mas incrivelmente gratificante. 
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Ao continuar o meu caminho, sinto uma expansão imensurável na região do meu coração, 

de facto um grande alívio. Respiro profundamente a experiência. Na minha frente o meu 

ideal encontra a sua correspondência perfeita. Paisagens montanhosas extensas, desérticas 

e inóspitas. Um rebanho de ovelhas imponente ali, longe o suficiente para parecer idílico 

sem me apinhar, um pastor com um cão preto ou mesmo dois ou três, não o vejo 

exactamente. Cairns da variedade selvagem cinzenta que acho tão atraente, que até vi uma 

casa abandonada de passagem, só depois de mais dez quilómetros uma aldeia com algumas 

casas de novo. Larguei brevemente o volante e bati nas minhas coxas. Sim, foi assim que eu 

o imaginei. Reconcilio-me com a noite fria anterior. Faz hoje uma semana que parti, e aqui 

estou eu. Na terça-feira, 8 de Julho de 2008, com uma enorme quilometragem na cara, 

conduzo devagar e pensativo, absorvendo todos os detalhes do ambiente. 

 

Uma casa para cada situação 

Viro à esquerda na D16 e quero ir para uma pequena cidade, atrás da qual não há mais 

nada no mapa, Deïdou. Mas no caminho para lá, paro estupefacto e encontro-me numa 

pequena colecção de casas baixas, cinzentas e desabitadas de há muito tempo atrás, em 

frente a um sinal de nome de lugar limpo e recém-desenhado, no qual está escrito em letras 

brancas claras sobre um fundo castanho: Cros Garnon.  

Caixilhos de janelas abertas, sem mais vidro, buracos de bocejo. A quem pertencem 

realmente as casas abandonadas, pergunto-me, se os proprietários já não existem? Caem 

para o Estado? E eu penso: quem poderia ser comprado um destes, a quem recorro? 

Entre as papoilas vermelhas, a erva de estepe baixa e as velas reais amarelo-alto, as antigas 

paredes das casas, que estão apenas parcialmente ligadas, pato numa desordem confusa. 

As paredes exteriores são feitas de pedras naturais de tamanho irregular, cinzentas, não 

marrons, mesmo o telhado é coberto com lajes de pedra natural que são salpicadas pela 

intempérie em diferentes tons de cinzento, e em alguns locais tons castanhos de líquenes 

que residem há quem saiba há quanto tempo. Entretanto, estão a crescer tufos de erva 

fresca. Onde já não há telhados, as árvores altas crescem acima dos telhados livres. Em 

algumas casas as portas e janelas foram pregadas com tábuas rugosas, noutras nem sequer 

isso, de modo que o vento forte que sinto aqui só deixou buracos abertos nestes locais ao 

longo dos anos. Algumas pedras deitadas fora, várias casas um pouco mais novas tinham 

sido construídas. Mas também estas casas são desabitadas e abandonadas, a pequena 

igreja parece não ser utilizada.  

 

Onde está Satyr? 

Curioso e muito curioso sigo outro sinal castanho, que com as suas letras brancas actua 

como um sinal de aviso. Dois quilómetros mais à frente, chego a La Fajole.  

À minha direita, mais uma vez cinzento, casas de pedra abandonadas, desgastadas pelo 

tempo. Estou fascinado e cada vez mais surpreendido. Deixar a sua casa e simplesmente 
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deixá-la? O que tem de acontecer? Quando sai de sua casa? De Munique, onde as casas têm 

um valor incalculável, isto é completamente desconhecido para mim. 

Esta parece ser uma antiga aldeia, seis a oito casas que já não são habitadas. Uma pequena 

e muito antiga capela, que parece estar ainda de pé. Aqui não pode ter sido há muito tempo, 

talvez trinta anos, ou quarenta, ou cinquenta - ou até mais? Com que rapidez é que uma 

casa se decompõe? Porque é que todas essas pessoas se foram embora? Tomar tal decisão 

por conta própria mostra grande insatisfação, mas também a grande liberdade de poder 

mudar alguma coisa. No próximo comboio de pensamentos revejo a minha admiração por 

tais decisões livres e repreendo-me pelos meus pensamentos românticos, porque na verdade 

parece mais pura miséria e pura necessidade de sobrevivência. 

Eu paro e paro no meio do pequeno caminho.  

De uma extensa área verde atrás de mim, numerosas grandes parcelas agrícolas, 

provavelmente recentemente envoltas em lonas brancas, erguem-se. O que é que eles 

contêm? Provavelmente feno. Mais uma vez, o habitante da cidade expõe-se no campo.  

Viro a cabeça e reparo num armazém maior mais para a direita atrás de mim, um tractor 

parado à frente do poderoso portão. Não parece muito fresco, mas os franceses no campo 

não são alemães quando se trata de motorização, aprendi. Mesmo o carro no meio do pátio 

não é o modelo mais recente. Vou conduzir até lá e bater e ver se está alguém em casa? E 

basta perguntar o que há de errado com estas casas? Mas a minha coragem não é 

suficiente. 

Mas sinto e acolho o sol escaldante do meio-dia, tiro as minhas longas calças de dormir e de 

correr porque fiquei demasiado quente, e desligo para a minha saia de Verão leve pela 

primeira vez desde Vienne. 28 graus mostra o termómetro de Peter. Hoje de manhã eram 

apenas sete. 

Cheio da alegria da descoberta, continuo ao longo da estrada de via única. É alcatroado, 

embora haja muita relva debaixo das rodas esquerda e direita. As lâminas de relva são 

muito altas, e eu combino-as: Não é todos os dias que alguém conduz este carro. Quando 

chego ao pequeno topo da colina, vejo um punhado de outras velhas casas de pedra 

cinzenta, que não albergam qualquer tipo de vida. Acima dos blocos de construção cinzentos 

desgastados pelo tempo ainda há áreas nas paredes da casa que foram claramente 

rebocadas uma vez. Algumas aberturas de casas são pregadas com ferro corrugado. Talvez 

alguém ainda queira preservar os seus bens para poder voltar um dia destes? 

Cuidadosamente aproximo-me de uma ex-casa. Fico espantado ao notar linhas eléctricas 

acima de mim. Talvez alguém ainda viva nele, afinal de contas? Do meu lado não há 

nenhuma entrada para ser vista, talvez esteja atrás da casa? 

Curioso eu saio, não sem um pouco de arrepiar. Talvez um vagabundo viva aqui com cento e 

vinte gatos e sete cães? Não, eles já me teriam localizado há muito tempo. Talvez um louco 

esteja prestes a vir na minha direcção com uma forquilha? Talvez o cadáver decomposto de 

uma mulher idosa que não queria separar-se dos fugitivos da sua casa esteja à minha 

espera?  
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O primeiro edifício poderia ter sido uma garagem, o telhado plano e a abertura quadrada 

indicariam este uso na minha cultura e no meu círculo meteorológico. Parece estar vazio. 

Cuidadosamente também olho para os cantos escondidos. Nada no interior. Apenas uma 

espécie de relva alta e amante de sombras entre pedras permanece. 

Alguns passos mais à frente é a casa maior, coberta de ardósia, feita de pedras cinzentas. 

Tem também uma abertura muito ampla. Eu paro e ouço. Nada mais do que o vento a 

assobiar, mais os meus passos através da relva a assobiar a fazer cócegas nos meus joelhos. 

Uma abertura de cavalete de madeira suja na minha direcção, uma velha palete cinzenta 

com um canto na parede friável, alfaias agrícolas espessas e poeirentas esticam os seus 

espigões enferrujados na minha direcção. O cheiro a mofo de uma velha cuba de madeira 

com um pouco de água. E sem cheiro de cadáver! A abertura foi outrora a porta. Na altura 

da empena, uma única janela espreita para fora. Para chegar às traseiras da casa, tenho de 

percorrer a estreita passagem entre a casa à esquerda e um barracão de madeira negra e 

escura à direita. Como os três edifícios estão cada um um pouco para a esquerda, Merkür 

desaparece da minha vista, a minha última âncora! Sinto-me cada vez mais desconfortável. 

Ainda deslumbrado com o sol anterior, entro subitamente na sombra escura da casa. 

Quando de repente dois corvos negros grossos voam para trás do barracão. Agora é 

suficiente! Assustado com tanta vida, dou meia volta no local e vou para a Merkür. Sim, lá 

está ele, ainda de pé, louco, no mesmo lugar, à minha espera, bom e fiel, para me receber 

atrás das suas portas seguras.  

Não, ninguém me seguiu. A casa é tão desabitada como antes. Só a minha imaginação já lhe 

pôs algo de respeitoso.  

Há silêncio absoluto, parece-me, o chilrear animado das aves e o assobio ruidoso do vento 

que também sinto como silêncio. À minha frente está um campo, nunca vi as plantas nele. 

É erva-esverdeada, mas produz folhas redondas e tem uma altura de joelhos, e não um 

grão. Salgueiro, então? Mas para que animais? Não vejo vacas, não vejo ovelhas, nada. 

À minha frente vejo apenas colinas desabitadas, colinas largas e suaves, intercaladas com 

cristas rochosas acinzentadas e com coníferas individuais de pé alto, a ladrar.  

Um pedaço atrás da casa do meu vagabundo sobe uma rocha muito marcante e acidentada, 

o que me dá vontade de subir. Porque não? Já estou à procura do melhor lugar para 

escalar. Já cheguei a meio caminho. Eu encolho os ombros de consternação: Centenas de 

corvos negros voam do cume rochoso e escurecem o céu, vêm na minha direcção como uma 

nuvem negra baixa, levanto as minhas mãos defensivamente e pato, circulam sobre mim, 

gritando um terrível grito que honestamente me intimida, como se a sua mensagem também 

tivesse de ser ouvida pelo último corvo da Causa Méjean: criatura muito perigosa avistada. 

Esta é a sua rocha, só eles vivem aqui e sentem-se ameaçados por mim e pela Merkür. E eu, 

sinto-me ameaçado por eles, os corvos, juntamente com a solidão total. Ninguém me ouviria 

se eu gritasse alto. Mais uma vez recorro à Merkür, procurando protecção, ponho gás 

lacrimogéneo e spray de pimenta na minha mochila. E por vezes prefiro usar o martelo 

afiado do geólogo Peter, que está sempre no carro. Não se sabe. Um país estrangeiro. Médio 
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da Europa ou não. Para estar no lado seguro, verifico se o meu telemóvel está ligado, quão 

boa é, afinal, a ligação de rádio? E veja no meu pequeno guia o número de emergência da 

polícia em França, é 17.  

Tenho a certeza que passo dez minutos sob a asa de Mercúrio a preparar-me para a minha 

pequena excursão. Estou realmente preparado para todas as eventualidades? Que casos 

podem acontecer? E se... E depois é melhor levar a minha faca do deserto comigo. E o meu 

isqueiro. Eu digo a mim mesmo: "Sou brutal". Imagens de Pan e Satyr emboscaram-me. E o 

que é um hobgoblin? Um que não se quer encontrar sozinho na floresta. 

Esta paisagem rochosa parece um enorme castelo velho, batido pelo tempo, mas, numa 

inspecção mais atenta, é uma e outra vez apenas rochas. Ou talvez os restos de alguma 

coisa? Mas uma ruína? Não, são realmente apenas rochas. Isso é um caminho de pedra? 

Estrada rochosa, o tanas, menina mimada. Como gostaria, senhora, de um caminho 

pavimentado ou de um corrimão até ao topo? Quando finalmente estou diante dele, noto: 

Não, não é permitido a nenhuma pessoa passar por aqui, também aqui sou confrontado 

com arame farpado. Provavelmente não se deve ir lá acima. Deve haver um amante do 

arame farpado numa das aldeias distantes. Naturalmente, a rocha também parece que algo 

pode quebrar-se. Mas eu teria cuidado, digo a mim mesmo. Porquê arame farpado? Para que 

não haja tanta gente a ser pisada por aqui? Não vejo nenhuma pessoa.  

Ou será? Ouço carros rápidos a passar. Mais uma vez mantenho um olhar atento sobre a 

área atrás dos arbustos. Teria eu perdido alguma coisa? A auto-estrada para lá? Não, 

impossível, não há nenhuma estrada longe e larga, nem mesmo atrás dos arbustos, e 

certamente não há uma auto-estrada. É o vento que sopra através da paisagem aberta e que 

assobia tão ruidosamente à volta das rochas aqui. 

Caso contrário, não ouço nada, nada de nada. Permaneço imóvel durante alguns minutos, 

prendendo a respiração no meio, para não perturbar o silêncio.  

Só depois de algum tempo, quando me habituei ao silêncio, é que identifico outro som: voar. 

Milhares de moscas a zumbir e a rodopiar. Ainda mais moscas do que no Vivarais, no 

Gerbier de Jonc. Mas pelo menos também não há aqui mosquitos, não há de todo. 

Certamente não seriam capazes de resistir ao vento.  

 

Wren Daughter 

Tenho prazer nesta nova experiência: não ver nada humano longe e largo, muito longe. 

Nenhum tractor a lavrar os campos, nada. O único movimento que ocorre aqui vem dos 

corvos, que continuam a observar-me de muito acima, mas agora também eles estão em 

silêncio. Tenho estado sobre as rochas que não estão vedadas. Devo talvez, afinal, trepar por 

cima da cerca? Ninguém me pode ver... 

Estou a experimentar comigo mesmo como seria viver aqui na solidão. O vento sopra forte, o 

sol queima intensamente, mas não pode cancelar o efeito de arrefecimento do vento. 

Sozinhos com corvos a gritar, moscas a zumbir, grilos a chilrear, vento uivante. Nada mais. 
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Nada mais? Nunca ouvi o vento uivar tão alto na minha vida. Apenas país e vento. Será que 

eu o suportaria?  

Agora subi por cima desta cerca. Ando a mexer nas rochas arranhadas e acho-o 

maravilhosamente excitante. Sozinho. Como sozinho, consigo ver claramente do topo da 

rocha eminente. À minha volta apenas colinas rochosas, salpicadas com vegetação baixa de 

coníferas. Tanto quanto posso ver, e posso ver muito longe, sou provavelmente a única 

pessoa aqui. Se alguém quisesse vir e repreender-me "por ter subido por cima do arame 

farpado", tê-lo-ia descoberto muito antes e teria descido novamente há muito tempo. Estou 

mais preocupado com as rochas na sua função de reserva natural. Não há certamente 

animais selvagens aqui. Mas talvez cobras? Serpentes grandes, longas, rugosas e de 

mordedura rápida? Serpentes que se enrolam à volta dos meus bezerros? Com veneno nos 

seus dentes longos e pontiagudos? 

Lenta e céptica, continuo a subir, de olho no chão. No topo da rocha tenho uma vista 

maravilhosa. No outro lado da montanha vejo mais destas casas antigas e dilapidadas. E 

vejo também que a "minha" casa tem um portão recém-construído na parte de trás. Todas 

as outras aberturas da casa são pregadas aqui atrás, mas o portão é feito de madeira nova e 

brilhante. Não tenho qualquer explicação. Quem constrói um novo portão para uma casa 

decadente, pregada e desabitada? 

Vou aventurar-me um pouco mais no deserto. Este parece ser um caminho residual. 

Estranho que ainda não tenha crescido em demasia. Alguém conduz aqui de vez em 

quando? Falo alto para mim próprio, mas não compreendo as minhas palavras, o vento uiva 

com tanta força à minha volta. E arrefece, é o vento.  

O caminho leva a um sinal lá em cima, no meio da pradaria. Talvez haja aí alguma 

informação? Quando lá chego, não há nada nele, apenas nada. Tempo esgotado. 

Consigo ouvir claramente o ranger de um carro a recuar. Assustado, eu conduzo por aí. No 

entanto, é um insecto do tamanho da palma da minha mão que zumbe à minha volta. 

Caminho em direcção a um prado, que deve ter sido cortado há algum tempo. Quanto tempo 

passou? Teria de ser indiano. Então poderia fazer aqui uma declaração clara, mas eu? É 

claro, a natureza assusta-me. 

Uma enorme pilha de pedras, e, em cima dela, partiu da mais baixa, outra pilha de pedras. 

Deve ser feito pelo homem, certo? Do meu ponto de vista posso ver outra casa isolada ao 

longe, o telhado foi retirado há muito tempo e uma enorme árvore fica no topo. Em redor da 

casa, no entanto, o prado também é cortado ali. 

Há aqui plantas que eu nunca tinha visto antes. Cheira a areia de urze e parece erva baixa. 

Para além de ser indiano, ser biólogo seria muito útil. 

Cada vez mais despreocupado, estendo a minha caminhada ao sol do meio-dia. O vento 

ainda assobia alto à minha volta. No entanto, sinto-o como silêncio. Os meus pensamentos 

vagueiam mais longe. Poderia eu realmente viver aqui? Vagueio de forma solta e ligeira e 

sinto-me cada vez mais confortável. Como eu gosto desta expansão! Expandido. 
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Interminável. Intocada. E, no entanto, vibrante. Mergulhado nos meus pensamentos e 

devaneios, consigo largar a observação do meu ambiente. 

Quando de repente um jovem casal de ciclistas passa por mim. Rápida e violentamente, 

sinto-me expulso da sensação de segurança tão cuidadosamente trabalhada. De onde é que 

eles vieram? Para onde é que eles vão? Turistas, aqui? Tão relaxado na bicicleta? Sorrio 

para eles com um sorriso amigável e penso no ditado de Danielle: Nação cultural no coração 

da Europa ... 

Depois desta experiência que os europeus bastante normais passam por aqui, atrevo-me 

finalmente a tomar o outro caminho, que passa pelo lado da entrada da minha casa 

abandonada. Nada e ninguém está lá. Mas também aqui o prado em frente ao portão foi 

cortado.  

Uma e outra vez dou meia volta enquanto ando. Vem aí algum carro? Não, é novamente o 

vento, sempre o vento que faz este exacto ruído de condução.  

 

O idoso está sempre presente 

Estou de volta a Mercúrio. Nenhuma cobra me mordeu, e o martelo de Peter não entrou em 

jogo. Sinto-me seguro. Agora sei o meu caminho. Percebo que já não tenho medo e reparo 

como sussurro suavemente para mim mesmo: Muito bem.  

Acha que eu alguma vez ficaria aqui por uma noite? 

Cerca de cem metros mais à frente, longe da rocha e longe da propriedade rural, a aveia 

cresce claramente.  

São agora duas horas da tarde e o altímetro de Peter relata uma altitude de 24 graus e 974 

metros. 

Este seria o lugar certo para desempacotar a minha mesa, espalhar a folha A3 à minha 

frente e entregar-me ao meu plano de me ocupar de mim e dos meus desejos de vida. Como 

quero viver nos próximos dez anos, onde quero realmente viver, o que preciso para isso, o 

que tenho de largar para isso ou o que me pode realmente impedir? O sol brilha 

maravilhosamente claro e quente, o infinito da paisagem inspira-me. Mais tarde eu faria um 

pouco de café.  

 Dou palmadinhas nas costas com contentamento nos meus pensamentos. Pelo caminho 

que estou a seguir agora, estou a fazer bem pelo meu medo, digo a mim mesmo. Lido 

cuidadosamente com o perigo e continuo a não me deixar dissuadir. É claro que a minha 

imaginação também desempenha um papel. Receio que nesta propriedade semi-abandonada 

viva um louco que salta para cima de mim assim que eu me aproximo. Será este medo 

justificado? Por outro lado, será que tenho mesmo de o questionar? Ela está lá. 

O medo vem da falta de confiança. E a falta de confiança, por sua vez, vem de medos não 

resolvidos. A coragem é então o acto de avaliar o perigo e agir apesar de alguns factos não 

resolvidos.  

Ainda estou no mesmo lugar no carro. Entrego-me aos meus pensamentos de auto-

satisfação e como dois damascos. Quando um veículo agrícola se aproxima a alta 
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velocidade, já lá está, com três barris carregados com símbolos de aviso de veneno na parte 

de trás. No táxi do condutor aberto, senta-se um tipo, o phew, é ele, um tipo exactamente da 

cor que eu receio. Ele olha para mim com um rosto atrevido, o seu olhar não é bem claro 

mas obsceno, o seu cabelo está emaranhado à volta do seu rosto, o seu temperamento 

atropelado conduz o seu carrinho. Já toco a buzina no meio da sua testa, que o gigantesco 

sátiro deitado no hall de entrada do Glyptothek em Munique está equipado com. Uaah. Eu 

não gostaria de o ter conhecido sozinho, lá em cima no prado da montanha. Uaah. Eu não 

vou ficar aqui. Saiam daqui! Sim, eu tinha provavelmente observado correctamente antes, a 

estrada tinha sido conduzida nos últimos dias. 

Giro a chave, quero voltar à estrada de uma via o mais depressa possível e dificilmente 

suporto o facto de a marcha atrás e a estrada acidentada tornarem impossível a fuga 

imediata.  

Estou a pensar em Giuseppe, proprietário do bem frequentado café do terraço no Lago 

Kaltern. Sentou-se casualmente à mesa com vista para o lago ao lado das mulheres Bolzano 

chiques em biquíni chique com óculos de sol chiques, bebeu um cappuccino 

maravilhosamente cremoso ou Pinot Blanc fresco. Várias vezes por ano passamos uma 

semana no lago, também conhecemos bem os locais, até os convidados de Bolzano nos 

cumprimentaram. Giuseppe era casado, a sua mulher trabalhava no café, e os seus cinco 

filhos também ajudavam, brincando na praia ou nos vinhedos que lhe pertenciam. Uma vez, 

enquanto eu ia à casa de banho de biquíni e atravessava sem pensar o caminho de 

Giuseppe entre os convidados, ele parou perto de mim, perguntou-me livremente, no meio 

deste terraço bem ocupado - pelo menos silenciosamente: "Não gostariam dois de bocejar 

um pouco para trás nas vinhas? E assim um pouco, sabe ..." E olhou para mim de cima 

para baixo com um olho de lobo. Sem fala, olhei fixamente para ele. Assim sem mais nem 

menos! Sem ter notado antes qualquer insinuação, sem ter tentado namoriscar comigo, sem 

nunca ter trocado uma palavra comigo para além da encomenda de cappuccino. Em vez de 

lhe passar pela boca por tanta insolência, a minha resposta foi educada. Isso, por mais que 

me ocorresse, era a coisa mais segura a fazer - temia que a minha escolha impudente das 

palavras levasse à calúnia à minha mesa de família. Afinal, eu estava de férias com o meu 

marido e as crianças. A partir daí, verifiquei e planeei a minha viagem à casa de banho com 

muito cuidado. 

Pelo menos Giuseppe tinha perguntado! 

Em contraste com quando eu, cerca de treze anos, ainda era estudante na escola 

secundária Sophie Scholl Girls' High School. À uma hora da tarde, quando a escola acabou, 

cerca de quinhentas raparigas ficaram juntas na plataforma do eléctrico, todas a querer 

apanhar o próximo eléctrico para casa. O velho parecia ter memorizado bem o meu rosto - 

ou estava a timidez escrita no meu rosto para que ele soubesse que eu não iria resistir? 

Quando nós, raparigas entre os onze e vinte anos de idade, estávamos de pé como sardinhas 

numa lata, juntas no eléctrico, ele aproximava-se de mim por trás, virava a cara para o 

outro lado, sem se envolver, e enfiava as suas mãos velhas e nodosas debaixo da minha 
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saia. Olhando em estado de choque e vergonha, não proferi uma palavra de resistência. 

Afastei-o com todas as minhas forças, belisquei-lhe as mãos, torci-me enquanto ele 

inabalávelmente me estendia as cuecas. Os meus colegas de turma olharam-me de surpresa 

quando de repente me afastei deles e empurrei através das massas de raparigas ao longo do 

eléctrico, mas ele seguiu-me, sempre com a mão debaixo da minha saia, ninguém reparou 

na sua mão e na minha situação. Atirei-lhe o meu olhar mais maléfico e olhei para ele, com 

olhos duros e sem movimento, que foram dirigidos a mim como se não tivesse vida. Eu 

queria gritar, mas a minha voz não fazia um som. Como naquele pesadelo que depois se 

repetia mais vezes.  

Estou em animação suspensa, deitado num caixão aberto. Consigo perceber tudo à minha 

volta, mas como uma pessoa morta não me consigo mover ou articular de forma alguma. 

Eles já levantaram a tampa sobre mim. Quero gritar-lhes: "Parem, afinal ainda estou vivo!", 

mas estou preso no meu corpo. Não consigo levantar a mão, não consigo piscar as 

pálpebras, não sai nenhum som da boca com que possa formar palavras, e tenho de assistir 

em pânico impotente enquanto fecham a tampa do caixão. Felizmente, acordei sempre antes 

de a tampa estar realmente fechada.  

À medida que as alunas se tornavam cada vez menos numerosas a cada paragem, o homem 

também saía para algum lado e desaparecia. Quando o vi parado na paragem Karl-Theodor-

Straße nos dias seguintes, pedi aos meus amigos para me acompanharem mais para trás. 

Mas ele perseguiu-me. Encontrou-me. E agarrou-me. Sempre eu? Ou talvez outros. Nunca 

falei sobre isto a ninguém. 

Certifique-se de que nada lhe acontece. Tais desejos foram-me dados para a minha viagem 

na estrada. Por isso, agora estou a fazer isto. Merkür, que bom que me proteges! 

Estou de novo a assumir a direcção da rua. Volto a Cros Garnon e saio do carro na 

encantadora aldeia para ver tudo de perto, para sentir as velhas pedras cinzentas das 

paredes da casa, para ler os restos envelhecidos das inscrições da sepultura no cemitério, 

que ainda está bem vedado com barras de ferro forjado. Que histórias provavelmente se 

escondem atrás delas! 

Quando volto, Mercúrio está a transbordar com cerca de mil moscas. Será que ele vai 

gostar? Não conduzimos através de uma pilha de estrume de propósito. Estou enojado, por 

isso entro no meu carro e saio de carro. É claro que todas estas moscas juntas não seriam 

nada em comparação com um único mosquito dentro de Mercúrio. 

 

menires de procura do coração 

O deserto segue-me a mim e a Mercúrio. Devem ser menhires! Claro que por vezes as pedras 

caem da montanha, e nem tudo o que é uma pedra enorme é um menir. Mas as muitas 

rochas em pé - porque é que estão em pé? Foram colocados por alguém. Essa é a minha 

hipótese e a minha imaginação. No ano passado, na Bretanha, pude admirar alguns pela 

primeira vez na minha vida - sempre me surpreendi com histórias de Stonehenge e 

fenómenos de pedra tão inexplicáveis. Menhirs, dolmens. Devem ser menires. Por que outra 
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razão se levantariam pedras tão gigantescas tão alto, porque não se deitam de lado? Para 

poder ler sobre o assunto, teria de ter comigo um guia detalhado, mas também parar. Mas 

sinto-me ainda mais atraído para sentir este mundo de sonho.  

Amplas, ligeiramente soltas, ligeiramente montanhosas, pedregosas; rochas cársticas, 

fissuradas pelo tempo, acompanham-nos. Adoraria escalar como uma criança, brincar à 

apanhada, brincar às escondidas e à procura. Tão largo e aberto é o país que eu próprio me 

sinto aberto! E mais uma vez encontro um rebanho de ovelhas muito grande, acabadas de 

tosquiar. No lado esquerdo da estrada uma pessoa novamente: um agricultor a lavrar o seu 

campo. À beira da estrada cairns por cairns, como se tivessem acabado de sair de uma pilha 

de pedra. E não mais cedo alguns punhados de terra se afirmam no meio, do que inúmeras 

flores de cores vivas florescem nas cores mais fortes, roxo, amarelo, vermelho vivo e amarelo 

novamente, altas perenes e pequenos botões, num luxo que um jardim bem planeado não 

poderia oferecer de forma mais esplêndida. Como se soubessem que este lugar é a sua única 

oportunidade de se apresentarem. 

 

Bancos eólicos 

Ciclar aqui seria uma mudança agradável. Eu sento-me demasiado no carro e conduzo e 

conduzo e conduzo. O meu único movimento é mover a minha mão para a esquerda e 

direita no volante ou levantar o meu pé do acelerador para o pedal do travão.  

Um pouco fora da estrada abre-se um pequeno prado onde posso parar e fazer um café para 

mim.  

É uma pena que eu esteja novamente a sentir limitações: o vento fresco. Sempre isto 

vento fresco. A meio do dia, num dia ensolarado de Verão em Julho, estou a congelar. Podia 

ter ficado em casa nessa altura, penso que outra vez zangado. Formações rochosas 

selvagens e escarpadas também podem ser encontradas no Karwendel, no Wetterstein e em 

todo o lado nos meus Alpes vizinhos. 

Depois de ter bebido o meu café e deitado no abrigo da Merkür durante meia hora ao sol, no 

meio das minhas Causas, já estou muito acima de qualquer problema. O sol parece estar 

mais quente agora, já não tremo, e também o vento, que vem do oeste novamente e que 

provavelmente está sempre a soprar aqui, não é tão desagradavelmente penetrante como 

ontem e não faz tal barulho. Aqui é absolutamente sossegado, absolutamente sossegado, 

como isso me faz bem. De vez em quando, muito, muito raramente, passa um carro, aqui na 

D16, eles são locais sem excepção. Posso sonhar, quero continuar a sonhar, quero sonhar o 

conceito de "vida", como poderia ser em oito semanas, num ano, em cinco anos, talvez 

mesmo em dez anos? Quero dedicar-me aos meus pensamentos, apenas aos meus 

pensamentos. Quero saber para onde quero ir. Nunca mais se envolver precipitadamente em 

circunstâncias de vida impróprias. Que tranquilizador, este silêncio. E mais uma vez sinto-

me como se tivesse chegado. Não há pessoas a quem me queira orientar, pessoas que 

procuram a minha ajuda, com cujo estado de espírito tenho de chegar a acordo, apenas o 

meu próprio estado de espírito é importante aqui. Estou feliz, relaxado. Não preciso de me 
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vestir, não preciso de mostrar nada, não preciso de ser educado. Não tenho de decidir, não 

tenho de lidar com nada nem com ninguém, não tenho de mostrar quaisquer princípios 

firmes para que os outros saibam em que pé estão comigo.  

Oh sim, mesmo o oposto pode fazer-me feliz, isso não é nada de novo para mim: ir na 

ofensiva, conjurar trovões e depois gozar o puxar do mesmo. Por vezes a dançar, a cantar, a 

rir, a celebrar: eu conhecia esta felicidade. Mas o que é novo para mim é que estar sozinho, 

estar calado e sozinho para mim mesmo, também me pode fazer feliz. 

Assim que regressar a casa, quero pensar em algo que me permita experimentar também 

este sentimento satisfatório de espaço. Encontrar um lugar assim no meu ambiente sem ter 

de conduzir até agora. Para finalmente realizar o sonho da minha própria cabana de 

montanha, por exemplo. Onde me sinto em casa, porque a selvageria se reflecte em mim. 

Não capturado. À medida que cresce, cresce também. Incultivado. Incivilizado. Essa parte de 

mim ocupa espaço, e tenciono dar-lho no futuro.  

E mais uma vez algo me excita: sempre este vento constante. Não quero ter de me retirar 

para o interior da Merkür, quero estar no exterior! Tanto vento! Uma vez falei com uma 

mulher que vem da costa do Mar do Norte e agora vive em Munique. Ela disse: Sinto-me 

realmente bem em Munique, há tanta beleza. A única coisa de que sinto falta aqui é do 

vento com que cresci à beira-mar e dos anúncios da força do vento na previsão do tempo, 

sinto mesmo falta disso, disse ela. Sem compreender, sorri para ela. Porque eu, eu cresci em 

Munique e não tenho nada, nada a ver com vento. Vou continuar. 

 

Adeus, burnout! 

E depois acabo na pequena cidade de Meyrueis, como é que se diz isso outra vez?  

Mar-ü-es-sö, diz a senhora da Boulangerie, que me vende uma baguete. Meyrueis. Na 

verdade, muito claramente, não teria sido tão intimidado pelos outros nomes de locais de 

origem celta não pronunciáveis da área circundante. De qualquer modo: as baguetes têm 

um sabor celestial em todo o lado, estou ansioso por isso.  

Estarei eu aqui hospedado neste lugar agradável? Onde é que um pequeno caminho leva 

através da floresta, mesmo à saída da aldeia? Mais uma vez, sinto-me como se não tivesse 

nada que estar aqui. Embora uma autocaravana francesa seja também popular para 

estacionar cem metros mais à frente. São sete e meia, o sol está a brilhar 

maravilhosamente, provavelmente mais meia hora, depois desaparecerá atrás da montanha. 

Vou instalar-me aqui, ler um pouco mais até escurecer - e depois tenho de ir para a cama 

de qualquer maneira.  

Também hoje eu estava sentado e a conduzir muito no carro. 

Sinto sempre a pressão de conseguir algo, de ter de fazer algo, de fazer algo especial, todos 

os dias. Mas na minha viagem fico espantado ao ver que uma parte importante do dia passa 

com as necessidades humanas, com a fome, a sede, as compras, a preparação dos 

alimentos, a limpeza de tudo, a arrumação das coisas, a procura de um local adequado e a 

possibilidade de permitir que o processo digestivo se desenrole, a antecipação, a satisfação 
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de outras necessidades físicas, a condução, a satisfação da curiosidade, tudo isso, sim, e 

além disso o exercício físico como uma necessidade que leva tempo - estou a encontrar isso 

agora mesmo.  

Foi socialmente acordado que oito horas por dia deveriam ser trabalhadas - o resto era para 

organizar a vida, desfrutar um pouco, ter paz e sossego, organizar o relaxamento para poder 

voltar a trabalhar. É tudo o que há para fazer? Pode ser tudo isso realmente? Não é por 

nada que tantas pessoas ficam doentes ao longo das décadas de tal vida. A todos eles, a 

todos nós, falta essa coisa especial: O entusiasmo e a alegria de viver que provém de um 

trabalho gratificante, um trabalho que nos dá energia em vez de nos deixar fugir. Todos nós, 

contudo, fomos ensinados a rodear-nos do lazer que é necessário para descobrir o que 

queremos nas nossas vidas. Quanto mais anos estivermos envolvidos na nossa vida 

obrigatória, mais anos de lazer necessitaremos para sair dela.  

Demasiadas coisas ao mesmo tempo, queremos unir-nos: As exigências que outras pessoas 

nos fazem, os chefes, os colegas, os cônjuges, as nossas mães e pais para toda a vida, e 

depois os nossos próprios filhos - pessoas de quem precisamos e que precisam de nós. As 

nossas próprias necessidades caem por terra de tal forma que nem sequer podemos nomeá-

las. O que é fatal é que ainda existem. Lutam pelo seu direito de existir e empurram como 

um sumo de fruta fermentado numa tetrapack: se o processo de fermentação não for notado 

a tempo e a tampa for aberta para que a pressão possa escapar, a embalagem rebenta num 

momento imprevisível e o sumo fermentado pode transformar uma cozinha de catálogo de 

móveis super elegante num lavatório de escoamento. É assim que as nossas necessidades se 

comportam se não lhes dermos atenção a tempo.  

Tenho boas razões para cozinhar algo festivo hoje: Há uma semana que ando a viajar por 

conta própria. Sim, hoje cozinho. Karl-Hubert não lhe teria chamado cozinhar, mas 

"aquecer". Hoje vou cozinhar-me uma lata de ravioli. Peter chamar-lhe-ia cozinhar como eu. 

E estou disposto a usar água para lavar o pote. Oh, qual será o sabor do ravioli! 

Uma vida plena, alguém disse uma vez, é quando posso desfrutar de cada momento da 

minha vida. Ou talvez nem sequer seja desejável, o prazer constante? Talvez, para 

experimentar sentimentos elevados, precise de sentimentos profundos? 

Pelo menos sei ao certo: não sou enfermeira, sou varredora. Eu não sou um bon vivant, sou 

um vagabundo. Não, eu não gosto de cozinhar. Eu prefiro aquecer. E investir o tempo que 

ganhei em exercício e viagens.  

Sei isso agora: Quanto mais conhecer as minhas necessidades e as puder nomear, menos 

poderei sofrer um esgotamento no futuro.  

 

Recintos para bisões e auto-marketing 

Porque é que existe, assim mesmo, no meio das montanhas francesas, um recinto de 

bisontes para visitar, porquê? Porque alguém tinha a paixão de recolher bisontes, de criar 

bisontes, de os multiplicar, de os alimentar, de os ver crescer e encontrar realização neles.  
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Se no futuro eu quisesse trabalhar não só para ganhar dinheiro, mas se pudesse ver o meu 

trabalho como divertido e não como um dever, que refrescante isso seria! Se me pudesse 

aperceber - como aquele (ou aquele?) com a quinta de bisontes. Os meus conhecimentos da 

velha escola dizem-me que os bisontes se encontram na América do Norte, e os bisontes 

europeus há muito que se extinguiram. Então alguém está a fazer um esforço extraordinário 

com a sua quinta de bisontes só porque tem uma paixão por ela!  

Karl-Hubert não tinha também uma paixão, nomeadamente ser um conhecedor de vinhos e 

gourmet? Ele deu tanto por ele. E fi-lo por dever - e por isso não consegui resistir. Os 

últimos dez anos após o divórcio de Karl-Hubert estavam também cheios de deveres. Passei 

por muitas dificuldades, tive de aceitar empregos fora da angústia, mas tinha a certeza: este 

é o meu caminho para a liberdade. Estou a caminho de lá há muito tempo. Podia tomar 

conta de mim e levar as crianças à escola, à formação ou aos estudos. Foi difícil e ao mesmo 

tempo muito engraçado com eles e com o seu gosto juvenil pela vida.  

Agora o meu pequeno já tem 22 anos e ainda me restam alguns anos de vida.  

"Mãe, já podes tomar conta de ti, estamos todos crescidos", foi-me permitido ouvir. No início 

fiquei espantado, mas depois respirei fundo e compreendi.  

Tinha decidido, na sua maioria, sob pressão: Sempre que as coisas não aconteciam, eu 

tinha inventado algo que me ajudava a mim e às crianças. 

Bem? Decida tudo de sua livre vontade. Saber antecipadamente quais são as minhas 

opções. Saber o que eu quero e para onde vou. Parece tão fácil, e no entanto é tão 

avassalador.  

Pelo menos sei uma coisa agora: Aos 52 anos, não quero ser um professor principiante. Em 

qualquer caso, quero permanecer independente. O medo da existência tornou-se uma parte 

de mim, e mais do que isso receio os laços e estruturas fixas que uma posição permanente 

traria consigo.  

Visitez ! Visitez ! Visitez ! Visitez ! 

Em muitos lugares e em números impressionantemente grandes, há sinais na minha rua 

com as instruções: Visita aqui e visita ali.  

Em todo o lado grutas espectaculares, pontos de vista excepcionalmente localizados, 

absolutamente, não duvido um pouco, tão belas como aqui. Nem sequer terminaria de 

visitar as muitas ofertas e visitas turísticas anunciadas. É claro que, por um lado, há 

aspectos de marketing por detrás disto. Visita! Porque quem visita também traz dinheiro, vai 

aqui para uma refeição e paga taxas de entrada, compra um pão aqui e compra um postal 

ali, enche-se de gasolina ou procura um alojamento para pernoitar. Marketing, marketing, 

marketing. Publicidade, publicidade, publicidade. É disso que todos nós precisamos. Eu 

também, Rosi, precisaria dele - se ao menos soubesse o que anunciar! Então, as pessoas 

também viriam ter consigo e comprariam. 

Quero ser visitado ou reservado por empresas, ou quero vender um produto? Mas qual 

deles? Uma coisa posso descartar em qualquer caso: bisão. Eles não são bisontes.  
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O selvagem Cévennes e I 

O desfiladeiro de Jonte é a fronteira entre a Causse Méjean e a Causse Noir. Isto significa 

que hoje cheguei à Causa Noir, aqui também estou espantado, sim, apanho-me: com a boca 

aberta! percebendo a beleza da zona. Também aqui a fantasia de formações rochosas 

extremamente estimulantes, se eu também encontro a famosa "Cabeça de Cristo" no seu 

contorno marcante? 

A justaposição de paisagens rochosas, irregulares e com tempo selvagem, que só permitem 

uma vida escassa, junto às poucas áreas verdes ao longo das quedas de água, que levam ao 

fundo do desfiladeiro, faz-me bem. Quando vejo então o sol a brilhar sobre eles, o meu 

coração levanta-se novamente. 

Tive uma ideia da Causa Noir, e a minha ideia visual foi maravilhosamente confirmada. No 

entanto, para além do sol quente, há outra coisa que me faz falta para minha satisfação: paz 

e sossego. Não a paz exterior, eu encontrei-a. Mas dentro? Ainda sinto a pressão de não 

poder deixar de fora esta e aquela pequena e fascinante mancha de paisagem. Por 

conseguinte, tenho de me sentar no carro durante horas de uma vista para a outra e comer 

quilómetros. A paz de poder finalmente ficar, de poder estar em casa, como, quando, onde 

se instala?  

Já há algum tempo que estou sentado em frente ao mapa, tentando responder à pergunta 

que agora se acumula à minha frente como uma pergunta muito elaborada e até irritante: O 

que é que eu realmente quero? Enquanto não souber o que quero, quero tudo e nunca estou 

cheio. Só me queria deixar levar, já não queria isso, queria determinar tudo sozinho. Como 

isso é cansativo! Processar impressões por si só; avaliar situações; ponderar ideias, desejos 

e possibilidades; tomar decisões. Será que preciso de recuperar deste esforço? Já depois 

destes poucos dias? Ou será que voltei a ignorar uma necessidade que agora se exige a si 

própria e a traduz com esforço? Nos últimos dias tenho conduzido muito, só queria 

continuar, não tinha paz e sossego para desempacotar a minha mesa e sentar-me realmente 

durante quatro ou cinco horas, para ler. Espera, não, agora já sei: quero resolver as coisas, 

limpar a minha cabeça. Sim, preciso de tempo para escrever num sistema de armário 

interior o que aprendi na minha viagem. Para criar espaço na minha mente, para ser capaz 

de absorver nova desordem sob a forma de mudança. Mais uma vez, demasiadas coisas se 

tornaram aparentes através do stress, do aborrecimento, da tensão. Sou eu próprio que 

estou stressado. Não há mais ninguém a quem culpar. Sim, eu. Não o mundo mau. Eu. Eu 

próprio estou a prolongar-me excessivamente. De vez em quando, faço a escolha errada. 

Perceber as minhas necessidades suficientemente cedo para as incorporar nas decisões em 

meu benefício é para mim um desafio inesperado. 

Preparem a minha mesa! Vou fazer isso hoje. Irei para o Monte Aigoual, aceitando que terei 

de congelar novamente esta noite. E talvez amanhã eu faça uma viagem pelo Monte Aigoual, 

e depois vou dali em direcção a Nîmes, onde está quente.  
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É agora pouco antes das dez e começo o dia a partir do meu local de pequeno-almoço, onde 

estudei o mapa, inspirado pela decisão do Mont Aigoual. 

Mais uma vez sucumbi à tentação do Capuz Vermelho: no meu caminho está L'abîme de 

Bramabiau. A paisagem apanha-me com as suas garras que apanham a alma, não me posso 

defender de forma alguma. Que vista desde a estrada acima até à ponte sobre o abismo! 

Tenho de parar e maravilhar-me, basta parar no meio da estrada, nenhum carro passa de 

qualquer maneira. 

O Abîme é uma enorme caverna cárstica. O pequeno ribeiro Bonheur corre para ele - e no 

outro extremo reaparece como um rio numa cascata e chama-se agora Bramabiau.  

Cheio de satisfação, reparei também que simplesmente passei por um sinal "Fischersee". 

Ha, eu sou um viajante avançado! Por causa de um lago de pesca I, Rosi, não faça um 

desvio como na semana passada.  

 

Para cima é como para baixo 

Devo ter perdido a entrada para a subida do Monte Aigoual, continuei a montar e agora já 

estou no topo. Perdi a caminhada de montanha e o exercício. Coloco o meu carro no único 

sítio onde me sinto confortável: metade na floresta. Para conduzir até ao cume de carro, 

onde se encontra o parque de estacionamento do visitante, encontro perverso. 

Imediatamente quero subir pelo menos os últimos cem metros até ao cume, finalmente usar 

as minhas pernas. Lá em cima, um méteo-museum explica o trabalho dos meteorologistas, 

que aqui fazem as suas pesquisas a 1567 m de altitude numa das estações meteorológicas 

mais importantes de França, a fim de poderem prever o tempo cada vez mais sofisticado. 

Envio algumas ideias para a estação meteorológica no meu Wendelstein alpino, que muitas 

vezes escalei rapidamente para uma caminhada nocturna enquanto passava a noite no 

Sieglhütte do Clube Alpino como amigo. 

Quando regresso a Mercúrio, não resisto a um sentimento de vergonha: Tinha-me levantado 

em Meyrueis e fugi imediatamente do frio e também do meu local de pequeno-almoço com a 

elevada motivação do percurso que tinha decidido fazer, depois aqui na montanha comecei a 

correr - e tinha aparentemente estacionado Merkür à beira de um trilho para caminhadas. 

Entretanto, os primeiros caminhantes do vale chegaram aqui acima. Tiveram agora amplas 

oportunidades de partilhar a minha privacidade mais íntima, abertamente e ao nível dos 

olhos, para darem uma vista de olhos à minha cama enrugada, decorada com meias de 

cama, cortina de toalhas e cobertura de alumínio, que eu tinha simplesmente posto de lado. 

Ainda falta a tampa pontiaguda para completar o carimbo da estranha criatura. Os meus 

cães selvagens interiores estão a lutar com eles próprios: Assim sendo, posso deixar tudo 

aqui, ninguém me conhece aqui, em breve irei partir novamente. E a outra: O que é que as 

pessoas pensam da dona de um carro tão sujo, de onde é que ela vem, aha, uma alemã! 

Quão decente tenho de ser, quão decente quero ser, o que significa civilizado? 

No passo seguinte, preparo a minha cama adequadamente, mas continuo a abrir-me e a 

Merkür aos olhares curiosos dos transeuntes neste trilho de caminhadas, tirando a minha 
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mesa e cadeira e colocando-a no meio do prado verde, juntamente com a minha pasta e 

utensílios de escrita. Que me tomem por um investigador florestal. Aprendi que as pessoas - 

se é que falam de mim - fazem-no durante meio minuto, e depois outros assuntos enchem o 

seu fluxo de pensamentos. Isto é meu: 

Quanto é que tenho de ganhar nos restantes meses do ano para me permitir dois meses de 

selva todos os anos a partir de agora? E porquê apenas dois, porque não três e quatro? Qual 

seria o aspecto de um plano viável? O que me impede de o fazer, do que tenho medo de 

novo? Talvez eu esteja a enfrentar outro declínio social? Aceitá-lo-ia se me permitisse a 

liberdade e o deserto que o meu eu interior anseia? 

Acho cada dia mais excitante experimentar como sobreviver com um mínimo de dinheiro.  

Dinheiro ou satisfação? Havia algo no meio? Ou foi mesmo permitido estar ambos em um 

só? Eu ainda estava irritado desde o tempo com Karl-Hubert, que eu tinha sentido como a 

familiar gaiola dourada, onde ganhar dinheiro estava ligado a uma enorme pressão externa - 

será que nem sequer o tinha experimentado desta forma em casa? 

 

Apenas uma rápida lufada de ar fresco 

Depois de termos vendido o Gourmetrion à família Lutz em 31.12.1993 - tínhamos acabado 

de terminar o negócio muito trabalhoso do Natal e do Ano Novo, incluindo todos os 

preparativos e inventários no último dia que acompanhou a venda - fiquei em casa durante 

vários meses, finalmente tive tempo para as crianças e também tomei conta da casa. 

Tínhamos avisado a Lieselotte, a ajuda de limpeza e engomagem, que também cuidava do 

pequeno Raffael a cada hora. Eu próprio queria, queria tanto estar com as crianças. 

Primeiro pensei no que poderia fazer profissionalmente. E eu podia! Porque não tive o 

suficiente para recuperar o atraso fazendo coisas divertidas com os meus amados filhos 

antes de chegarem à puberdade e se separarem dos pais? Apreciá-los, era isso que eu 

queria! Dominik já tinha catorze anos, Mark treze, Lisa onze e Raphael sete. 

Finalmente senti que estava a recuperar o atraso na minha vida. A vida era boa. Gostei de ir 

buscar as crianças à escola. Almoçar com eles sem pressa ou pressão. Para ver o que 

estavam a aprender na escola e para fazer parte da aprendizagem. Como foi interessante! 

De repente, o tempo! Enquanto eles estavam na escola, deixei-me apanhar num livro 

novamente. Vi a Lindenstrasse na televisão, apenas me deixei entreter. Depois uma 

reportagem regional, depois espécies extintas, depois notícias, depois uma reportagem 

semanal, depois um thriller emocionante, depois tópicos diários, depois o comentário da 

semana, depois um programa literário, depois uma longa-metragem com o meu actor 

favorito Paul Newman, tive dificuldade em encontrar o botão. Como eu gostava quando Karl-

Hubert não estava em casa! 

De manhã às 9:00 horas últimas notícias, boletim meteorológico alpino, 9:45 ginástica 

depois da preparação de conhecimentos antigos na rádio da escola, cada intervalo comercial 

fascinou-me, depois novamente a mordaça da longa-metragem na noite anterior. Mudança, 

revista ao meio-dia, sem mudar ao vivo as tempestades do Mar do Norte. Agora, as crianças 
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brotavam da escola e sentavam-se e riam-se de todo o coração quando notaram o meu olhar 

entusiasmado para a televisão: Mãe, é apenas uma televisão! Foi só então que conheci 

programas infantis como a Rua Sésamo e como são engraçados, e ri-me ainda mais do que 

as crianças. 

Mas quando Karl-Hubert chegou inesperadamente a casa, rapidamente fingi um trabalho, 

tal como tinha feito os trabalhos de casa quando era criança, para não ter de sustentar a 

minha mãe doente na casa.  

Sempre o soube. Karl-Huber não podia suportar a ideia: a sua mulher está em casa, e ele 

está a trabalhar! Agora que tinha mais tempo e já não estava concentrado apenas no 

trabalho, podia pensar nos meus desejos. Achei um prazer delicioso, podia ser feliz e 

exuberante, estava tão aliviado que o fardo do trião gourmet já não repousava sobre mim. 

Karl-Hubert não gostou. 

Karl-Hubert continuou ainda mais a sua vida debochada, foi com os clientes aos 

restaurantes mais caros e chegava frequentemente a casa bêbedo. Convidou os convidados 

a cozinhar à noite ou aos fins-de-semana, o que ele adorava fazer, mas já não havia o 

sortido luxuoso no fundo, que só se tinha de ir buscar à loja. Os pratos?  "Afinal de contas, 

eu cozinhei", disse ele e ficou sentado à mesa com os convidados e muitas garrafas de vinho.  

 

Bêbado, ele foi agressivo nas suas observações. Mal consegui diferenciar entre o que era 

grave e o que resultou do seu estado. 

Em todas as ocasiões repetiu a atitude de um verdadeiro empresário: Sem valor 

acrescentado, sem valor!  

Será que ele não viu realmente do que eu era capaz? O que eu tinha conseguido no 

Gourmetrion e o que eu também tinha criado em termos de lucro? Se eu tivesse querido ser 

informado de todos os pequenos detalhes do que estava a fazer e ser elogiado, como ele fez, 

certamente não teria sido capaz de lidar com todas as tarefas.  

O que poderia eu fazer? Qual era o meu problema, que eu estava tão indefeso contra Karl-

Hubert, embora sentisse exactamente que não o queria da forma como estava a correr? 

 

Na frente está também na parte de trás 

Era sábado à noite, fim de uma reunião de negócios com os seus clientes de vinho. 

Telefonou-me do telefone do seu carro:  

Chega a casa com 23 pessoas, disse-me para preparar tudo o que estava na casa. Legumes, 

salada - que carne e peixe teria eu no frigorífico? 

Intervalo. 

Não foi só a mensagem que me incomodou, mas também o som da sua língua. 

Se ele tinha tido uma prova de vinhos, perguntei. 

Não! Não sei onde poderia ter essa ideia. 

O meu "Hm" deve ter tido uma tonalidade duvidosa e não serviu para relaxar.  
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Ele vem com 47 pessoas, eu devo preparar tudo, legumes, salada, tudo o que tenho em 

casa. 

Ele deveria finalmente dizer-me quem vem.  

Senti a minha excitação há muito tempo. Língua a contrair-se com falta de objectividade, 

este acasalamento era geralmente acompanhado de agressividade, eu sabia disso. Não podia 

ficar calado, já que eu é que estava sóbrio! 

Qual é a verdadeira história? Quem viria? 

Ele vem com 95 pessoas e diz-me para preparar tudo. 

O facto de se estar a rir do outro lado da linha com a língua pendurada - não podia aceitar 

isso sem contra-argumentar.  

Quem viria realmente se ele não pudesse finalmente dizer-me algo concreto? 

"Basta arranjá-lo!"  

Agora lá estava ele, o tom agressivo. Também comigo. 

Que não faria uma única coisa a não ser que ele me dissesse...  

Disse-me para preparar tudo, gritou para o telefone e desligou.  

 

Tinha estado muito satisfeito comigo mesmo o dia todo. Já tinha compensado o mau humor 

de Karl Hubert de ontem. Porque ali tinha recuado subitamente de uma súbita ânsia de 

acção contra a sua melhor promessa de que as três crianças mais velhas seriam autorizadas 

a ir esquiar, e de repente ordenou-lhes que trabalhassem: Iam agora distribuir folhetos 

nesse dia, nas proximidades da nova loja de vinhos que ele e o seu parceiro planeavam abrir 

nas próximas duas semanas. Afinal de contas, também eles viveram do seu, sim, do seu 

trabalho. Esse tinha sido o seu argumento durante anos quando se tratava de fazer passar 

as suas ideias ocasionalmente muito surpreendentes. Nunca tinha inventado nada 

adequado contra ela. Abaixei-me por baixo dele. E em vez de lhe dizer que não iria funcionar 

dessa forma, eu tinha, com muita soltura brincalhona, engomado as expressões desiludidas 

e até muito agressivas das crianças.  

Do seu trabalho! Isso não foi uma escolha aleatória de palavras! Tudo pelo que trabalhei foi 

por causa dele. Coloco o telefone, com raiva, na estação de carregamento.  

No caso de ele ter realmente trazido alguém para casa, preferi vestir um par de calças 

adequadas sobre as minhas pernas nuas, pentear o cabelo rapidamente, libertar a sala de 

estar, sala de jantar e cozinha dos sapatos das crianças, jogos, livros, jogos de computador, 

restos das diferentes fases do dia. 

Pouco tempo depois, ele estava lá.  

Ainda sem cebolas, cogumelos, abobrinhas cortadas, sem salada limpa e a carne não 

temperada, nem todas as velas acesas, as crianças ainda não acabaram de pôr a mesa! 

Afinal, ele trabalhou o dia todo, eu apenas vagueava, não tinha tarefas, era incapaz, 

totalmente incapaz.  

"Incapaz de quê?" Com um tom envenenado, respondi às suas observações agressivas. Eu 

não me tinha importado com as suas acusações antes, mas ao longo dos anos tinha-me 
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tornado mais sensível, não endurecido. Eu sabia que nesta situação era melhor não pôr 

nada em cima, afinal não tinha estado a beber. Não, não o consegui gerir.  

Mais uma vez, comecei a velha história:  

Que eu estava sempre presente para ele e que também estava presente para ele sem pensar 

muito quando ele tinha uma boa ideia e que eu faria sempre o meu melhor para o satisfazer, 

mas que odiei quando ele me fez de tolo e me exigiu obediência simples e simples, que eu 

não era o seu cãozinho que parecia abanar a cauda e que ele nunca seria bem sucedido 

comigo nesta digressão, ele deveria finalmente saber que.  

"Não se consegue em lado nenhum, é só isso! Eu tenho de trabalhar o tempo todo, e tu 

andas por aí com estudantes, ociosos, vadios, tu és um deles"! 

Ele surpreendeu-me com isso. Na verdade, eu não tinha quaisquer contactos, excepto os 

que tínhamos juntos, o que é que ele queria dizer? Agora estava pronto e acabei de subir as 

escadas. Após a venda do Gourmetrion tinha acabado de ficar em casa pela primeira vez em 

toda a nossa vida juntos, simplesmente em casa, com os nossos quatro filhos, com a casa e 

doze máquinas de lavar roupa por semana, os três recheios diários de máquina de lavar 

louça, as montanhas de bonés, lenços e sapatos, que só chegaram aos seus lugares 

designados através da minha incómoda e barulhenta chatice. Os milhares de pedaços de 

papel, fogos de artifício, tijolos de Lego, migalhas de pão, pedaços de biscoitos, papel de 

pastilha elástica, autocolantes, coleccionáveis que vagueavam pela nossa casa e eram 

deixados em lugares arbitrários sem o meu alarido. As meias que foram para a lavandaria 

uma a uma e os livros de trabalhos de casa e as capas dos discos e os quadros que foram 

rapidamente desenhados em pequenos papéis; com a fome constante das crianças em 

crescimento, os nossos cinco pratos multiplicaram-se pelas refeições e petiscos de cada dia. 

Lieselotte, que limpava e passava a ferro ao mesmo tempo, tinha-me ajudado com tais 

coisas antes de eu vender o Gourmetrion. Mas nunca lhe tinha sido dada a tarefa de educar 

as crianças, nem sequer para manter a ordem. E agora comemos a salada! Mas parecia ser 

apenas a minha salada.  

 

Uma hora mais tarde, já eram 22 horas, dois amigos, Werner e Volker, tocaram à 

campainha depois de Karl-Hubert os ter chamado três vezes cada um deles e lhes ter 

implorado que viessem realmente.  

No início, consegui simplesmente ignorar Werner e Volker, apesar de toda a sua 

hospitalidade. Depois dei meia-volta. À minha forma de compensação. Porque percebi que a 

partir desse momento uma festa estava em casa, o que poderia melhorar o meu estado de 

espírito. 

Subi para a casa de banho e coloquei batom. Tirei o meu jeans e vesti uma saia curta. 

Sentei-me com os três homens num banco de bar à mesa do bistrô e pedi a Werner que me 

servisse uma cerveja e gostei de desfilar com eles glamorosamente e sabendo que eles me 

estavam a prestar atenção. 

Karl-Hubert sentou-se silenciosamente ao seu lado. 
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Quando os dois saíram, ele puxou-me para perto dele, aconchegou-se a mim, deitou a 

cabeça e o braço à volta do meu ombro. Pouco depois, foram para a cama, fazendo sexo 

celestial. 

Simplesmente não consegui. Não consegui mudar a sua, não, a nossa consciência colectiva. 

Que só se pode trabalhar sobre si próprio e não mudar a outra pessoa, sei que hoje, pelo 

menos teoricamente. Nessa altura, aos 38 anos de idade, eu nem sequer sabia a primeira 

coisa sobre isso. Tanto que não sabia na altura.  

Não fui capaz de tomar decisões sozinho, de suportar uma trovoada, de esperar e ver se ele 

iria realmente cumprir as suas ameaças e de reagir de forma consistente.  

"São todos tigres de papel, não o levem tão a sério", disse Werner naquela noite, e Volker 

acenou com a cabeça. Mas eu queria levá-lo a sério, o meu marido devia ser levado a sério! 

Não consegui tirá-lo de outro lado, quanto mais compreendê-lo.  

E eu realmente não tinha um plano. Durante os últimos dez, quinze anos estive demasiado 

ocupado a construir a nossa existência para estar preocupado com os meus desejos. 

Éramos férteis, uma criança vinha atrás da outra, nem sempre consegui proteger-me, nem 

ele, porque o sexo espontâneo com ele era muito satisfatório. Aqui mostrei iniciativa que o 

satisfazia, aqui fui imaginativo e ele gostava de se entregar às minhas seduções.  

 

Londres, Barcelona, Bucareste, Moscovo, Berlim 

Eu tinha adormecido no meu tapete no Monte Aigoual.  

Quando acordo, são 6:15. Vamos fazer algum exercício! Pelo menos os quinze minutos que 

faltam para a cimeira vão fazer-me bem. No topo, tenho outro olhar para os quadros de 

informação. Onde está o norte, oeste, sul, leste? Deixei que os sinais erguidos confirmassem 

a minha própria estimativa direccional: De Londres a Barcelona até Bucareste, Moscovo, 

Berlim. O sol já se está a pôr lentamente. Quando também descubro uma torneira de água 

potável, amuralhada sob um pequeno telhado de capela tão alto como o de um homem, 

posso voltar a lavar bem as minhas mãos, o que contribui consideravelmente para o meu 

bem-estar. 

Estou a ir muito bem, posso dizer.  

Às oito horas chego uma vez mais ao cume, porque ainda há sol lá em cima. Vesti-me de 

calor, porque está certamente ventoso. A estação meteorológica já está fechada, os visitantes 

já se foram de novo embora durante todo o dia. Dois ou três carros conduzem na estrada 

que conduz ao cimo da montanha a duas ou três aldeias remotas. Estou sozinho aqui em 

cima. É a minha montanha! 

Lendo durante mais uma hora, desfruto do maravilhoso silêncio no topo da montanha, que 

é a mais alta da região. Ninguém mais pode ficar em frente ao sol, que ainda está alto no 

céu e será certamente visível por mais uma hora. Mas em breve estarei congelado pelo 

vento. Será que não me poderia arranjar algumas dessas microfibras que retêm o calor e 

absorvem o suor da roupa de exterior? 
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"Chasse menagé". O sinal está pendurado na árvore mesmo ao lado da Merkür. O que 

poderia dizer? Não consigo encontrar nada no dicionário que se encaixe. "Femme de 

ménage" significa dona de casa, eu sei disso, mas não consigo pensar em nenhuma ligação 

com a caça. Uma boa caçada? Será que ao amanhecer aparece um caçador e dispara de 

forma selvagem ou me fala estupidamente do que estou a fazer na floresta e exige uma 

grande multa, enquanto eu nem consigo olhar bem, quanto mais pensar em francês, por 

causa de todo o sono na minha cara? Mas corro o risco - e sou recompensado com uma 

noite maravilhosamente calma e estrelada, que só me liberta do sono quando o sol já está a 

brilhar sobre mim brilhante e claro de um céu azul-celeste.  

 

Marten Delights 

Antes que as multidões de pessoas despejem no Museu de Meteorologia, vou permitir-me 

mais dez minutos de exercício matinal e subir a montanha, levar uma pequena toalha 

comigo, lavar o rosto lá em cima na pequena torneira da capela e desfrutar da boa sensação 

de limpeza. Serei eu inconsistente?  

Embora queira viver livre e selvagem, utilizo as instalações de um mundo civilizado em 

segundo plano. Mesmo que se trate apenas de uma torneira construída por outras pessoas e 

aberta ao público. E em vez de confiar no curso das nuvens, li a previsão do tempo afixada 

em pedaços de papel, que diz: Amanhã, sexta-feira, tempestade de trovoada. Que assim 

seja. Por isso ficarei aqui hoje e amanhã, durante uma trovoada, visitarei o tão desejado 

local de acampamento.  

Então Robert Louis Stevenson cumprimenta-me novamente! Um pequeno caminho conduz 

ao esconderijo de Mercúrio - e um burro acompanha um alegre jovem casal de botas de 

montanha e um coneflower, com todos os seus pertences de viagem nas costas. Os dois 

cumprimentam-me com um sorriso amigável e um "Guten Tag" de som francês (oh sim, a 

matrícula de Mercúrio!), como se fosse a coisa mais natural do mundo aparecer aqui com 

um burro, e eu saúdo de volta como se fosse a coisa mais natural do mundo ficar de pé num 

carro alemão de formas francesas erradas. 

O único lugar possível abaixo do bosque, onde ninguém me veria e a Merkür, já está 

ocupado por uma família que se espalhou para o seu piquenique. Por isso deixo a Merkür 

em sua casa ontem e espalho um cobertor na floresta para mim. 

Muitos insectos, que eu nunca tinha visto antes, aglomeram-se à minha volta com as cores 

mais coloridas. Moscas de cores diferentes ocupam os meus sentidos durante muito tempo. 

Com os joelhos bem colocados, sento-me no chão e deixo-me capturar por completo pelo 

fascínio da natureza.  

Um marten de cabelo ruivo acabou de passar muito confortavelmente. Um espécime 

particularmente bem cultivado, com uma cauda particularmente peluda.  

"Un mardre, un mardre!", as crianças da família gritam da mesa dobrável ao lado e correm 

para o bosque atrás dele. A mãe também saltou e quer segui-lo, mas é claro que ele já 

desapareceu na mata.  
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"Comme il était beau!" diz ela na minha direcção, e eu confirmo com um "Oui!" igualmente 

admirável como o marten era excepcionalmente belo.  

Para o almoço fiz uma maravilhosa sandes de queijo com Bleu des Causses. E porque não 

beber vinho tinto com ele? A próxima taça disponível é a minha taça de escova de dentes. 

Levo vinho tinto da garrafa seleccionada no supermercado, três quartos de água, um quarto 

de vinho tinto contra a sede. Após cinco recheios de copos, sou dominado por um sono 

agradável à sombra de um maxilar alto.  

 

Aventura Eu 

O que é na realidade uma aventureira, tento esclarecer-me e chegar à conclusão: Uma 

aventureira, a aventureira, coloca-se voluntariamente em perigo, o que não exigiria a sua 

vida quotidiana normal para enfrentar. Sou do tipo aventureiro só porque não tive vontade 

de comprar mapas e guias a tempo da minha viagem no meio da Europa e de elaborar um 

bom plano de viagem durante semanas a fio? Ou isso é apenas negligência? Existem de 

facto descrições de aventuras em terras longínquas que são mais perigosas do que as 

minhas. Mas nesse momento dou-me conta de qual é a minha aventura, e não é pequena: 

explorar os meus sentimentos e necessidades, confiar neles como meu guia interior. 

Permitir-me, apesar de uma vida intensamente vivida, apesar das quatro crianças a quem 

me foi permitido ensinar tanto, apesar das muitas experiências que já pareciam estar 

gravadas em mim como leis, apesar dos meus 52 anos, com os quais já deveria ter 

alcançado uma certa segurança na vida, confessar que a vida não acabou aqui. Que mapa 

grande, branco e vazio está diante de mim! E outra coisa: que agora, neste momento, parece 

que encontro o que procuro. A minha definição enche-me de uma sensação de bem-estar 

que beira o elevado contentamento. 

Divirto-me a explorar o segredo da motivação perguntando: Porque escovo os meus dentes 

aqui no deserto, de manhã e à noite? Não o faço por hábito (por vezes abstenho-me de o 

fazer em casa porque estou cansado), mas porque quero manter em mim uma sensação 

residual de limpeza, porque quero ter bons dentes mesmo depois da minha vida no deserto 

(talvez possa fazê-lo mais vezes a partir de agora) aos setenta anos de idade e não ser 

descrito como Sam Hawkens, se não estou enganado, hihihi. Karl May, que despertou em 

mim a sede de aventura de uma rapariga de treze anos, criou esta personagem 

encantadoramente engraçada. 

 

Sam Hawkens imprimiu-se na minha memória como um pequeno homem astuto e 

inteligente que não se preocupava com a sua aparência. Os seus olhos astuciosos e 

animados apreendiam cada situação de forma rápida e precisa; sentavam-se debaixo de 

pêlos longínquos que tinham ficado irremediavelmente acasalados ao dormir na relva, feno 

ou savana sob um enorme chapéu de feltro igualmente queimado pelo sol. Não teria sido 

sequer uma peruca, porque ele já tinha perdido o couro cabeludo, se não me engano, 

hihihi? 
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Bem, não tenho de contar com o seu crescimento confuso e selvagem da barba, nem com o 

seu poderoso nariz, se não me engano, hihihi. Uma saia de caça do seu tamanho era 

provavelmente impossível de obter, mas o velho ágil não parecia importar-se, adaptou as 

suas botas indianas ao seu tamanho exagerado. Em contraste com o volume das botas, as 

suas pernas magras em forma de foice em leggings apertadas e desgastadas pareciam 

agradar-lhe, ou ele simplesmente não se importava, se não estou enganado, hihihi. Mas eu, 

eu quero ser, se alguma coisa, um selvagem cultivado. 

 

De onde vem a minha motivação para pintar aqui as minhas unhas dos pés, não notada por 

ninguém? O velho verniz de Munique está riscado, com catorze dias de idade. Não podia ser 

incomodado por um olhar tão degradado e apreciá-lo como uma indicação da minha vida 

selvagem. Podia também escolher o removedor de verniz de unhas da minha casca de 

caracol rolante, remover completamente os restos do verniz e depois continuar o meu 

caminho sem envernizar. Mas não, vou pintar unhas novas imediatamente, porque: gosto, 

porque gosto de ter unhas dos pés limpas e vermelhas nas pernas bronzeadas. É este o 

esforço publicitário da indústria cosmética, ou é a primeira mulher a falar por mim?  

Actividades como escovar dentes e pintar pregos são acções que só me servem a mim, só a 

mim, a mais ninguém. Quantas coisas faço em casa porque outros o querem de mim, 

porque tenho de ganhar dinheiro com ele, porque outra pessoa o exige de mim, porque tem 

de ser feito, porque preciso de dinheiro para comprar isto e aquilo, por exemplo pasta de 

dentes e verniz de unhas, porque é esperado de mim, porque de outra forma teria de me 

justificar, porque - tudo isto. Em última análise, porque não tenho a coragem de levar uma 

vida simples e de tornar este desejo claro aos meus filhos, aos quais me sinto obrigado 

porque lhes exemplifiquei uma vida mais luxuosa na sua infância, juntamente com Karl-

Hubert. E à minha mãe, que quer que eu esteja a salvo e seguro. 

 

Emancipação 

A ansiedade é também expressa nas suas subformas de preocupação, medo, preocupação, 

angústia, tensão, desesperança, bloqueio... E todas as formas são caracterizadas pela 

incerteza, insegurança, ambiguidade e o não resolvido. Em que medida é geralmente 

humano? Até que ponto ela é do sexo feminino? E onde está ela o meu problema pessoal? 

Basicamente, tudo o que fazemos durante toda a nossa vida é é evitar o medo, não se 

metendo em situações perigosas em primeiro lugar. Reduzimos o medo, tentando clarificar 

situações difusas. Ou suprimir o medo, se não o conseguirmos esclarecer. Talvez porque 

não tomamos o tempo necessário para esclarecer. Mais cedo ou mais tarde isto irá 

manifestar-se novamente como medo subliminar sob a forma de bloqueios obstrutivos. 

Estes são muito irritantes para nós e que depois ou somos capazes de remover com muito 

esforço - talvez precisemos da ajuda de um psicólogo - ou que se manifestam sob a forma de 

doenças físicas, que por sua vez determinam o nosso modo de vida.  

Vou avançar e fazer essa declaração por mim mesmo:  
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Tudo o que gostaríamos de fazer mas não o fazemos, não o fazemos porque temos medo de 

mudar um estado existente - por mais insatisfatório que seja. Por vezes, um pequeno 

estímulo de fantasia ajuda a estimular isto, pensando na situação de medo e entrando no 

próprio cinema interior: O que me acontece quando... O que realmente me assusta. Quero 

evitá-lo, ou quero experimentar algo e sentir momentos de felicidade?  

Em qualquer caso, lidar com o seu medo é desconfortável. E demorado. Há cinco semanas 

que estou a levar o meu tempo. Será isso suficiente? 

O sol move-se implacavelmente, e penso na noite fria que se aproxima e no meu 

acampamento da noite seguinte, que ainda me é desconhecido. Assim, volto a embalar a 

mesa, a cadeira, a comida e os artigos de conforto na minha concha de caracol. Foi-me 

permitido estar aqui, apenas estar. Durante pouco tempo levanto-me e faço uma vénia 

ligeira, em direcção ao sol e à montanha. Obrigado. Stevenson também sentiu a necessidade 

de agradecer aos Cevennes. Deixou uma moeda em cada uma das suas paragens nocturnas 

na floresta.  

Algum tempo depois, também encontro o meu ritual. Vou tornar um hábito levar o lixo 

deitado nos meus lugares de hóspedes e deitá-lo fora em recipientes: garrafas partidas, 

tampas de coroa, pontas de cigarro, sacos de batatas fritas levados pelo vento.  

 

Aqueça como um amuleto da sorte 

A estrada para Valleraugue está alinhada à esquerda e à direita com florestas de 

castanheiros, milhares delas, uma a transbordar para a outra enquanto olho para o vale até 

à próxima encosta. Costumavam ser uma fonte principal de rendimento na região, daí o seu 

nome Castein des Cévennes e até árvores de pão.  

Mais uma vez conduzi durante muito tempo. São 4:30. 

Valleraugue está disposta como Meyrueis, o Hérault flui pelo centro da aldeia. No lado 

oposto da estrada de passagem, que tem apenas cerca de duzentos metros de comprimento, 

há quase uma mercearia após outra: uma charcutaria uma boulangerie um sapateiro, uma 

charcutaria uma boulangerie uma loja de lembranças, uma pastelaria uma boucherie uma 

boulangerie, uma boucherie uma boulangerie uma epicerie. Em ambos os lados do rio, 

pequenos restaurantes estão encravados em flores e plantas de vinha. As mesas aguardam 

os seus convidados com tapetes de lugar limpo e sempre com copos para vários pratos. 

Cada restaurante utiliza ambos os lados do rio, tem a sua própria ponte, às vezes coberta 

com vidro, às vezes apenas com tendrilhos de flores. Também na ponte, os habitantes da 

aldeia podem levar as suas Repas a mesas limpas. Mal vejo carros estrangeiros de pé na 

rua. Por vinte mil euros, obtém-se uma grande propriedade de lazer de cinco mil metros 

quadrados com um pequeno rio, li no aviso de um agente imobiliário. As casas a serem 

restauradas estão disponíveis para cinquenta mil e não para um múltiplo como na grande 

cidade. Mas será que quero estabelecer-me aqui? O povo parece muito rural. Seria eu capaz 

de lidar com isso como um habitante da cidade?  
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"Não vivem muitas pessoas por aqui, pois não?" Tive uma conversa com a família no marten 

no Mont Aigoual. 

"Sim, aqui nas Causas há muitas casas vazias deixadas para trás", disse-me a mãe das três 

crianças. "As pessoas que aqui permanecem vivem na pobreza, têm uma educação pobre, e 

vivem apenas dos poucos produtos que crescem no solo árido aqui nas Causas. Eles são 

agricultores muito simples". 

Eu tinha sentido medo de tais agricultores em La Fajole. Um preconceito entrincheirado, 

sim. que não se pode resolver problemas com palavras, mas com punhos. Irei conhecer as 

pessoas aqui? Para aprender?  

O que de repente me parece agradável: está muito calor aqui. Está calor. Às seis da noite! 

Quero mais disso. Vamos sair deste lugar e desfrutar do calor da natureza. 

 

Cevennes e mais 

Na minha rua, vejo pessoas a subir de Herault com fatos de banho. Para mim, isso significa 

não pensar duas vezes: Paro no pequeno parque de estacionamento dos prados, escolho os 

meus fatos de banho e desço também ao rio, tomo banho, nado, lavo-me.  

Que bem me faz este calor, tanto no ar como no pequeno Herault. Um vento 

maravilhosamente quente sopra sobre a minha pele carenciada. Aqui está, Verão.  

Mas as pequenas aldeias aqui no Hérault parecem patéticas. As fontes de rendimento 

parecem ser muito limitadas.  

Em frente das casas estão botas de jardim à moda antiga, bancos e bebedouros de flores 

dos anos sessenta, cortinas dos anos setenta penduradas nas janelas, os modelos de carros 

em frente das casas são dos anos oitenta. Uma loja de ferragens oferece peças de ferro de 

outra época. Mas porquê deitá-los fora, com este tempo a ferrugem pode levar o seu tempo a 

enferrujar. As casas na minha rua são ainda menos mantidas do que em outras partes do 

meu sul de França.  

Às sete da noite, estou sozinho na rua. Ninguém à minha frente, ninguém atrás de mim. 

Ninguém empurra, não há engarrafamentos de trânsito. Quase ninguém me conhece. 

Também não parece haver aqui nenhuma hora de ponta ou tráfego nocturno. Claro, não 

conheço aqui o horário de trabalho dos franceses. Para mim é uma condução muito 

agradável. E é tão quente! Respiro fundo. 

Com uma velocidade máxima de sessenta a setenta quilómetros por hora, percorro os 

contrafortes do sul de Cevennes e só vejo rochas escarpadas no alto dos picos. Paredes de 

cal à esquerda e à direita da estrada, sim, mas no meio há muita floresta. Nem tudo é tão 

marcante como na área do Monte Aigoual com as suas grutas, com as impressionantes 

gargantas do Tarn, do Jonte e dos outros rios de montanha selvagens. 

Estou a entrar em Herault com Mercúrio. Já não é a Lozère deserta. Na verdade, era um 

lugar deserto que eu procurava. Agora observo uma respiração calma e profunda sobre 

mim, como se apenas tivesse encontrado o que procurava aqui: calor. Tão única e 

estranhamente bela como as paisagens das Causas me tocaram, eu estava preparado para o 
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Verão, e não havia nada em mim que abanasse isso. Mais uma vez, é-me permitido passar 

um pedaço de rocha selvagem e acidentada que se eleva acentuadamente para cima, mas o 

meu relevo torna-se cada vez mais claro: deixo o Cevennes do norte, frio. 

Ainda agora passei pelo Ganges, uma cidade um pouco maior sem quaisquer edifícios que 

valha a pena mencionar na estrada, mas quente. É muito agradável conduzir ao longo da 

D986. E aqui neste ponto, pouco depois do Ganges, o Departamento do Jardim começa pela 

segunda vez, provavelmente fiz uma pequena viagem de ida e volta, fora e dentro de novo. 

Oleandro, cactos, oliveiras, damasqueiros dominam a paisagem. Muito diferente. Sul. 

Mediterrâneo. Suave! 

 

Ir moderadamente ao máximo 

Quarenta quilómetros até Nîmes. Como já são dez horas da noite, decido ficar aqui em 

Sauve, que é na D999. Ali sento-me em Merkür com a tensão da noite a que estou 

habituado. Como vai ser esta noite? Ninguém vai querer abrir as minhas únicas portas 

entreabertas e ver o que está escondido atrás delas? Sustenho a respiração para poder 

captar os sons à minha volta ainda mais precisamente. O meu olhar vagueia 

cuidadosamente para ver se vê um movimento que eu deveria estar a observar.  

Estou numa área idílica de prados com nogueiras de protecção mas leves em pé. A água do 

fofo Vidourle está imóvel, os lírios de água crescem sobre ela e eu deixo de pensar em 

entrar. Atrás de mim árvores de folhas altas, montanhas distantes, uma meia lua cheia que 

era uma foice há três dias atrás. Morcegos a gritar, grilos a gritar, ou são pássaros? Sapos a 

coaxar - ou são sapos? A natureza é barulhenta e luxuriosa. E o ar é maravilhosamente 

quente. Só os mosquitos poderiam perturbá-lo aqui. 

Percebo: acampar sozinho, estar sozinho, determinar o meu passeio sozinho, posso fazer 

isso agora. Com um assobio alegre nos lábios enrolo o meu saco de dormir quente e escavo 

o cobertor de Verão do ventre profundo da Merkür. 

Com o serrote rítmico de alguns animais, sou embalado para dormir. Pergunto-me se esta 

será uma espécie de sapo local. Semeiam, semeiam, semeiam, semeiam, semeiam. Só uma 

vez à noite acordo. Acho que até os sapos estão a dormir. Apenas um reclama à distância. O 

céu está muito nublado, mas ainda é suficientemente brilhante para poder ver os contornos 

das montanhas, as árvores sob as quais estou, as altas lâminas de relva que assustam 

assustadoramente à volta do meu carro. 

Sete e meia já se instalou bem como a hora de acordar. O céu está coberto de nuvens, ouço-

o facilmente a bater no telhado de Mercúrio.  

Atrás do meu carro está um Ford Transit, o mesmo modelo que usávamos como carrinha no 

Gourmetrion e vendemos há vinte anos atrás, depois de o termos comprado usado. Junto ao 

carro, debaixo de um castanheiro espalhado, estão dois homens vestidos de verde para os 

proteger da chuva. Caçadores! Irão repreender-me por colocar o meu lugar de dormir aqui 

no meio do verde do deserto? Rapidamente arrumei as minhas coisas, limpei as janelas das 

minhas cortinas ainda provisórias. Mas falam sem serem perturbados. E parto em pouco 
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tempo. Numa estrada secundária ao longo da D999, faço café, puxo a colcha a direito - e 

começo a procurar um parque de campismo com a Merkür. Um parque de campismo! 

Ordem! De repente, acho-a agradável, civilização. 

O tempo fica-me bem. O meu parque de campismo deve ter um pequeno bar onde me possa 

sentar e beber algo mesmo quando chove. Chuva que simplesmente tinha desvanecido para 

mim, só não a queria ter, por isso só estou mal equipado. Entro no dia com antecipação, 

digo obrigado por tudo até agora, foi maravilhoso. 

Uma e outra vez tenho notado com orgulho nos onze dias em que estou agora na estrada 

sozinho como me dou bem sozinho. Eu decido, eu faço, eu faço, eu cuido de mim, ainda 

mais do que se alguém estivesse lá. Estou mais concentrado. Empacoto bem as minhas 

coisas, tenho tudo o que preciso à mão, estou organizado. E se parece um caos aqui e ali, é 

porque tenho demasiadas coisas. Se eu tivesse um companheiro, uma metade da minha 

consciência daria a volta à outra, para que eu não tivesse essa metade disponível para mim.  

Também acho muito agradável que não tenha compromissos. As nomeações que tenho, no 

entanto, estabeleço-me a mim próprio. E eles já são mais do que suficientes. 

 

Fortuna, Mercúrio, Dragão criatura 

Mas o que é isto de repente? Estou a farejar Mercúrio. Há qualquer coisa, cheira a borracha. 

Abro o capô. Jesus, tenho de ir a uma garagem.  

Mas eu não tenho tempo para isto! Algo correu muito mal. Não tenho tempo para isto. O 

meu coração está acelerado. O meu fôlego, eu queria... Sinto que estou a ficar sem tempo.  

Ainda estás bem? Eu repreendo-me em voz alta na sala protegida da Merkür quando noto 

que estou mais uma vez numa armadilha montada por mim mesmo.  

O que há de errado comigo? Estou realmente pressionado pelo tempo? Quem me está a 

forçar? Lembro-me mais uma vez da citação de alguma personalidade: O trabalho da nossa 

vida é fazer a vida para que a possamos desfrutar a cada segundo. Mas não estou de acordo 

com isso. O que há para desfrutar aqui, se faz favor? Um cabo partido, que visão deliciosa! 

Posso ficar verde e azul nisso! 

Será que alguma vez encontrarei neste monstro industrial louco de Nîmes a oficina Renault 

descrita, que, quando me perguntaram, me deu o nome da vendedora da padaria? Não vejo 

nenhum semáforo há horas, o tráfego é regulado apenas por pontos de Ronds, e agora estou 

a dar a volta a Nîmes Ouest há uma hora inteira e sinto-me como um caçador de dragões 

que não consegue lidar com as muitas cabeças renováveis. Uma rotunda segue-se à 

seguinte, três rotundas são seguidas por mais seis - e eu teria sempre de saber em qual das 

quatro possibilidades me desligo. Em vários locais, conduzo várias vezes à volta do ponto de 

rondagem até formar uma suposição que me pode levar mais longe. 

Cheguei às vinte para as doze, antes de a cidade entrar na sesta. E agora, como é que lhe 

digo, o mecânico? Por pura excitação, falo de alimentação em vez de alusão e só noto o falso 

pas pelo sorriso do homem. Do dicionário escolhi cableaux para Kabel, mas ele usa a 
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palavra cablage. Benevolentes e amigáveis, dizem-me, não, infelizmente isso não é 

garantido, os dois cabos de ignição estão indubitavelmente corroídos.  

Mijado? Eles mostram-me os danos e as marcas nos dentes.  

Mijado. Estou a pensar. Mijado? Aí, amanhece em mim. Oh aquela cabra, aquela bela cabra, 

que cabra podre, está a disparar através da minha cabeça. Mas já não estou com disposição 

para me zangar. Porque: Quão maravilhosamente quente é aqui. Nîmes é o limite sul da 

cordilheira de Cévennes. Envio uma saudação contrita ao marten de peito vermelho no 

Monte Aigoual e despeço-me com as suas saudações mordazes ao constante tremor no meu 

Cevennes.  

Mas também não preciso de ter Nîmes hoje, tão despreparado como estava para mergulhar 

ali dentro. Como se houvesse aqui espaço em abundância, esta zona industrial está 

disposta de forma ampla. Enormes fábricas de dezenas de fabricantes de automóveis, 

supermercados gigantes, lojas de móveis gigantes, instalações industriais gigantes, cada 

uma com uma enorme área exterior, e até a estação de carga aqui. Quando finalmente volto 

a ver um prado verde, tenho uma sesta bem cuidada. 

 

chegada e partida 

Quero tratar-me no meu primeiro acampamento nesta digressão. Um feriado.  

Mais uma vez, sinto-me como se estivesse a ficar sem tempo. Afinal, já estava na rua às oito 

horas e tinha imaginado que teria muito tempo no parque de campismo, que poderia 

carregar o meu telemóvel e a bateria do PC, lavar a roupa, preparar os meus documentos 

confortavelmente, transferir as minhas notas para o PC e, e, e E mais uma vez, tanto tempo 

é gasto na vida normal.  

Outras pessoas constroem impérios nas suas vidas. E depois do meu tempo em França, não 

quero mais do que isso: só para pôr a minha vida em ordem. Quero ser capaz de ler cartões, 

aprender a lidar perfeitamente com dinheiro, superar os meus medos, elaborar um conceito 

de negócio, falar francês perfeitamente, ser capaz de formular a minha visão de vida, ter 

todas as minhas necessidades numa lista - e divertir-me um pouco a fazê-lo. E agora 

novamente este desperdício de tempo: já passei uma hora inteira a conduzir por aí para 

encontrar um parque de campismo. No Cévennes, pareceu-me que havia um parque de 

campismo sinalizado em cada segundo canto, muito mais do que estava indicado no guia do 

parque de campismo. E agora já estou aqui vinte quilómetros antes de Avignon e não vejo 

um único sinal.  

No quiosque de fruta na rua principal, que exala um cheiro maravilhoso de melões Cavaillon 

maduros, recebo dois endereços perto de Collias quando pergunto.  

De repente estou enfeitiçado na praça. Que enorme mosca no chão! Curvo-me mais perto, 

não voa para longe, provavelmente está ferido. Não, não é realmente uma mosca. O seu 

corpo parece mais uma lagarta, as suas longas asas estão próximas umas das outras, 

esticam o corpo opticamente por mais um terço, enche certamente uma caixa de fósforos 
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juntamente com as suas asas. Não, não é uma mosca. Estou curioso sobre o que mais 

poderei descobrir. 

Gosto de Le Barralet de imediato. Suponho que poderia usar qualquer assento, desde que 

esteja quente. 

A França é um país abençoado. Tem de tudo. Todo o tipo de montanhas, arborizadas e 

nuas, baixas e altas, desde os Pirenéus Mediterrânicos até aos picos alpinos mais altos da 

Europa com o Monte Branco. Tem tantos rios, florestas, lagos, tem uma costa atlântica 

abundante, exuberante Mediterrâneo, tem o norte frio e o sul quente. Tantas possibilidades, 

uma diversidade tão rica. Não admira que as férias francesas no seu próprio país - e é por 

isso que existem tantos parques de campismo. 

É um pouco abafado, o céu está encoberto e as nuvens flutuam em redor. Tomei o meu 

lugar no local de acampamento e depois tomei imediatamente o caminho através dos 

arbustos ao longo do aterro, onde foi sinalizado um local para nadar. O rio deve ser o 

Jardim, se ao virar da esquina a Pont du Gard estivesse sinalizada. O azul da água é de 

uma profundidade indescritível. Faz o meu coração bater mais depressa. Mais uma vez 

estas rochas calcárias fascinam-me, tão branco deslumbrante e, desta vez, tão polido 

suavemente, que andar descalço sobre elas é um prazer lisonjeador para as solas dos meus 

pés. Em meados da semana quase ninguém se senta aqui na costa, tudo é meu. A 

temperatura não é demasiado fria, nem demasiado quente, imito dois outros banhistas e 

atiro-me impetuosamente das rochas para o azul fresco. E depois disso: Quão 

refrescantemente as rochas aquecidas a energia solar aquecem o meu corpo. O que mais 

precisa uma pessoa do que água, calor, pedras, ar para respirar, uma pessoa amada 

consigo mesma, e uma baguete algumas vezes por dia. Talvez essa seja uma das razões 

pelas quais as pessoas aqui no Sul deixam as suas casas deteriorarem-se tanto - não 

precisam delas de forma alguma. Porquê mantê-los, é mais confortável no exterior, onde se 

vive, a própria casa é, no máximo, uma protecção contra o calor do meio-dia. Aqui, em 

condições de mau tempo, onde chove muito, onde neva nos Invernos frios, quer-se tomar 

precauções, precauções, precauções - para não sofrer com o frio. Só por causa do tempo, as 

pessoas aqui podem ser equilibradas, imagino.  

Canoas à deriva sobre a água. As rochas nas margens não do Jardim, mas do Gardon, como 

é chamado hoje de acordo com o meu mapa, são suaves e achatadas por milhares de anos 

de tratamento junto ao rio. Um lançamento de pedra mais à frente, rochas íngremes e 

escarpadas arrastam a paisagem. Se quisesse subi-los, teria muito que fazer. Antes do rio 

desaparecer atrás da curva, passa por vezes por uma praia de calhau irregular, por vezes 

rochas calcárias baixas directamente na margem, depois novamente um arranjo de rochas 

íngremes e irregulares, de cujos bordos acessíveis os rapazes se lançam nas cheias e põem à 

prova a sua coragem. Esta praia fluvial oferece uma variedade de possibilidades - 

escandalosamente sedutora. 
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Com a minha cabeça erguida e os meus ombros retirados, satisfeito comigo mesmo, passeio 

nas rochas iluminadas pelo sol com as formas redondas suaves, passando por dois ou três 

estranhos. Sinto-me merecidamente chegado depois de uma longa busca - e como em casa.  

 

O Midi fala francês 

Sento-me sonhadora e sonhadora numa rocha agradavelmente quente junto ao rio e olho à 

minha volta. Da margem oposta do rio, um casal vem a nadar, e querem instalar-se na 

margem local. Nenhuma das rochas que parecem ser adequadas para saírem, apenas a 

pequena, na qual estou sentado neste momento. Um curto "Excusez-moi", e estão 

directamente à minha frente, tanto magros como desportivos, ambos cerca de cinquenta, 

bronzeados (ou apenas tipo escuro?), em fatos de banho modernos. 

"C'est joli ici, hein?" Aqui bonito, não é?, o cavalheiro nota, ao sol, a pele molhada dos dois 

brilha. 

"Oui, très joli", respondo eu. E já estas três palavras da minha boca fazem com que ambos 

se apertem visivelmente nos seus ouvidos, e o homem pergunta-me de onde venho.  

"Je suis Allemande, de Munique". 

Também já tinha estado antes em Munique, segundo sei, numa conferência que teve lugar 

durante a Oktoberfest, a cerveja de tais jarros está bêbeda lá! Ele ri-se conspiratorialmente e 

forma um espaço oco de pelo menos um metro com as suas mãos. Ele fala depressa, e o que 

ele diz não me soa nada a francês aos ouvidos. Essa é provavelmente a infame gíria do Sul 

de França. Aqui com eles quase não se bebe cerveja, mas sim "Weng", come-se muito "Peng", 

e as rochas aqui são tão belamente "blang", e tão claro e agradavelmente fresco é o 

"Gardong". E não se deixa abrandar pelo meu movimento lento e lento das mãos. Ele fala e 

fala e fala. Pergunto-me se já tinha olhado para Nîmes, o anfiteatro, original "Romeng", e na 

verdade eles viviam em "Mongpellier", no sul, quase junto ao mar, mas no Verão, quando 

está tanto calor em "Mongpellier", eles gostam de se retirar para a sua casa de férias no 

Cevennes mais fresco, perto do "Mongt" Aigoual, têm lá muitos "Vong" fortes e frescos, em 

contraste com o "Vong" quente junto ao mar. Lá estão eles agora a caminho e pararam para 

um curto banho no Gardong,  

"Très bieng! "escorrega para fora, e o cachimbo viaja enquanto salta de novo para a água em 

alto astral. Confidencialmente, acenam para mim e chamam outra "viagem de bongo". 

 

A vida é como o tempo 

À noite desço novamente do parque de campismo e nado com prazer no Gardon - a água é 

agradavelmente fresca, mas não demasiado fria, o rio na sua protuberância parece ser um 

belo lago claro. Nado contra a corrente, porque desta forma fico mais ou menos na zona 

familiar do rio e as minhas pernas não podem esbarrar nas rochas do rio que me são 

desconhecidas. O sol continua a brilhar intensamente e eu sento-me na margem sobre as 

rochas brancas lisonjeiras, que ainda estão quentes agora, às oito horas, e deixo os raios de 

sol da noite secarem-me e estou altamente satisfeito comigo mesmo e com o mundo. Depois, 
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quero ir até ao meu lugar e pensar no papel sobre a minha vida óptima em cinco anos, 

incluindo uma rotina diária óptima, então. Que eu sei para onde vou. Anteriormente já 

tinha tomado notas de que não me esquecia de nada, por isso já estava ocupado. E eu já 

comi: sopa de bihun enlatada, salame francês sem marca, um resto de Bleu des Causses e 

bomberníquel enlatado de casa. E um gole de vinho de mesa, que em inspecção mais atenta 

vem da UE, de Itália. E isso em França! Karl-Hubert teria dito que isso não é possível. 

Orgulhosa como uma rapariga pubescente, sorrio dentro de mim. 

À noite sinto-me seguro e confortável e estou feliz por estar de novo em casa de alguma 

forma, não tendo de ter medo do lugar errado para dormir. Coloquei o colchão de ar à frente 

do carro, finalmente quero dormir lá fora, num maravilhoso assento de canto com apenas 

um vizinho. Agora deito-me do outro lado, com uma vista quase até ao rio, o luminoso 

Gardon. As pessoas ao meu lado tinham montado a sua tenda ao contrário e não podem 

olhar para mim. Sinto-me seguro e maravilhosamente só. Com o meu cobertor de Verão 

preparei-me para a noite e até pensei em entregar a minha mochila com as minhas "armas" 

Merkür. Não. Ainda não estou tão confiante. Acrescentei a lanterna e depois acho que 

adormeci. 

Não acordo até ir à casa de banho à noite. Do rio abaixo ouço risos altos, música, o som dos 

tambores, garrafas a tilintar. Sexta-feira à noite, os jovens encontram-se aqui, que cenário 

de festa! Uma hora depois de ter adormecido de novo, acordo de novo e sinto força maior: Lá 

estão eles: mosquitos fortes devem ser este, o como faz comichão! Mas quando adormeço de 

novo, sinto gotas de chuva, uma, duas, três, quatro. Espero um pouco mais, mas isso não 

ajuda. Rapidamente começa a chover e eu apenas consegui meter o meu colchão de ar, 

cobertor e coisas para dormir no carro, cobrir o carro com a lona na parte de trás para que 

nada se molhe. Não antes de terminar, mas também começa a chover a cântaros. Sem 

ajuda, tenho de ver a roupa suja, que tinha pendurada para secar, a ficar encharcada. 

Acabei de conseguir empurrar o refrigerador eléctrico para debaixo da mesa dobrável e o seu 

destino é incerto. No carro, o seu lugar habitual não tinha sido limpo tão rapidamente.  

Já não se pode falar em dormir, trovões estranhos seguem um relâmpago violento, 

acompanhados de fortes chuvadas. Vou apenas verificar o meu estado de espírito. Não, não 

tenho medo, mas estou muito feliz por estar aqui no parque de campismo com outras 

pessoas. Pelo menos duas horas de colisões e relâmpagos e derramamento do céu. Só com o 

amanhecer é que o silêncio se espalha novamente. Pelo menos até às oito horas ainda 

conseguia dormir nessa altura.  

Até ter de limpar o campo ao meio-dia, ainda tenho stress: estou a ligar a electricidade para 

o meu caderno, telemóvel e a mala mais fresca, que sobreviveu bem. Muito do meu tempo é 

gasto com tarefas diárias normais: limpar a mesa, a cadeira e o saco frio da lama que a 

chuva bateu contra os objectos no chão. Eu tinha deixado o fogão a gás e os pratos lavados 

no chão - agora tudo estava novamente salpicado, até à última colher. O cabo para o 

enrolador do cabo é coberto com terra pegajosa. A lavandaria pertence ao segundo curso de 

secagem num local ensolarado.  
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Para a minha primeira tentativa na vida de ir à Internet longe da minha casa WLAN, tenho 

apenas uma hora no terraço da recepção do parque de campismo, o que é stressante para 

mim. Chego tão longe que posso ler todos os meus e-mails - mas apenas enviar um curto a 

Pedro: Que lhe estou muito grato por não me prender e por me deixar ir sem qualquer 

alarido, isso é muito importante para mim para me livrar dele rapidamente antes das 12 

horas. "Estou a desfrutar pela segunda vez das instalações do 'acampamento', com toda a 

sua segurança e boa organização, uma vez que me dá a oportunidade de fazer uma pausa 

da tensão inerente à minha viagem de aventura", escrevo. "Ele também aproveita a 

localização única e a procura turística e eu pago, como uma única pessoa e a pensar em si, 

sem tenda, com electricidade e utilização da máquina de lavar roupa, 30 euros por um dia. 

Por este preço, existem vários hotéis-estrela em Cevennes. 

Os grilos chilreiam sumo, os sapos coaxam terrivelmente, as pessoas falam estranhamente, 

tomei um esplêndido banho, sinto-me muito liberal, mas sinto profundamente a tua falta e 

aguardo-te ansiosamente! 

Mais detalhes por telefone, eu amo-te, 

Rosi" 

 

Benefício 

Um duche maravilhosamente extenso, incluindo a lavagem do cabelo e a aplicação de loção 

em toda a volta - sinto-me agora fresco e livre novamente e pronto para novas acções. Parto 

às doze horas em ponto; orgulhoso e satisfeito comigo mesmo e com o mundo, aceno 

amigavelmente para a recepção.  

Foi agradável. E o dia está novamente a meio do caminho.  

Para uma despedida digna, atravesso uma pequena ponte para o outro lado do rio e procuro 

um lugar à tarde mais a montante na curva do rio. Aqui a água não é tão clara de longe, 

porque o rio só pode fluir lentamente na curva. Pedras no chão dos muitos visitantes de 

sábado, folhas e rãs desovam-nas - no entanto, ainda gosto de sol e água em alternância 

várias vezes, e até uma sesta para compensar as deficiências da noite. 

 

Não! 

Devo ter tido sonhos desagradáveis porque a minha cabeça está cheia de coisas antigas. 

O meu marido, os meus filhos e depois eu, essa era a ordem da minha vida. Provavelmente, 

outras mulheres eram mais espertas do que eu. Faculdade? Isso também foi um acordo 

secundário no início do nosso casamento. O principal era que o meu marido e a sua loja 

estavam a ir bem. Afinal de contas, a loja era o que fazíamos para viver. Por isso, tive o 

prazer de ajudar se precisássemos de ajuda com o pessoal. 

O meu papel de admissão para o diploma na altura? Basicamente, eu estava realmente 

ansioso por isso. Estava interessado no tema, pois estava relacionado com a história da 

família na área temática dos estudos regionais e folclóricos. Durante os contactos de 

investigação tive uma troca de cartas com o Prof. Dr. Behringer, o chefe do Instituto de 
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Sociologia da Universidade de Münster, que achou o meu tema muito interessante e 

ofereceu-me para publicar o meu trabalho final. E o que é que eu respondi?  

"Uma vez que estou actualmente grávida e o meu marido abriu recentemente uma 

delicatessen, não vejo o meu futuro no campo científico e por isso não estou interessada em 

publicar". 

Um arrepio corre-me pela espinha quando penso nisso agora. 

O movimento de emancipação tinha efectivamente tido lugar, nos anos setenta. Houve 

muita discussão na nossa escola secundária feminina. Sim, nós raparigas tivemos jovens 

professoras que, com notável entusiasmo, nos desafiaram a quebrar a tradição das nossas 

mães, a deixar de fazer as tarefas domésticas com cozinha e fogão e a estudar, a ter a nossa 

própria profissão, a ganhar o nosso próprio dinheiro. Na reunião de graduação de vinte anos 

do ensino secundário aproximei-me do nosso professor alemão Dieter Kinateder. Era apenas 

alguns anos mais velho do que nós estudantes na altura, e como ainda era bem-parecido no 

encontro, um colega de turma que - como ele - era solteiro na altura até entrou numa 

relação com ele. Mas eu tive de aquecer outra refeição com ele. Ele tinha-nos expulsado da 

cozinha, e é por isso que ainda hoje não sei cozinhar bem, desafiei-o. Mas a boa comida é 

um pedaço de qualidade de vida de que posso sentir falta. Teria sido tão influenciado por ele 

que me recusei a aceitar as dicas de culinária da minha mãe. Eu não sabia cozinhar. 

Cozinhar é armazenado na minha cabeça como algo indigno. Sim, eu queria continuar a 

discussão com ele a partir das lições alemãs daquela época. De facto, sempre tinha deixado 

de cozinhar no meu casamento com Karl-Hubert, e eu, fiz os pratos por solidariedade.  

Dieter defendeu a si próprio, já estávamos no primeiro nome:  

"Não foi isso que eu quis dizer. É claro que podem preparar uma boa refeição juntos. Mas 

cozinhar não deve ser o objectivo na vida! O meu cabelo levantou-se quando vi todas as 

raparigas de tricô das aulas, exibindo orgulhosamente as suas camisolas e casacos e 

cachecóis em crescimento. Tricotar, para mim isso foi o epítome do reaccionário. Essa foi 

uma actividade das nossas avós que, em conversas parvas, forneceram meias novas aos 

seus maridos e filhos enquanto discutiam a política comunitária na estalagem. Era 

importante para mim deixar as raparigas da Escola Secundária Sophie Scholl participar na 

política e nos assuntos correntes. Havia também pais que não queriam mudar nada e mães 

que cederam ao seu destino porque não o podiam evitar. Nada veio de si mesmo. Por isso, 

tive de insistir muito". 

Sim, não me ocorreu apenas a mim. E depois, apesar dos impulsos de Dieters na minha 

vida, foi deixado: O homem quer ser atendido. Estou a estudar de lado. Não é importante 

publicar o meu trabalho. 

 

Com Biggi da nossa turma, talvez mais tenha ficado retido. Com espanto reparei como ela 

estava certa com uma observação posterior. À noite, após outra reunião de turma alguns 

anos mais tarde, convidei alguns dos antigos colegas de turma e os seus parceiros para irem 

a minha casa. Eu adorava companhia, especialmente quando era minha. Quando a noite 



95 

 

chegou ao fim, chamei o grupo: "Meninas, agora os pratos na cozinha"! Biggi reagiu 

imediatamente: "Porquê raparigas? Os homens à mesa não comeram e beberam?"  

"Como estão certos!" foi a minha reacção. Mas sem a sua objecção, eu não teria reparado no 

que estava tão preso na minha cabeça: lavar pratos é trabalho de mulher. Talvez fosse 

porque Biggi tinha mais tempo para internalizar tais tópicos. Com um bom trabalho, Biggi 

tinha apenas a si próprio para apoiar. 

Uns anos mais tarde. Eu já estava divorciada do meu marido, por isso estava em meados 

dos quarenta anos quando reparei. Fui convidado na casa dos meus pais e, por acaso, o 

meu irmão Holger, que é seis anos mais velho do que eu, estava de visita na mesma altura. 

Falámos um pouco sobre isto e aquilo, ele sentou-se no assento da esquina no seu lugar 

habitual junto à janela e fumou e casualmente fez a observação: "Agora um café seria bom". 

A minha mãe aceitou imediatamente o seu pedido, olhou para mim e perguntou-me: "Porque 

não fazes um café ao Holger? Tenho a certeza de que queres algum". Vale a pena mencionar 

que a minha mãe sofria de "pernas abertas" e flebite desde o nascimento, por isso eu estava 

habituado a ajudá-la.  

E já me tinha levantado e ido à máquina de café, já tinha enchido a água, contado as 

colheres de café e pressionado o botão, quando reparei no que se estava a passar aqui: O 

meu irmão sentou-se no seu lugar e calmamente continuou a fumar o seu cigarro como se 

fosse a coisa mais normal do mundo para mim servi-lo na casa dos nossos pais. 

"Algo está errado", disse eu num tom talvez demasiado forte. "Como me atrevo a servi-lo! 

Também estou de visita aqui", disse eu ao Holger. 

"Agora, agora, não tão alto!" reagiu a minha mãe. "Não importa. Tu és a rapariga"! 

O meu irmão sorriu com prazer. Ele não tinha o menor desejo de alterar nada sobre o 

procedimento anterior.  

Recusei-me a colocar o conjunto de café sobre a mesa, e a minha mãe ficou terrivelmente 

perturbada e jogou através do velho padrão: "Sim, devo levantar-me com as minhas pernas 

más e servir-vos agora, ou quê?" Nunca lhe ocorreu pedir ao meu irmão que me ajudasse.  

E eu? 

Apaixonei-me pela sua frase "Estou tão doente! Trouxe também o conjunto de café. O que o 

meu irmão não se importou de todo. Eu já não lutava. "Queres quebrar a paz" significava 

lutar por algo na nossa família. Manter a paz era uma das principais prioridades, e quando 

os meus pais lutaram novamente, o que fizeram sempre que nós crianças visitámos, foi 

sempre para manter a paz.  

Eu mantive a paz. A solução para mim no futuro era então não beber café em casos tão 

duvidosos. Isto deu-me a legitimidade para não ter de o preparar também. 

 

A frescura não é fixe 

No caminho agora, no entanto, gosto de água a ferver para o café, só para mim. Parei num 

nicho de rua por um curto período de tempo só por isso. Avignon está à minha frente.  
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Num cruzamento complicado, não encontro o caminho directo para o centro, mas sim uma 

ponte sobre o Ródano. Um flash de pensamentos faz-me sorrir. Por ali! Muito 

irreflectidamente, entrei nesta cidade, e agora, quando de repente aparece diante de mim, a 

rima do berçário vem-me à boca: Sur le pont d'Avignon. Ali, ali está, de facto, claramente, a 

ponte de Avignon, "sim, todos estão a dançar ali". Metade de uma ponte, como o braço de 

uma grua que ali pende. Na minha imaginação a ponte tinha sempre terminado algures no 

verde, mas nunca no meio do rio. E ninguém parece dançar sobre ela.  

Volto para trás num dos semáforos seguintes e apanho a estrada para o centro do outro 

lado do rio. A vida animada espera-me neste Sábado, a banca do mercado atrás da banca do 

mercado com os compradores que me acompanham abranda o meu olhar em busca de um 

lugar de estacionamento e de uma só vez sou atraído, sim, sob o seu feitiço, porque não 

posso escapar à vida que prevalece aqui, tenho de decidir: Quer paz e sossego ou quer 

Avignon? Estou rodeado de estilo meridional. Os franceses são diferentes aqui, muitos deles 

são castanhos escuros, parecem africanos, orientais, estrangeiros, o que me assusta um 

pouco. Fotos, livros, discos, calças, fatos de banho e artigos domésticos, não há nada que 

não exista, só não é o que eu estou realmente à procura: um supermercado onde eu 

pudesse comprar algo para comer nos próximos dias.  

O meu humor revela-se pouco adequado para tanta propaganda, especialmente não como 

condutor de automóveis. Lamento um pouco: costumava gostar tanto do animado sul, mas 

hoje não o suporto.  

De alguma forma, sem qualquer plano, volto a sair da cidade, sendo o principal sair da 

cidade e acabar em Villeneuve-lès-Avignon, onde felizmente tenho até a escolha entre duas 

pequenas mercearias. E onde passo agora a noite? Depois de algumas voltas e voltas pela 

cidade, fora da cidade e de volta, sem considerar um campo adequado, decido seguir o sinal 

"Camping municipal". E eis que é muito remoto mas não solitário. Fora do parque de 

campismo, no campo de ténis vizinho, encontro uma saída um pouco escondida, não 

utilizada, onde estaciono Merkür e me sinto bem com ela. 

Mais uma vez percebo: se ponho a minha frieza de lado, levo os meus medos e ansiedades a 

sério, concentro-me em mim e nas minhas necessidades, persigo os meus interesses, a 

minha vida de repente funciona.  

Ainda acordo à noite por vezes para procurar os perigos ao meu redor, para verificar se 

ninguém está a mexer na porta aberta do meu carro. Mas também esta noite será 

maravilhosamente tranquila.  

 

No início era a palavra 

É domingo de manhã, acordei cedo - e sinto-me só. O domingo foi sempre o dia da família! 

Almoço no grande grupo, todos ajudaram a preparar uma refeição de domingo. Agora quero 

passar o dia sozinho? Não o suporto! Talvez uma oração também ajude desta vez? 

Lembro-me que Peter me deu alguns endereços de pequenas igrejas protestantes. Ele tinha 

dito exactamente isso: "Se alguma vez se sentir só, há sempre alguém com quem falar numa 
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igreja". Como ele está de novo certo, meu Peter! Não demoro muito, na pasta da papelada 

encontro a nota com um endereço em Avignon. Vou fazer isso. 

Na minha viagem pelo centro ontem reparei que tinham sido elaborados vários mapas de 

grandes cidades - o que torna muito fácil para mim encontrar hoje esta igreja, que também 

fica perto da estação de comboios. Nunca vi uma rede de mapas de cidade tão bem 

sinalizada, incluindo a posição actual da cidade, em qualquer cidade, o que só aumenta o 

meu entusiasmo por esta cidade animada. 

Na igreja, que é pequena e gira, mas supostamente ainda uma das maiores do seu género 

em França, estou presente muito cedo o suficiente antes do início. "Kronmann", a minha 

vizinha já se apresenta e pergunta-me em alemão, de que zona da Alemanha venho. "Vi o 

seu carro", explica-me ela. Ela pressiona um hino na minha mão. Sinto-me em casa, como 

quando era criança, e estou muito feliz por estar aqui em vez de estar sozinho. E depois do 

serviço, tomo também uma bebida, que é apreciada por todos os presentes, e depois eles 

abandonam o parque de estacionamento com os seus carros.  

Sou um dos últimos. A Sra. Kronmann apresentou-me às pessoas que me rodeiam, 

incluindo as suas histórias de vida. Ela está feliz por poder voltar a falar alemão. A sua mãe 

vem de Nuremberga e casada na Lorena, diz-me ela. Lá ela também conheceu e casou com o 

seu marido e mudou-se para cá há alguns anos com ele, que tinha sido transferido para o 

sul em negócios. E nunca se arrependeu de ter vindo aqui para o sul, diz ela. O que dá aos 

meus desejos por França um impulso considerável. Será que está sempre quente aqui? 

Como obter uma casa autêntica, talvez uma mas, uma das casas românticas da quinta? Se 

também é agradável no Inverno, posso perguntar-lhe. Só quando o mistral sopra, é fresco, e 

isso é bastante agradável no calor do sul, diz-me ela, e Janeiro é o único mês realmente frio. 

Hoje também é mistral, diz ela. 

 

Estou a passar por isso e não estou contente com isso. É frio e mau e confunde a minha 

mente. Encontrei um lugar de estacionamento central. Quase tenho de me justificar que 

nesta cidade de cultura, tão rica na história formativa da Europa, não tenho outra coisa em 

mente senão deitar-me num prado nas margens do Ródano e tomar conta das minhas 

notas. Afinal de contas, o Palácio dos Papas ergue-se atrás de mim e à minha frente a ponte 

de Avignon.  

Mesmo como aluno da escola primária, assim que o sol brilhou, não poupei esforços para 

fazer os meus trabalhos de casa e estudar, levei a mesa e a cadeira para o jardim - não 

tínhamos um terraço - trouxe a minha mochila, deixei o meu livro lá dentro e compensei-o, 

só para poder sentar-me lá fora. Empacotei as minhas coisas e pedalei até ao Lago Ismaning 

para estudar para o meu Abitur. Como estudante, estava deitado no Jardim Inglês e estudei 

Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel e Kurt Hahn. Fora, fora, fora eu quero hoje. Com 

este tempo eu morreria em quartos fechados!  

Ainda agora estive ao telefone com a minha filha Lisa, desfrutei da sua voz e enviei um SMS 

de domingo aos meus filhos Dominik, Markus e Raffael. Um grande anseio flui através de 



98 

 

mim. Tenho a certeza que as crianças vão achar as minhas mensagens de texto altamente 

sentimentais: "Oh, Mamã!", eles vão pensar, com aquele certo olhar irritado. 

 

Condutor ou não de barco a motor 

Observo um condutor de barco a motor que cobre um trecho do Rhône a alta velocidade, 

vira com uma curva de gancho de cabelo, persegue de volta com a proa para fora, trava 

abruptamente e faz outra curva ousada, apenas para voltar a correr e executar novos 

truques. Sabendo que é vigiado por muitas pessoas na ponte do Rhône. Com espanto 

percebo que ele gosta de ser observado, que gosta de se mostrar, de mostrar o que pode 

fazer.  

Eu nunca me exporia assim! penso eu, e no momento seguinte: Ou talvez eu o fizesse. Será 

que os homens consideram "exposta" quando as mulheres se maquilham, vestem-se com 

cores vivas, adornam-se com jóias e, sem pensarem nisso, mostram um decote profundo? E 

no entanto, estes detalhes não são directamente comparáveis.  

Uma cena do meu círculo de conhecidos vem-me à mente. Encontro Renate e Rüdiger a 

convite de amigos, já há muito tempo que não nos víamos. Primeiro estou com o Rüdiger no 

bar. Ele não mudou: Alto, gordo, olhos cinzentos-esverdeados, testa recuada, apenas o seu 

cabelo se tornou esparso.  

"Como é o seu filho Christian? Ele já é crescido, é tão velho como o meu mais velho, 

Dominik, não é? 

"Sim, tal como o seu Dominik. Christian é um designer gráfico e construiu uma agência de 

publicidade de muito sucesso. Ele tem grandes tarefas"! Rüdiger parece transfigurado à 

distância quando diz isso. 

Momentos depois encontro-me com Renate. Ela está sentada numa poltrona, tem as pernas 

pressionadas juntas e colocou-as no chão, o seu cabelo castanho claro, liso, meio comprido, 

repartido no meio, como de costume. E ela diz-me a sua opinião: 

"O cristão preocupa-nos muito. Ainda temos de o apoiar financeiramente". 

Estou certo de que tanto Rüdiger como Renate significaram o que disseram honestamente e 

ambos pensaram exactamente da forma como falaram. Quão típica de uma mulher é Renate 

na sua forma tímida e subtil de pensar e falar? E o Rüdiger é um homem típico? Pensa 

grande, fala grande, as suas visões expansivas do futuro parecem ser a realidade, e ele fala-

as em voz alta e confiante. 

A atitude de Renate parecia reservada, a sua voz era suave.  

Quando nós mulheres queremos falar alto, as nossas vozes são frequentemente agudas e 

desagradavelmente estridentes e não são ouvidas com prazer. Não importa quão bom seja 

um argumento ou uma ideia brilhante, pronunciada numa reunião de negócios, não chega 

facilmente ao conhecimento do público. Eu, por exemplo, tenho ficado frequentemente 

aborrecido e desamparadamente surpreendido nas reuniões de equipa quando - mais uma 

vez - uma ideia que eu tinha apresentado foi passada por cima. Dez segundos mais tarde 
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um homem expressou a minha ideia - e agora ela foi retomada pela equipa. E também foi 

elogiado pela boa ideia!  

É claro que obtemos o nosso reconhecimento da forma tradicional: 

Quando estava em casa, no meu escritório, algumas folhas de trabalho conceptual tinham 

caído e eu estava dobrado para as pôr na ordem certa, e por isso dei o meu rabo ao Peter, 

que tinha acabado de entrar pela porta, ele comentou  

"Mmm, yummy!" 

Eu, a rir: 

"Se ao menos considerassem o meu lado intelectual e comentassem tão positivamente! Mas 

'delicioso' no sentido de notável estou apenas no teu rabo"! 

Falei a sério com um piscar de olhos.  

A situação tornou-se subitamente mais grave do que se esperava. Peter pensou por um 

momento e respondeu-me com uma expressão séria no rosto: 

"Sim, mas quando me enfias o teu rabo tão conspicuamente para fora, eu fico fixado e não 

consigo pensar nas tuas faculdades mentais ao mesmo tempo".  

Parecia apenas honesto e indefeso.  

Fiquei ali parado, silencioso, porque estava sem palavras. 

Há algo de errado entre homens e mulheres. 

Sibylle ensina alemão como língua estrangeira e falou-me das suas observações de 

estudantes do Leste Europeu que são frequentemente referidas com o termo questionável 

"Russentusse":  

"Você é muito maquilhado, cabelo estilizado, saia curta. A última vez que alguém me 

perguntou: Porque é que usa sempre calças, Sibylle? Porque usa o seu cabelo tão curto? 

Porque não acrescenta algo para se tornar sexy? Perguntou isto em alemão ainda incómodo, 

mas era inteligente e educada. Ela estava a tentar fazer-me um favor ao fazer estas 

perguntas. 

Ganho o meu próprio dinheiro, mas não tenho tempo para me maquilhar, para combinar 

pedra com a meia-calça certa e para pôr os saltos altos certos, nos quais não consigo andar 

suficientemente depressa para o eléctrico. De manhã também tenho de tomar conta da 

minha filha de doze anos para a escola. Não há mais tempo. Estes são os aspectos práticos. 

Mas sabem, além disso, nem sequer quero fazer isso. Aos meus olhos tal estilo - "Não quero 

magoá-lo, não o quero criticar, mas é assim que penso: tal estilo é a colaboração com o 

patriarcado, servindo as fantasias dos homens".  

Sim e', os meus 'pintos russos' no curso dizem francamente e livremente, 'se eu conseguir 

um homem alemão rico desta maneira - ele vai conseguir algo de mim também! "Mas tu, tu 

tens tanto stress com a tua vida!" 

A Sibyl não queria um homem alemão rico. Ela queria formar o seu ser a partir de si 

mesma. Sibylle queria trabalhar para si própria, para se realizar e assim ser independente. 

Como eu a compreendi bem! Ser independente de um patrão como marido, como era dado 

por garantido há cinquenta anos atrás. É aqui que nós, mulheres, estamos hoje. Temos 
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muitas liberdades, muito mais do que as nossas mães e as suas mães. Mas na realidade 

temos stress nas nossas vidas. Muito stress. Não, as coisas ainda não são perfeitas entre 

homens e mulheres.  

 

Festa ou celebração 

Conduzi ao longo do Rhône até à noite deste domingo e depois para o meu campo. Ainda é o 

crepúsculo. A lua ensopa-lhe suavemente a barriga. Como é maravilhoso o mês de Julho, 

que as noites sejam muito longas, isto é muito benéfico para o meu acampamento gratuito. 

Mas é fixe. Está novamente frio! Desta vez não é a regra, ouvi em conversas, mas o 

excepcional vento Mistral. Vesti o meu casaco de velo grosso e estou contente por isso.  

O dia seguinte é 14 de Julho, o feriado nacional francês. Estou ao lado do meu lugar de 

dormir em Villeneuve-lès-Avignon, junto ao parque de campismo, no campo junto ao pomar 

atrás do campo de ténis. Apenas um punhado de pessoas passou por esta pequena rua para 

passear o seu cão. Uma vez mais senti-me deslocado, um pouco envergonhado por estar a 

acampar ao lado do parque de campismo para poupar dez euros de taxa de acampamento. 

Não estou a acampar de forma selvagem, digo a mim mesmo, mas tenho sentido de humor e 

as minhas próprias infra-estruturas. Bem, quase de qualquer forma. Arranjei algumas pêras 

e reineclauden aqui no pomar aberto. Os utilizadores do acampamento também o fazem. E 

claro que utilizo o prado como casa de banho. Os cães também o fazem.  

Acabo de enviar uma mensagem de texto a Pedro, porque ele é tão choramingas, porque 

tudo no seu trabalho é tão terrível. Pela experiência do ano passado, sei que o seu trabalho 

na escola pouco antes do final do ano lectivo o mantém tão ocupado que até me estressou. 

Estou contente por não estar em casa. 

Ouvi falar muito dos franceses que celebraram extensivamente o 14 de Julho, mas nunca 

estive em França nesse dia. Vou agora observar isto.  

Também quero encontrar outro lugar para dormir. Ficar aqui mais uma noite seria 

embaraçoso em frente de transeuntes: Este alemão não pode sequer pagar as taxas de 

campismo e mija por todo o nosso campo.  

Mas o que estes transeuntes não sabem: 

Estou a aprender grandes coisas! 

 Com a minha nova experiência, nomeadamente que com tão pouco dinheiro na minha 

digressão, talvez me atreva a fazê-lo no futuro: Não, eu não quero fazer esse trabalho. Não 

por tão pouco e também não por muito dinheiro. Talvez a partir de agora eu possa 

concentrar-me num destino desejado. Até agora não fez qualquer diferença se eu ganhei 

dois mil ou dez mil euros. Gastei-o sempre. Tenho quarenta dias para aprender que posso 

viver bem mesmo com pouco dinheiro. As pessoas que aqui passeiam os seus cães não 

sabem nada sobre esta oportunidade única de aprendizagem para mim. 

 

O medo da existência promove a compra espontânea 
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Hoje eu sei: Karl-Hubert também sofria de medos existenciais. Suponho que todos os 

trabalhadores independentes precisam deste medo como motivação. Alguns enriquecem com 

este medo, porque cedem ao seu medo: Eu quero muito, e depois mais, para não me 

afundar.  

Os nossos negócios registaram picos de vendas e défices de vendas. Apesar de muitas 

tentativas e experiências de planeamento ao longo dos anos, houve contudo diferenças 

consideráveis nos processos anuais e nas vendas anuais.  

"Não temos dinheiro para isso", disse ele quando o banqueiro voltou a ligar e pediu um 

depósito - e uma das crianças tinha saído de um casaco do tamanho de um casaco.  

Numa tal fase, Markus teve de atravessar a neve no Inverno com sapatos cheios de buracos. 

"Temos de ir comprar sapatos com ele!" foi o meu impulso natural.  

"Não temos dinheiro para isso neste momento!" 

Karl-Hubert deu-me constantemente a impressão de que tínhamos muito pouco dinheiro. 

Não é suficiente para a vida. De qualquer modo, gastaria demasiado dinheiro. O que me 

deixou irritado. Mas como me furtei a qualquer responsabilidade financeira, porque ele 

tinha de ser muito melhor nisso do que eu era como homem de negócios, não consegui 

pensar em argumentos.  

Durante muitos anos, não percebi como funcionava o nosso sistema monetário familiar e 

empresarial e não percebi como funcionava. Karl-Hubert, por outro lado, estava certo de que 

tinha uma forte intuição para o dinheiro que nos guiava através da vida, e comunicou isto 

de forma impressionante.  

Confiei nele e tive respeito pela sua intuição e acreditei nele quando ele disse que eu não 

tinha nenhuma. Apenas me perguntei se, numa altura em que, de acordo com o seu 

anúncio, devíamos estar a poupar dinheiro, ele foi à exposição de tapetes orientais no 

mercado e comprou um nobre persa. No início do nosso casamento, era apenas um corredor 

para 500 marcos. Mais tarde comprou um pequeno corredor por 1000 marcos, depois um 

pequeno tapete por 2000 marcos, depois um por 6000 marcos, e depois um grande tapete 

por 20.000 marcos.  

Já eram elegantes, os tapetes. Mais uma vez acreditei nele. Poderíamos dar-nos a esse luxo. 

Ele saberia o que estava a fazer. 

Após a fase de tapete, veio o negociante de arte. Primeiro as pinturas para 200 marcos, 

imitações de artistas famosos. Depois os de 1000 marcos, depois os de 4000 marcos e os de 

10 000, originais de artistas contemporâneos. Cada uma delas em fases de acentuada 

parcimónia familiar.  

Depois a fase do apito. Sim, se ele não fumasse acorrentado como toda a gente, pelo menos 

ele queria desfrutar. Davidoff, Dunhill, um após outro, feito de tubérculos briar antigos e, 

claro, feito à mão, com cada compra 500 marcos a mais por tubo, mais, claro, alguns 

suportes de tubos dignos. E para a conclusão de menus multi-curso, bem sucedidos, um 

bom charuto cubano seria um grande prazer. Davidoff, Montecristo, Cohiba, Romeo y 

Julieta, guardado há muito tempo, enrolado à mão a partir de folhas longas, até fotografia. 
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De repente comprou esquis novos, os melhores, os mais caros do mercado, porque afinal era 

um bom esquiador, e o seu peso, bem, os esquis tinham de ser capazes de levar uma tareia! 

Para fins de representação ele precisava de vários casacos, não deveria ser sempre o mesmo, 

e eles deveriam cobrir certas áreas, os italianos poderiam fazer isso melhor com tecido fino. 

E a costura à mão pareceria muito valiosa. Apenas: uma das suas inúmeras gravatas de 

seda, que muitas vezes cedeu, custou tanto como eu passei dois meses de aulas de piano 

para Dominik e Markus juntos.  

 

Fiquei destroçado. Gostei certamente da reputação que nos trouxe os padrões de qualidade 

de Karl-Hubert. Mas eu ainda estava insatisfeito. O que é que eu queria em vez disso? Sim, 

provavelmente era isso: eu queria mais tempo. Queria ter uma palavra a dizer, para ter uma 

palavra a dizer, pelo menos em compras maiores. Queria trazer também os desejos da 

minha vida. Mas sempre me pareceu ser demasiado lento para isso. Na altura em que 

formulei os meus desejos - que estavam fortemente centrados nas crianças - ele já tinha 

decidido e comprado.  

No final, claro, ele cuidou das crianças à sua maneira. Afinal, trocou o Mercedes por um 

maior a seu tempo, porque as crianças já teriam pernas mais longas. Será que não gostaria 

que as pessoas olhassem para a nossa actuação bem cuidada e a apreciassem? Sim, é claro 

que também fiquei muito excitado com a luz do sol, claro que gostei. E continuou a observar 

e continuou a participar e não se afastou do negociante de arte quando de repente ficou à 

porta novamente e quando Karl-Hubert comprou. 

Estava apenas a ofegar por respirar, surpreendido. Como gostaria de ter podido ter um 

plano comum para as nossas despesas. Mas acreditei nele quando ele disse: "Não percebes". 

"Todo este planeamento é desnecessário". "Eu tenho um instinto para isso". 

Depois de anos a assistir na incredulidade, virei a mesa. Comprado, também. Tivemos lucro. 

Comprou roupas caras para as crianças. Cosméticos dispendiosos para mim. Montes de 

sapatos. Sem o consultar. Ele. Eu. Eu. Ele. Sempre tivemos dinheiro, de alguma forma. Com 

muito trabalho. Mas nunca um plano. 

Mas quando, após alguns anos de vida fora, era altura de escolher um tecido adequado para 

cobrir os estofos dos bancos de canto, tomei nota da sua declaração com extremo espanto: 

"É sempre o que se quer", disse ele, "agora quero determinar o novo aspecto da nossa sala 

de jantar! Vamos pegar no verde escuro, que eu acho muito chique", e olhou para mim de 

uma forma desafiadora. Enigmaado, olhei para ele e trouxe apenas um incompreensível 

"Porquê? Eu não fazia realmente ideia do que ele queria dizer. Como chegou ele a essa 

conclusão? Que eu estava a tirar partido do seu estilo e gosto? Em que é que não reparei? 

Eu e ele e não levarmos os seus desejos a sério? Que tipo de desejos tinha ele? 

Ao longo dos anos a tentar compreender, perguntei-me seriamente: não lhe dei o 

reconhecimento suficiente, não o apreciei suficientemente e aos seus esforços? Não podia 

dar-lhe isso de todo, porque valorizava outros valores, que nunca tinha percebido? 
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Talvez o marido queira sempre o melhor para a sua mulher, quer sempre impressioná-la? E 

eu, esposa, não consigo vê-lo? Sinto-me condescendente com o seu "pensar por ela"? 

Deveria talvez reconhecê-lo mais nos seus esforços para impressionar? Percebê-lo pela 

primeira vez? Aceitá-lo? Simplesmente aceitá-lo com gratidão? Sem pensar no quid pro quo, 

o que, por sua vez, me poderia obrigar? Deixá-lo estar e relaxar entretanto? Será que ele, 

Karl-Hubert, procurou o meu reconhecimento e não o recebeu? Estarei realmente tão 

envolvido em mim que nem sequer reparo quando um homem me corteja?  

Foram precisas as filhas adultas de Peter para me ensinar "O papá está totalmente 

apaixonado por ti. Ele está a tentar agradar-lhe. Tudo sobre ele gira à sua volta. 

Fico arrepiado porque compreendi mal uma situação que uma vez me fez chorar: 

Peter e eu estávamos interessados um no outro, mas ainda não juntos quando saímos para 

jantar. "Vamos fazer verificações separadas, está bem?", sugeriu Peter, e tanta 

impropriedade da sua boca magoou-me tanto naquele momento que me trouxe lágrimas aos 

olhos.  

"O que é que se passa? Será que fiz algo de errado", perguntou Peter.  

"Sinto-me recuado, querendo ser cortejado por ti, convidando-me Quero sentir que valho 

alguma coisa para vós", publiquei. 

"Sim, eu adoraria convidá-lo! Eu só fiz o que você queria" foi a sua resposta consternada. 

"Disse há pouco que queria fazer holandês", 

 fiquei muito confuso. Não compreendi a ligação. Soava muito diferente da sua boca do que 

da minha. 

No entanto, reunimo-nos, mas demorei muito tempo a reconhecer nele o que as suas filhas 

há muito sabiam: ele repetiu palavras que eu tinha dito, não para usurpar o domínio, mas 

para me reconhecer, para me apreciar. Será isto também transferível para outros mal-

entendidos entre mulher e homem, homem e mulher?  

 

Sempre em frente e sempre em frente 

Agora tinha conseguido passar o dia 14 de Julho em França.  

E consegui algo mais: a minha organização está a ir cada vez mais depressa. Agora só 

preciso de dez minutos de manhã para nutrir o eu interior de Mercúrio. A enorme mochila 

de caminhadas que protege uma janela à frente, coloca-a de volta, volta a colocar as minhas 

ferramentas de defesa, volta a colocar o meu telemóvel no lugar do condutor, volta a colocar 

o meu apito no lugar, volta a enrolar o meu saco de dormir, alisa o meu lençol, arrumou as 

cortinas (i.e. toalhas), guarda o pequeno-almoço - um monte de pequenas acções que têm de 

ser feitas no local aqui no carro para que eu possa conduzir. Também as caixas estão 

cobertas, as roupas embaladas - todos podem ver através das minhas janelas. Tudo isto 

acontece de forma muito rápida e rotineira. Também à noite tenho agora a ordem, qual 

janela tem de ser fechada primeiro, para que a ordem de arrombamento das portas se 

encaixe. E: O que preciso na cama ao meu lado, o que uso durante a noite e onde o 

encontro. Funciona, habituei-me a isso.  
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Ao percorrer a aldeia de Villeneuve-lès-Avignon, homens de uniforme nacional oficial 

encontram-se comigo, sentam-se nas bancas montadas na praça principal para celebrar o 

dia e pedem café e vinho. Já foi isso? Um comício oficial para celebrar a nação, nada mais? 

Será que me escapou alguma coisa? 

Vou mais longe em Avignon. O facto de neste momento, o famoso festival de música e teatro 

que se realiza na cidade durante duas semanas, ser abundantemente comunicado em 

cartazes.  

O meu nariz leva-me hoje para o outro lado do Rhône. Na verdade, simplesmente tomei 

outro rumo errado e acabei aqui, mas como isso foi bom. Porque o que é que eu vejo? De 

que é que tenho sempre vergonha? Aqui nas margens do Rhône, ali estão eles, o meu povo 

está sentado ali, às nove da manhã, a tomar o pequeno-almoço, desinibido. Não num café, 

não, eles sentam-se no prado, enroscados nos seus cobertores nas margens do Rhône, nos 

passeios, ao lado dos seus velhos autocarros VW e das suas casas móveis ricas, ao lado dos 

seus carros, ao lado dos quais tinham "proibido" de montar as suas tendas, ao longo de toda 

a longa e estreita faixa da margem do rio onde residem. "Eu também sou um de vós", quero 

gritar em voz alta, "Não me quero esconder o tempo todo. Quero ser público, quero ser bem-

vindo, tal como tu"! Mas, claro, todos eles são franceses. Eles sabem o que podem fazer no 

seu próprio país. Durante o Festival de Avignon, a polícia pode não ser tão rigorosa como 

normalmente é. Não posso saber. 

Também hoje aqui nas margens do Rhône este vento, o que me deixa muito tonto. Pode ser 

mistral - pode ser chamado seja ele qual for. Não me agrada.  

Mais tarde, na colina, no jardim do Palais des papes, ruge uma tempestade desregrada. É 

uma cidade movimentada, 14th Juillet, a maioria das lojas estão abertas. Em cada esquina, 

nos quintais, bem como nas magníficas praças principais, há teatro, malabarismo, música e 

dança, e eu estou feliz com isso. Não consigo concentrar-me em mim mesmo aqui, percebo. 

Não faz mal. Gosto simplesmente de ter tempo para observar as muitas pessoas diferentes. 

Sentar e observar. Com os óculos de sol à frente dos meus olhos posso ser um voyeur ávido: 

Como são fotografados em frente à fonte em frente ao palácio, diferentes nacionalidades, 

italianos, espanhóis, franceses, alemães, japoneses, holandeses. Como posam em frente da 

câmara, ou como se tratam uns aos outros, uns abertos e brincalhões, outros rígidos, 

outros convulsivamente engraçados em frente da câmara. Sou abençoado. Durante horas eu 

podia observá-los, o povo. 

Duas almas habitam, ah, mesmo no meu peito. Estou nesta animada cidade de Avignon e 

não quero perder nada, porque aqui o urso está solto. O sol já está a brilhar quente, embora 

ainda haja um exuberante golpe de mistral, por causa do qual o grande espectáculo de fogo-

de-artifício foi adiado por uma semana, para 14 de Julho. Li isto pesarosamente em notas 

fugazes nas lojas. Por outro lado, tenho uma necessidade extrema de descanso, quero 

apenas deitar-me num prado, quero montanhas e um lago, quero estar sozinho comigo 

mesmo. Mas agora é como é. Depois de muita coisa de um lado para o outro - por um lado 

quero poupar e não gastar as minhas escassas ajudas de custo diárias nos cafés, por outro 
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quero desfrutar - decidi sobre a minha segunda alma: Vou sentar-me num café, pedir um 

copo de vinho a meio da tarde, beber um cappuccino, que agora também é comum aqui em 

França. E sofrem da forte necessidade de ir para o meu lugar de repouso para ficarem a sós 

comigo. Não, não tenho a coragem de renunciar ao glorioso alvoroço e azáfama. Aqui acena 

a uma velha felicidade conhecida por mim. Sim, eu quero a felicidade. 

Sinto-me como se estivesse no Oriente. Há inúmeros artistas na cidade, cada espaço livre é 

coberto com cartazes. Todos utilizam o mesmo procedimento, como se fosse a sua própria 

cultura: cortam caixas de cartão do tamanho de uma moldura de pintura, colam os seus 

cartazes, puxam cordas através de buracos, cordéis domésticos vulgares do carretel de 

cordel e penduram-nas em todo o lado. Em candeeiros de rua, em postes de electricidade, 

em postes telegráficos, em cabos eléctricos, em árvores, em persianas, em cima uns dos 

outros, à frente uns dos outros, atrás uns dos outros, pendurados uns abaixo dos outros, 

em pé, pendurados, balançando, flutuando, balançando no mistral. Vida selvagem, 

aleatória, caótica, descontrolada e descontrolada corre pela cidade em alto astral. Cada 

grupo de teatro e música parece ter com ele o seu próprio animador. Os grupos chamam a 

atenção para si próprios com divertidos disfarces ou pequenas actuações, às vezes em voz 

alta, às vezes em silêncio, com música, com gestos, com olhares, com gracejos e gritos, com 

todo o tipo de companheiros, carruagens de concepção marcante, carrinhos, carruagens, 

veículos originais auto-fabricados. A cada segundo que passava pela cidade, era um 

distribuidor de brochuras: Visitez ce soir... c'est superbe! O tapete de folhetos, brochuras e 

cartões brilhantes espalhados no chão pelo vento era correspondentemente macio. 

 

Confundido pela vida 

Encomendei o segundo copo de vinho branco. É simplesmente fabuloso sentar-se aqui, 

relaxar visivelmente, reparar: não é mau de todo estar sozinho, é até realizador, e estou 

muito feliz com isso. E esta poupança, bem. Impus isso a mim próprio, mas neste momento 

está a enervar-me. Eu poderia poupar isso se finalmente soubesse como poderia ganhar 

dinheiro permanentemente e sem todo este esforço. Ganhar dinheiro também é uma arte. O 

que os ricos podem fazer, nem todos podem! Eu por um não posso. Não sou a favor de 

tributar mais os fazedores de dinheiro. Devem antes ser obrigados a preparar as suas 

competências de forma didáctica para que outros - por exemplo eu - as possam copiar. 

Depois de ter bebido os meus dois copos de vinho, permaneço sentado ao sol, protegido do 

vento, refrescado, despreocupado.  

Uma senhora casualmente vestida da mesa seguinte, ela tem a minha idade, dirige-se a 

mim: "Qu'il fait beau ici, hein? 

Sim, é muito agradável aqui, digo-lhe em francês simples. Imediatamente ela pergunta de 

onde venho, provavelmente da Alemanha? Ela pode ver pelo meu sotaque. 

Como o mistral é desagradável!, ela inicia uma conversa.  

O mistral vem do noroeste, explica ela, e percorre o vale do baixo Rhône. O vale obriga-o a 

uma estreiteza, por isso é tão agressivo aqui em Avignon e também mais a sudoeste, onde 
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nenhuma montanha transversal o detém. Quando cai, está quente no início. Mas, na sua 

maioria, é fixe. Isto é por vezes agradável com o calor. Mas depois de vários dias de mistral, 

as pessoas ficam muitas vezes bastante confusas, como acontece com elas. 

Ela faz vários movimentos de mão na frente da testa, como se quisesse apanhar um 

mosquito lento.  

 "Está aqui como turista? Onde vive?" pergunta-me ela. 

"Eu sou um vagabundo", digo eu. "Em busca de sentido. Vivo em Munique, tenho 52 anos, 

os meus quatro filhos já são crescidos, e como é que eu quero encher o resto da minha vida? 

Tenho a minha cama no carro e todos os dias escolho um pedaço de natureza onde sou 

independente e sozinho comigo mesmo, aprendo o que quero e entro em contacto comigo 

mesmo". 

"Muito interessante", diz ela. "Toda a gente devia fazer isso uma vez na vida".  

Por um momento, ela parece pensativa no terreno. 

"Formidável", diz ela. 

Ela está aqui em Avignon, porque é a conselheira cultural em Toulon - isto é, na costa, se 

bem sei - responsável pelo orçamento cultural na sua cidade. Aqui em Avignon, ela conhece 

todos os anos novos artistas, grupos de teatro, dança e música, que depois convida para 

Toulon e integra no programa cultural. Ela gosta mesmo disso. Se eu nem sequer viesse à 

zona, ela poderia arranjar-me um lugar muito bom. Sem mais delongas, ela tem sempre 

alguns bilhetes para bons amigos. Que tal no fim-de-semana seguinte, por exemplo, quando 

ela estiver novamente em casa - e haverá um excelente programa de dança, não terei de 

compreender todas as palavras como no teatro. Fui cordialmente convidado, e Toulon não 

estava muito longe. "Je suis Gisèle", ela própria se apresenta e dá-me o seu cartão.  

"Merci, je suis Rosi, sans adresse", digo eu com um sorriso, e ela ri-se da minha falta de 

endereço. 

Estou um pouco sem fôlego. O que querem que eu faça? Só quero ser deixado em paz. A 

única coisa que me poderia atrair neste momento seriam conversas de inspiração filosófica 

sobre a vida como tal e em geral e em geral. Fiz um grande esforço para entrar neste estado 

de espírito e encontro-me num estado de intoxicação. Eu quero ficar nesse estado. Ainda 

não terminei comigo mesmo. Como dizer a esta mulher alegre sem a ofender, como 

encontrar as palavras subtilmente correctas em francês? Quero sair de um aperto na frente 

de uma pessoa amiga sem obrigação, não sei como agir. Agradeço-lhes simplesmente o 

convite simpático, a minha rota planeada ainda não me leva ao mar, evito-o.  

A simpática Gisèle despede-se, deseja-me uma boa viagem com "sem morada". "Adieu", 

ambos dizemos como se da mesma boca, e ela sai, acenando-me de novo após alguns 

passos. 

Vou sentar-me um bocado. Mas de repente quero sair da cidade animada e fico 

infinitamente aliviado quando vou resolutamente ver Merkür no seu parque de 

estacionamento, feliz por o conduzir em direcção ao campo atrás do campo desportivo em 

Villeneuve-lès-Avignon e estacioná-lo ali, para ver o largo prado verde delimitado por 
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choupos de um lado e arbustos de bambu de árvore alta do outro, com vista para a colina 

ali, com a grande e velha ruína no topo.  

Eu quero continuar. Pela manhã.  

 

Anexado ao trabalho do pão 

Passei aqui três noites, sem ser perturbado pelos meus receios iniciais: O que pensam as 

pessoas aqui. E agora, bom dia, é terça-feira, 15 de Julho, 8:45 da manhã, e deixo esta 

cidadezinha hospitaleira de Villeneuve-lès-Avignon. Só a tempestade me despertou uma vez 

na noite, caso contrário senti-me seguro e calmo.  

Próxima etapa: para Saint-Rémy-de-Provence. Talvez outro desejo antigo da Provença se 

realize e eu possa ver mais alguns campos de lavanda na região?  

Estou a conduzir sobre o enorme e largo Rhône. Atrás de mim ainda está o carro que 

desligou a estrada de campismo comigo. Na verdade, devo verificar o mapa para ter a 

certeza de que estou a conduzir correctamente.  

Porque não o faço?  

O condutor atrás de mim deixa-me inseguro.  

Devo parar para me orientar. 

Mas a berma da estrada não oferece qualquer possibilidade de parar. Se eu parar mesmo 

assim, parece uma emergência, e talvez a que está atrás de mim também pare e pergunte o 

que se está a passar.  

Mas em circunstância alguma quero parecer carente ao condutor e possivelmente ter de lhe 

explicar que não sei exactamente para onde quero ir! Não, estou certo de que ele me 

abanaria a cabeça e me diria que eu não sou capaz de sobreviver, e de modo algum! Não o 

suporto. Tenho a certeza de que não haveria nenhuma pergunta cuidadosamente formulada 

como "coaching": O que quer sentir, madame, quando chegar ao seu destino? Qual a melhor 

forma de conseguir essa sensação? Sinta o seu desejo! Ele levantava as sobrancelhas e 

abanava a cabeça sem compreender, como se eu não tivesse todas as chávenas no armário. 

Não, eu vou conseguir, e prefiro continuar e continuar. E tenho quase a certeza que estou 

errado.  

Graças a Deus por uma rotunda. O que está atrás de mim desliga-se. Paro numa baía de 

estrada e posso consultar o mapa sem ser perturbado pelos meus próprios medos. A minha 

observação estava correcta: eu não queria ir aqui. Suportar que as pessoas me empurrem - 

e ainda assim tomar a minha própria decisão: Mesmo uma tal tarefa de vida ... 

Pelo menos uma surpresa abre-se à minha frente: um edifício espaçoso nos pampas tem no 

seu telhado cartas publicitárias: Sanofi-Aventis. De acordo com o cheiro desagradável dos 

produtos químicos, parecem ter aqui uma unidade de produção. Durante muitos anos 

trabalhei a partir do meu escritório em casa numa missão de marketing para este gigante 

farmacêutico, que pude levar comigo desde que trabalhei como freelancer para esta 

empresa, que na altura tinha uma filial nos arredores de Munique. Deve-se encontrar o seu 

cliente de uma forma amigável. Decidi tratar o fedor gritante como ar. O enorme e amplo 
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edifício de produção parece tão completamente diferente da nobre sede da Potsdamer Platz 

em Berlim. Ao passar por ela, aceno-lhe com a cabeça com uma gratidão final. 

Recompensaram bem o meu trabalho ao longo de vários anos e assim garantiram um modo 

de vida para mim e para os meus filhos. 

 

Completo e ainda nada 

No nosso trião gourmet, no qual deixei uma grande parte do espírito da minha vida durante 

mais de quinze anos, trabalhei como gerente com uma semana percebida de 60 horas, mas 

nunca fui empregado lá, o que significa que não estava registado como parte activa da 

população em nenhuma autoridade. Devido ao sistema fiscal ainda válido de 1958, devido 

ao alegado benefício fiscal e ao apoio pretendido de um casamento de solteiros, a avaliação 

conjunta de acordo com a tarifa de cisão, como "um reconhecimento especial da função da 

esposa como dona de casa e mãe". Isto trouxe benefícios financeiros à nossa família como 

uma comunidade económica definida, sim, desfrutámo-los juntos. Pagar menos impostos e 

ter mais dinheiro na panela comum soa bem no início.  

 Mas quando lutei pelos meus próprios interesses sob muito peso pluma e consegui sair da 

loja, o sistema deixou-me pendurada como uma mulher solteira: Eu simplesmente não 

existia. O que era eu, onde estava eu, quem era eu, e o que tinha eu trazido para o círculo 

de trabalho em primeiro lugar? Nada. O sistema também dizia: "A senhora não fez nada, 

Sra. Bauer! Porque não existe de todo. Não está registado em lado nenhum.  

A minha ausência tinha-nos poupado impostos. Uma vez por conta própria, sempre por 

conta própria. Uma vez um casal de impostos, sempre um casal de impostos. E eu sou uma 

parte sem nome do sistema de impostos familiares.  

Não era suposto eu ter uma vida própria. Este obstáculo a novos planos de vida poderia ter 

sido ultrapassado após algum tempo de transição - mas com várias crianças? Onde 

consegui apoio - se não do meu marido? Não havia nenhum organismo oficial responsável 

por mim que pudesse trabalhar para mim sem prova de emprego ou de entradas no cartão 

de imposto de renda. Gabinete de emprego: encolher de ombros.  

Para Karl-Hubert o assunto era bastante claro:  

Ele não me podia pagar. Se eu não quisesse trabalhar mais no Gourmetrion, teria de ver 

com os meus próprios olhos onde poderia arranjar algum dinheiro. 

Até agora só tinha de chegar ao meu cofre - de alguma forma, o dinheiro em falta na minha 

declaração de impostos era sempre justificável.  

As frentes pareciam intransponíveis. Karl-Hubert não conseguia compreender-me, eu não 

conseguia compreendê-lo.  

Que eu trabalhava demasiado e que os nossos filhos sofriam era a minha posição. Que eu 

tinha estudado educação e que tinha posto de lado as minhas convicções por tempo 

suficiente, porque o seu sonho e o Gourmetrion tinham-me absorvido completamente. Que 

tudo continuaria da mesma maneira durante muito tempo se eu não mudasse nada. Eu 

queria dedicar-me mais às crianças, elas precisam de mim mais do que nunca. 
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A atitude de Karl-Hubert continuou a ser a oposta: eu estava mais preguiçoso do que 

nunca. Afinal, eu não tinha vivido mal, disse ele, não precisava de me queixar de todo. 

Se vendêssemos o Gourmetrion, ainda haveria alguma coisa! Garanti-lhes que afinal não 

éramos pessoas pobres! Afinal, já tínhamos pago muito nos últimos anos, e o valor do 

negócio, um ganho considerável, acrescentei. 

Devia ter prestado mais atenção à sua expressão petrificada naquele momento do que às 

suas palavras. 

Ali sentei-me, em casa, como tinha desejado. Onde, após doze anos de vida com uma família 

de seis, com muitos, muitos convidados, havia o suficiente, o suficiente para fazer: remover 

as manchas, as excessivas, do tapete; mandar lixar a mesa de carvalho riscado; substituir o 

abajur partido por cima da mesa de jantar; mandar repintar as cadeiras de palha 

desgastada; repintar o corrimão estilhaçado do corrimão; limpar os utensílios Gourmetrion 

dos armários da cozinha; arquivar as prateleiras do escritório do Gourmetrion, que já não 

existem; verificar o inglês e o latim das crianças; levar agora as consultas de dentista com 

eles da forma adequada, como previsto no plano de prevenção. 

Foi realmente apenas o dinheiro contável decisivo para o meu valor, perguntei-me 

seriamente.  

"Não vale nada se não criar valor". Suponho que a linha do homem de negócios também era 

provavelmente verdadeira! 

 

Em algum canto do meu cérebro, duas células estavam também a discutir o Karl-Hubert, de 

vez em quando, obviamente, expressaram a necessidade de ficar em casa como um homem 

de casa. Conclusões do trabalho celular: Negativo. Não é possível. Ele não cuidaria das 

crianças como eu queria que ele cuidasse. Ele ficava na cama de manhã e contava com as 

crianças para acordarem com o seu despertador e prepararem o seu almoço. Quando se 

levantava às nove horas, lia o jornal ao lado da sua chávena de café e só trazia o pequeno 

para o infantário às dez ou dez e meia, quando os rituais diários de que as crianças tanto 

precisam para o seu bem-estar já tinham terminado. Afinal de contas, eu, sim eu, tinha 

estudado educação. Não consegui comunicar-lhe a minha preocupação. Sofri infinitamente 

com o pensamento. Simplesmente não acreditava que ele pudesse ter cuidado dos nossos 

filhos da forma que eu tinha imaginado. 

Ao meio-dia, sim, ele cozinharia! Ele cozinharia. Haveria uma refeição de três a cinco pratos 

por dia.  

"Quem precisa disso" foi a minha resposta zangada quando falámos sobre o assunto.  

"Mas depois limpar a cozinha", disse eu.  

"A cozinha? É isso que as crianças fazem", gritou ele com convicção, e à minha interjeição 

posterior: 

"Trabalho de casa? Pode fazê-lo sozinho".  

Sim, um Karl-Hubert não teria considerado necessária a supervisão dos trabalhos de casa.  
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Praticar o piano? Para que precisa de um piano? É apenas a sua ideia louca, de qualquer 

forma. 

Bem, Karl-Hubert não conseguia tirar nada da música; cantar uma sequência limpa de 

notas, quanto mais apreciá-las, afinal não era possível para ele.  

 

E de repente Provença 

A típica, a forma como a quero sentir: Aqui está ela. Provença.  

A última vez que aqui estive, estava ocupado a cuidar dos meus filhos ainda pequenos, para 

que Karl-Hubert se pudesse dedicar aos seus viticultores, dos quais importava vinho para a 

loja. Mal me apercebi do que me interessava. Acima de tudo as nossas viagens a França, 

havia uma missão e uma exigência: compreender a "Nouvelle Cuisine" francesa em torno de 

Paul Bocuse, que estava tão na moda naquela época, prová-la em restaurantes da moda e 

cozinhá-la em casa. 

Agora estou autorizado a peregrinar sozinho comigo mesmo e com os meus interesses 

através da paisagem muito elogiada, muito descrita, muito pintada, muito fotografada para 

livros brilhantes, e posso fazer o meu próprio quadro, sim, acima de tudo, um quadro. 

Experimento pequenas estradas, chego a Eyragues, transformo-me numa estrada agrícola, 

onde, como noto, um campo de colheitas e uma área agrícola atrás de outra estão 

alinhados. Agora também aprendo como é um mastro. No fundo da minha mente, eu tinha 

uma imagem romântica de uma quinta ou propriedade grande, brincalhona e dilapidada. 

"Mas Dembert" está ligado a uma casa como um sinal - provavelmente uma casa típica da 

zona, como verei mais vezes: A cor exterior é um vermelho-rosa velho esfarrapado e 

quebrado; um telhado largo e saliente de vigas velhas espessas com telhas desbotadas no 

topo; simples, às vezes com vedações, às vezes não, mas sempre com muito terreno à sua 

volta. Estou a entrar numa nova área de desenvolvimento. Também as casas novas parecem 

usadas, simplesmente porque os seus telhados são cobertos com telhas desbotadas. Possuir 

o seu próprio mastro, na Provença, quem não iria querer isso! Se assim for, então eu 

gostaria de uma casa mais antiga que já tenha experimentado a história e que, portanto, 

irradie carácter. O meu coração ergue-se com tanto talento, tal como experimentei nas 

Cevennes quando vi as casas maravilhosamente lendárias e abandonadas. Ficar aqui, oh, 

isso seria um luxo maduro. 

O sol está a brilhar maravilhosamente. Mas são apenas 10:00 horas. Por volta do meio-dia 

será provavelmente muito, muito, muito mais quente novamente. Como vou lidar com isso? 

Vem-me à mente uma questão totalmente nova: Como é que me posso proteger do calor?  

Oriento-me por um sinal para Saint-Rémy-de-Provence. Soa bem. Quantos parques de 

campismo existem ao longo desta rota! Baratos ao lado dos exclusivos. Em tantos lugares 

encantadores, em tantas paisagens diferentes, para tantas exigências diferentes. 

 

Sim, tenho. Não, eu não quero. Acha? 
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Saint-Rémy, sim, é assim que se imagina uma pequena cidade na Provença: Convidando 

lojas com todo o tipo de produtos de lavanda, azeites, vinhos, galerias de arte de artistas e 

artesãos, e restaurantes com encantadores terraços sombreados à beira da estrada, onde 

homens e mulheres se sentam e, naturalmente, desfrutam de um rosé no pequeno copo de 

balão de 0,1 litros às onze da manhã, vaporizado pelo conteúdo bem gelado.  

Sinto um sorriso nos meus lábios. Porque não estou apenas entusiasmado com Saint-Rémy, 

mas também comigo mesmo e com a minha intuição, que me conduziu até aqui, sempre ao 

longo do nariz. Medos que ainda estavam muito presentes na minha mente no início da 

minha viagem já não me incomodam. Não durmo no meu carro dentro de um acampamento, 

mas ao lado dele, para poupar dinheiro; desenvolvi um olho para onde posso fazer o meu 

trabalho de emergência em paz e sem ser observado; posso fazer aqui muitas coisas que 

seriam invulgares em casa. Por uma vez não pago dinheiro para o Horodateur no parque de 

estacionamento. Volto das minhas compras em Saint-Rémy para Merkür: mais uma vez, 

sem bilhete de estacionamento. O pior nem sempre acontece. Sei isso agora. Manter uma 

mente aberta sobre o que realmente quero na vida.  

O que eu quero, esta pergunta refere-se à cabeça. Mas já me conduziu nos últimos anos 

com a sua luta pela razão, mais para o impasse existente. Gostaria de discutir com 

Descartes, porque "cogito ergo sum" exclui muita humanidade. "Penso, portanto sou" não é 

suficiente para mim hoje em dia. Em vez de "O que penso?" e "O que quero?" pergunto-me: 

Qual é a minha necessidade? O que me apetece? O que é que eu quero? O que é que me 

entusiasma? O que me faz sentir bem?  

Como se estivesse à procura de um exemplo prático, um sinal cai-me nos olhos, o que 

desencadeia em mim esta sensação muito boa, que me inspira, faz-me feliz, porque diz o 

que estou constantemente a sentir, o que corresponde às minhas necessidades. Faz-me 

pisar o gás e faz-me sentir como se Mercúrio estivesse em movimento: Lac de Peïroou, um 

lago, um reservatório, um lago! Eu já sigo a estrada, ela leva-me até ao fim da cidade, 

passando pelo posto de bombeiros, serpenteia através de um pinhal até uma colina e 

finalmente perde o seu pavimento asfáltico. Eu já sei o que "quero" hoje. Água! Em alto 

astral, saio num grande parque de estacionamento de terra debaixo de pinheiros. Ali está, o 

meu Lac de barrage, tal como pintado, entre as rochas calcárias íngremes e o escasso 

crescimento das árvores e, como posso ver no mapa montado como montra, no meio de uma 

zona de caminhadas. Lembro-me deste lugar de estacionamento para esta noite. Que 

agradável brilha o sol quente. Aqui fico. 

O meu Merkür é o único veículo aqui, não importa, eu saio. Finalmente utilizando 

novamente os pés, que me levam directamente para o lago. Não nadar, está claramente 

escrito no letreiro. Claro, é um reservatório, infelizmente. 

 

Em algum lugar é também onde 

Tento o caminho na outra direcção, deixando o lago para trás de mim. Um portão de 

entrada com dois homens de altura já termina o caminho largo. Aço espesso e maciço, 
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decorado com vinhas em relevo, que só se abrirá a um código secreto. O "Mas de Reincord" 

está escrito em letras com traços inequívocos na parede circundante. Onde o muro descreve 

uma curva do lado direito, descubro um caminho que me leva ao longo do muro do Mas 

durante o que parece um quarto de hora. Quando chego a uma colina, posso ver a vasta 

área do Mas, que termina em pinhal, e no meio dela um campo de ténis com o seu próprio 

lugar alto para o árbitro - por isso, provavelmente, vive aqui um profissional de ténis que 

treina no campo de ténis interno. Ou isto é apenas a sua casa de campo de fim-de-semana? 

Porque não há aqui ninguém para ser visto, não há vestígios de actividade. 

O caminho leva-me através de um pinhal, brilhante e amigável, as árvores permanecem 

leves. 

Pelo menos meia hora já estou a caminhar por este caminho, ninguém me encontrou desde 

que virei a estrada principal em direcção a Lac. Deixo o caminho, a pequena floresta atrai-

me para o seu feitiço. Quero sentar-me um pouco, sentir o lugar. Acima de mim as cigarras 

estão a serrar, abaixo de mim um chão coberto de maquis grosso, à minha frente, do outro 

lado do vale, as rochas calcárias em bruto estão a subir, o que já durante toda a minha 

viagem satisfaz um pedaço de selvajaria em mim. Mas o único tronco de árvore que parece 

adequado para se sentar é ao longo da encosta, e eu teria de o colocar de forma cruzada 

para me sentar confortavelmente. Quando o levanto, milhares de escaravelhos negros 

espessos espalham-se - e rapidamente o deixo cair novamente. Agora tenha a rede debaixo 

do seu braço! Um pensamento sedutor.  

Tirem-na do carro e estendam-se aqui, entre as árvores, e passem a noite na floresta. Isso, 

oh, isso seria óptimo! Não tenho de ter medo de pessoas que me assustam por campismo 

selvagem. Ninguém me encontrará aqui, porque ninguém anda à minha procura.  

Decidi guardar esse pensamento durante algum tempo. Ainda sou demasiado estrangeiro 

aqui. Passei a última noite em Villeneuve lès Avignon e um mistral violento, frio e 

tempestuoso fez-me puxar o cobertor com força sobre a minha cabeça. Só hoje é que aqui 

está agradavelmente quente, ou é todos os dias? Apenas durante o dia ou também à noite? 

E de qualquer forma: Dormir numa rede é um acampamento selvagem? Não sei. O 

acampamento tem de facto algo a ver com os campos e o terreno? De qualquer modo, é uma 

pena que as actividades excitantes sejam sempre proibidas. Proibido ou injustificado. 

Normalmente ambos. 

Uma rede num pinhal, que não é do gosto de todos. Muita gente adora ficar num hotel e 

deixar-se mimar. Sinto-me mimado quando me deixam deitar no calor do ar livre. Isso seria 

uma ideia de negócio? Eu poderia acompanhar pessoas que desejem algo assim, mas não 

ousem ir sozinhas. Ou quem não tem tempo para fazer os preparativos necessários para os 

rigores imprevisíveis da natureza, quanto mais para ter o equipamento? 

 

Uma queda de água 

O espectáculo no desfiladeiro de Jonte, no desfiladeiro do Tarn, foi esmagador. Salpicou e 

aplaudiu, apressou-se, borrifou e assobiou, ocupou muito espaço e nunca deixou de fazer 
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aquilo para que a cascata está lá: transportar o rio de um nível para outro, apenas para o 

deixar fluir. 

A água não se importa que haja pedras no seu caminho. Ultrapassa-os sem pensar nisso, 

abre caminho, e ao longo dos séculos, milénios, milénios, chega a moer pedras e rochas e 

torna o seu caminho ainda mais agradável. Naturalmente, rende-se à força da gravidade 

Cansei-me ao longo das minhas décadas. Sinto a necessidade dentro de mim de tomar um 

caminho mais agradável, de não me deixar deter, de seguir a minha intuição, sim, o meu 

destino, de me render a ele - assim que só sei e sinto o que tenho de fazer.  

Uma queda de água continua a empurrar. Não pensem nisso. Nunca ter de se justificar é 

ser você mesmo. Quando o penhasco chega, simplesmente salta por cima dele e leva consigo 

destroços da esquerda e da direita; mesmo quando vêm pedras maiores, cai cada vez mais e 

mais longe e faz o seu caminho. A água não pode fazer mais nada. A sua direcção é 

determinada pelas condições físicas, cai, nunca para trás. Traduzido para mim isto 

significa: A sua descida em progresso é a minha subida em progresso. Eu também quero 

progredir, desenvolver-me, estar vivo e seguir o meu destino para cima.  

Tenho 52 anos. Na verdade, já passei a cascata, a hora do rush da vida. Salpiquei e aplaudi, 

borrifei, cintilei e salpiquei, exerci muita força em todas as áreas da vida, e agora estou 

provavelmente numa fase da vida em que a cascata sobe no vale e daí se reordena e corre 

por caminhos mais moderados até se tornar finalmente num rio calmo e fluente.  

Mas eu não gosto muito da imagem. Temperado, calmo. Temperado, calmo. Eu?  

Para trabalhar como formador ao ar livre! Tal coisa existe! Estar sempre fora da natureza! 

Trabalhar com pessoas no seu desenvolvimento pessoal - superando os seus medos! - 

Trabalhar enquanto a natureza imprevisível, muitas vezes tão arbitrária, actua sobre nós, 

isso seria o cumprimento! Isso é cumprimento! 

Uma vez vi algo na televisão. Porque não pensei nisso antes! Como os treinadores ao ar livre 

saem para o deserto com grupos, e as pessoas aprendem através de tarefas comunitárias 

invulgares a agir muito bem em equipa, porque não podem fazer as tarefas sozinhos, porque 

têm de comunicar, coordenar, aproximar-se, ajudar-se uns aos outros ou pedir apoio. Se 

apenas quando as pessoas querem preparar uma refeição em conjunto no deserto - ou 

mesmo na natureza normal. Que tipo de interacções são necessárias! Quanta carne, 

quantos vegetarianos, que equipamento pode ser levado, quem transporta o quê, que 

bebidas, existe um riacho para lavar? Encontre o caminho - e encontre o seu caminho de 

volta. Há muitas tarefas a serem acordadas, a menos que alguém faça tudo, que seja pago 

para organizar mulas de carga ou uma Unimog. Como lidar com o meu semelhante se eu 

não gosto dele? Continuo a ser educado, ou quando perco a calma e como? Tais 

experiências são reflectidas no grupo. É uma formação de grupo, mas principalmente uma 

formação de personalidade. Uma reflexão cuidadosa causa uma impressão duradoura, e os 

novos comportamentos aprendidos podem ser transferidos para o trabalho quotidiano.  
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Sim, oferecer formação de equipa, eu poderia fazer isso! Quero saber quais são os requisitos 

para isto; deve haver formação para este trabalho. Esteja sempre lá fora na natureza, como 

aqui, e dê a outras pessoas esta alegria! Um sorriso está no meu rosto. 

 

Cruz de Mérito não incluída 

"Gostaria de uma definição precisa das minhas tarefas", disse a Karl-Hubert, "o meu horário 

de trabalho, e o que esperam de mim especificamente como resultado". E eu gostaria de ser 

pago por isto. Dois mil marcos, por exemplo".  

"Estás louco! Onde é que vou arranjar isso"? 

"Disseste sempre que eu não merecia nada. Aparentemente, ganhei bastante dinheiro a 

trabalhar para a Gourmet Trion". 

"Você não merece nada! Sempre!" 

 "Aparentemente, agora está com falta de dinheiro, ou poderia facilmente pagar-me pelo 

meu, o que vocês chamam, trabalho de alívio. Aparentemente, ganhei uma boa vida com o 

meu trabalho". 

"Ganhaste uma boa vida com isso, sim, tu, vivendo como uma larva em bacon"!  

"Bem, eu não tenho esse aspecto. Tu tens esse aspecto". 

É claro que não devia ter dito isto sobre a sua aparência. Sim, ele tinha engordado, quase 

duplicou o seu peso durante o nosso casamento. Eu estava tão zangado. Sim, eu também 

estava zangado por ele ter engordado tanto, agora acabou de sair. Mas a minha proposta 

não pôde ser mais discutida. Como poderia tornar o meu pedido compreensível? Que eu 

precisava de um orçamento para as nossas despesas diárias, agora que a conta comercial e 

a caixa já não existem?  

 

Numa tentativa seguinte, depois de o Gourmetrion ter sido vendido, voltei a fazer-lhe a 

proposta para ser pago pelo meu trabalho. Não foi a primeira vez que percebi que podia ser 

mais soberano com mais acordos, que podia conseguir mais reconhecimento com mais 

independência se só pudéssemos chegar a acordo sobre procedimentos. 

"Para a sua preguiça quer dinheiro? Estás louco?" reagiu com raiva. Eu poderia permanecer 

calmo e levar a cabo a minha sugestão.  

"Poderíamos definir o meu novo local de trabalho, chamar-lhe local de trabalho familiar. "E 

poderíamos também definir o meu trabalho: Seis horas por dia em casa. Isto inclui arrumar, 

limpar, organizar armários, fazer o jardim, arrumar a adega, fazer as compras e também, 

por exemplo, comprar novas toalhas e novas ferramentas de jardinagem ou uma escova de 

dentes eléctrica ou sapatos e roupas para as crianças. Para que mesmo as coisas não 

quotidianas sejam incluídas no tempo gasto. 

Cozinhar a comida, passando o dia estranho ou duas horas para o fazer. 

Verificar os trabalhos de casa e praticar os instrumentos musicais. “ 
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Horrorizado, ele subiu de carro. Não, tal coisa, tais empregos de homens são apenas para 

mulheres de mão-de-obra barata. Eu, Rosi, sou uma mulher com classe!  

Como fiquei lisonjeado! Já estava pronto para voltar a jogar o jogo. 

Mas também não sabia realmente que classe era. Havia pelo menos uma definição para isso, 

regras que eu poderia seguir para alcançar o resultado desejado "uma mulher com classe"? 

As crianças crescem sozinhas, foi a sua atitude, eu sei disso. O meu desejo de ter pelo 

menos uma ama de novo quando vou trabalhar é exagerado. 

O que mais quero, afinal, estou sempre vestido de super, em Hermès, em Escada, em 

Bogner, às vezes em seda e seda selvagem, às vezes em alojamento fino, pelo menos caro. 

Para isso só tenho de ter as crianças sob controlo, nada mais. Com alguns empregados 

podia começar um negócio lucrativo com os conhecimentos que ele me tinha ensinado. Não 

gostaria de uma casa chique com piscina, uma escadaria aberta, um jardim de rosas?  

"Prefiro estar à beira de uma floresta com um grande e selvagem parque infantil", interjetei. 

"Parque infantil"? Prado? Para quê? As crianças já podem fazer muita coisa! Podiam ir 

trabalhar e brincar no parque infantil aos fins-de-semana. Já chega". 

A fúria que no passado se manifestava em tais lugares só se torcia como um abafamento 

dos ombros. Nunca seria capaz de conseguir o que queria.  

O que é que se passava comigo, perguntei-me por vezes? Qual de nós era louco? 

Para ele, eu estava louco. Para mim, ele era. Mas eu não consegui fugir dele. Quais seriam 

as consequências? Eu não sabia exactamente, mas tenho a certeza que seria terrível. Não 

tive a coragem de o fazer.  

Pouco depois disso, quando comecei a fazer muito trabalho para conseguir um emprego 

remunerado e escrevi candidaturas detalhadas para o mesmo, fui abordado por um 

consultor de candidaturas masculino. Olhou cuidadosamente através do meu CV 

cuidadosamente escrito, acenou com a cabeça aqui e ali, mas a dada altura fez uma cara de 

cepticismo e abanou a cabeça. 

"Não, tem de se cortar isso", disse ele. "Eu eliminaria os vossos filhos. As crianças não 

pertencem a um currículo", disse ele com plena convicção. Eu vacilei por dentro. Olhei para 

ele com incredulidade. Lá estava ele outra vez! Ter nascido e criado quatro filhos, isso não 

valeu a pena mencionar? Então isso não foi suficiente para preencher as lacunas da sua 

vida? Como eu odiava aquele homem! Senti como as lágrimas subitamente queriam subir, 

como a minha garganta se fechava e em breve não poderia dizer mais nada, rapidamente 

torci um "obrigado", levei os meus documentos, respirei um "adeus". Depois, mal lá fora, tive 

de chorar, quase chorei alto, sacudiu-me violentamente, não, de modo algum chorei alto!, 

mal pude evitar isso, aqui no corredor em frente a esta porta feia em frente a este homem 

feio. Senti-me como se estivesse a ser lavado. Horror, perplexidade, tristeza, resignação - e 

depois senti uma raiva irreprimível a aumentar. 

Para onde tanto amor, paixão e energia de vida fluíram de mim ao longo de tantos anos, que 

realmente parecia não ter valor? Este homem também concordou com Karl-Hubert. Também 

aqui eu estava sozinho com os meus sentimentos, com o meu empenho e também com a 
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minha vitalidade aparentemente sem valor. Assim, as crianças foram criadas de lado! Não 

precisava de tomar conta deles! Não tinham necessidades, nunca tinham fome nem sede, 

nunca molhavam as calças e as fraldas entravam em casa sozinhas! Em bebé nunca 

choraram, nunca adoeceram, nunca chegaram a casa sujos do campo de futebol, nunca 

tiveram dores de joelhos e nunca precisaram de palavras de consolo da sua mãe! A 

matrícula no jardim-de-infância, os cuidados pós-escolares e a escola foram puramente 

coincidentes, e os trabalhos de casa foram feitos por eles próprios em todos os grupos 

etários de qualquer maneira! Esta pessoa provavelmente também pensou que estas 

pequenas coisas foram feitas num curto espaço de tempo, cerca de três semanas! 

Resolveram sempre as discussões apenas entre os irmãos, e desde muito cedo puseram as 

cuecas, camisas, meias, que tinham tirado directamente da máquina de lavar roupa para as 

suas próprias necessidades de limpeza, num lugar seco no armário onde encontraram tudo 

por si próprios! Nunca esta pessoa criou o caos para quatro crianças pequenas, nunca! 

Acolchoar carrinhos de bebé no carro, amarrar as cadeiras das crianças, levar as crianças 

ao dentista ou a consultas preventivas no pediatra e ter sempre o suficiente para beber e 

comer! Os ciúmes entre os irmãos apaziguam, as noites de insónia com constipações febril 

acordam! Os aniversários das crianças podiam ser cancelados, e elas aprendiam a andar de 

bicicleta na rua, onde os transeuntes tomavam conta de quedas pequenas e grandes! 

"Não acredito, é indigno", gritei em voz alta, carimbando o meu pé no chão.  

Produção infantil, este tipo de produção não valia nada! Quando eu estava a polir a média 

de criança por par neste país para várias famílias monoparentais e provavelmente também 

para aquele lugar horrível atrás da porta! Eu não queria nenhuma cruz de mérito. Só queria 

ver o nascimento de filhos, ter filhos e criar filhos como uma realização.  

"Não", disse em voz alta, "vou deixar as crianças lá dentro". Não vou mudar o meu 

currículo"! 

 

Muito dinheiro também pode ser bom 

Colocar-me aqui em baixo não é uma boa solução. Apenas o garrigue espinhoso se espalha 

sobre o solo, como se diz aqui à charneca arbustiva - com o nome de uma paisagem nas 

montanhas do sul de Cevennes - ou agulhas de pinheiro secas e pontiagudas cobrem o solo. 

E também as grandes pedras que se encontram por aqui são muito angulares. Por isso, 

continue a andar até encontrar um local mais adequado.  

Eu escalo e escalo e escalo, não consigo sair do espanto, vegetação diferente, diferentes sons 

de floresta, diferentes pedras no chão, até o céu acima de mim parece diferente. O sol brilha 

quente, muito quente, a sua luz é brilhante e clara. Montanhas de calcário árido e de 

formação selvagem sobressaem dos bosques. De repente, estou no cume. De toda a tensão 

no caminho, não notei qualquer esforço. O caminho era o meu objectivo. 

Aqui em cima, o garrigue já não é tão denso, e debaixo de um único pinheiro encontro um 

local agradável de sombra.  
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À minha frente jaz à minha volta a vastidão dos vales, atrás deles picos distantes, os meus 

olhos podem vaguear para longe, recolher impressões, ver apenas abertura, natureza 

selvagem, rochas selvagens, não afectadas, nenhuma limitação me limita, tenho muito 

espaço, espaço livre como símbolo de liberdade, liberdade do olho e dos pensamentos, como 

é, como é bom; como sou, sou bom se só faço sempre aquilo que amo. 

O meu caminho é o meu objectivo, o conhecimento do dia. Será que descobri uma 

necessidade que posso mencionar, que posso esforçar-me por satisfazer no futuro?  

Sim. 

Posso dirigir esta necessidade de uma forma ordenada para que possa ser satisfeita 

repetidamente? Talvez desta forma: 

Que adjectivos usariam os amigos para me descreverem? Colegas? clientes? 

O que é importante para mim, só eu?  

Em que situações é que me sinto desconfortável? 

Em que situações é que me sinto confortável ou mesmo muito confortável? (Oh, há alguns!) 

É claro que já me diverti no trabalho antes. O que é que eu estava a fazer? 

Quais são os meus valores? O que é que me torna diferente?  

E estou a jorrar por dentro.  

Preciso de algo com que possa mexer, que possa criar, que algo possa emergir, onde possa 

escolher a abordagem, mas não algo pré-fabricado, não rotineiro, de preferência algo 

diferente todos os dias. Isso seria uma tarefa, seria uma missão, encontrar soluções todos 

os dias, reinventar a roda todos os dias. 

Então, será a criatividade um dos meus valores pessoais? Que mais?  

Com certeza: aventura. Alegria do deserto. Ser um nómada. Família, tem um lugar firme no 

meu coração e na minha mente.  

E além disso? O que é importante para mim, então, tem a ver comigo como pessoa?  

Oh, seguir em frente é importante para mim, muito importante, empurra-me literalmente 

através dos dias. Ter sucesso, superar desafios, ter de invocar coragem, ter conseguido algo. 

Sim. O meu trabalho como formador ao ar livre será capaz de me dar tudo isto? O vento 

quente está a acariciar-me o nariz. Respiro profundamente o sentimento de liberdade. Não 

tenho medo. Estou onde estou. 

 

Aqui em cima, neste impressionante prazer montanhoso no meio da Provença, estou 

inesperadamente surpreendido por uma afirmação inovadora: o dinheiro incomoda-me. O 

dinheiro fez-me coisas negativas. Até agora, o dinheiro só estava associado a coisas que 

eram obrigatórias. Ocupado com a indiferença, tarefas que não gosto de fazer, têm de ser 

feitas, o principal é ganhar dinheiro, estar sempre ocupado. A minha mãe não me mandou 

embora com a sentença: Esperemos que trabalhe um pouco na sua viagem! Provavelmente 

ela própria tem no pescoço o medo de que eu possa cair de novo sobre ela no circuito de 

abastecimento. Fazer algo, fazer sempre algo e ganhar dinheiro com ele, não tem de ser 

nada divertido, pelo contrário, se é divertido, não é trabalho, não se é pago por ele. Não 



118 

 

preciso de ficar surpreendido se não gosto de trabalhar! Se eu achar que tanto o trabalho 

como o dinheiro são o meu dever. A minha mãe disse que o trabalho era a única coisa que 

me mantinha vivo. Limitada, disse ela, não "dominada".  

Sento-me ali com um sistema de crenças ultrapassado num lugar confortável e ensolarado, 

podia desfrutar, mas a realização emparelhada com o desamparo corre-me pelas costas 

como um arrepio. O que é que faço com ele agora? Comigo e com a minha atitude negativa 

em relação ao dinheiro que acabo de descobrir? Tal medo é profundo, eu sei. Como é que fiz 

a Via Ferrata no Ardèche?  

Antes de mais: Reconhecer que está lá, o medo, incluindo o desconforto. Não tenho 

finalmente tempo e lazer para me desfazer do velho e obstrutivo lixo da alma, tal como se 

limpa o velho apartamento para uma mudança, mobilando o novo apartamento na mente? 

O meu novo pensamento sobre dinheiro precisa de um novo endereço:  

Quando se trata de ganhar dinheiro, eu consigo ser quem eu sou. 

Não tenho de me curvar e raspar para ganhar a vida. 

Eu posso ser sociável quando estou a ganhar dinheiro. 

Ao ganhar dinheiro, se me apetecer, é-me permitido comportar-me de forma pouco 

civilizada. 

Não preciso de estar à vontade para ganhar dinheiro. 

Eu posso ser como um pato selvagem: O pato não pode voar para longe, imbecil quando 

nada, bamboleia quando caminha. E no entanto é apreciado e reconhecido como tal (não só 

porque tem um bom sabor). E também eu posso voar, nadar, andar, dependendo do meu 

humor, mas nada disso tem de ser perfeito. Como pato posso hesitar, até saber o que quero 

- e mesmo até saber o que gosto! 

No trabalho, ou seja, quando ganho dinheiro, posso perder-me nos pormenores ou ficar 

inquieto, como me apetece.  

Quando se trata de ganhar dinheiro, podia andar por aí o dia todo sempre que quisesse. 

Eu poderia ser um brincalhão, um pensador, um consultor, um vendedor ambulante, um 

professor, um contabilista, um alpinista, um explorador, um artista, um escritor de 

conceitos no PC. Seria permitido vaguear, ser idiossincrático, não teria de me orientar para 

ninguém, por outras palavras: não me dobrar.  

Eu não teria de verificar constantemente com outras pessoas. Eu não teria de ser um 

jogador de equipa, mas podia fazê-lo sempre que quisesse. Eu poderia simplesmente fazer 

algo porque penso que é a coisa certa a fazer. Eu seria livre de tomar o meu tempo. Eu não 

teria de pedir dinheiro. Ser-me-ia dado voluntariamente. Se eu tivesse apenas alguns 

compromissos que me pressionassem ("Se não houvesse nenhum último minuto, nenhum 

trabalho estaria terminado", Marc Twain já tocava uma campainha). Não tenho de fazer um 

favor aos outros, faço-o porque gosto. Desistiria de bom grado. Eu daria trabalho de rotina a 

pessoas que o fizessem por mim.  

Não tenho de me esforçar muito, mas posso fazê-lo de bom grado. 

Sim, ganhar dinheiro é maravilhoso, porque posso ser livre e independente. 
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Não quero seguir instruções, mas no máximo recebo recomendações. 

Apenas pessoas simpáticas que tenho comigo.  

Eu escolho o meu ambiente de acordo com o local onde me sinto muito confortável. 

Não é mau se me perder, porque tenho conselheiros que me podem aconselhar no meu 

caminho. 

Mas também posso rejeitar bons conselhos de outros, se não me forem apropriados: Não, 

não o farei.  

Não é formal, com o meu dinheiro a fazer. 

Não preciso de ouvir os discursos das outras pessoas quando me aborrecem (reuniões!), 

apenas ouço enquanto me apetece.  

Quando se trata de ganhar dinheiro, uma parte importante do meu objectivo é o caminho, e 

eu próprio quero escolher esse caminho. O meu caminho não é asfaltado, mas atravesso 

prados, e se houver pedras grandes no caminho, escolho o caminho sozinho, à volta ou por 

cima, e não uso a pedra do meu antecessor. A menos que seja mais rápido, e nesse 

momento, a velocidade seria importante para mim.  

Quero estar no exterior com o tempo ensolarado, fora, fora, fora, fora, e quando está mau 

estou dentro. Mas eu quero muito sol! 

Quero prosseguir o meu estado de espírito actual enquanto ganho dinheiro. Quando me 

divirto, sinto um bom stress e transmito uma atitude alegre para com a vida, e todos gostam 

de trabalhar comigo. Quero fazer o meu trabalho com um apito feliz e estar em fluxo todos 

os dias.  

Sim, e eu quero dinheiro para isso, estás a ouvir, querida mãe! 

 

Embora me tenha dado livre pensamento no meu lugar sombrio, formou-se o desejo de 

subir completamente o cume e de alcançar onde já se pode ver uma pequena torre. O jipe 

amarelo em pé à sua frente revela-se agora como a polícia florestal e de bombeiros. Eles têm 

o cuidado de detectar imediatamente possíveis incêndios e de tomar medidas imediatas por 

rádio para outras esquadras de polícia em todo o lado. Só agora é que me dou conta de 

como o solo e as plantas estão realmente secos. E percebo que seria perigoso para mim 

passar a noite numa rede na floresta. Isto torna-me mais fácil abandonar a ideia. E como 

cheira, como o tomilho, como o rosmaninho! Na minha próxima excursão levarei comigo um 

saco para apanhar alguns. 

À noite, às oito e meia, estou de volta ao meu belo lago em St. Rémy en Provence. Ficar aqui 

neste reclusão seria muito apelativo - e uma vez que entretanto existe uma pequena 

autocaravana no extenso parque de estacionamento, poderia também ser tranquilizado. 

Logo atrás dele, o espaçoso paddock que pertence ao Mas de Reincord estende-se. Penso 

que nada me vai acontecer aqui. Calmo e isolado, o lago está a sonhar longe. Mas é um 

reservatório, não está autorizado a nadar nele. Um cavaleiro com dois cães passa por aqui. 

Caso contrário, há um silêncio absoluto. De vez em quando, alguns peixes espiam à 

superfície, ou aranhas de água atropelam-na. A rocha à minha frente ainda é 
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brilhantemente iluminada pelo sol, é reflectida na água suave à minha frente, também uma 

caverna muito atrás pode ser reconhecida. À esquerda de mim calcário, atrás de mim 

calcário, à direita da minha floresta, ainda é brilhante, luz do dia. Em toda a margem do 

lago, alguns visitantes individuais com cestos de piquenique estão dispersos. Sinto uma paz 

completa dentro de mim. Respiro profundamente, muito, muito profundamente. 

 

Monique, onde estás? 

Monique foi uma das mulheres francesas com quem passei frequentemente uma noite 

sociável e de conversação em Ismaning. Entretanto ela escreveu um livro e Danielle em 

Vienne deu-me o seu próprio exemplar para ler. Passei mais uma hora a navegar através 

dele. Não conheço muitas palavras francesas, mas continuo a achar excitante, porque 

consigo sentir o ambiente. Monique escreve inequivocamente da sua própria vida, do seu 

tempo depois de se ter afastado de Ismaning e de ter comprado uma casa em Grenoble com 

o seu marido André. A atmosfera do livro deprime-me. A minha filha Lisa tinha feito 

amizade com a sua filha Yvette em Ismaning e visitou-a várias vezes em Grenoble quando 

era adolescente.  

Os dois ainda hoje estão em contacto. Mas quando a minha Lisa me falou da atmosfera de 

conflito entre os pais de Yvette, fiquei surpreendido - tinha admirado tanto a orientação 

internacional da família e não queria saber mais nada.  

Entretanto, Monique e André estão divorciados e Monique vive em Marselha, portanto não 

tão longe daqui.  

Sim, eu gostaria de passar por Monique, vê-la novamente. Mas eu não quero um 

compromisso! Não quero um compromisso para a minha existência livre! Calcule uma hora 

para mim onde tenho de partir, onde o carro tem de ser embalado, preparar o percurso e 

talvez vestir alguma roupa bonita. Será suficiente reservar-me em cima da hora, como 

Danielle em Vienne apenas algumas horas antes? 

 

São nove e meia e o sol já se pôs atrás das montanhas. Ainda brilhantes, eles mostram 

claramente os seus contornos no lago que absorveu a escuridão inicial. 

Atrás da floresta a lua sai lentamente, mon Dieu, a segunda metade está quase cheia. 

Parece que já passou muito tempo desde que estou em digressão. Na realidade, as últimas 

duas semanas parecem-me muito curtas.  

Não gosto de me separar das minhas observações sonhadoras, mas prefiro visitar a Merkür 

antes que escureça completamente, para poder preparar o meu lugar de dormir com luz 

suficiente. 

 

  



121 

 

MONTANHA NÚMERO TRÊS  
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Se o burro estiver demasiado bem((novo lado direito)) 

Se o burro for demasiado bom, vai para o gelo. 

Esta declaração do meu pai parece-me ameaçadora. É um aviso. Não o faças! Fique em 

terreno sólido, criança. As coisas que podem acontecer quando se atinge um pedaço de gelo, 

meu filho. Conhece o meu coração fraco. Depois tenho de voltar para o hospital!  

Pensaste sempre apenas no teu coração, e nunca no meu? Oh, quão rapidamente a sua mão 

escorregou, e não muito suavemente, se não lhe fosse imediatamente demonstrada 

obediência! 

Que parece ter esquecido: O senhor mesmo comprou-me patins quando eu tinha 10 anos. E 

assegurei-me de que aprendi a patinar. Sim, posso mover-me bastante bem no gelo. Mesmo 

sobre o gelo acidentado de um lago congelado. Talvez eu caia - posso voltar a levantar-me 

sozinho, pai. E, claro, não vou patinar sobre gelo fino. Nem mesmo um burro faria isso! 

 

Caminhada de montanha 

De manhã cedo, e já estou de pé no alto do lago verde lá em baixo. Foi-me difícil reconhecer 

o caminho no meio das rochas calcárias como tal, não se destaca da paisagem em alguns 

locais. Aparentemente não vai mais alto do que aqui, o caminho já leva novamente para 

baixo. O meu plano tinha sido apenas encontrar um lugar agradável para ler por cima do 

lago, para colocar a rede, ainda era cedo no dia, e caminhar é aborrecido no calor do meio-

dia de qualquer maneira. Hoje quis experimentar a minha mochila ainda novinha em folha, 

que pesa quase três quilos em todos os lugares imagináveis com os seus inúmeros bolsos 

laterais, fechos de correr e correias, e carreguei-a sem pensar com nada mais do que 

utensílios de escrita e leitura e a rede.  

E agora é surpreendentemente tão extraordinariamente belo! Cada vez mais longe fui, mais 

uma vez o caminho era o objectivo, e por isso aterrei no topo desta montanha. Tenho a 

melhor vista e visão geral, as cigarras cantando por todo o lado e soando como se 

estivessem com pressa de cortar todas as árvores, à minha frente vejo Saint-Rémy-de-

Provence, atrás de mim o reservatório resplandece, há os paddocks de cavalos, encostas 

verdes, pinhais, pinheiros, pinheiros, pinheiros.  

Sinto-me um pouco tonto. Estou surpreendido, a minha circulação é normalmente estável, 

mas nada parece ser a regra aqui. Talvez por causa do calor, do clima. Estou sozinho e sou 

muito cuidadoso, prefiro esperar mais um passo até estar de novo a salvo e claro na minha 

cabeça, prefiro não ir mais longe, não correr riscos.  

Mais uma vez não tenho um saco de plástico! Pelo menos empacotei a minha faca do 

deserto. Pauzinhos de alecrim e tapetes de tomilho alinham o caminho. Cortei generosa e 

rapidamente superei a minha timidez para colocar as ervas secas em pó directamente no 

bolso livre da mochila nova, pecaminosa e cara. Finalmente é utilizado e já não o sinto como 

uma mochila exibicionista. Hm, como cheira, rosmaninho e tomilho em massa no saco. 
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Num pequeno título remanescente, deixei as minhas botas de caminhadas no carro. Porque 

não os coloquei? Porque pensei: como são embaraçosas e desajeitadas as botas de 

montanha no sul de França. Mas teriam sido bons. Pedras pontiagudas a espetar nas solas 

dos meus ténis. Curvo-me ligeiramente sobre as gradações irregulares de calcário. Mais 

uma vez pensei: botas de montanha! O que pensam as pessoas!  

No momento seguinte apercebo-me: não há pessoas aqui. 

 

Na estrada com Reinhold Messner 

Mais uma vez, sou atraído pelo caminho de fora de jogo, porque parece tão 

maravilhosamente rochoso, em contraste com o caminho principal, limpo e cascalhado. 

Parece levar a uma cimeira secundária, por isso: vamos subir. Mas depressa se revela 

íngreme e inseguro a uma altura que me faz respeitar aqueles que não estão livres de 

vertigens, especialmente porque parece ser bastante escorregadio e não oferece margens a 

que se agarrar.  

Seria divertido. Eu poderia simplesmente deixar a mochila volumosa debaixo de uma árvore, 

quem passaria e a levaria?  

Mas será que não quero finalmente praticar ir para as montanhas com uma mochila que me 

puxa tão assustadoramente para baixo, para que possa finalmente fazer caminhadas de 

vários dias sozinho? Por isso, tenho de proceder de forma diferente. Só me quero divertir o 

tempo todo - é aí que fico preso na vida quotidiana. Eu quero mais. Sim, estou a começar a 

subir. Fica mais íngreme em direcção ao cume. Socorro! Não vou conseguir, as tonturas 

puxam-me para baixo. É melhor eu voltar para trás. Apenas três passos depois penso numa 

palestra de Reinhold Messner. Ele disse: "Enfrente esta situação limite e pense numa forma 

de chegar ao topo". Claro que sim. É assim que eu o faço. Mais uma vez, volto-me para o 

cume. Olho à minha volta com atenção. De repente apercebo-me claramente que, mais à 

esquerda, uma subida parece bastante possível. É perigoso? Pode ser perigoso. Andarei tão 

lentamente que o calor não causará tonturas. Vou considerar a minha mochila a cada 

passo. Caminharei para que me sinta seguro. Quem é que me está a incitar à pressa? 

Que sensação! Orgulho e grande satisfação esticaram a minha postura. Ao descer, 

caminharei de costas para a montanha, apesar de toda a inclinação, para poder ver o que 

está à minha frente, a minha mochila puxar-me-á para a frente, não para baixo. 

Todas estas soluções só me chegaram quando já me encontrava numa situação perigosa, 

não podia planear nada de antemão. O risco é sempre um jogo com estranhos. Pode-se 

estimar um pouco, mas ainda existe um pedaço de perigo. Alguém com ainda menos 

experiência do que eu não teria considerado o risco de se desviar do caminho. Os meus 

factores de medo pessoais são definidos pela minha situação: vertigem, área desconhecida, 

aqui sozinho, longe do caminho, pode escorregar, pode cair, ninguém o procura e o resgata. 

Por outro lado, para uma verdadeira aberração da montanha, o que para mim é um desafio 

- afinal de contas, já estimável - teria sido material quotidiano. Em pouco tempo teria ficado 
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no topo, aborrecido, não teria tido de pensar de todo nisso. Um perigo, um risco é algo 

muito individual. 

Muito alegremente, trato-me com uma banana esmagada quando chego ao fundo da 

montanha. 

 

Liberdade, aqui vou eu! 

Porque é que este autocarro da Alemanha está estacionado ali? 

Pouco depois de olhar ao virar da esquina, depois dos turistas, há o famoso mausoléu de 

Glanum para onde olhar, pois posso discretamente ouvir as explicações da visita guiada 

alemã. Como já quero começar o meu caminho de regresso, vejo as pessoas a atravessar a 

rua e a reunir-se com o seu guia em frente de pequenas tábuas. Sigo-os - e de repente fico 

entusiasmado: é aqui que corre o Caminho de Van Gogh, que dá a volta à Clínica Saint-

Paul-de-Mausole à nossa frente, onde o artista foi tratado nos últimos anos da sua vida. 

Alguns dos seus desenhos e pinturas são colocados ao longo deste caminho na posição em 

que foram criados, com explicações detalhadas de como e quando os pintou. Desde então, 

foram construídos outros edifícios que não devem ser vistos nas suas pinturas. E quão altas 

as árvores cresceram entretanto! 

As explicações nos quadros estão em francês e em inglês. Primeiro li um em francês, depois 

o inglês, e dedico o meu tempo a traduzir o vocabulário para a frente e para trás entre as 

duas línguas. Gosto muito de lidar com estes objectos e aprender a língua ao mesmo tempo. 

Muitas palavras de preenchimento que eu tinha esquecido em francês, mas que ocorrem tão 

frequentemente na vida quotidiana, como pourtant, à la fois, tandis que, telque, eu já não 

sabia, e fui buscá-las ao inglês. Ter tempo para tais artimanhas - que experiência. Ter-me-ia 

deixado empurrar pela presença de um acompanhante? É claro! Desde o início que não teria 

tido a coragem de dizer: gostaria de ler estes quadros durante mais uma hora. Deixar a 

outra pessoa à espera? Que desagradável! Por isso nunca poderia ter reparado o quanto 

gosto de pausar, ler e traduzir. Sim, descobri novamente uma necessidade. Mina. Apenas 

meu.  

Há duas horas atrás era mais solarengo, mas também assaltante. O céu está agora muito 

nublado, o que me dá um agradável arrefecimento no meu trilho de caminhadas. 

Acompanhado pela serragem incessante dos Cigales. 

Frank e sonhando livre e facilmente à minha frente, caminho com os sentidos abertos ao 

longo do caminho dado. De repente, termina em rochas íngremes. Sou confrontado com 

uma escada enferrujada muito alta, que está presa exactamente na vertical à rocha com 

grampos enferrujados. Será este o fim da minha viagem de exploração até agora tão bem 

sucedida? Sinto-me enjoado quando olho para cima: Depois do parapeito onde conduz, há 

outra escada, também com pelo menos oito a dez metros de altura. Tento cinco ou seis 

degraus e sinto: impossível com uma mochila. E mais uma vez o ditado de Reinhold 

Messner: "Enfrente esta situação limite e pense numa forma de chegar ao topo". Como se 



125 

 

este ditado fosse uma fórmula mágica, a solução vem-me à mente: Embalei várias lingas e 

mosquetões na minha mochila com a rede.  

 

Volto a descer os meus poucos degraus, e volto a aplicar o princípio que aprendi 

anteriormente: Tire tempo para a sua diversão! Sim, vou levar muito tempo! Estou a tentar 

arduamente construir um conjunto via ferrata. Amarre duas fundas de cintas paralelas à 

volta das minhas ancas de tal forma que nada em mim possa ser esmagado, concentre-se 

em garantir que as fundas de cintas não fiquem emaranhadas, dedique tempo a um 

trabalho cuidadoso, eu asseguro-me, como aprendi no curso rápido do Clube Alpino 

Alemão, de que as costuras das cintas não estão nos nós e que nenhuma fita está torcida no 

nó. Dou um nó duplo em forma de oito, no qual posso prender um mosquetão para subir a 

escada, sempre um mosquetão bem comportado no degrau, um para prender no degrau 

seguinte disponível. A curiosidade leva-me, quero ir lá acima, sim, também quero olhar para 

tudo lá em cima! Desta vez, coloquei a mochila de obstáculos no fundo da escada. Ninguém 

o tirará. Mesmo aqui os caminhantes não são uma espécie exuberante. Com a lenta, muito 

dentro de mim, abordagem de escuta, testada no Ardèche, consigo pavonear-me de forma a 

não deixar que o meu medo da altura vertiginosa me afecte e a subir ao topo.  

Passo a passo volto a entrar no meu medo, pacientemente pergunto-lhe: O que me queres 

dizer? Será que preciso mesmo de si aqui? Tem sentido, ou é apenas um remanescente de 

tempos em que eu já ultrapassei há muito tempo? É tudo muito simples, eu percebo: o 

truque é levar o meu tempo. Em cada degrau que subo, olho para cima, e depois olho para 

baixo. Lentamente, ainda mais devagar do que a terra gira, afasto-me do solo sólido. Uma e 

outra vez observo e pergunto-me: Como me estou a sair neste passo, como me sinto neste 

momento, posso ir um pouco mais longe, como os meus joelhos estão a tremer. Nunca seria 

capaz de subir esta escada se outras pessoas me empurrassem para trás, já estariam 

certamente impacientes - ou teriam querido dar-me uma lição. Ainda um pouco mais longe. 

Olhando para baixo. Já bastante profundo. Quanto mais longe subo, mais panorâmica 

tenho de toda a profundidade até ao vale.  

Em cada passo, paro. Preciso de tempo para me habituar à vista do vale. Com este hábito 

lento, já não o sinto tão mal. Assim posso ainda conseguir subir um pouco mais alto. 

Também consigo subir a segunda escadaria ainda mais devagar do que um caracol desta 

forma. 

Na plataforma superior, um corrimão guia-me agora mais longe. Vejo cavernas 

espectaculares a abrir-se, arcos de rochas calcárias com um clima excitante, nichos e 

passagens excitantes que me atraem, é para lá que tenho de ir! Mas não tenho de escalar 

através de cavernas, pois não? Completamente enfeitiçado, eu brilho debaixo de um arco de 

pedra. É aí que o corrimão pára, embora de repente desça abruptamente. Há apenas 

ganchos na parede, nos quais só posso pendurar um dedo, à altura da cabeça, a uma 

distância de dois metros, mas não o meu próprio conjunto de ferrata, é demasiado curto. 
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Maldita curiosidade. Ela empurra-me, puxa-me, ameaça-me, ameaça-me, puxa-me. Estou 

mortinho por saber o que se passa lá em cima!  

Mas um olhar para as profundezas diz: Parem! Não posso ir! 

É aí que entra a minha fome de experiência: experimente a sua estratégia recém aprendida! 

Tirar tempo para entrar no medo, para pensar: O que pode acontecer, pode fazê-lo? Caso 

contrário, pode voltar atrás em qualquer altura. Só se vai o mais longe que se pode. E se 

não o fizer, tudo bem. Sem pressão, sem necessidade de provar nada a ninguém. Não há 

ninguém aqui de qualquer maneira. Só você. Só você. Faça-o. Anda, vamos. 

E depois meti um mosquetão no anzol, no qual coloquei uma funda de cintas com nós 

curtos, na qual me posso apoiar com uma mão e olhar à volta da próxima curva. Onde eu 

posso ver que o caminho mais distante é sem perigo. 

 

Sons aterradores 

Que som era esse? O que era aquele cheiro ali atrás? Relativamente silencioso no início, 

mas claramente audível. E então? Os meus sucessos passados levam-me a continuar. 

 O mesmo som agora, mas mais uma vez, mais alto. Mais uma vez. Tão alto que me assustei 

e conduzi em conjunto. Um snifar como um cavalo. Nesta área inacessível? Não pode ser. E 

depois? Deve ser um ser maior, mas o quê? Urso, lobo, lince, não filtrado, consigo pensar 

em qualquer animal de grande porte. Se ao menos eu tivesse perguntado antes! Não consigo 

pensar em nenhum desses snifos. A minha imaginação corre descontrolada. Tigre, leão, 

rinoceronte? Ou lá na caverna, do outro lado da face da rocha, uma enorme cenoura com 

um longo pau? Talvez um woodchuck que está à minha espera? O mais rápido que posso, 

rendo-me ao meu pânico, penduro-me de volta, pela minha escada, não olho para trás, 

depois a segunda escada, sempre limpa, mas sempre com pressa, penduro os meus 

mosquetões de ferrata para dentro e para fora e para dentro e para fora, a que velocidade de 

repente vai, não me interessa a profundidade, um novo medo ensombra o anterior, o 

principal é sobreviver, quase lá, lá está ele, a minha mochila, chão debaixo dos meus pés! 

Verifico cuidadosamente os arredores para ver se alguém me seguiu. Ninguém lá, nem 

humano, nem animal, apenas eu, sozinho, eu e a minha mochila. Aliviado e espantado 

comigo mesmo, respiro um suspiro de alívio. Orgulhoso de ter mantido os meus nervos. 

Nada aconteceu, tomei conta de mim, lidei bem com uma situação de pânico. Respire fundo 

novamente, braços levantados, estique fortemente, relaxe! Tudo por nada? 

Agora também posso apreciar conscientemente a vista aqui em cima, admirando 

silenciosamente as rochas calcárias que mostram cavidades excitantes à direita, à esquerda, 

acima e abaixo de mim, imaginativamente moldadas pelo vento, pelo tempo e pela água. 

Aí também reconheço um garfo no trilho das caminhadas, que nunca tinha visto antes. Um 

caminho conduz confortavelmente ao longo do vale, eu poderia tê-lo tomado. Mas teria 

perdido uma aventura emocionante, uma experiência de formigueiro, que mais uma vez 

reforçou a minha auto-confiança - e confirmou a minha decisão: Sim, eu vou. Sozinho. Com 

a Merkür. Para o Sul de França. 
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Um casal irrompe no meu raciocínio, apressando-se a subir o caminho, aproxima-se da 

escada.  

Sem palavras, eles ultrapassam-me. A jovem mulher tem medo de subir. O homem já está a 

subir um pouco à sua frente, mas não é assim tão mau, diz ele, dar-lhe coragem. Já estou 

apegado a eles, já estou a correr atrás deles, já não presto atenção ao meu caminho, não à 

direcção, não preciso de decidir por mim próprio o que eles podem fazer, posso fazê-lo, e 

torno-me um seguidor: já estou novamente desatento e desapaixonado, mas também 

tranquilizado: é uma forma de ultrapassar o meu medo. Por outras palavras, o mesmo 

caminho, já experimentado e testado mais uma vez sobre as escadas.  

"Porque é que não está aqui afixada nenhuma polícia de bombeiros", pergunto-lhes eu. 

Eles encurtam, depois o jovem pede de volta: 

"Eles são alemães, não são?" Ambos a sorrir para mim. 

"Sim, posso ouvir isso de imediato", eu sorrio de volta. 

"O sotaque, cada nacionalidade tem o seu sotaque. Bem, a protecção contra incêndios é um 

sistema de segurança sofisticado", responde ele então. "Observa-se do topo da montanha, 

na planície e do ar e rapidamente curto-circuita-se, para que os aviões de combate a 

incêndios que engolem a água do mar consigam rapidamente o local e saibam para onde a 

pilotar". 

Agradeço-vos e volto a concentrar-me na ascensão. 

Desta vez levei a minha mochila comigo. Chegamos a um lugar onde vejo uma outra escada 

vertical presa - mas desta vez num ponto extremamente íngreme e exposto muito abaixo no 

vale. Não teria sido capaz de o escalar sozinho - mas não teria experimentado o gatilho do 

meu pânico.  

O jovem pega na escada com a placa de sinalização "Belvedere". Tenho uma vista grandiosa 

das montanhas e vales circundantes - e também a resolução da minha fantasia animal 

selvagem: ali agacha-se, pensativo, muito calmamente, um bode velho gigantesco, no fundo 

desta rocha exposta, com os seus chifres completamente esticados para cima, o seu olhar 

atirando desprezo para nós pesando toneladas e falando volumes: O que imaginamos, 

aparecer aqui no seu ponto de vista, onde queria desfrutar da noite seguinte em completo 

silêncio, sem se registar! E confirma este desagrado visível com um cheiro horrível que 

choca a minha medula e osso, que já conheço. 

 

Luxúria da natureza selvagem 

Estou esmagado por esta beleza! A vista sobre as montanhas brancas e irregulares do 

carste, brilhantemente iluminadas pelo sol, faz-me sentir em admiração contemplativa. O 

casal já se foi outra vez embora. Passar a noite aqui? Olhando para o mundo com o sol 

poente, experimentando uma aventura silenciosa por excelência? Devo? 

Sou prejudicado pela ignorância de como lidar com as necessidades físicas normais: onde 

arranjo água, como é que me aqueço quando faz muito frio aqui em cima à noite? Sou um 
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completo principiante quando se trata de aventura. Jockey de secretária. Viciado na 

civilização.  

O meu relógio civilizado lê um pouco antes das cinco. E assusta-me. Porque quando olho 

para a área, apercebo-me de que hoje escalei duas encostas de montanha, e quaisquer que 

sejam os atalhos que eu possa tomar: Em qualquer caso, tenho de descer até ao vale, 

atravessar a estrada e subir e descer um cume antes de poder voltar a descer e alcançar a 

minha margem do lago, Merkür, que gostaria de ter à minha volta esta noite. 

Esta reflexão apressa-me a sair da minha contemplação e a percorrer o caminho à minha 

frente. Como poderia fazer isto o mais rapidamente possível? Não sei se encontrarei sempre 

uma direcção no caminho. Cada pequena elevação pode bloquear a minha visão da minha 

direcção e levar-me a tomar a decisão errada na bifurcação do caminho. Em alguns deles há 

sinais - mas os destinos indicados em todos eles nada me dizem. Ainda está terrivelmente 

quente. Porque é que eu só levei tão pouca água comigo! Muitos caminhantes morreram 

horrivelmente nas montanhas porque ele estava desidratado! Ninguém me encontraria aqui 

por acaso, quanto mais à minha procura! 

Quando reparo na estrada de uma colina abaixo, nada me pára no caminho, e piso-a 

debaixo de árvores, o chão da floresta é suavemente macio, depois sobre declives de garrigue 

ou maccha, através de macchia ou arbustos de garrigue, não me interessa como se 

chamam, o principal é enfrentar a estrada. No lado oposto da montanha, vejo um caminho 

serpenteando, e dirijo-me para ele. Como tenho novamente sorte! Leva-me por um buraco, 

para não ter de subir até ao cume para o atravessar. Algum tempo depois estou do outro 

lado do buraco, e lá estou eu no alto sobre um pasto de cavalos, e o pensamento alegre vem 

até mim: "São os meus cavalos do castelo da casa dos jogadores de ténis? Sim, um pouco 

mais à frente já está o lago à minha frente, o meu lago! 

Oh, tão bonito é, como me faz feliz, o meu lago. Encontrei-o! Sentido de direcção, bem-vindo! 

 

Não há tempo para o amor 

Karl-Hubert e eu éramos jovens, tínhamos muita energia e ambição para aproveitar ao 

máximo o Natal e a procura dos nossos produtos, que seleccionámos com amor e perícia. 

Com o aumento do volume de negócios, conseguimos superar alguns meses magros do ano.  

Os nossos quatro filhos pequenos tiveram de sentir a nossa falta durante a movimentada 

época natalícia. Nenhuma mãe, nenhum pai para os acompanhar à celebração de São 

Nicolau no jardim de infância ou à festa de Natal da escola, e muito menos para participar 

em noites de artesanato. Afinal, Karl-Hubert conseguiu ganhar a graça dos professores do 

jardim de infância, que estavam aborrecidos porque muitas vezes tinham de esperar por nós 

no fim do trabalho, porque nós regularmente - ao longo dos anos - deixávamos os nossos 

filhos serem os últimos a esperar pela recolha - porque por volta das 17 horas, quando 

deviam ser recolhidos, a loja estava cheia de clientes impacientes, eu apoiei Karin, a nossa 

vendedora empregada permanente, que por sua vez ficaria aborrecida se ela tivesse de 

trabalhar sozinha com todos estes clientes nessa altura. Pelo menos Karl-Hubert conseguiu 
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conquistar os professores do jardim de infância para nós no desfile de St. Martin, pelo 

menos, fazendo com que as crianças e os pais se juntassem a nós numa noite adicional de 

artesanato - com os pais, claro, mas sem nós! - Montou grandes chaleiras de cobre em 

grandes fogões a gás e deu as boas-vindas aos pais e filhos que regressavam com o vinho 

fumegante e o ponche de criança que ele próprio tinha preparado. Com isto, os professores 

reconciliaram-se novamente connosco.  

Porque os nossos filhos tiveram de passar por um período realmente desfavorecido neste 

período pré-natal, pensámos neles na véspera de Natal com todos os presentes maiores. 

Havia a grua Lego extra grande para Dominik e a escavadora Playmobil extra grande para 

Markus, a boneca Käthe Kruse extra grande para Lisa e o cavalo de balanço extra bonito 

para o pequeno Raffael. Mais tarde, quando as crianças eram mais velhas, adquiriram a 

melhor bicicleta BMX do mercado, o mais novo e maior modelo do Kettcar, a grande pista 

Carrera com acessórios seleccionados, o mais recente computador com os jogos orvalhados, 

a loja em XXL, o maior brinquedo de peluche possível. 

Tínhamo-nos levantado às 4 da manhã na véspera de Natal para estar na loja às 5 da 

manhã a tempo, onde o pessoal a tempo inteiro e todos os nossos cinco empregados 

temporários que foram destacados ao longo do ano já tinham chegado para processar as 

numerosas encomendas antecipadas dos clientes. Isto poupou-lhes longas filas num dia em 

que servimos 500 clientes na nossa pequena loja naquele dia, em vez dos 100 clientes que 

compraram em cada bom dia de vendas durante o ano. No entanto, devido às limitações de 

espaço acima descritas, não foi possível instalar outra máquina de fatiar as muitas vezes 

200 g de presunto de Parma, Bündner Fleisch, presunto de San Daniele, presunto de 

Westphalian e presunto da Floresta Negra. O nosso maravilhoso e trabalhador pessoal de 

vendas cortou-as entre as quatro e as sete da manhã, porque às sete vieram os primeiros 

clientes e queriam exactamente isso: Presunto, muito finamente cortado, por favor. Cortes a 

frio tratados com azoto e soldados em plástico e disponíveis em todos os supermercados - 

que ainda não tinham sido inventados. É certo que também havia muito plástico...  

E o queijo. O bonito Ziegentaler de França, sim, esses, por favor embalados separadamente 

para a minha mãe, cocktail de camarão no copo de libra (não como de costume, abaixo do 

ano, em porções de 100 g), o que significava que ele sempre quis ser reabastecido para os 

próximos clientes, apenas não mostrar qualquer lacuna, sim, há tudo em abundância, 

vendas, vendas, vendas ...  

Mas esta véspera de Natal seria o último dia de uma longa cadeia de dias extremamente 

cansativos. Com esta consciência, todos nos levantamos cedo naquela manhã, e com isso 

irradiamos uma grande e pacífica alegria. Uma aura semelhante da especial rodeou os 

nossos clientes. Estavam prontos a juntar-se a uma fila muito cedo pela manhã, que se 

estendia muito para fora da porta da nossa loja para a zona pedestre que lentamente 

iluminava em frente à nossa loja. Ali, onde Karl-Hubert já se encontrava sob o toldo 

amplamente estendido com muitos lados atractivos de salmão fumado, preparado para 

cortar 200 g de salmão fresco à frente dos olhos de um cliente para um cliente e 500 g para 
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o outro. E porque ele não tinha uma balança lá fora, neste dia especial eram sempre 

permitidos 100 gramas a mais do caro salmão. 

Tinha trazido de casa a grande coroa de Advento da família e sacrificado o valioso espaço na 

mesa do bistrô na loja por ela, e assim que entrei, às cinco horas da manhã, acendi as 

quatro velas. Senti-me solene. Apenas mais algumas horas. Porque queríamos permanecer 

abertos até às doze horas, este foi o nosso anúncio aos clientes e aos nossos assistentes de 

vendas. Afinal, ainda tinham de contar com duas horas extra de limpeza e arrumação antes 

de também eles poderem ir para casa para as suas famílias na véspera de Natal.  

Na realidade, o fluxo de clientes diminuiu após cinco horas de vendas intensivas. Mas como 

não podíamos fechar a porta, uma vez que também havia postos de venda no exterior e os 

elementos tinham de ser limpos e arrumados novamente, não se podia evitar que entre as 

caixas empilhadas com queijos, presuntos, salsichas e saladas de traiteur que tinham de 

ser retiradas e colocadas em taças de plástico empilháveis com tampas, ainda houvesse 

clientes que imploravam para serem atendidos rapidamente, pois pensavam que estaríamos 

abertos até às 14 horas. 

E depois os nossos empregados mostraram grande rapidez quando trouxeram a mercadoria, 

que tinha sido enchida e exposta da cave até ao fim, mesmo para o último cliente, agora nas 

caixas de transporte com o carrinho de sacos para o armazém frigorífico na cave. E depois à 

nossa lavadora de louça e senhora da limpeza, que tinha chegado às onze e meia, as quinze 

tigelas vazias de padrão cebola Hutschenreuther e colheres de salada, as grandes bandejas 

de serviço vazias, as tábuas de apresentação feitas de madeira e ardósia, as tábuas de corte 

à mão e de comprimento de braço, as longas e curtas facas fortes do talho, as folhas dos 

cortadores, as tábuas de salmão e as facas de salmão demasiado compridas, tudo, tudo 

tinha sido utilizado até ao último momento desse dia para finalmente entregar tudo isto na 

pequena casa de banho até ao último enxaguamento. 

Um caloroso adeus aos nossos ajudantes. Este esforço e tarefa conjunta tinha-nos unido a 

todos, mais uma vez, de uma forma especial. Uma outra garrafa de champanhe adicional 

para a noite festiva foi dada a cada um de nós. "Obrigado, nós mesmos faremos o resto", 

então, às 14 horas, quando deixarem que a sua indignação seja sentida. Sim, eles estavam 

a ir para casa. Para a sua véspera de Natal. 

O homem Allianz, como lhe chamávamos porque, como gerente de vendas da sua empresa, 

comprava-nos muitas vezes presentes muito generosos aos clientes durante o ano, era um 

cliente muito bom e vinha todos os sábados às onze horas com a sua mulher. Este foi 

também o caso na véspera de Natal. Aí foi convidado por Karl-Hubert para uma taça de 

champanhe e para outra e outra e outra. Ele gostou de ver a grande azáfama nesta loja, o 

puxão que exerceu, e depois, por volta das doze horas, quando todos queríamos limpar com 

a última grama de energia, fez um grande gesto e teve o seu menu de férias para as 

próximas férias reunido pessoalmente pelo patrão e pelo próprio patrão, sem ser afectado 

pelas admoestações da sua mulher "Vamos lá, eles querem limpar e ir para casa, eles têm 

filhos e famílias em casa! 
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A senhora gata, foi assim que a chamámos, porque sempre comprou a boa salsicha de 

fígado de carpinteiro e 100 g do bom salmão fumado para os seus três gatos, que já não 

podia comprar sozinha devido à sua idade, tinha reordenado por telefone às doze horas. Se 

não conseguíssemos levá-la até ela rapidamente, ela própria já não poderia ir. Mas claro! 

Trouxe-lhe a encomenda às 16 horas depois de todo o trabalho de arrumação que nos 

restava no final, ouviu-me, que o seu gato favorito tinha vomitado esta noite e ela não sabia 

o que lhe ia acontecer durante as férias, interrompi-a abruptamente, queria ir para casa, só 

para casa, para os meus filhos, para a minha véspera de Natal, mesmo que ela fosse uma 

cliente querida para nós.  

As sobras no balcão que sabíamos que não iriam sobreviver nos próximos dois dias da loja 

fechada? Entrou na nossa classe S, que Karl-Hubert já tinha conduzido para a zona 

pedestre às 13 horas. Porquê a Classe S? Seja por razões de representação, seja porque se 

precisava de uma compensação pelo sofrimento durante todo o trabalho auto-suficiente e 

constante - no seu grande tronco e nos bancos traseiros de couro preto, em todo o caso, um 

hodgepodge de alguns patos bárbaros, várias codornizes, a galinha-d'angola, o ganso 

cinzento restante, os últimos pedaços de presunto amontoados, que já não tinham sido 

esgotados, os últimos restos dos caranguejos Büsum, os camarões de água fria e as saladas 

de camarão, os pedaços de queijo restantes, que também os empregados já não podiam 

utilizar, porque também lhes foi permitido embalar o que ainda podiam precisar dos restos - 

isto e muito mais acabaram na nossa cozinha em casa por volta das 17 horas. Nos casos em 

que Karl-Hubert tratou rapidamente de que a carne delicada fosse marinada para 

conservação ou, se fosse provável que sobrevivesse, pressionada directamente para o 

frigorífico da cozinha; os familiares de Karl-Hubert de doze a dezoito membros, que nos 

procuravam regularmente no Dia do Boxe, podiam ser abastecidos com ela até ao fim. Nas 

primeiras férias fomos sempre convidados com os nossos filhos e os meus irmãos e irmãs, 

que foram preparados de uma forma limpa e bem cuidada, para o ganso, que a minha mãe 

preparou da forma tradicional com bolinhos de batata crus feitos em casa. Para apanhar os 

presentes era, naturalmente, importante para as crianças.  

Finalmente em casa na véspera de Natal! Não, não fazer uma pausa, não permitir 

relaxamento após a tensão, não me deitar, Karl-Hubert e eu teríamos adormecido 

imediatamente e não poderíamos ser acordados de novo. Assim, fizemos ainda e ainda mais 

um café forte da nova Gastro-Saeco, dedutível de impostos, com o premir de um botão, e 

depois comecei a decorar a sala com os ramos de abeto que os nossos filhos mais velhos 

tinham entretanto tomado da cabana de madeira onde tínhamos vendido muito vinho de 

mulas e salsichas todos os fins-de-semana durante o mercado do Advento na zona pedestre. 

É claro que as crianças também tinham outras tarefas maiores e menores a realizar na loja. 

E em casa? Tinham principalmente a tarefa de não discutir, de não gritar um com o outro, 

de não se baterem um no outro. Pois também eles foram esticados desde o estado de 

emergência do período pré-natalício no nosso Gourmetrion até ao limiar da dor. Onde outros 

pais acenderam velas, contaram histórias ou leram em voz alta aos seus filhos num 
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ambiente acolhedor ao anoitecer, os seus pais estavam ocupados a trabalhar, planear, 

discutir, cozinhar assados, assar para a loja, conceber várias dezenas de cestos de ofertas 

até à meia-noite, ou preparar e acompanhar as celebrações da empresa ou entregar buffets 

frios.  

Assim, depois de o carro ter sido descarregado e o seu conteúdo ter sido armazenado num 

local fresco, depois não só da loja mas agora também da casa ter sido decorada, os 

presentes das crianças podiam ser embrulhados - ou, quando eram 20 horas e eu ainda não 

tinha comido e ainda não tinha presentes à vista, as minhas mãos começaram a tremer, 

simplesmente atirei um cobertor sobre os presentes para os esconder dos curiosos olhos das 

crianças. No momento mais bonito, a recitação dos poemas das crianças, que tinham 

ensaiado tão laboriosamente sem a ajuda da mãe e do pai, eu esforcei-me por dormir. E 

uma hora depois Karl-Hubert e eu tínhamos adormecido no sofá da sala de estar, em feliz 

descanso natalício. Enquanto as crianças, depois de terem testado suficientemente os novos 

brinquedos, viram "Jaws" na sala de TV até à noite de Natal, como o pequeno Raphael 

confiava em mim no dia seguinte - não estou autorizado a dizer-lhe, Markus disse-me. 

 

Dia do parque de campismo 

A cama já está feita, a Merkür está impecavelmente limpa, a minha roupa arrumada, os 

dentes escovados, o desodorizante utilizado. O caderno é guardado e protegido do acesso 

tentador a partir do exterior. O dinheiro que fui buscar anteontem à caixa multibanco que 

distribuí sob as asas da Merkür de tal forma que os ladrões pelo menos não teriam um 

trabalho fácil. Também tomei o pequeno-almoço às oito horas desta manhã. Voltei de carro 

para Lac de Peïroou porque deixei o meu biquíni e a minha toalha no lago. Sim, ontem lavei 

o meu suor apesar da proibição de tomar banho. E o meu fato de banho estava no mesmo 

sítio.  

O meu local de dormir nocturno numa estrada, junto a duas autocaravanas, tinha provado 

ser um bom local, sentia-me seguro. No lago abaixo teria tido medo, porque ontem à noite 

estive sozinho no vale, rodeado por rochas, lago e um grande parque de estacionamento; a 

ideia de passar lá a noite sozinho era assustadora para mim. Porque, em caso de 

emergência: Como fugir em caso de incêndio florestal? Caçar Merkür pelos caminhos 

acidentados da floresta, que eram pouco visíveis à noite, até à estrada asfaltada? Não. 

Vários estranhos passaram por aqui, como corredores, como cavaleiros, como caminhantes 

- será que eu sabia que tipo de temperamento eram estas pessoas? Se talvez uma pessoa 

louca ou um louco estivesse lá, ou se um grupo de jovens quisesse embebedar-se no lago? 

Teria sempre vacilado em Merkür, tão sozinho assim que um carro ali estacionado, assim 

que ouvia passos, assim que um cachorro ladrava. Eu teria sempre tido a ideia: esperemos 

que ninguém notasse que eu, uma mulher, estava deitada sozinha no carro e a minha porta 

traseira estava apenas encostada às costas. 
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Estou de muito bom humor. Hoje vou ter um dia à sombra. Um pouco de leitura, um pouco 

de pés para cima. Que dia fantástico ontem! Talvez amanhã vá novamente para as 

montanhas? Porque hoje, hoje é o dia do acampamento. A bateria do telemóvel está vazia, 

devo ter sobrecarregado o conversor actual no isqueiro, já não funciona. Tenho de verificar 

os meus e-mails. Se houver um inquérito ou mesmo uma encomenda, talvez mais uma vez 

da Sanofi-Aventis, eu poderia arranjar algo hoje, quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, já seria 

tarde na semana - então já poderia causar problemas para conseguir outra tarefa. 

 

Garantia de Parque de Campismo 

Quando estacionei o meu carro no acampamento aqui em Maussane, voltei a respirar fundo: 

o meu. Finalmente salvo. Mas em nenhum lugar passei realmente a noite ao ar livre, no 

deserto, sempre na Merkür. Ser livre? E também grátis? Comporte-se! Está bem, então o 

plano para hoje é comportar-se.  

O meu tom, tal como os outros tomos, está rodeado por uma sebe de chifre opaca, as 

tomadas do meu tambor de cabo estão equipadas com telemóvel, bloco de notas, Kindle, 

caixa frigorífica; montei a minha mesa dobrável para transferir as minhas notas de viagem 

para o bloco de notas. Sinto-me seguro e protegido. Ter pago por ele. É assim que deve ser.  

O sol já se pôs, já está um pouco antes de anoitecer. Um pequeno animal está a correr pelo 

meu terreno debaixo do meu carro. Um rato talvez? Acontece. Penso apenas brevemente na 

marta vermelha do Monte Aigoual, que mordiscou a minha cabala, e continuo a escrever no 

meu caderno de notas. O que me está a tocar no pé? Quando levanto o meu pé, o pequeno 

animal corre para os arbustos. O que me intriga é que veio de uma direcção diferente 

daquela para a qual tinha desaparecido antes. Isso significa que existe um segundo animal. 

Um horror apodera-se de mim. Coloco os meus pés na bobine do cabo e colo-me às minhas 

notas. Mas não demora muito, há um sussurro nos arbustos de chifres. Levanto-me e olho 

cuidadosamente para a sebe. Outro pequeno animal está ali sentado, não um rato, mas sim 

um rato grande, provavelmente um tipo muito especial de rato do sul? Eles mordem? São 

venenosos? Quantos deles vivem na minha sebe? Mastigam o meu cabo ou mesmo os meus 

pneus? O meu sentido de segurança começa a ser relativizado, estou a desenvolver 

pensamentos de fuga, um parque de campismo não parece ser a verdade no final, as minhas 

acomodações selvagens foram muito melhores! Um parque de campismo oferece 

electricidade e chuveiros, nada mais. 

Um bocejo sincero acompanha os meus pensamentos. Quero ir dormir - mas algo ainda me 

está a atrasar. Até agora, no meu terreno de jogo, todas as noites a minha porta de trás 

aberta assustava-me porque eu era claustrofóbico. Durante os últimos dias nos meus 

campos selvagens pude superar-me para deixar ambas as portas das asas abertas por 

causa do grande calor. O meu medo tinha diminuído, nada aconteceu. E hoje? Será que de 

repente me pergunto a mim próprio num local de dormir oficial como este se posso deixar a 

minha porta aberta aqui? Ou se os ratos puderem saltar para o meu carro a estes dois 

metros do mato? Ou, quando contornam Mercúrio, sobem meio metro a partir do chão? 
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Subir à minha porta, subir ao meu ... Uahhh, o pensamento repugna-me. Ratos grandes do 

tamanho de um rato - uahhh. Uahh. 

Durante a noite, sonhos pesados deprimiram-me, e ao amanhecer acordei várias vezes, 

porque no silêncio da noite voltava a enferrujar à minha volta. Abanou-me de horror. Os 

pequenos ratos, os grandes ratos! Envolvi o meu saco de dormir protector à minha volta e 

puxei o fecho até ao pescoço, embora o tivesse usado anteriormente aqui no quente sul, 

desdobrei-me como um cobertor, e encostei-me às portas traseiras, embora tivesse gostado 

de os manter abertos no abrigo do parque de campismo por causa do ar agradável.  

Muito antes das sete, acordei porque me tinha tornado demasiado quente. O crepúsculo já 

desapareceu há muito tempo, e está sossegado nos arbustos. Uma bela manhã já começou, 

o céu está limpo, o sol está agradavelmente quente, mas ainda não está quente. 

Sem entraves por criaturas apressadas, posso agora tomar o pequeno-almoço e: tomar 

banho em extenso luxo. Com água corrente, quente da torneira, com gel de duche e com 

champô para o cabelo, mmh! Civilização! 

Na caixa registadora noto um suspiro profundo de alívio surpreendido. O meu parque de 

campismo não foi, de todo, um alívio para mim, como eu tinha imaginado. A minha vida na 

estrada é-me agora familiar, sinto-me muito confortável com ela. Sei que utensílios tenho 

em que caixa, e se preciso de alguma coisa, encontro-a com uma única pega. De repente 

tudo é diferente no parque de campismo, mais complicado, tenho de me reorganizar, 

arranjar-me com directrizes, quanto mais não seja para levar escova de dentes, -cup e 

toalha e gel e champô de duche e creme para a casa de banho. Várias vezes esqueci-me de 

levar algo comigo. E não é tudo: tenho de "comportar-me", ser atencioso, estou a ser 

observado pelos meus vizinhos. Ser livre é outra coisa. 

 

Clique em Erros 

Espero por uma tarde acolhedora até que o calor diminua um pouco antes de começar a 

minha viagem. Porque decidi visitar Gisèle, a conselheira cultural que me convidou para um 

evento em Avignon, à mesa vizinha, e estou a caminho de Toulon, para o Mar Mediterrâneo. 

Estou de muito bom humor porque estou ansioso por isso, mas ao mesmo tempo estou 

curioso sobre como vou proceder e o que vou encontrar.  

Mesmo que eu me canse de conduzir tanto.  

Quando considero que visito a minha amiga Beate, que vive em Memmingen, de Munique 

apenas uma ou duas vezes por ano, porque os cento e vinte quilómetros até ela são 

demasiado longe para mim, e que não visito a minha irmã, que vive a cento e oitenta 

quilómetros de distância, com mais frequência. Mas aqui: Para ver algo interessante, 

conduzo uma centena de quilómetros por capricho sem pensar: quero vê-lo agora mesmo! E 

as mesmas centenas de quilómetros de volta, para, pelo menos, cumprir aproximadamente 

o meu plano de viagem.  

Cheguei à Provença sem muito conhecimento prévio. O que eu sabia: região de férias 

popular; trezentos dias de sol por ano; campos de lavanda; e aquelas casas bonitas que se 
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conhecem de cartões postais e de livros de decoração doméstica. E, claro, que muito vinho é 

cultivado aqui, que muito Rosé de Provence é bebido, que vendi nestas típicas e elegantes 

garrafas em forma de garrafa, coloridas e transparentes na Gourmetrion. O que eu não 

sabia: que aqui no sul existe uma cadeia de montanhas própria, os Alpilles, uma cadeia de 

pedra calcária bonita e limpa. Na minha rota acompanham-me do lado esquerdo. Já não são 

as formações extremas que experimentei no norte do Cévennes, de acordo com o mapa só 

têm até quinhentos metros de altura, e mesmo assim elevam-se claramente, porque afinal 

de contas estou ao nível do mar. O que eu gosto: branco, rochas nuas, rugoso, cheio de 

carácter, ensolarado, engraçado, com tufos de pinheiro verde rastejante.  

Já estou na última parte da Autoroute 50 antes de se desligar para Toulon. A próxima 

cidade da rota já deve estar no mar. E é aí que vou estar. O mar! Assim mesmo, rapariga, 

junto ao mar. Como a vida é maravilhosa! E já consigo ver a silhueta. Uau, que grandes 

arranha-céus!, estou espantado. Tantos deles. Tem de ser pelo menos 30 milhas até Toulon.  

E, de repente, o clique familiar na cabeça. Eu não tinha suspeitado de nada, no meu humor 

feliz. Esta não é a rota para Toulon. Estou em Marselha. E chocado. As minhas mãos 

cãibras no volante, de repente ficam molhadas. O meu coração está acelerado. 

Tinha estado tão orgulhoso há pouco porque tinha feito um plano de que auto-estrada tinha 

de apanhar em que cruzamento; porque tinha anotado a saída no cruzamento, e tinha tido 

tanta certeza de que estava certo. O sinal na junção indicava claramente a A50. 

Logo após a primeira saída há uma estação de serviço. Compro um bilhete de 100.000 

bilhetes "Provence". Gosto do homem da caixa registadora, tem um aspecto simpático, 

estatura fina, cabelo preto, olhos azuis; extremamente encantador, explica-me o caminho 

em francês claramente compreensível, completamente sem o dialecto Midi, o que é tão difícil 

de compreender, pois venho para a auto-estrada. Sempre em frente, depois à esquerda, 

depois seguir sempre os sinais azuis, diz ele, enquanto eu fico visivelmente mais relaxado, 

porque posso sempre responder-lhe com um compreensível "Oui". Não tão mal, esta 

Marselha, penso para mim mesmo. Que gente tão simpática!, concluo, tranquilizando-me, 

de uma pessoa para todas. Nunca teria escolhido Marselha sozinho! Cidade pirata, gangues 

criminosas, tráfico de droga, tráfico humano e até tráfico de raparigas era algo que eu tinha 

em mente desde tempos imemoriais. Que receios teria eu se tivesse entrado 

conscientemente em Marselha. Não, por outras palavras: eu não teria conduzido de todo. 

 

Ao consultar o novo mapa com as suas grandes vistas gerais no carro, reconheço que perdi 

um pequeno desvio adicional da auto-estrada que acabou de me levar a Marselha - mas a 

minha direcção teria sido Toulon.  

 

Não importa. Já estou de volta de bom humor. Porque eu sei o que decidi fazer. Decidi 

tentar. Não há muito planeamento. E com isso, muita tentativa e erro e caos aqui e ali. Se 

eu tivesse de pensar primeiro em todos os meus desejos e ideias, e trabalhá-los e estruturá-

los, e de os estudar e pré-organizá-los e depois ter o Plano B pronto - a minha vida não foi 
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suficiente! Só não é preciso saber tudo com antecedência. Não me arrependo de ter cometido 

este "erro". O que é a realidade? Motivo? As coisas mais belas são sempre as que não são 

razoáveis. E também aprendo que nem sempre tenho de saber o que quero, quais são as 

minhas necessidades, o que devo visar. Algumas coisas cuidam de si próprias, e isso 

também é bom. 

 

Com a descrição clara do Marselha da bomba de gasolina, aterro claramente na auto-

estrada certa.  

Completamente relaxado e irreflectido e despreocupado conduzo ao longo da auto-estrada, 

ainda ocupado com a minha experiência involuntária em Marselha - quando no cimo de 

uma montanha me escapa um grito de surpresa estridente: À minha frente, em plena vista, 

está o grande e largo mar azul-azul, mar, mar, mar, da esquerda para a direita, brilhante, 

cintilante, cintilante, cintilante, cintilante. Longe para a esquerda ali decorado por rochas, 

longe para a direita também chegando às rochas, entre o horizonte apenas mar, brilhante, 

azul, mar infinito. Gostaria de levantar os meus braços para aplaudir, mas prefiro segurar o 

volante. Durante vários quilómetros, o percurso da auto-estrada dá-me uma vista fantástica 

deste papel de parede fotográfico: montanhas, mar e sol, tudo de uma só vez na mais 

exuberante beleza.  

Sim, vai ser bom com Gisèle! E Toulon já se encontra sinalizada.  

Mas hoje, depois do choque de Marselha, não quero ir novamente para uma cidade 

estrangeira e o dia já está adiantado. Sairei da auto-estrada e construir-me-ei nos pequenos 

lugares costeiros e certamente entrarei no mar hoje! Afinal, estou na Côte d'Azur! Tê-la-ia 

localizado mais a oeste, Nizza e Saint Tropez e assim por diante, mas a minha visão do 

mapa ensinou-me mais cedo: já começa oficialmente em Marselha. Minha querida Cote 

d'Azur, eu estou aqui! 

 

Comedores de dinheiro - sempre bom para uma surpresa 

Vou partir em Saint-Cyr-sur-Mer. Sem preocupações chego à estação de pedágio e pergunto-

me porque tenho de ir buscar um cartão novamente no final do meu percurso. Mas não, 

aqui não tenho de aceitar um cartão, mas pago directamente. Não quero perder mais tempo 

a perguntar porquê, porque um carro pode vir atrás de mim e buzinar impacientemente 

para mim. "Pague ou com um cartão de crédito de portagem ou moedas", li. Não tenho um 

cartão de portagem. "Payez 2 euros aux pièces", o visor digital pisca-me incessantemente. 

Ela quer que eu lhe dê uma peça de 2 euros. Raios, não há nenhuma ranhura na máquina! 

Impacientemente, carrego várias vezes em todos os botões que lá se encontram. 

Nervosamente olho para o espelho retrovisor, felizmente ninguém vem atrás de mim. Mais 

uma vez, carrego em todos os botões. Os franceses! Não podem eles... 

Quando olho para trás - tinha avançado meio metro - descubro uma enorme tigela de latão 

embutida no sistema, do tipo que ficaria muito bem na minha casa de banho em casa. Em 

vez do escoamento da água no fundo da tigela, uma garganta aberta boceja para mim. Este 
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quer levar a minha moeda, a seta diz-me. Divertido, atiro a minha peça de dois euros e vejo 

enfeitiçado como a fome satisfeita do dragão de latão faz com que a barreira se abra.  

 

Como é bela a paisagem aqui! Palmeiras ricamente altas e uniformes; cactos de flor grande e 

coloridos; orquídeas com muitas folhas em abundância. O que faz um tal barulho no fundo 

é o mar. Sigo este barulho e deixo a Merkür na berma da estrada, ponho o meu biquíni e a 

minha toalha debaixo do braço e atravesso a areia quente, e maravilhoso! Atira 

violentamente as suas ondas para a praia. Um único brilho no sol quente até ao horizonte, 

apenas mais alguns passos, e já consigo sentir o sabor da água salgada nos meus lábios - a 

natação prolongada faz-me pensar: Porque não visitar Monique afinal de contas? Quase ao 

virar da esquina! Marselha não é assim tão má... 

No caminho que tive por acaso - ou não!, claro, graças à minha agora pronunciada intuição 

- já olhava para um local favorável e tinha a impressão de que poderia oferecer-me uma 

noite sem danos. Por isso, ainda não preciso de me preocupar com isso, mas posso ficar na 

praia durante horas. É isso que eu faço. Vejo-o à noite. São nove e meia e ainda está bem 

claro, provavelmente mais meia hora. Passeio ao longo da costa pelo ar quente do sul e 

aprecio as muitas pessoas que ainda estão a caminhar na praia. Grandes famílias estão 

sentadas no chão, sobre panos que parecem simples lençóis brancos. Ali sentam-se, com 

muitas baguetes, com a sua comida, queijo e bolos trazidos em sacos mais frescos, bebendo 

o seu vinho. Também os restaurantes da praia são bem visitados, o ambiente é bom - mas 

tenho de me soltar e ir para a cama, ou seja, para Merkür, e preparar-me com ele a tempo 

da noite, para não ter de ligar a iluminação interior. Isto chamaria a atenção para mim e 

para o meu lugar de dormir aberto, quero evitar isso. 

 

Desejo, coincidência, coincidência 

Embora já conduza duas horas ao longo da estrada, estou repetidamente impressionado 

com as grandes palmeiras, as palmeiras pequenas, os belos portos, e como tudo é puro. 

Fortes cores de oleandro e clematis iluminam a berma da estrada. Flores penduradas como 

gerânio, não as conheço pelo nome, também alinham as ruas nas seguintes cidades 

costeiras. Cores brilhantes, rosa, vermelho, roxo, azul, pendurado, de pé, exuberante, em 

massa, fico fascinado como tudo pode crescer assim. No último parque de campismo falei 

com um homem que lá tem uma caravana permanente e que lá vive o tempo todo. É um 

trabalhador de montagem de uma empresa franco-alemã. Confirmou a minha suspeita: 

Poderia facilmente viver aqui numa caravana, não precisa de muito para viver, gosta muito 

de estar no exterior, não precisa de mobiliário caro para se sentir confortável por dentro, 

porque na natureza e no calor é tão bonito. 

Paredes maciças de pedra à volta de casas e instalações, ciprestes altos e delgados, 

palmeiras ondulantes, cedros salientes à beira da estrada e nas praças, enormes agaves, 

pinheiros de qualquer maneira. Aqui em Sanary-sur-Mer tenho a impressão de ser "rica e 
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bem cuidada", e esta é também a impressão das mulheres francesas que visitam as lojas 

com conhecimentos locais.  

Os lugares vão de um para o outro. Noto em mim mesmo que se levar o meu tempo, não me 

deixo apressar por seguir carros, só conduzo 50 km/h e não os habituais 70 km/h pelo 

local, a minha atenção pode ser maior esquerda e direita, estou mais concentrado, não me 

perco o tempo todo, sou bom comigo mesmo. Sou abençoado com esta observação: posso 

fazê-lo se me der tempo. 

 

Vou ficar em Sanary-sur-Mer. Um dia no mar nunca fez mal a ninguém, digo a mim mesmo. 

Vou adiar Toulon para amanhã, domingo. Em Avignon, Gisèle disse que houve uma 

extraordinária actuação de dança neste domingo à noite, quer eu quisesse vir, ela podia dar-

me bilhetes a qualquer momento, mesmo a partir do momento. 

 

Maldita curiosidade 

E agora é domingo, estou fora, poderia usar um duche junto ao mar, estou vestido de fresco, 

que me serve. Estou a aproximar-me de Toulon. Mas ainda não quero chamar Gisèle. Venho 

ou não venho, impertinente ou não, não, não quero um compromisso! 

 

Instintivamente conduzo na direcção das montanhas, onde foram construídas belas vilas 

sobre rochas para ter uma boa vista da cidade e do mar. As grandes e ricas vilas protegem-

se a si próprias e aos seus habitantes atrás de muros altos. Como devo passar o dia até 

chegar a Gisèle à noite? Uma estrada leva a Mont Faron. "Corniche" foi escrito num sinal 

suplementar abaixo. Uma Corniche! Sim, eu quero ir lá acima! Tinha lido e ouvido falar 

muito sobre as espectaculares estradas de montanha esculpidas na rocha. 

 

Eu não estava a conduzir longe quando tive náuseas. A estrada estreita conduz 

directamente ao longo de uma encosta íngreme, desejei desesperadamente um corrimão, 

uma barreira contra a queda. Está aprovado para duas pistas, mas não consigo imaginar 

onde teria havido lugar para um segundo carro. Com tensão extrema conduzo até que 

finalmente chego a uma curva de grampo de cabelo onde está planeada uma ampla área 

para virar. A partir desta curva na estrada continuaria uma via única, um sinal promete. 

Trilhos de caminhadas emocionantes serpenteiam até à montanha oposta, conduzem 

através de rochas angulares do cársis e são - dab dab dab - salpicados com pequenos 

pinheiros, o que me faz lembrar a Causa Méjean. E isso acima da grande cidade! O 

entusiasmo pelas belas trilhas para caminhadas faz-me esquecer as minhas luzes de aviso 

interiores. 

Virando aqui e voltando para trás, dispara através da minha cabeça. Porque desistir é o 

meu próximo pensamento. Que canto bombástico aqui! É uma rua oficial, o que pode correr 

mal?  



139 

 

Por isso, vou seguir em frente. Devo arrepender-me amargamente! A estrada estreita-se 

visivelmente ao subir, e um corrimão, uma barreira de colisão mesmo aqui em cima não é. A 

Merkür encaixa perfeitamente na estrada em toda a sua largura, mas sem largura de mão 

mais para a direita, então ambos cairíamos pela encosta. Um episódio de um livro de 

Françoise Sagan, "Bonjour tristesse", passa pela minha cabeça, onde o carro simplesmente 

não fez a curva no Corniche. O local tinha sido descrito de uma forma dramática e está 

tremendamente presente para mim neste momento. Com cãibras, conduzo o carro tanto 

quanto possível para a esquerda, mas à esquerda a estrada é limitada por rochas salientes 

em diferentes graus. Os meus nervos estão despedaçados, distraio-me com uma forte 

repreensão. Qualquer que seja a aventura que eu tenha de procurar, no ponto de viragem lá 

em baixo eu poderia ter voltado atrás, eu grito à Merkür.  

Não se desvie um centímetro! Ainda bem que não há ninguém atrás de mim. 

Certamente que isto tem de acabar em breve, não pode continuar assim!  

Mas continua. Como um caracol eu rastejo pela colina acima a vinte quilómetros por hora. 

As minhas mãos estão molhadas, o meu coração está acelerado, a minha atenção está 

completamente concentrada no curso da estrada. Não perca nenhuma irregularidade que 

me possa atirar para o abismo! Nunca estive tão assustado, imagino. E depois não consigo 

conter as minhas lágrimas. Não, não o posso fazer! Agora estão a esbater a minha visão. 

Não o consigo fazer! Falo comigo mesmo em desespero. Mas aqui não teria sequer saído do 

carro, tão perto da rocha esquerda, para ficar apenas a alguns centímetros do abismo. Não, 

não pare, senão terá de recomeçar, aqui na encosta íngreme, com o travão de mão, tem de 

continuar, não pare, as lágrimas, belisco-as com um piscar forte da minha pálpebra, para 

que finalmente saiam dos meus olhos, para que não tenha de tirar a mão do volante, pode 

fazê-lo, pode fazê-lo... O meu rosto está cada vez mais próximo do pára-brisas, porque penso 

que poderia controlar a acção ainda mais directamente com ele. Também ouço Mercúrio a 

chorar. Porque não me atrevo a mudar da primeira para a segunda velocidade, pois de outra 

forma teria de tirar as mãos do volante. E aí, não, concentração mais alta, sim, consigo ver 

correctamente, um ciclista vem na minha direcção! Ele está cansado da vida, não pode fazer 

isso, não, não posso desviar-me, lamento por si, ou dentro de momentos ele vai entrar no 

meu carro e ambos deslizamos pela colina abaixo - não, por favor, sem reflexo de susto ... 

Galantemente o ciclista evita-me usando a largura de mão da estrada ao meu lado. Não, eu 

não o teria esquivado. Especialmente se ele andava a cavalo na encosta da colina. Não - 

Tem de haver um fim a isto em breve! Querido Deus, traz-me até aqui em segurança, peço-

te. 

A palavra "alto" faz com que a minha imaginação se revolte com a ideia de voltar a descer - e 

o meu conteúdo estomacal é alarmantemente desagradável. Então eu teria a vista completa 

para baixo, provavelmente uma grande vista que não me interessa neste momento. Como é 

que eu alguma vez conseguiria descer! Mas uma vez que me levanto, abrando os meus 

pensamentos de medos. 
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Há já algum tempo que sinto um pequeno carro azul atrás de mim, está a colar-se ao meu 

pára-choques. Eu não olho para o espelho retrovisor. Não devo importar-me se alguém me 

está a empurrar! Não vou mais depressa, não, não vou ser empurrado!, ouço-me a falar em 

voz alta.  

Vem aí um lugar, que é provavelmente um metro mais largo que a estrada anterior, o Clio 

Renault ultrapassa-me. Uma mulher com dois filhos está ao volante. O meu coração pára 

pela enésima vez. Ela é estúpida! Ou há algo de errado com a minha percepção? De facto, 

ela fez a ultrapassagem rapidamente e está a acelerar o monte a alta velocidade. Eu próprio 

continuo a cingir-me à rocha esquerda e a repreender-me. Sabias que tinhas medo das 

alturas! Maldita seja a sua curiosidade! Porque eu quero experimentar tudo! Maldita seja a 

sua sede de aventura! És tão ingénuo e ignorante! Isto é mais do que um limite, repreendo-

me em voz alta, gritando sobre o uivo do motor para me distrair do meu medo. 

 

Finalmente, abre-se finalmente um grande planalto e apercebo-me de que cheguei ao topo. 

Estou tão aliviado que paro no meio da praça. Eu abraço o volante com toda a parte 

superior do meu corpo e coloco a minha cabeça sobre ele. Feche os olhos e respire fundo. 

Mumble a thank you. E pergunto-me quando volto a abrir os olhos, sobre o grande parque 

de estacionamento ali, onde me espalharei daqui a pouco. De onde vieram todos esses 

carros? Eu, eu tinha de tomar a Corniche!  

Lá em cima, uma maravilhosa vista larga abre-me para baixo e para fora para um tapete 

sem fim cintilante, mas também para os navios de guerra no porto. Centenas de navios 

sombrios, de cor nato-oliva no mar, e pergunto-me se esta visão opressiva valeu o grande 

receio quando subiu de carro. Mas não, tinha sido a Corniche que eu estava mortinha por 

ver.  

Há uma exposição de tanques e outros equipamentos de guerra, na qual os pais e os seus 

filhos estão há muito interessados, e depois há um teatro ao ar livre com espectáculos 

nocturnos e um enorme restaurante que alimenta a grande multidão de turistas que 

subiram de teleférico. 

Há também um grande jardim zoológico aqui em cima, ao qual vejo a mulher do Renault 

Clio azul com os seus dois filhos a entrar. Fico aqui mais um pouco, preparo uma baguete 

com algo no parque de estacionamento, porque a tarde já está muito avançada, e depois de 

o horror ter terminado faço eu mesmo um café. Com grande alívio vejo num quadro negro 

que o caminho de volta está marcado a leste, enquanto a entrada estava a oeste. Só agora 

noto que no meu grande medo o meu pensamento estava mais uma vez bloqueado: a 

estrada levava como uma rua de sentido único, como devo descer de novo?  

Quão misteriosa a palavra Corniche me soou! Eu não podia viver sem saber o que estava 

por detrás disto. O caminho para o fundo estava repleto de floresta e - oh maravilha! - 

fixados com sólidas barreiras contra o choque. 

De volta à cidade, encontro-me em bairros escuros e desgrenhados. Se eu quisesse 

participar no espectáculo de dança recomendado por Gisèle, teria de sair agora, mas teria de 
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ter definido previamente um local para dormir. Encontro vários locais para dormir, mesmo 

com espaços verdes à sua volta. Mas em nenhum lugar me sinto confortável. Em nenhum 

dos lugares tenho a sensação de que ficarei aqui sem ser perturbado e seguro. Mais 

espancadas do que em qualquer outro lugar as casas parecem-me, as pessoas são 

manhosas. Esperava ser mafioso pelos jovens durante o dia, que jogam futebol de forma 

agressiva, e depois só à noite! Por outro lado, as mulheres que estão à frente das suas 

portas olham-me com desconfiança.  

Durante duas horas conduzo, verificando lugares, se a Merkür quer ficar aqui, não, ele não 

quer. O ar de Toulon não é bom para ele, diz-me ele com grande confiança. Ele diz que seria 

roubado de debaixo de mim. E um recital de dança não pode compensar isso. Lamento, 

Gisèle, se Merkür o diz - mas mais uma vez obrigado pela sua oferta, digo a mim mesmo em 

voz alta, satisfeito por não me ter registado com ela, pelo que não sou obrigado nem tenho 

de cancelar. 

Então, prefiro aceitar os 60 quilómetros e visitar Monique em Marselha? A fim de preferir 

uma visita à célebre Marselha ao sombrio Toulon? 

 

Metade é quase inteira 

Sei que preciso de um lugar para ficar esta noite, e não apenas em Marselha. Se eu não sair 

a tempo, vai ficar complicado - faltam apenas 30 quilómetros, aparece um sinal. Ainda se 

consegue rapidamente a curva antes, aqui mesmo em La Ciota / Cassis, talvez ainda haja 

um banho nocturno no mar? Sim, eu tomo esta saída. Que bom que as noites são tão 

longas e brilhantes. Ainda um pouco confortável na praia, alguns minutos de nado forte, 

observando o mar, fazendo uma pausa mental após um dia que foi cansativo em muitos 

aspectos. 

 

Infelizmente, ainda não compreendi totalmente o sistema de pagamento de portagens 

rodoviárias. O quadro de anúncios dizia "Péage", mas não havia estação. Por vezes é preciso 

puxar os cartões na estação, outras vezes não. Por vezes é pago assim que se está na 

estrada com portagem. De qualquer modo, pensei que conseguiria sobreviver com um 

pagamento. Mas tive de pagar novamente. E agora já não tinha mais mudanças. A máquina 

não aceita um cartão de débito. O pânico! À minha esquerda a máquina de pagamento, à 

minha direita a parte de trás da máquina de pagamento da faixa de pagamento paralela, à 

minha frente a barreira fechada, que nunca se abrirá se eu não der dinheiro à máquina. 

Atrás de mim, mais carros estão prestes a capotar e querem passar. Estou presa, não posso 

avançar, não posso voltar atrás. Felizmente não há mais carros atrás de mim, mas para 

meu azar não posso perguntar a uma pessoa local o que fazer agora. Tenho de fazer alguma 

coisa!  

Recuei a Merkür alguns metros até um local onde outros carros podem passar-me em 

segurança até à barreira, clicar nas luzes de perigo, sair e atravessar a ampla área do Péage, 

passando por cerca de seis ou sete estações de venda automática, e sentir-me como se 
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estivesse a atravessar uma auto-estrada como um peão, o que é certamente pelo menos tão 

perigoso aqui - e proibido! - como connosco. Mas no limite há um parque de 

estacionamento, vi lá algumas pessoas, quero perguntar-lhes. Não vejo outra saída, tenho 

de passar por cima.  

"Há sempre algum balcão onde alguém se senta, olha, ali, no balcão um-dois-três-quatro-

segundo, vês, podes pagar com contas, eles trocam-nas ali". 

E agora também o vejo. Quão míope eu estava novamente em pânico! Aliviado, volto a 

atravessar as faixas da auto-estrada, tomo a posição do condutor em Merkür, volto à auto-

estrada e conduzo para a faixa de comutação ocupada por uma alma. 

 

Nobel revogado 

Mas Cassis acaba por ser a nobre estância de férias por excelência. Apenas as pessoas mais 

finas vivem nas residências finas, acabadas de tomar banho em roupa fina de lazer, 

comendo à mesa posta em branco com cinco copos por lugar - não para mim. A praia é 

construída com apartamentos de férias, não a consigo encontrar - seria sombria agora, às 

sete e meia de qualquer forma. Não obstante. Acho que nem quero fazer isso, porque isso 

significaria ter de andar sem parar, porque os carros do fim-de-semana de Marselha estão 

estacionados em cada esquina da estrada, o parque de estacionamento está superlotado e 

eu teria de percorrer um longo caminho - nunca gostei disso. Preferia ter pedalado dez 

quilómetros até um lago balnear do que caminhar quinhentos metros ao sol escaldante. Por 

isso, acho que não consigo encontrar aqui a solidão que procuro. 

Também me é negada a possibilidade de um passeio pedestre nesta encantadora zona 

montanhosa: tinha lido o "Parc national des Calenques" no posto de sinalização à entrada 

da aldeia, e durante o meu passeio tinha aprendido que um parque nacional era sempre 

algo que valia a pena ver e experimentar. Mas os Calenques - seja o que for - estão fechados 

devido ao perigo absoluto de incêndios florestais, uma vez que não só os cigarros 

descartados podem causar um incêndio, como eu tinha aprendido com o casal na excursão 

"Para o bode", mas até fragmentos de vidro partidos que foram deixados por aí podem 

causar um fogo ligeiro no chão seco de palha ao sol quente devido ao efeito do vidro 

queimado. Não é o laranja, não é o vermelho, não, o preto e o mais alto dos níveis de alarme 

de incêndio. Levo isto a sério. Faz-me lembrar as avalanches nas montanhas da Baviera. 

Afinal de contas, se houver um aviso oficial de avalanche, não vou fazer caminhadas.  

Então, o que fazer esta noite? Para além de procurar um lugar para dormir novamente, com 

toda a incerteza e esforço que vem com as minhas portas traseiras abertas? 

Nesse momento estou contente por já ter passado mais de metade do meu retiro. 

Acima de todas as minhas preocupações cautelosas, muitos carros já se despediram, e um 

estacionamento atrás do outro torna-se gratuito para a Merkür. Com esta escolha tomo a 

que está onde está o grande sinal: A praia. E posso nadar maravilhosamente por mais vinte 

minutos e depois tomar banho com água limpa. Já sinto novamente um grande alívio e 

bem-estar e tenho um tremendo desejo de ligar o sensor de lugares de estacionamento da 
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Merkür. Talvez um pouco para cima, fora do lugar estreito?, pergunta-me ele. Gosto do sinal 

"Presqu'île", para a península. A estrada leva-nos por um bairro de vivenda muito limpo, um 

portão de entrada da casa mais limpo que o outro, uma parede protectora mais alta que a 

outra, as rotundas exactamente simétricas, sem sujidade no chão. Sim, aqui podia-se sentir 

seguro. A estrada leva-me cada vez mais longe, vários carros estão a vir na minha direcção, 

por isso deve haver uma praia à frente. Até que um amplo parque natural coberto de pinho 

se abra à minha frente. Há um restaurante na parte de trás do local. Estar aqui é bom!, eu 

sei que imediatamente. E a Merkür é da mesma opinião. Estou a enviar um olhar de 

controlo através da praça. Apenas alguns carros ainda estão estacionados em terreno seco, 

não muito longe de mim vejo um carro Zurique que provavelmente também quer passar a 

noite aqui. Isso tranquiliza-me em vez de me assustar. Recolhido! Sim, aqui ficarei na noite 

seguinte. 

 

Eureka! 

Na segunda-feira de manhã, vejo as coisas de forma diferente. Merkür e eu, estamos quase 

na praia aqui em Cassis. Ontem à noite queria tudo de novo: nada de pessoas à minha 

volta, os lugares bonitos na praia só para mim e para a minha mochila, eu e o mar, nós 

dois. O que queriam todas estas pessoas na praia e no restaurante! Mas eu já cá estive! 

E de repente tudo o que eu queria fazer era ficar aqui! Aqui é lindo, indizivelmente lindo, 

aqui quero ficar! 

Cassis e o mar tornam-se subitamente a equipa da felicidade suprema. Já visitei a praia, 

como as rochas brancas são maravilhosamente suaves e quentes. Do qual os jovens saltam 

para a água azul-verde, por isso eu também saltei. A água quente e límpida. A ideia de 

colocar a minha rede ajudou-me a ter uma sensação de felicidade que irá durar mais alguns 

dias. Com a minha cabeça orgulhosamente levantada devido ao meu profissionalismo (ter 

uma rede comigo!) reparo-a entre dois pinheiros. Não só posso deitar-me nele 

maravilhosamente, como também sentar-me nele. Longe do chão duro, é muito acolhedor e 

confortável. Posso comer o meu Fromage blanc nele, posso ler nele, escrever os meus 

pensamentos, posso fazer o que quero - e esta vista sobre o mar! Alguma vez precisei de 

uma casa no sul de França?, ela dispara através da minha cabeça. 

Eureka! Encontrei-o! O que é que o burro do pai diz? Sem gelo para escorregar. 

Não antes de estar na estrada durante uma quinzena do que chego. Tudo se encaixa aqui. 

Pedras selvagens, sol quente e muita água à minha frente. Gosto de deixar para trás o frio 

da bela Cevennes. Na rede, com um fantástico mar de postais à minha frente, em cima dela 

o sol que a faz brilhar, com o vento que sopra suavemente sobre ela e conjura ondas suaves. 

As pessoas juntam-se mais uma vez nas suas famílias, encontrando a natureza, espalhando 

a sua piquenique, levando o seu almoço, sentadas num lençol no chão de uma forma muito 

simples. Depois tomam a sua sesta nesta folha, apesar das pedras duras e irregulares. 

Várias famílias estão no meu campo de visão. 

Também não me falta nada, estou completamente satisfeito, é tão simples quanto isso.  
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Quando estou demasiado frio, aqui na minha rede sombria e ventosa, levanto-me e fico ao 

sol para me aquecer.  

Quando tenho de fazer negócios, só tenho de encontrar um lugar para ficar, tal como o vejo 

com as famílias francesas: uma a uma, desaparecem por pouco tempo, voltam, deitam-se de 

novo. Assim que me levanto, uso o exercício para cozinhar massa, uma vez ao meio-dia e 

uma vez à noite - entretanto são cinco e meia. Às seis já estou deitado na rede de novo e 

estou espantado: sobre mim, porque posso deitar-me durante tanto tempo, e sobre o mar, 

como ele se encontra tão imaculadamente diante de mim. Outro movimento vem de algumas 

agulhas de pinheiro que caem dos ramos secos, porque o vento sopra muito forte hoje em 

dia. Afinal de contas, eu já estive no mar. Nadei longa e duramente. Não um passeio eterno 

a partir da praia de areia rasa. Aqui: Da pedra calcária quente e lisa saltei directamente 

para o húmido refrescante e nadei nas águas profundas e claras, com uma dúzia de jovens 

que sentem a mesma diversão que eu.  

Tenho sido demasiado preguiçoso para a beleza durante todo o dia, mas não estou 

realmente insatisfeito com a minha aparência no espelho da pintura do carro. As pessoas 

estão gradualmente a mudar-se da praia para casa, mas é-me permitido ficar aqui pelo 

menos mais três horas, apenas estar aqui até escurecer, não ter de tomar banho, não 

precisar de me vestir para ninguém, apenas divertir-me comigo, não ter de decidir que 

combinação de vestidos seria a mais chique hoje em dia. No meu biquíni posso ficar na 

cama, apesar das minhas rugas de barriga de quatro dedos, não tenho de provar a 

ninguém, o casaco de lã junto a ele para rajadas de vento frescas. 

 

Mantém-se no Tirol do Sul 

Karl-Hubert sempre se tinha assegurado de que íamos ao Lago Kaltern pelo menos uma vez 

por ano, geralmente com maior frequência, começando em Pentecostes. Em apenas três 

horas de condução num Benz rápido, atravessámos a auto-estrada, e em pouco tempo nos 

encontrámos num clima mediterrânico no meio de vinhedos na comprovada pequena casa 

de hóspedes preferida da família, onde após uma chamada telefónica espontânea um quarto 

grande poderia sempre ser-nos disponibilizado, seja na casa da irmã, irmão, tio ou tia. O 

carro encontrou o caminho por si só. Sentado no pequeno restaurante familiar junto ao 

lago, onde podia passar a tarde inteira no terraço iluminado pelo sol, desfrutando do fresco 

Pinot Blanc sem sequer se levantar uma vez. Da nossa agitada vida empresarial e familiar, 

em que ganhámos a vida com iguarias, para o prazer de apreciar as iguarias da Itália no sul 

do Tirol, tão perto.  

"Finalmente a oportunidade de ter tempo para nós e para as crianças e de falar com Karl-

Hubert em paz", foram as minhas associações com as suas excursões, na sua maioria 

organizadas com pouco pessoal, nos primeiros anos. Foi por isso que assumi a demorada 

tarefa de embalar: quatro mudas de roupa de criança, fraldas, mas não se esqueça de um 

brinquedo fofinho, biberões e produtos de limpeza, em alguns anos a bomba de peito, coisas 
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de banho e muitas toalhas, brinquedos de areia, asas de água e colchões de ar, cassetes e 

gravadores para os mais velhos, livros de puzzles e jogos de cartas para todas as idades.  

"Finalmente, a oportunidade de trocar ideias com Karl-Hubert e de falar em paz sobre a 

educação dos nossos filhos", pensei eu. Como lidamos com o dinheiro de bolso (Karl-Hubert 

disse rapidamente na vida quotidiana: "Porquê dinheiro de bolso? Também não recebi 

nenhuma, sempre tive de ganhar o meu dinheiro!), quanta ajuda das crianças nos negócios 

e no lar é sábia (Claro que as crianças ajudam nos negócios, disse Karl-Hubert, tive de o 

fazer!), como melhoramos as notas da escola (As crianças já o fazem, ninguém me ajudou 

também! ). Promoção da música e do desporto? (Porquê promoção? Devo gastar dinheiro 

para isso também? Como imagina isso?) 

Durante vários anos vivi realmente na esperança de finalmente encontrar o tempo na paz e 

sossego de umas férias para poder discutir com Karl-Hubert todas aquelas coisas que foram 

negligenciadas na vida quotidiana e que eu pensava serem questões de casamento, parceria 

e família. 

Que monótono, Karl-Hubert deve ter pensado. Porque antes de eu saber, ele já tinha 

chamado o seu irmão: "Vem também, temos aqui um tempo maravilhoso, esquece a chuva 

em casa. Cool Pinot Blanc no terraço do lago"! 

Muitas vezes no mesmo dia, o seu irmão Hans-Dieter apareceu com a minha irmã Nicole 

(sim, ela é casada com o irmão de Karl-Hubert), que dirigia um negócio de mobiliário 

doméstico e foi capaz de organizar rapidamente a sua vinda para casa com pessoal 

temporário. Hans-Dieter contou à sua irmã (e Karl-Hubert) Ulrike, que dirige uma sapataria 

em Estugarda, por isso Ulrike apareceu com o seu marido Rainer. "Por vezes, a minha 

vendedora tem de se desenrascar sem mim", disse ela. Os seus pais também estavam felizes 

por vir, nunca relutantes em encontrar um substituto na sua drogaria em Nuremberga e em 

passar alguns dias no sul do Tirol. "Afinal, os nossos filhos estão lá", responderam 

alegremente ao apelo de Karl Hubert. 

E mais uma vez, uma alegre trupe sentou-se junta no terraço do pequeno restaurante à 

beira do lago, apreciando esparguete aglio e olio e Pinot Blanc frutado ou delicioso Kalterer 

See. Para os espectadores um maravilhoso idílio familiar alargado, como de um livro 

ilustrado para italianos.  

Engraçado, foi sempre engraçado.  

A sogra queria jantar às 19 horas, "por causa das pílulas, então posso dormir melhor".  

Como se este anúncio fosse uma lei, os seus filhos adultos juntamente com os seus 

parceiros e duas crianças, cada um deles, estavam prontos para partir às 18 horas no 

duche e quarenta minutos mais tarde num casaco casual Brioni ou fato de linho Armani, 

maquilhado e com a fragrância hippestana da BMW, Jaguar, Mercedes. Para Karl-Hubert 

isto também não era uma questão.  

"Venham crianças, vistam-se, vamos sair para jantar!" Comecei às quatro da tarde. Sem 

reacção. Quem pensou em jantar a meio da tarde num lago quente! Com o sol a brilhar tão 

intensamente e a água a salpicar tão maravilhosamente. Quando ainda estava leve durante 
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horas. E para ela, sair para jantar significava apenas sentar-se calmamente e comportar-se 

bem à mesa. 

Para mim, também não havia nada mais agradável do que ter um lago ensolarado com 

temperaturas quentes no Verão à minha frente, nadar, remar, jogos aquáticos, empurrar 

uns aos outros do molhe, jogar à bola. Não admira que as crianças me tenham 

desobedecido. 

Karl-Hubert tinha acabado de encomendar um cappuccino com o seu irmão depois de muito 

Pinot Blanc para ter "uma cabeça limpa para a viagem de carro" até ao restaurante, que foi 

o mais quente este ano, com as últimas composições de massas, e que apresentava as 

últimas tendências na lista de vinhos. 

De qualquer modo, Rosi atrasou-se novamente! Para espremer as crianças indisciplinadas 

em roupas extravagantes tinha demorado mais tempo do que o esperado, como sempre.  

Karl-Hubert viu a sua tarefa em conduzir o carro para a frente e chamar com impaciência: 

"Quanto tempo mais precisa? Toda a gente está pronta e à nossa espera". 

A minha reacção irritada "Podiam ajudar-me a preparar as crianças" não contribuiu para 

um progresso relaxado e, no máximo, causou olhares piedosos e graciosos no círculo de 

irmãos, cunhados, tios, tias, sogros, sogros. E mais uma vez não consegui acompanhar os 

outros bem alojados no restaurante e senti-me como a rapariga do campo. Os nossos dois 

adultos, Dominik e Markus, sem decoração, com o cabelo pouco seco, empurrando à minha 

frente, Raphael no meu braço, o grande saco de fraldas à volta do pescoço, Lisa na ponta da 

minha saia, a única frase minha: "Preciso de um lugar para o carrinho". Tinha-me 

pulverizado pelo menos rapidamente com a última fragrância Bulgari, que Karl-Hubert me 

tinha dado no Natal, de modo a não ser inferior em nada.  

Provavelmente nenhum deles teve a mesma necessidade que eu, de se sentar no lago 

durante mais tempo, de observar a inclinação do sol, de comer talvez apenas salada de 

batata, de entrar novamente no lago à noite. A superioridade era demasiado grande. Não me 

ocorreu sequer lutar pela minha necessidade 

 

Château Ciel 

Que lugar fantástico! O mar tomba poderosos penhascos, dos quais os jovens se encorajam 

uns aos outros a saltar ousadamente para a água mesmo à noite. Eu próprio também tinha 

estado a nadar várias vezes, muito na pequena baía de uma rocha para a outra, em água 

quente, e depois subi novamente para algum lugar e voltei a caminhar até à minha toalha 

no terreno rochoso liso. As rochas brilhantes reflectem o sol e acariciam as solas dos meus 

pés com um calor agradável. Ao caminhar tenho de ter cuidado para não escorregar, uma 

vez que as abundantes lavagens do mar desde tempos imemoriais têm polido as rochas até 

uma superfície lisa. Assim, formaram-se algumas depressões semelhantes a uma banheira 

ou também algumas elevações mais pequenas, de modo que se caminha como se sobre 

alguns degraus, às vezes para cima, às vezes para baixo, às vezes para cima, às vezes para 

baixo. Desfruto e desfruto e desfruto. Sim, este sentimento que aqui me vem à cabeça tem 
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sido provavelmente inconscientemente uma parte de um antigo desejo. Há décadas que 

andava atrás disso. Agora cheguei finalmente! 

Aqui em baixo, directamente na praia, passando uma noite a céu aberto, esse seria o ponto 

alto! Com o luar e as estrelas e o som do mar e uma vista para o horizonte nocturno, seria 

realmente romântico!  

Não tenho estado à espera de várias décadas por esta oportunidade? Só tenho de encontrar 

um bebedouro adequado e colocar o meu colchão de ar. Nesta extensa paisagem de ocos 

rochosos posso realmente sentir-me seguro e desobservado. Que vistas encantadoras são 

estas! 

Às oito volto à Merkür e aqueço o restante macarrão.  

Já é tempo de usar a luz do dia restante para procurar um buraco adequado onde ninguém 

me possa ver. As rochas na praia são suficientemente largas em qualquer caso, por isso 

encontro algo. Existem depressões longas do corpo suficientes. E de cima, do parque de 

estacionamento, não se pode olhar à volta da curva. Sim, sozinho dormirei lá em baixo esta 

noite! 

Limpei os pratos com papel de cozinha húmido e guardei-os, depois puxei o meu colchão de 

ar, o saco de dormir e a almofada. Talvez devesse levar um casaco comigo, para o caso de 

ficar frio durante a noite. Também uma garrafa de água contra a sede e a garrafa de vinho 

tinto iniciada como tampa de noite, incluindo um copo de plástico. Uma lanterna. E, claro, a 

faca afiada e pontiaguda do deserto. Está sempre ao meu lado. Nunca se sabe. 

Mas como transportar tudo isto pelo aterro? Sobre as rochas largas onde se pode tropeçar 

ou escorregar? Não, tenho de deixar sair o ar do colchão de ar Sim, isso funciona. Espero 

que também ninguém me veja. Continuo a olhar à minha volta. Não, ninguém precisa de me 

surpreender para me agarrar. 

Sob várias calhas, experimento as que me parecem mais adequadas para a minha altura. 

Volto a encher o meu colchão de ar e ponho o saco de dormir no lugar. Outro olhar em 

direcção ao parque de estacionamento. Ninguém. Já ninguém aqui se encontra. Mesmo os 

cinco ou seis pescadores, que ainda estavam sentados na rocha com as suas iscas leves ao 

anoitecer, já estão em casa com as suas presas. Não, ninguém me pode ver aqui e assustar-

me.  

Que agradável! Um suspiro agradável. As ondas salpicam pacificamente contra a costa 

rochosa. Que calor sinto as pedras na minha mão! E acima de mim, de facto, um céu 

estrelado claro, tanto quanto posso ver, ao meu alcance. Um golo de vinho tinto da taça 

completa a minha sensação de relaxamento absoluto. Por fim, soltando-me mais uma vez. 

Como é preciso pouco para ser feliz. Felizmente, fecho o meu saco de dormir e olho apenas 

para as estrelas.  

Só depois é que levo à minha volta um ruído, que não tinha ouvido antes por causa de toda 

a actividade. Um zumbido e um zumbido estrondoso. Inconfundível. Mosquitos! Whew, 

tenho de me embrulhar com mais força. Oh, apenas uma dentada no dedo. Chupa-o, isso 

ajuda sempre, e puxa o saco de dormir para cima. Outra dentada. No meu pescoço. Cubra-o 
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mais! Um ponto na testa e, ao mesmo tempo, outro na largura de uma mão mais distante. 

Um grande exército de mosquitos subitamente invadiu-me à minha volta ao luar brilhante. 

Não tenho um gel mosquiteiro no meu carro? Oh não, não desfaça tudo outra vez, suba, vá 

buscá-lo, volte a descer, não, está tudo bem. Que comichão terrível! E mais uma vez. Uma 

dentada na mão com que acabei de fechar o saco de dormir. Não, eu não levei aquele gel de 

insecto em casa, lembro-me. Eu não gosto de veneno.  

Mais um ponto, para as sobrancelhas. Arranhei-me, mas também molhei esta zona 

rapidamente com cuspo. Por isso agora puxo o saco de dormir sobre a minha testa, espero 

não ficar muito quente! Esfrego alternadamente as manchas comichosas no meu dedo, 

pescoço, testa, mão, sobrancelha e novamente no meu dedo, chupar, humedecer com saliva. 

Uma nova picada na pálpebra! 

O rodopio à minha volta parece ter-se tornado mais forte, mais intenso. Ou já sou apenas 

mais sensível? Sim, claro, os animais têm um banquete comigo, o único alimento nesta 

paisagem rochosa, e a comunicação entre eles parece funcionar bem.  

Quero arranhar, arranhar, tapar os dedos com cuspo e usá-lo para tratar as marcas de 

mordedura, uma besta como aquela que me morde mesmo no meio do movimento de 

arranhar! Entretanto, abafei-me para que nada mais restasse do que a ponta do meu nariz 

para os mosquitos. Mas eles também os encontram.  

Não, não desista! Instalei-me num lugar tão esplêndido, tão imperturbável, que ninguém me 

encontra aqui. É possível. Deve funcionar. 

Buzz! 

Um único, incessante arranhar e esfregar aqui e ali e lamber e molhar com saliva. zumbido, 

zumbido, zumbido à minha volta. A comichão nas áreas afectadas transforma-se numa 

sensação de comichão não localizável, que já sinto nos dedos dos pés, nas pernas e nos 

braços, no fundo e no estômago e no peito e nas costas, e simplesmente em todo o lado no 

meu corpo, de facto coberto. Há muito tempo já não ouço o zumbido apenas nos meus 

ouvidos, não, agora imagino-o do interior do meu saco de dormir.  

Não vou dizer qual foi a redacção do grito alto e zangado com que pus o fecho do saco cama 

numa mochila quando sinto outra picada no meu nariz. Vamos abrir! Com movimentos 

rápidos, uma única ventoinha, consigo, já não são centenas mas milhares, vamos sair 

daqui, as minhas sete coisas, rapidamente o ar para fora do colchão de ar, debaixo do 

braço, e longe daqui, longe daqui -  

O mais rápido que posso, embalado como estou, caminho sobre as rochas brancas lisas.  

Subir o aterro - zumbir - agitar - rápido! já lá está Mercúrio parado e à espera 

ansiosamente, sozinho, encher o colchão de ar, fechar a porta, o homem de Zurique também 

saiu, já nem uma alma me agarrará ou roubará aqui, e assim por diante - 

 

Pequeno deslize com grande impacto 
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O dia seguinte também começa quente e permanece quente. O sol acaricia o meu corpo e 

dá-me a amada sensação de calor, bem-estar. Que agradável o vento acaricia a minha pele e 

arrefece-a ao mesmo tempo! 

Durante muito tempo fiquei deitado na rede, interrompido apenas pelo passeio atrás do 

mato e pelo almoço. Hammock! Um prazer novo e desconhecido! Só no final da tarde é que a 

ganância diária pelo exercício me ultrapassou de novo. Ainda hoje é fisicamente capaz de 

fazer algo, talvez um pouco de jogging? Deixar o vento refrescante soprar à volta do meu 

nariz? 

No parque eu tinha visto um caminho de aparar, mas a área estava fechada à bandeira 

negra. O vento forte causaria uma pequena faísca, o que faria com que o fogo se espalhasse 

muito rapidamente. 

Podia correr por este enorme parque de estacionamento, debaixo de pinheiros, acariciado 

pelo vento, podia correr contra a tempestade.  

Sim. Finalmente posso sentir o meu corpo. Exuberantemente lanço os meus braços para a 

frente, para trás enquanto corro, com articulações exageradamente oscilantes, só para 

poder aproveitar ao máximo cada movimento sem limites. Não há espectadores no tribunal e 

não há prémios a ganhar por uma corrida particularmente graciosa. Em passos grandes e 

largos empurro através do amplo parque de estacionamento. Que sensação agradável sobre 

a pele a tempestade cria! Não só eu, mas tudo no site está em movimento. O papel de 

embrulho e os sacos do lixo caem sobre o solo seco. Os ramos curvam-se profundamente 

para mim e tremem fortemente diante dos meus olhos. O vento leva as agulhas de pinheiro 

que caem para os montes à volta dos troncos. Pequenos ramos são quebrados pela força da 

natureza para os conduzir através da praça a alta velocidade, enquanto a minha tempestade 

interior também recebe o seu dinheiro enquanto faz jogging. Gosto cada vez mais, deixando-

me também à deriva, enquanto o meu corpo deixa voar os meus braços e pernas. Que 

barulho! O pó rodopiante rodeia-me nas nuvens. Os poucos carros da praça inclinam-se de 

um lado para o outro. Eu vacilo diante de muitos ramos de gemidos.  

E, pela primeira vez, tenho o aviso de que não é um pouco perigoso, uma vez que a 

tempestade dobra as árvores! Mas é tão bonito, diz a criança em mim. E sabe tão bem viver 

a brisa refrescante dentro e fora do meu corpo. Mas talvez eu devesse afastar-me das 

árvores ameaçadoramente rangentes e mover-me mais para o espaço aberto, onde por 

detrás do restaurante não há nada a não ser deserto de pedra não utilizado, diz a razão em 

mim.  

Os convidados, que anteriormente estavam sentados no terraço do restaurante, já fugiram 

para dentro sem excepção, os empregados de mesa há muito que cobriram as mesas e 

juntaram as toalhas de mesa para os resgatar para dentro de casa. No campo de ténis 

próximo atrás da casa, um último casal esforça-se por passar as bolas relutantes.  

Sinto-me livre, tão livre, tão maravilhosamente livre, aqui, estas pedras calcárias aqui, 

formando uma escada natural para o nível seguinte, mais baixo, também estas pedras 

gastas e brilhantes como as rochas na praia, durante milhares de anos as pessoas parecem 
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ter mudado de nível neste local, e agora também eu, como um deles, no século XXI, em 

linha com os romanos e gauleses, um corrimão estaria bem aqui, mas os franceses não 

precisam de um, as pedras são tão suaves, caminhar é tão libertador, como sou leve -  

rip - oh não! - dói! - não consegue respirar - impossível de mover - paraplegia - sem 

gradeamentos - gritar por ajuda - pessoas no campo de ténis - acenar - quebrado - chamar 

campo de ténis - agora! - eles entram - ficam em baixo - sozinhos - passos suaves - tão 

dolorosos! - Lá estou eu deitado nas escadas e não me consigo mexer. Ainda sei: não estou 

paralisado. Consigo sentir as minhas costas. Está lá. Mas eu não me posso mexer. Ninguém 

me vê, já ninguém está lá. A tempestade continua a varrer o espaço aberto, abanando a rede 

no campo de ténis. Não consigo mexer-me. Quantos minutos estou deitado aqui? Quantos 

minutos estou deitado aqui? Sim, pode, com os seus braços, eles funcionam. Com eles 

posso empurrar-me das escadas para o calcanhar. Deitado no chão plano, posso também 

dirigir as pernas. Posso virar a minha cabeça. Mas não longe. Enorme dor na espinha dorsal 

média. Posso gritar? Estou tão só! Ninguém sente a minha falta. Talvez alguém me ouça. 

Não posso ser tão alto. A tempestade está a uivar sobre tudo. Fique em baixo por agora. Que 

mais? Fique em baixo por agora. Respire fundo.  

Um médico? Um hospital? Num restaurante? Deslizando para baixo, talvez? 

Mas o meu carro. Aqui não há residência. Estacionamento ilegal! Mas livre. Não desista! 

Hobo. Eu, Rosi! Não dê o seu nome! Não seja reconhecido. Eles vão-me assustar! 

Experimente-o sozinho primeiro. Ainda é leve.  

Deito-me em solo calcário aquecido pelo sol e polido pelos milénios. Uma e outra vez tento 

uma viragem cuidadosa, pelo menos de uma posição supina para uma posição lateral. Se eu 

dobrar a minha perna, será isso possível? Rastejar em frente aos selos e encostar-se às 

escadas? E depois empurrar-me do chão com os meus braços? Com as costas direitas 

contra a pequena parede? 

Sim, eu posso. Oh, como me dói as costas. Não posso usar isso. De pé, sem costas. Será 

isso possível? Está tudo bem. De um pé para o mesmo pé subir as escadas Sem utilizar as 

suas costas. São apenas três passos Os franceses! Sem corrimão. 

Mas quem pensaria em tal coisa! O que tinha acontecido afinal? 

Tinha saltado as escadas com pés fáceis. Tinha reparado que me podia ter reflectido nela. 

Essa cautela era necessária. Também escolhi muito conscientemente os locais onde os meus 

pés podiam encontrar um suporte seguro sem escorregar, e usei estes locais também - 

quando a tempestade tinha soprado um tufo de cabelo à frente dos meus olhos por trás, de 

modo que não podia executar o degrau como tinha pensado, de modo que escorreguei e bati 

violentamente com as costas na borda das escadas.  

Demorei mais algumas horas a percorrer o grande parque de estacionamento debaixo de 

pinheiros até Merkür. Não está lá mais ninguém além de mim. Que horas são? Está a 

escurecer em breve? 

 

Merkür ajuda! 
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Se lá tivesses estado, isto não me teria acontecido! 

A dor custa-me muita força e faz-me ficar extremamente cansado. Tenho de parar a cada 

poucos passos que dou. Uma perna atrás da outra avancei, gemendo a cada meio passo, 

porque ao levantar uma perna queria esticar a parte dolorosa para trás, arrastou-me para o 

carro. Em lentidão insuportável consegui endireitar a minha cama, nem mesmo o braço que 

conseguia levantar bem para empurrar o cobertor para o lado, não me devo deitar sobre ele. 

Para fechar todas as janelas - quão embaraçoso encontrei de repente a minha encomenda 

anterior tão vantajosa. Ainda está brilhante lá fora, e eu já estou deitado na cama e estou 

contente por ter conseguido entrar.  

Como se as costas entre as nádegas e as omoplatas estivessem divididas em linhas de dor, 

cada ligeiro desvio da posição anterior deitada faz-me ser atormentado por outro vestígio. 

Durante muito tempo, tento fazer os mais pequenos movimentos até encontrar uma 

pequena mancha que não dói. Finalmente a descansar!  

É aí que começa o carrossel do pensamento: Ainda está brilhante lá fora! Conseguiu chegar 

até aqui, pode voltar a chegar ao mar. Apenas um pequeno olhar! Tem de fazer uso deste 

lugar de sonho! Deitar-se no exterior num colchão de ar. Eu poderia fazer isso! 

Constato com consternação que simplesmente não pode ser feito. Não, eu não posso sair. 

Levaria pelo menos uma hora a sair com todas as voltas necessárias - e dolorosas - do 

corpo. E também o mesmo tempo de volta para dentro. Não, não o posso fazer. De repente, 

sinto-me muito pequeno. Infinitamente pequeno. E eu sinto as lágrimas a surgir. Eles 

correm da minha posição lateral directamente para a folha, eu deixo-os correr lá, porque 

cada toalhita me custa um movimento. Também não consigo arranjar um lenço - tenho de 

os deixar correr, não tenho forma de os apanhar e não tenho forma de os parar. Como uma 

criança pequena soluço para mim próprio. Mas isto também me dói as costas. Nem sequer a 

autocomiseração é possível, e isso abala-me, até eu gritar de dor, parar, não estava lá um 

carro a entrar na praça? Não que alguém me ouça - e queira ajudar-me. Eu não preciso de 

ninguém! 

Até que finalmente me estabeleço. A minha almofada está molhada, o lençol está molhado e 

desconfortável, eu devia, eu não gosto, eu devia retocar, condições óptimas -  

Simplesmente não fazer nada? Não fazer absolutamente nada? Deixar-te ir, deixar-me ir? 

Era isso que eu tinha em mente quando comecei o meu período de inactividade. Cuidar das 

minhas necessidades. Agora o meu corpo está a dizer-me para estar quieto. O meu espírito 

inquieto deve estar pronto para isso. Não há outra forma. Encontrar harmonia vem-me à 

mente, trazendo corpo, alma e espírito em harmonia, oh, isso seria o ideal. Nos próximos 

minutos, consigo aceitar a situação. É necessária uma nova forma de lidar comigo, porque 

rapidamente, isso não é possível neste momento. Devagar! Talvez esta seja a ocasião para 

compreender a lentidão? Talvez até tenha vantagens? Posso abrandar. E o que é que eu 

estou apenas a aprender? Não estou aborrecido comigo mesmo, não estou a fugir de nada 

enquanto não estou a fazer nada, apenas deitado, numa almofada molhada, e daí? Com 
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espanto, digo a frase em voz alta: Decido por mim próprio o que penso que tenho de fazer, o 

que devo fazer.  

 

Na manhã seguinte acordo às sete, mas não consigo levantar-me, sair do carro. A minha 

imaginação está a correr solta. E as minhas costas? Uma costela partida, um rim esmagado, 

paralisia, coisas terríveis vieram-me à mente e aumentaram a dor que senti. Às 9:30, sei que 

quero ver um médico. Tenho de consultar um médico. Tenho de sair, porque os consultórios 

médicos e as lojas têm uma coisa em comum: fecham para a sesta. Até me forçar a sair e a 

vestir-me, huiui, tenho de o fazer. Ao mesmo tempo, eu sei: nunca chegarei às doze horas! 

Pelo menos ligo para o posto de turismo de Cassis e peço os endereços dos médicos. Luto 

pelo meu caminho ao telefone, ligo para outros, eles até me compreenderam, mas não houve 

compromissos. A minha grande dor não diminuiu nem um pouco. 

Com grande e sobretudo lento esforço, vesti-me à medida da cidade. Consegui apertar-me 

para o lugar do condutor. Sim, havia uma posição onde eu podia mover os meus pés e 

pernas para operar os pedais. Grandes preocupações paralisaram-me adicionalmente: por 

causa da cobertura do seguro de saúde, o que acontece se, se tudo isto for reembolsado, se 

eu tiver de pagar muito, possivelmente assumir uma parte, medo de dinheiro, medo de 

dinheiro, medo de dinheiro.  

Depois, de repente, tudo foi muito fácil. Uma médica muito simpática examinou-me e 

descobriu que se tratava de uma contusão muscular e um hematoma forte, receitou-me um 

analgésico e dois outros medicamentos que reduzem a contusão e, e, e, e. Eu estarei bem.  

E já a minha luxúria pela vida está de volta, já estou de bom humor, já surge o pensamento: 

Vou à praia? Os medos desapareceram, e lá está ela novamente, a fome anti-fome 

aborrecida. 

 

Inevitavelmente uma nova experiência vem sobre mim: perda de tempo. Muito lentamente 

puxo uma perna após a outra até à praia arenosa próxima no porto da cidade. Noto com 

surpresa que as pessoas não olham para mim tortas quando ando devagar. Na verdade, eles 

não olham para mim de todo! Ninguém quer saber de mim! Dificilmente tocado e decidido, já 

todos os meus receios eram em vão! Muito lentamente deito-me na areia quente. Eu li o livro 

de Monique, e também leio-o com calma. Fico ali deitado, grato por nada de pior me ter 

acontecido. Faz-me um bem tão infinito que me é permitido passar muito tempo em tudo o 

que faço - e encontro-me em boa companhia com o ditado de Goethe: "Nada vos é permitido 

acontecer". Só tens de te permitir fazê-lo, e então outros gostarão ou não". Quer seja a dor 

que o permite ou o meu livre arbítrio, não me interessa. 

 

Profissões versus vocações 

Às onze horas. O analgésico é de acção lenta. Sento-me na minha rede. Como os pinheiros 

em que os pendurei fornecem uma sombra ventosa, saio de vez em quando com cuidado e 

muito lentamente e vou para a luz directa do sol para me aquecer. Sob este ângulo do sol, o 
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mar começa a ficar azul, atingindo gradualmente o azul azulado, que depois tem por volta 

do meio-dia por volta das doze horas. Como o sol brilha sobre a água! Escapa-me um 

suspiro profundo e descontraído. Os barcos do pequeno porto de Cassis saem regularmente 

para visitar os Calenques com turistas. Dirigem-se propositadamente para Port Minou, que 

fica muito perto de mim, do outro lado do parque de estacionamento. E eu, no meio dela. 

Uma boa dose de sorte que me puxou para terra. Mas não é por acaso. Baseou-se numa boa 

dose de experiência e no conhecimento aplicado do que preciso, do que quero, do que quero. 

Sim, sou muito bom! 

 

Portanto, é isto que "quero" sem "querer" por ele. Só tenho de me entregar ao desejo do meu 

coração. É assim tão simples. Será que preciso mesmo do subjuntivo para dizer isso? 

Na natureza, já consigo sentir o que quero. Agora teria de aplicar o mesmo sentimento a 

pessoas ou grupos de pessoas. Já sei, por exemplo, que não me sinto atraído por grupos 

profissionais que aparecem com as camisas engomadas mais limpas e os melhores sapatos 

polidos do mundo. Lá sou educado, mas não completamente Rosi. Num grupo de jovens 

mães não tenho mais nada a dizer, elas não me podem inspirar. Por outro lado, fico ali com 

a boca aberta de espanto quando os desportistas relatam as suas realizações ou 

aventureiros sobre as suas experiências. É aí que quero pertencer, é aí que me sinto bem, é 

aí que quero trocar ideias, é aí que quero aprender, aprender, aprender com eles, é aí que a 

curiosidade e o desejo estão por detrás de tudo isto.  

Será que as pessoas que são criativas lhe pertencem? Sim.  

Inclui pessoas que são empreendedoras: Sim.  

Há pessoas que fazem bem estar e gostam de ser mimadas? Não.  

Isto inclui pessoas que são empresários? Pensei um pouco e cheguei a um claro sim.  

Incluem pessoas que são muito ricas? Ainda não tenho a certeza.  

As pessoas que estão incrivelmente curiosas e interessadas pertencem a este grupo? Sim.  

Isto inclui pessoas que gostam de ensinar, escrever conceitos? Sim. Definitivamente.  

Isso inclui pessoas que gostam de ir para o estrangeiro? Sim. 

Quem toma liberdades? Sim. 

Quem procura um campo de actividade interessante? Sim. 

Pessoas que estão sempre a tentar sentir-se bem consigo próprias? Sim. 

Eu quero esses.  

Devia arranjar um desses. 

Eu também não tenho medo deles! Só tenho medo de pessoas a quem imponho delicadeza, 

onde tenho de ser bom e amável e meigo. Ew. Que esforço me causa o simples facto de 

pensar nisso! 

 Para aprender a escapar-lhe mais. Encontre mais pessoas com quem eu seja bom. Como é 

óbvio? Não, grande desafio! 

São os padrões familiares que me impedem de me sentir bem? 
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A minha mãe retirou-se para as doenças quando algo se tornou demasiado para ela, quando 

ela não se podia defender. Quando falhou o reconhecimento, precisou de atenção, adoeceu - 

e estava muito frequentemente na sua vida. Pernas abertas, flebite, quantas vezes teve de se 

deitar no sofá da cozinha e ser cuidada por nós porque gemeu de dor.  

E eu?  

Sou deficiente neste momento, não posso fazer muito, tomo medicamentos que me causam 

náuseas, não sou livre, tenho de me deitar. Não, eu posso deitar-me. Como a minha mãe? O 

meu corpo obrigou-me a parar. Se eu fosse saudável, sentir-me-ia novamente impelido a 

fazer algo "sensato", para dar significado, utilidade e valor contabilístico ao dia. E agora, 

como não posso fazer nada porque estou doente, tenho de me deitar e tenho permissão para 

me deitar - e acho isso agradável. Só agora, na fase de estar doente, mentir faz sentido. Não 

posso evitá-lo. Estou à mercê de outros. Não consigo decidir por mim próprio. Sou uma 

vítima.  

 

A mãe foi ao médico e contou-lhe o seu pesar. Foi-lhe receitado um medicamento, tomou o 

mesmo, apanhou a próxima doença. Foi como um relógio, previsivelmente - e para mim 

criança assustadora. Mãe, a geração da guerra. Foi expulsa da sua pátria com menos de 

vinte anos, acabou directamente em guerra com muita coerção e falta de liberdade e fome. 

Que eu culpo o seu sofrimento de doenças como uma mentira de vida é uma coisa ousada a 

fazer. Sim, é uma acusação. É ela a culpada ou sou eu a culpada porque eu sempre fui 

saudável? E agora: Não tirei tempo para descobrir exactamente os travões como eram as 

doenças dos pais?  

Miúdo, não chateies o papá, o seu coração! Tenho a certeza que outras crianças já ouviram 

tais frases.  

Criança, sê obediente agora. Vês como a tua mãe está doente. Não lhe dificulte mais as 

coisas! Ajude-a na cozinha. Tragam-lhe os chinelos. Não, criança, esses não, hoje preferia os 

de tornozelo alto, são ainda mais quentes. Olha, os meus pés doem-me, eu próprio não 

consigo apanhar os chinelos. Muito bem, é uma boa rapariga.  

 

Foi aí que aprendi a estar ocupado. Assim que tive "coisas importantes" para fazer, as 

pessoas deixaram-me em paz. Os trabalhos de casa eram uma coisa importante. Assim, fiz 

os meus trabalhos de casa até tarde da noite, quer fosse necessário ou não. Estar ocupado 

não era para ser aproveitado.  

No entanto, até se tornar independente e se ter mudado para a zona de conforto. Sair da 

zona de conforto de estar ocupado é difícil, é cansativo.  

O esgotamento há mais de dez anos e o desamparo experimentado com ele ainda se 

encontram assustadoramente perto do meu pescoço e forçaram-me a fazer uma pausa. Para 

suportar que não estou ocupado. Suportar o tempo fora. Tempo permitido fora. E? Ainda 

estou a aprender - e acho isso excitantemente maravilhoso. 
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E nada mais 

São duas e meia da tarde, levanto-me assustado da minha rede. Devo ter dormido pelo 

menos duas horas. Realmente sólido. E eu senti-me infinitamente satisfeito. Entretanto, fui 

acordado pelas pegadas das pessoas que passavam por aqui. O meu sentimento de conforto 

era indescritivelmente reconfortante, não me sentia tão satisfeito há muito tempo, tão no 

fundo da minha barriga apenas satisfeito - como era agradável! 

Porque é que estou sequer a levantar-me? Tenho de urinar de forma justa - uma 

necessidade física da qual não posso escapar, o que me obriga a ceder prontamente ao seu 

impulso.  

Quão pouco precisa de ser satisfeito! Talvez este entendimento esteja lentamente a voltar 

para mim. Sendo deficiente, não há muito que possa fazer quanto a isso. Só tenho de usar o 

bom tempo aqui no Sul de França para minha satisfação, ao qual não tenho de acrescentar 

nada, absolutamente nada. Um pouco de comida e um tecto sobre a minha cabeça à noite. 

Como se necessita pouco, como é fácil e como é gratificante, tão pouco! 

Será que preciso sequer de uma casa aqui? Uma casa que me amarra, que eu tenho de 

acarinhar e acarinhar? Eu sou um varredor, não um enfermeiro. Sim, tenho a certeza que 

sim. 

 

O mar quase não se move, forma uma grande área plana e larga, aqui e ali passam navios. 

Partem do pequeno porto de Cassis, não são grandes navios a vapor mas sim bâteaux mais 

pequenos e acolhedores. Também alguns navios à vela estão a sair do Porto Miou. No meio, 

na água, simplesmente nada, apenas água, aqui e ali uma fila de canoas da escola de 

canoagem em Cassis ou um único canoísta. Esta manhã, às oito, dois ou três embarcações 

de pesca estavam fora, mas já não estavam. À noite, dois ou três pescadores estão 

novamente aqui de pé sobre as rochas e a lançar as suas varas, com luzes sobre o isco. De 

vez em quando vêm aqui algumas pessoas que, como eu, procuram um lugar tranquilo, 

nesta praia rochosa natural, de onde não se consegue chegar facilmente à água. A praia 

rochosa mais frequentemente visitada fica a cerca de cem metros mais à esquerda. É aí que 

eu estaria hoje. Foi aqui que passei o meu tempo antes da minha lesão nas costas, uma 

praia paradisíaca rochosa em rochas lisas, onde foram criados os grandiosos degraus de 

calcário, a partir dos quais eu, tal como os jovens, saltei tantas vezes para a água límpida e 

senti-me tão confortável como um peixe, claro, há também os muitos banhistas. Mas hoje 

não me atrevo a descer. Teria de escalar demasiado, as minhas costas não o permitem. 

Desde esta manhã, tenho estado sentado ou deitado na rede durante todo o dia, com uma 

vista relaxante sobre o calmo Mar Mediterrâneo. Não é nada para se deixar levar, e no 

entanto enche-me de uma sensação desconhecida de bem-estar, especialmente porque um 

calor agradável me acalma numa calmaria aqui à sombra. Ao sol, seria demasiado quente e 

não demoraria muito a suportar. Este silêncio! Significa também: ter tempo. Significa 

também a sensação de satisfação de não perder nada. Nada. Não tenho de me apressar para 

nada, não tenho de ir depressa - de qualquer forma não consegui. Para descobrir que 
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também vai devagar! Ninguém me está a pressionar, ninguém me pode pressionar. Mesmo 

que alguém queira descer as escadas estreitas atrás de mim que levam ao parque de 

estacionamento - não posso ir mais depressa e não me importo. Faça-o, diga-me do que 

preciso - o quão fácil, sem qualquer esforço, quão descomplicado, que presente! 

Não tenho de ser a pessoa que penso que tenho de ser porque é isso que as pessoas 

esperam, porque penso que é a única forma de me perceberem. As pessoas não se importam 

se vou rápido ou lento. Aqui no meu estranho lugar posso tentar ser outra pessoa, um homo 

langsamus. 

Eu próprio o posso fazer. Deixa-me muito orgulhoso. Sou bem organizado, não deixo as 

chaves do meu carro em lado nenhum, tenho o suficiente para beber comigo sempre e em 

todo o lado, não me esqueço dos meus óculos de sol na praia. Encontro tudo o que preciso 

muito rapidamente. Não utilizo mais de dez euros por dia, para além da gasolina. Nível um 

alcançado.  

O passo seguinte é viver as minhas necessidades, mesmo quando outras pessoas estão por 

perto. 

 

Devo ter perdido a lua cheia, as árvores atrás das quais estou com Mercúrio devem tê-la 

coberto. Hoje descubro que ele está a perder peso novamente. E então? O tempo é efémero, 

mas a próxima lua cheia virá certamente - e eu tenho sempre uma nova oportunidade. 

 

Verifique 

Mais uma vez, torturei-me para fora da rede porque a curiosidade me levou. Tinha de estar 

muito perto! Rastejei depois do som da serra, que ouvi tantas vezes que já nem me apercebi 

dele. A serração rápida estava sentada num tronco de pinheiro cinzento e recortado à altura 

do ombro, que eu passei. Procurei intensivamente a casca da árvore, nada se via, apenas 

casca de árvore. Só quando eu literalmente colocava a minha orelha na casca e conduzia de 

forma concentrada ao longo do tronco da árvore, lá estava ela sentada, a parte 

perfeitamente camuflada, a mosca gigante, que, como numa imagem 3D, só podia ser 

reconhecida ao quinto ou sexto ou sétimo olhar. Tão grande como uma caixa de fósforos, e 

continuo a observá-la, para ver com que parte do seu corpo faz aquele som, aquele ranger, 

serrar. Eu tinha assumido que era uma espécie de grilo que fazia este ruído batendo as 

asas, mas agora conseguia ouvir o insecto, mas não conseguia detectar qualquer 

movimento, excepto que a parte de trás do seu corpo se movia para cima e para baixo como 

se estivesse a respirar. O Cigale, um ventríloquo? Com um pau, tentei afugentá-los para 

examinar o seu movimento. De facto, este pequeno animal pode voar, com asas grandes, 

finas e transparentes, muito claras, que apenas se deitam sobre o charuto como um véu. O 

segredo está resolvido para mim. Ali, na banca de fruta no rio Gardon, o animal que eu vi a 

rastejar doente no chão e que eu tinha pensado ser uma mosca gigante, que era uma Cigale. 

Este animal não teve nada a ver com as réplicas do tamanho de uma mão de cerâmica 

pintada a cores que estavam disponíveis em lojas de lembranças em todo o lado. Só aqui na 
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árvore é que compreendi. Na sua estratégia de marketing, a Provença está a tomar os 

charutos para si. Cicada é o seu nome alemão - mas em que parte do mundo de língua 

alemã, por favor, posso usar esta palavra? Que a Provença o guarde para si própria. 

 

Assuntos importantes 

É sexta-feira, doze e meia, e estou na estrada desde as onze - tempo para um local de 

acampamento.  

Eu já tinha acordado por volta das sete, mas os movimentos eram difíceis e eu ainda estava 

infinitamente lento até que a tábua da dor produzisse efeito. Por conseguinte, desfrutei de 

um pequeno-almoço acolhedor. Também precisei de muito tempo para fazer o meu negócio, 

caminhei muito, procurei um lugar protegido durante muito tempo e no final só consegui 

encontrar o único arbusto que fosse suficientemente grande e adequado para todos aqueles 

que tinham de se apressar. No caso de ter visto alguém a chegar - a minha velocidade de 

levantar é muito lenta - como poderia proteger-me? Gritar um "Occupé!" alto e muito audível 

do mato? Ou, na excitação, traria apenas um corajoso "Occupé!"?  

Muitos já lá estiveram antes de mim nesta época. As tiras de papel higiénico estão à volta, 

em rosa claro sobre rosa escuro, azul claro, ilustradas, manchadas, em branco com e sem 

impressão de primeira qualidade. Adicionei a minha, recolhi algumas pedras em cima dela à 

maneira alemã, terminei. 

 

La Cigale - novamente Cigale -, o único parque de campismo em Cassis, infelizmente já 

estava "completo", já é fim-de-semana. Segundo o guia do parque de campismo, os campos 

aqui não são exuberantes e eu tenho de conduzir até La Ciota. A dor já me cansou muito. 

Portanto, eu sei, não preciso de estar perto das montanhas ou do mar para nadar, o local 

não tem de ter nada de especial. Só quero tomar um duche, preciso de electricidade para 

carregar os meus electrodomésticos e Internet para e-mails.  

Já no sábado, ao meio-dia, volto a sair de carro. Como foi agradável poder fazer o meu 

negócio num pequeno lugar fechado à chave e não atrás de um dos arbustos arejados e 

raros, onde outra pessoa necessitada podia aparecer a qualquer momento e meter-me em 

apuros. 

 

De repente o Tibete 

O fim-de-semana está a chegar. Chamo Monique em Marselha? A solidão pode ultrapassar-

me. Ao percorrer o centro de La Ciota, vejo cartazes a anunciar uma semana tibetana, e 

procuro um lugar de estacionamento. 

Canções do Tibete, comida do Tibete, actuações gratuitas no mercado. Os livreiros publicam 

livros sobre o Dalai Lama, budismo, yoga, exercícios de relaxamento e afins. Os transeuntes 

tomam posse com gratidão. Eles gostam de navegar, compram e compram, vêem isto como 

um serviço maravilhoso das lojas. Adoram o livreiro por ter pensado nesta escolha, e o dono 

do restaurante por oferecer pratos estrangeiros excitantes e com novos gostos. O público 
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sente-se bem servido por este serviço, experimenta variedade. Os meus conhecimentos de 

marketing resistem a este mercantilismo enxertado. Sei que um livreiro não faz o seu 

trabalho por filantropia, mas que esta é uma ocasião bem-vinda para levar as pessoas a 

comprar mais do que o habitual. Mas o que é que isso tem de tão mau? O que é que eu 

tenho? Ao que estou a resistir? Vender e comprar, o comércio é a coisa mais normal no 

mundo desde o início da humanidade. O que é que eu acho tão negativo? Quem está a tirar 

partido de quem? As pessoas até se ressentiriam dele se ele não participasse na acção! Um 

bom e bem sucedido livreiro consegue uma boa reputação precisamente porque é orientado 

para as vendas, oferecendo sempre às pessoas algo de novo. Vender não é nada de negativo! 

É um dar e receber. As pessoas querem, sim, querem comprar! Eles querem documentar as 

suas experiências com algo tangível. Sra. Rosi! O que é negativo para si é que não mantém 

as suas ofertas! Deveria pensar no assunto. 

 

Uma cama involuntária 

Depois chamei Monique. Quer eu pudesse passar por casa dela ao fim da tarde, eu também 

durmo no meu carro, ela não tem de preparar nada.  

Com toda a sua alegre surpresa, noto como ela tropeça brevemente.  

"Estou no processo de limpeza da minha casa. Quero alugá-lo porque vou de férias na terça-

feira", explica-me ela em francês.  

Mas então:  

"Claro que pode vir. "Vou dar-lhe uma cama. Vamos para a praia, jantamos. Amanhã de 

manhã tomamos o pequeno-almoço juntos. Venha! Estou feliz". 

Quando desligámos, voltei a questionar a minha acção, se não era impertinente, em tão 

pouco tempo - mas depois uma grande antecipação venceu-me, e a minha fantasia corre.  

Qual será o aspecto de Monique? Será ela a mesma que era há onze anos atrás, o que posso 

esperar? Ela também já não está com André, também recebi esta informação, tal como com 

Danielle em Vienne, de uma troca de cartas entretanto realizada. A sua casa partilhada 

perto de Grenoble, onde eu e Karl-Hubert e as crianças visitámos em tempos a família a 

caminho de Espanha, está agora ocupada apenas por André, e Monique mudou-se para a 

casa de férias partilhada aqui perto da praia de Marselha, que ele "amavelmente" lhe deixou. 

Foi assim que ela me escreveu numa carta, tal como a Danielle: amavelmente. E mais uma 

vez, tal como com Danielle, fiquei surpreendido por ela ver isso como um afecto amigável e 

não como o seu direito de receber algo fora do seu casamento. Afinal, ela é agora 

proprietária da casa. Eu, por outro lado, que insisti no meu direito no meu divórcio, não 

consegui nada, nenhuma participação no negócio conjunto, nenhum apoio para mim, nem 

mesmo para as crianças de então, nenhuma "rendição amigável". Deveria tê-lo reconhecido 

mais gentilmente no seu desempenho? Deveria ter-me curvado mais? Deveria ter sido mais 

amigável com Karl-Hubert? Quando me senti tão injustamente tratado! Não obstante? 

Como vai ser agora com Monique? Algumas pessoas mudam de forma chocante ao longo dos 

anos, outras nem por isso.  
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Nas reuniões de turma fiquei muito surpreendido ao ver o quanto alguns dos meus antigos 

colegas de turma tinham mudado em dez ou vinte anos, e ainda mais depois de trinta.  

Uschi, que era o mais bonito de toda a classe naquela altura, andava agora curvado, a sua 

tez outrora aveludada e macia tinha ficado pálida, os seus dentes e pontas dos dedos 

tinham amarelado por causa do fumo, e os seus olhos já não brilhavam. Simone tinha 

assumido uma grande corpulência, já não era a cara de Simone que falava comigo. Não 

reconheci a Lieselotte porque ela agora usava  

o seu antigo cabelo comprido e comprido, antes curto: ...o que mudou o efeito do seu rosto 

outrora tão macio de uma forma marcante. Mostrar a minha surpresa descaradamente não 

foi bem recebido na reunião.  

Há alguns anos atrás, quando inesperadamente conduzi para o distrito e através da rua da 

minha antiga melhor amiga Edith e quis ver sem pensar o que tinha acontecido ao 

apartamento, o sinal do sino ainda mostrava o mesmo nome de então: Weihinger. Apertei a 

campainha e esperei pelos pais idosos, que ficariam felizes com uma visita da sua vida 

anterior. Mas abriu-se para mim, ambos os lados muito surpreendidos, Edith. Mas ela não 

estava satisfeita comigo. Pareceu-me muito deprimida quando me disse que a coisa com 

Norbert tinha chegado ao fim pouco depois dos seus estudos. Viveu com os seus pais desde 

então, mas ambos morreram há dois anos atrás pouco tempo um após o outro. Ela ainda 

não tinha querido mudar o seu mobiliário. Não, eu vi que ela realmente não o tinha feito, 

ainda era como quando nos conhecemos como raparigas no apartamento dos seus pais há 

trinta anos atrás. E eu, como sou percebido? A decadência também está escrita em todo o 

meu rosto? A ideia não me agrada nada. Agora tenho tido uma boa experiência com a visita 

espontânea a Danielle em Vienne. No entanto, estou entusiasmado com o que vou sentir 

com Monique.  

Quando nos enfrentamos, Monique continua a ser Monique. Ela parece tal e qual como na 

altura. Ainda a figura petite, a cara bem desenhada, reconhecidamente um pouco mais 

velha. Os seus olhos enérgicos... O cabelo louro ligeiramente pálido e liso. Os braços 

musculados de um nadador. 

 

Monique também olha para mim com curiosa alegria enquanto nos cumprimentamos com 

beijos à direita e à esquerda e à direita.  

"Tu es comme je me souviens de toi", diz ela. "Comment vas-tu? 

Que eu pareço a forma como ela se lembra de mim, diz ela. A questão depois da próxima é 

já: Como está Lisa? Penso muito nela, e em todos os seus filhos!  

A minha filha Lisa e a sua filha Yvette tinham sido inseparáveis durante os dois anos em 

que Monique viveu em Ismaning com o seu marido André e os seus dois filhos. Ficaram 

inconsoláveis por a família de Yvette ter regressado a França. Mesmo depois de terem 

partido, continuámos a assegurar que as crianças se visitavam várias vezes, através das 

fronteiras nacionais. Até o contacto com o crescimento das raparigas ter diminuído. 
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Sem vida suave 

Na placa de identificação à entrada da casa, vi de pé: Thibeau.  

Monique também voltou a tomar o seu nome de solteira, tal como Danielle em Vienne, 

porque André exigiu que ela lhe devolvesse o seu nome de casada, ela diz-me mais tarde 

quando eu lhe peço. Sim, é assim em França, ela diz que não se importa. 

Ela estava muito ansiosa por ouvir a minha história de divórcio. Como foi então, como 

organizou tudo, com as crianças, porque não continuou a trabalhar no negócio de Karl-

Hubert, como se sentiram as crianças sobre o divórcio, porque não recebeu dinheiro de 

Karl-Hubert, como lida com o amor, como pode voltar a casar? 

Foi aí que comecei a falar. 

"Não podem imaginar como o nosso trio gourmet se tornou abominável para mim ao longo 

dos anos. Sim, era o nosso sustento, e eu certamente adorava organizar. Eu sabia o meu 

caminho, tinha-me tornado um profissional, tinha realmente recebido muito 

reconhecimento, pelo menos de clientes e amigos. Mas eu já não aguentava mais! 

O que tínhamos iniciado quando começámos o nosso negócio e descobrimos ser bons na 

altura, tinha agora saído das nossas cabeças ao longo dos anos em que tínhamos a nossa 

loja. O rio da vida tinha recebido muitos afluentes grandes e pequenos e tinha-se tornado 

um poderoso riacho. Éramos como uma massa tenaz, uma papa viscosa e giratória da qual 

a vida tinha tirado a água para a suavidade. Tensos um no outro, engolfados. E agora 

pensava que conseguia sair desta massa dura e fazê-la fluir, e numa direcção que eu tinha 

determinado. Acabou por ser um passeio de boi. Foi necessário um esforço inacreditável 

para manter a loja num estado fresco, e também um grande know-how. Não consegui 

nenhum pessoal! Karin, a vendedora que tinha trabalhado na loja durante muitos anos, 

ficou doente, vários meses. Os nossos ajudantes de hora a hora não podiam ser deixados 

sozinhos na loja, estavam sobrecarregados com o grande sortido. Tive de preencher 

demasiadas vezes, realmente demasiadas vezes, e isso desgastou-me - ao longo dos anos 

tinha-se tornado demasiado para mim. Treinei um aprendiz atrás do outro, eles foram de 

novo para outros empregos mais fáceis. Todo o meu conhecimento de organização não tinha 

qualquer utilidade se tivesse de fazer muito sozinho. Karl-Hubert estava cada vez mais 

envolvido no comércio grossista de vinho, ele só ocasionalmente me podia ajudar. Nos 

últimos anos, estive na loja demasiadas vezes de segunda a sábado - e organizei-me lá em 

todas as estreitezas, encomendas, serviço de festas, crianças, sempre interrompido pelos 

clientes. 

Monique olhou para mim com interesse.  

"E depois? Como se deu a volta?" 

 

Frustrado 

Para bem de Karl-Hubert, eu tinha desempenhado um papel na construção da nossa 

existência durante alguns anos e ajudado a construir a fachada correspondente. Esta 

fachada e este papel tinham-me custado muita energia durante muito tempo, mas não vi 
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saída, fiquei preso nela. Como é que eu poderia sair, por onde começar? Depois o meu corpo 

puxou o cordão rasgador. Quando, mais uma vez, vinte convidados estavam de pé em casa, 

que deviam ser geridos com um estilo de mesa perfeito e um plano de ementa exuberante e 

uma quantidade correspondentemente grande de utensílios de cozinha e com muito álcool e 

o uso de crianças e com a minha energia - de repente, depois de um breve descanso, não me 

consegui levantar novamente. Já não conseguia mexer os meus membros. Rien! 

"Onde estás, agora levanta-te e ajuda-me!" gritou Karl-Hubert desde a cozinha até ao 

quarto. 

Nem consegui responder, a voz estava a falhar-me. 

Os convidados viriam em breve, ele precisava de mim, eu sabia que ele não iria conseguir 

tudo isto sozinho. No stress, ele gritou comigo: "Desce daí!" 

Mas as minhas pernas e braços ainda não obedeciam à minha vontade. Nada funcionou, 

nada de nada. Podem imaginar como isso me amedrontou e me horrorizou. Quando já não 

se pode mexer! Sem saber porquê! Naquele momento, não me importava com Karl-Hubert. 

Eu, eu não me conseguia mexer! Nada no mundo valia a pena que eu não me pudesse 

mexer, nem mesmo os convidados que eram esperados. Lamentei que as crianças tivessem 

de assumir a minha parte ainda mais intensamente, pareciam muito preocupadas e deram 

tudo o que podiam naquela noite sem a habitual discussão. 

Logo no dia seguinte, após um longo e longo sono, consegui levantar-me novamente, mas 

um grande cansaço permaneceu nos meus membros. A minha energia criativa foi realmente 

quebrada.  

Com esta experiência feia na parte de trás do meu pescoço, o desejo de sair da loja cresceu 

cada vez mais. Nunca conseguiremos fazer outra coisa que não seja vender o Gourmetrion. 

Afinal de contas, era para levar mais um ano até Karl-Hubert conseguir entrar neste 

pensamento e cuidar de um comprador. Teria ficado sobrecarregado com a venda, tinha 

muito pouco conhecimento de tais processos. Todas estas mudanças sobrecarregaram o 

nosso casamento. 

Monique acenou com a cabeça.  

"E nos últimos anos, o que tem feito"? 

"Em poucas palavras: Há muitas agências que fornecem pessoal provisório a empresas e 

corporações maiores. Fiz um curso de formação complementar, adquiri competências 

informáticas e rapidamente consegui trabalhar como assistente de escritório freelancer. Fiz 

um número incrível de experiências interessantes, tudo foi tão diferente do que no nosso 

pequeno triunfo gourmet. A necessidade de empregados serem destacados a curto prazo é 

muito grande, nunca tive uma lacuna de emprego". 

Olhei para baixo por um momento. Afinal de contas, eu vivia num igual. Mas não queria 

sobrecarregar a atenção de Monique com mais pormenores.  

"E agora? Ganhou o suficiente? Com as crianças?" 

Balancei a minha cabeça.  
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"Quando é que é suficiente? Eu podia tomar conta de mim e das crianças. Portanto - não me 

resta nada. Mas entretanto as crianças cresceram - eu estou nesta viagem comigo, para me 

organizar de novo, aos 52 anos. O que quero fazer com o resto da minha vida"? 

Aí ela riu. 

"Sim, o resto das nossas vidas já começaram". 

 

Uma pessoa alemã 

A casa de Monique na periferia de Marselha não é grande, mas os seus filhos podem visitá-

la lá. A apenas trezentos metros de distância do mar, isso era importante para ela como 

nadadora. Ela nada todos os dias, de Abril a Outubro, diz ela. Sente-se confortável e em 

boas mãos. André dá-lhe a monnaie alimentaire para a sua manutenção, ensina cursos de 

pintura e tem um pequeno trabalho num escritório, ela diz que pode viver com isso. 

Porque teria empreendido uma viagem tão aventureira sozinho, ela pergunta-me depois de 

lhe ter falado da minha dor. 

"Adoro o desafio por detrás de uma tal viagem", digo eu.  

Ela olha para mim estupefacta.  

"Isso é tipicamente alemão!" 

Olho para ela com perplexidade. 

Como alemão, sou aparentemente tão tipicamente alemão que nem sequer consigo imaginar 

o que ela quer dizer. Estou tão atordoado que nem sequer consigo encontrar palavras para 

perguntar. O que é tão tipicamente alemão na minha viagem? 

Ela deve ter reparado na minha surpresa, porque está a arrastar uma explicação. 

Nós, franceses, diz ela, tentamos sempre facilitar-nos as coisas. 

 

ir e vir 

Monique tinha aberto o portão do pátio quando eu cheguei. 

"Por favor, está absolutamente a conduzir no meu quintal", ela empurrou-me. "Junto à 

estrada há aqui demasiados ladrões junto ao mar! Mesmo no meu pátio têm havido ladrões. 

Mas é melhor no seu quintal". 

Antes de encontrarmos Thierry - uma amiga, diz ela - para jantar, ela fornece-me uma cama 

maquilhada em sua casa, que já tinha preparado para subarrendamento durante as 

próximas semanas de férias. Passará o tempo no Oceano Atlântico na Normandia, de onde 

provém originalmente. Uma cama confortável, na qual não tenho de me puxar para cima de 

uma cama de prancha de uma forma complicada, na qual só tenho de me deitar, e também 

um duche fará bem às minhas costas. 

 

Monique embala presunto e queijo e água fria no saco mais frio e pergunta-me 

Prefere vinho branco ou rosé? 
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"Rosé de Provence?", pergunto eu. Os meus olhos devem ter brilhado, porque ela ri e não 

espera pela minha resposta. Ela tira duas garrafas do frigorífico e coloca-as no saco do 

frigorífico. 

"Recebemos baguetes no caminho, na padaria, uma rua acima, tem de ser fresca!" 

Folha, talheres, copos e pratos de papel, saco frio - para a curta distância da sua casa até à 

praia, ela recebe um carrinho da garagem, no qual colocamos tudo, e partimos. Por isso, 

agora também eu posso fazer parte de uma tal refeição em panos! 

Espalhamos o lençol na areia macia, pomos a "mesa", ela põe a comida sobre ela, enquanto 

eu, tendo encontrado uma posição confortável para as minhas costas, corto a primeira 

baguete. O mar brilha no sol que se afunda lentamente e salpica suavemente. Vários grupos 

de pessoas ou famílias reuniram-se para um piquenique nocturno e desfrutam connosco da 

atmosfera do infinito: também nós temos um pedaço de história na lixagem das conchas na 

praia. Monique vê a chegada de Thierry. Um homem alto e magro de cerca de cinquenta 

anos, o seu passo parece cansado, empurrando incansavelmente as suas mãos pelo ar.  

Thierry inclina-se para Monique, cumprimenta-a com beijos à direita e à esquerda, depois 

vira-se para mim, cumprimenta-me também, e senta-se connosco no pano.  

"Tive tantos problemas no trabalho", diz ele, voltando-se para Monique e começa a contar a 

sua história do dia enquanto Monique nos derrama rosé. 

"Santé!", brindamos a nós próprios e comemos a comida que trouxemos em fatias de 

baguete.  

Thierry ainda fala de trabalho.  

Gostaria de deixar estes dois em paz e anunciar 

"Vou para a praia por um bocado, mexer as costas". 

Lentamente e de forma cruzada levanto-me, Thierry olha para mim maravilhado por um 

momento. Eu vou para a costa, o mar começa a escurecer. Pisar na areia irregular que dá 

lugar aos meus pontapés magoa-me, no entanto, passo meia hora à beira-mar antes de me 

sentar novamente com eles. 

A minha decisão é clara: amanhã, domingo, irei à cidade pela manhã, já não me assusta 

mais. "Se te sentes só, vai à igreja", tinha-me dado Peter. Talvez haja um serviço na famosa 

Marienkirche de Marselha que me dê paz e sossego? Sentir o benefício de ser 

despreocupado, de tomar livre e anónimo, sim, numa igreja, posso fazê-lo. Afinal, Deus está 

envolvido, algo mais elevado, mais insensível do que os meus semelhantes. Quero cantar 

com canções antigas, relaxar enquanto ouço e deixar vaguear os meus pensamentos. 

"Por acaso conhece as horas de serviço em Notre-Dame-de-la-Garde?" pergunto-lhes eu. Ao 

mesmo tempo, franzem o sobrolho como se eu tivesse dito algo completamente impróprio. 

Um serviço eclesial? Monique abana a cabeça. 

"Notre-Dame-de-la-Garde é uma grande igreja", diz ela apenas.  

"E vá também para o terraço, a vista lá em cima é óptima!" acrescenta Thierry.  

Na manhã seguinte, de manhã cedo, Monique e eu estávamos sentados à mesa do pequeno-

almoço no seu terraço, ela colocou croissants no forno para terminar a cozedura e deixou-
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me tomar um café com leite fora da máquina. Anseio pelo dia, o sol já está a brilhar quente. 

Agora ela abre-me o portão do pátio e deixa-me ir em paz. "Até logo", chamamo-nos um ao 

outro. 

 

Igreja de protecção com limpador de pára-brisas 

A cidade continua sossegada. Encontro um parque de estacionamento do outro lado da rua 

a partir de uma padaria. Um residente após o outro entra e recebe baguetes e croissants. Há 

muita coisa a acontecer. Será bom deixar Mercúrio em paz, espero eu. 

No entanto, prefiro ficar no carro por mais alguns minutos e observar a área. Aquele homem 

ali, sapatos velhos, calças com cinto desleixado, camisa suja, o que é que ele está a fazer? 

Remendos com o limpa pára-brisas de um carro. Depois segura os limpa pára-brisas na 

mão, olha para eles de perto. Um pouco mais tarde ele coloca a sua chave na fechadura, 

abre o tronco e retira um novo pacote de lâminas de limpador.  

Saio desajeitadamente com uma cara torturada. As minhas costas! Mas não posso 

descansar só por isto! Um olhar mais atento à Merkür: cobri tudo bem? Sem mais cabos no 

tablier, sem dinheiro deitado, sem câmara, sem bloco de notas, tudo bem escondido debaixo 

do cobertor Ikea de riscas amarelas-azuladas. Merkür, cuida de ti!  

Muito lentamente as minhas costas levam-me para cima onde Notre-Dame-de-la-Garde está 

sinalizada. Deixei-me arrastar pelas ruas, quase a seguir a direcção. Fachadas de casas 

degradadas, ruas tortuosas e acidentadas, calçadas sujas ou nenhuma - tudo isto não me 

incomoda, pelo contrário, dá-me a boa sensação de estar no sul. Mas o que me repugna é o 

cheiro que se acumula entre as paredes altas das casas. Não chove durante meses no Verão, 

não há tiras verdes e, afinal, os cães têm de estar algures ...  

Como são amigáveis os franceses! Recebo sempre boas respostas imediatamente quando 

peço instruções, sempre cortês. A sua linguagem é muito educada de qualquer maneira, 

sempre um "ça va?" nos lábios, sempre um "bonne journée, Madame" no final, o tanas, os 

franceses são arrogantes! Pode ser diferente em Paris, mas aqui no sul - não fica mais 

amigável do que isso!  

Caminhar é muito extenuante para mim, especialmente o tipo de caminhada em que não 

quero que a dor seja vista. Não, não quero olhares de piedade! 

Uma vez chegado ao topo, passo pelo enorme portal de bronze e escolho rapidamente um 

dos muitos lugares livres de onde posso ver extensivamente o interior da igreja, já à primeira 

vista muito deslumbrante e impressionante. Ricos mosaicos, muito ouro, várias estátuas da 

Virgem Maria, uma das quais, no altar principal, é feita de prata, e outros santos dispostos 

artisticamente. A basílica tem três órgãos. Numerosas oferendas votivas, que foram feitas 

principalmente por marinheiros, são supostas testemunhar as orações respondidas nas 

capelas laterais.  

Como raramente dedico tempo a uma reflexão real na vida quotidiana. Encontrar a paz para 

uma oração meditativa de manhã depois de se levantar, para um pequeno obrigado à hora 

da refeição, para um resumo à noite - quão mais consciente eu ficaria de algumas coisas e 
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quão insignificantes outras se tornariam umas em relação às outras. Agora tomo o modelo 

numa igreja, que foi criada exactamente para este fim, e estou feliz por dentro do que me 

parece meia hora conseguir separar-me da acção-acção-acção.  

Durante o passeio lá fora, passa-se pela loja de lembranças com objectos devocionais. Os 

visitantes aglomeram-se avidamente em torno das poucas ofertas na loja e estão gratos 

pelos postais, livros, cartões de oração, lembranças, velas à luz e, e, e, e. Eles estão gratos 

por isso e compram. A mesma realização - com todo o respeito pelos motivos religiosos - 

como no mercado tibetano em La Ciota: Sim, as pessoas querem lembranças, querem 

comprar, querem gastar dinheiro e talvez obter confirmação com ele: Estive aqui, desfrutei, 

e agora vou concluir com uma compra. E eu? Também deveria vender algo. Como posso 

fazer os meus clientes gratos, satisfeitos e felizes? Serei bem sucedido como formador ao ar 

livre? Ou será que esta expectativa me vai colocar sob pressão? 

Sinto uma grande dor. Tenho de cancelar a minha visita à igreja. 

Pelo menos deixe-me ir ao terraço, como Thierry recomendou. Vejo o mar em flashes. E sim, 

que vista esmagadora sobre a grande cidade me dá as boas-vindas lá, sobre o Old Harbour 

com os seus iates brancos chiques, sobre o mar. E lá fora, li com surpresa e excitação no 

quadro negro, lá fora, a majestosa ascensão numa ilha, que é o Château d'If, onde "O Conde 

de Monte Cristo" teve de passar tantos anos. Na minha juventude, depois da minha fase 

Karl May, este tinha sido um dos livros que me impedia de dormir durante noites a fio. O 

castelo mágico Château d'If! 

 

Leve tudo! 

Descer a colina é mais fácil para mim. Espero que Mercúrio seja... 

À distância, ele brilha para mim. Graças a Deus, ainda está de pé - e mesmo dentro de tudo 

está intocado. Mais uma vez uma pequena oração de agradecimento, Merkür, você é o 

melhor! 

No caminho de regresso à casa de Monique, a minha fome de aventura impele-me para o 

cartaz "Marseille Europort". Basta dar uma vista de olhos. O notório porto. Apenas um olhar 

rápido para ver se é realmente assim tão mau. O porto é sempre interessante! Já estou no 

meio disto. Um grande mal-estar repentino. O meu estômago está a ceder. Sinto de repente 

todas as minhas reservas sobre esta Marselha de uma só vez, empurro o volante para longe 

de mim como se pudesse ganhar alguma distância. Muito em breve lamento novamente ter 

sido tão ingénuo, ter acabado de mergulhar na África mais profunda sem estar preparado. 

Milhares de pessoas mais pobres vivem aqui, cujos rostos fatigados e posturas inclinadas 

mostram que fizeram o trabalho mais duro da sua vida. Muitos deles muçulmanos em 

longos e largos caftans, a maioria deles de pele negra. Dockworkers. Não me sinto bem, 

quero sair rapidamente, mas ficar preso no trânsito, fazer as curvas erradas nas inúmeras 

rotundas - sinto medo, como se fosse apanhado numa rede, à vista dos muitos homens 

estranhos com olhos penetrantes, todos a olhar para mim sozinho, uma mulher sozinha, os 

homens escuros na calçada, os homens sombrios nos bares da rua, os homens com olhos 
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brilhantes nos carros ao lado do meu carro, só eu é que estou a olhar, Mercúrio, protege-

me! Como é que saio daqui? Uma rotunda toma o lugar da seguinte, e qual é o sinal certo 

para mim, afinal, não há nenhum sinal que indique o que procuro como indicação: Aqui, 

aqui está o caminho para sair do inferno. Durante uma boa hora luto pelo labirinto das 

ruas, não, já nem sequer olho para os homens, não, só me concentro em mim, não, sim, 

encontro a saída, continuo a dizer-me em voz alta - e isso ajuda no final. 

 

Através das fronteiras, barreiras e bloqueios 

"Não sou grande cozinheira", diz Monique.  

"Que bom!" respondo sorrindo. 

Mas uma refeição de 4 pratos deve ser obrigatória, está em França. Ela prepara uma salada 

de grãos de milho enlatados com alguns pedaços de tomate fresco, brócolos congelados vão 

para o microondas, ela tinha comprado um frango assado no dia anterior, e agora aqueceu-

o no forno. Com ele coze arroz em saco, que funciona sempre. Barcos de melão fresco para 

sobremesa, eu posso cortá-los. Entretanto, Thierry também chegou.  

Com todo o esforço de todos os lados, pode não haver uma atmosfera cordial durante a 

refeição. 

"Gostaria de ir um pouco para o mar", atrevo-me a dizer, "adoro o mar - e em Munique não 

temos um", penso que tenho de acrescentar apologeticamente.  

A apenas algumas ruas de distância, preciso de andar e estou lá. A visão na sua vastidão 

faz-me bem e ajuda-me a localizar o meu claro desejo de conversas, de discussão, de trocar 

os meus sentimentos. Tenho tantos pensamentos que não consigo clarificar por mim 

próprio. Falar em francês com Monique correu bastante bem, mas não foi só isso. Há outros 

limites com os quais me deparo. Não me atrevo a actuar contra ela, estou sempre atento: o 

que é que ela quer, o que é que eu quero. Em vez de fazer o que o meu eu quer, eu retive-

me: o que é que ela espera? Concentro-me em ser sempre bom e não ofender, uma vez que 

ela parece tão frágil. 

Algo sobre ela me repugna. É um problema de relacionamento? Medo de contacto? Com ela 

ou mesmo comigo? Permiti outra interrupção na minha viagem a solo. Teria preferido 

acabar sozinho? pergunto-me. Será que senti alguma obrigação para comigo de visitar 

Monique enquanto estive na zona? Expulsei-me de toda a contemplação que me pareceu tão 

benéfica. É claro que ela sente isso! A ela não me atrevo a dizer o que quero. Também a 

torna insegura. Ela, Monique com a sua cautela, quer fazer-me bem. Eu, na minha 

prudência, dificilmente posso aceitá-lo. Sim, eu sou um mau convidado. 

Eu provavelmente pertenço mais à categoria de "bons anfitriões", como pratiquei com Karl-

Hubert na altura. Aí posso desenvolver ideias com antecedência, que me inspiram, posso 

aguardar ansiosamente pelos convidados, posso aplicar tudo o que pensei, depois estou 

ocupado, sirvo, tenho o papel de animador, estou na posição de líder - é para isso que sou 

treinado. Quem dos nossos amigos nos poderia convidar sem trazer muito caos na pessoa 

dos nossos quatro filhos irreprimíveis, que muitas vezes não eram educados devido à falta 
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de tempo dos seus pais, que eram muito próximos uns dos outros em termos de idade, e 

que por isso argumentavam muito, enfureciam-se, andavam às voltas - quem gostaria de 

fazer isso a si próprios? Karl-Hubert e eu concordámos: em vez de termos de ir ter com os 

amigos para manter os nossos filhos sob controlo e garantir que eles não fizeram nada de 

errado, seria melhor que os amigos viessem ter connosco. Tínhamos o maior espaço, e os 

seus dois filhos no máximo podiam facilmente encontrar alojamento connosco. Sim, ser um 

convidado sempre foi mais cansativo do que ser um anfitrião.  

"Vou fazer-nos um café lá fora junto ao carro", ofereço a Monique com uma cara alegre, para 

tirar a vantagem da minha entrada sem meias palavras do meu ponto de vista. 

Por isso, quero fazer uma inversão de papéis com ela, para a convencer da minha feliz vida 

de vagabundo, eu e a Merkür. Quero devolver-lhe o que é bom para o meu súbito 

aparecimento, para a sua hospitalidade, mesmo que ela tivesse de preparar as suas férias. 

Quero que ela sinta a mesma diversão que eu quando estamos no exterior, à sombra da 

Merkür, a beber um café feito no meu fogão a gás a partir de uma chávena de metal à prova 

de estilhaços. O mundo deve achar isto tão atraente como eu, ela só deve tentar uma vez! 

Mas Monique abre as mãos horrorizada, sacode a cabeça com veemência. 

"Mais pourquoi", diz ela, "Eu tenho uma máquina de café! Deseja cappuccino ou café com 

leite"? 

Eu reclamei educadamente "cappuccino" e levei uma bofetada. 

 

O espírito do dinheiro da montanha 

Em todas as conversas com mulheres que descrevem os seus problemas, noto que a mulher 

só pode mudar alguma coisa se ela própria, por sua própria vontade, fizer algo diferente do 

que antes.  

Tais mudanças são frequentemente precedidas por longos processos de clarificação, o sim! 

Mas onde se pode obter clareza quando se está preso num pântano! 

Como é fácil para mim tirar conclusões dos contos de Monique sobre a sua relação com a 

sua mãe sobre a necessidade de paz no seu casamento com André, pelo qual ela deu muito 

de si própria, disse ela.  

Ela discutiu muito os seus desejos com ele. Sempre com o objectivo de obter a sua 

aprovação. Pelo menos foi assim que eu o percebi. Em vez de promover as suas 

necessidades. Em vez de fazer o que ela quer sem pedir. Suportar a discórdia que muitas 

vezes surge quando se quer realizar os próprios desejos. Com o sucesso de obter a 

satisfação de ter criado algo próprio.  

Eu queria ajudar Monique. Queria fazê-la compreender a minha interpretação da sua 

história. Sim, eu compreendi tudo - e, além disso, sabia como o mundo funciona! Tinha a 

certeza de uma coisa - tem de suportar! Para suportar que o seu parceiro não concorde. E 

fá-lo de qualquer maneira! Mas é claro que Monique não queria ouvir falar disso. Claro. 

Soou como um sermão. 
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Depois de ter formulado os meus pensamentos e de ter percebido que não tinha chegado a 

Monique com isso, compreendi subitamente que todo o meu sermão era realmente sobre 

mim.  

Endurecer? Suportar situações difíceis para superar os seus medos? Fazendo o que é 

importante para si? Mesmo que eu seja o único no mundo que se preocupa? Para suportar? 

Para suportar! 

E o meu desejo? Não se chama independência? Ter o meu próprio dinheiro? 

Eu teria de mudar alguma coisa, sim eu. Nos meus medos que me estão a prender. que 

limitam o meu campo visual e, portanto, o meu pensamento. Como obter a melhor visão das 

coisas para que finalmente saiba o que poderia mudar? Como reconhecer a montanha certa 

a partir da qual posso ter uma perspectiva diferente? Onde posso resistir, precisamente 

porque tenho uma nova vista de cima? Que tal ter "muito dinheiro"? Para suportar isso? 

Isso significaria aceitar primeiro muito dinheiro. E suportar a aceitação. Que desafio!  

Não tenho medo de ter muito dinheiro? Toda esta responsabilidade é demasiado grande 

para mim. Ajuda, então eu não gasto pouco dinheiro, como faço neste momento, mas depois 

vou certamente gastar relativamente mais dinheiro. E mais uma vez desapareceu. Mais uma 

vez, estou dependente de ganhar dinheiro. Não escolhi já um homem que ganha pouco 

dinheiro como professor de uma escola privada? Para que este problema de "muito dinheiro" 

não tenha surgido em primeiro lugar? Pode continuar a manter o controlo enquanto a 

gestão de grandes somas de dinheiro me intimidaria? Por isso, nem sequer corri o risco de 

encontrar um homem que me levasse a um restaurante com muito dinheiro quando nos 

encontrássemos, porque temia na altura que isto acabasse automaticamente na "gaiola 

dourada" do desastre novamente. Não poderia ter aceite mais cortesias. Então ter-me-ia 

sentido novamente entregue. Sob pressão. Oh, em que montanha tenho de escalar para 

poder reconhecer a saída deste labirinto? 

 

Perguntas à mulher 

Não tenho vivido numa gaiola dourada e não tenho sido feliz só com dinheiro? 

Se aceito, tenho de dar infinitamente muito por isso, não era esse inconscientemente o meu 

lema?  

Não deveria ter estado a trabalhar sem parar?  

Poderia eu ter feito Karl-Hubert sentir-se bem com outras coisas para além do trabalho, por 

exemplo, com um simples reconhecimento, com elogios? Com mais sexo? 

Era precisamente este reconhecimento que eu queria obter dele através do seu desempenho. 

Os homens podem sequer reconhecer o desempenho de uma mulher? Ou será que o bom 

aspecto já é desempenho suficiente? Ela não tem de actuar mais? Pode ser simples, pode ela 

cuidar apenas de si própria? 

Não tem ele de cumprir o seu dever dia e noite? Poderia também desfrutar do seu trabalho e 

ser pago tão bem como ele é?  
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O desastre de muitas mães solteiras em mini-empregos, de muitas mulheres em situação de 

pobreza na velhice porque "apenas" fizeram trabalho educativo e de enfermagem fala por si 

só.  

Ou será que ela tem simplesmente de ser bonita e estar lá para ele, e elogiá-lo 

vigorosamente para sempre? (Que cansativo que soa!) 

A exigência não falada sobre mim como esposa de Karl-Hubert, ela não tinha sido esta: 

Uma mulher que é sempre forte, que está envolvida nos negócios, que continua a fazer 

telefonemas irritantes, que tem as crianças sob controlo, que de alguma forma gere a casa 

para que esta não lhe pareça irritante, que, para não ser esquecida, tem bom aspecto, 

coloca-o acima de tudo e ama-o e é equilibrado em tudo, é alegre e entretém-no de forma 

inteligente quando precisa de relaxar numa atmosfera elegante.  

 

Por outro lado, ter confiança, ser capaz de se libertar, quão benéfico é. Ser autorizado a 

tomar e não ser excluído a outro nível. Não tenha medo. Sem tensão. Faça o seu próprio 

trabalho. Para saber: Em caso de emergência, posso defender-me.  

Lutar contra ele, contra ele, o homem? Linguagem de guerra? 

Lutar para trás em vez de se deixar cair?  

Com as armas de uma mulher, também a linguagem da guerra. 

Será que sinto falta dessa experiência? Porque eu cuidei de crianças? 

Fui sempre bem comportado sem reflexão, e serei sempre bem comportado até à velhice?  

Não ter de ser bom, será esta a liberdade que quero comprar com o meu próprio dinheiro, 

ganho eu mesmo?  

Liberdade de escolha? Para o que quer que seja: poder decidir sem necessitar 

necessariamente do consentimento do parceiro. 

Se quero poder? E se assim for, porque não? 

Mas qual seria a outra variante?  

Como é que outras mulheres lidam com o facto de os seus maridos trazerem para casa 

muito mais dinheiro do que eles? São de facto mais eficientes ou mais representativos, ou 

criam mesmo "mais valor", como diria Karl-Hubert?  

Basta aceitar outras mulheres com confiança: Sou uma mulher e dou-lhe o suficiente com 

isso sozinha. Ou, por outro lado, será que suportam muito pela conveniência de "serem 

pagos" e não resistem? 

Este não é já um tema do movimento feminino da minha juventude, dos anos sessenta, dos 

anos setenta?  

Estou atrasado em relação ao meu tempo?  

Ou será que a política e a sociedade estão a ficar para trás, com velhos padrões de papéis a 

serem confortavelmente continuados e cultivados? 

Onde é que arranjo dinheiro próprio suficiente? Não se pode tomar por certo que eu, como 

mulher, penso sempre e para sempre nisso? 
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Não quero ser o factor económico "A mulher cara", mimado pelo homem que se orgulha de 

poder pagar a esta mulher. Não, com o meu know-how e também a minha capacidade de ser 

mãe, de servir a economia e de ganhar o meu próprio rendimento. Um alto, também! O que 

é que me impede? 

Pode realmente haver mulheres que não querem isso? E porque não? Como é que eles se 

tornam felizes? Que as mulheres não querem ter filhos, será essa a solução? As jovens 

mulheres, as estudantes da Europa de Leste da história de Sibyl: Encontrarei um homem 

que cuidará de mim. Isso não pode ser bom, tanta dependência! Ou estarei eu a ignorar 

uma lei da natureza? Uma que se combate em vão, como quando não se quer aceitar que 

uma pedra caia e não suba? Ou é apenas um como "Todos os peões caminham no meio do 

pavimento". Ou, "Todas as mesas de borda do restaurante são as primeiras a serem 

preenchidas". Pode alterar este comportamento.  

Qual é o nome do ponto não resolvido em mim que me impede de obter um amplo 

rendimento?  

O que me responderiam outras mulheres sobre este assunto?  

Onde começar a esclarecer? 

Alguma outra mulher tem as minhas perguntas?  

Ou é só minha, por causa da minha história de vida específica? O dinheiro é um meio de 

troca. O que tenho de trocar, de boa vontade e voluntariamente, para além de ter criado 

quatro filhos? Ou será isso suficiente? De que é que vivo então?  

Com toda a utilidade do meu carro, uma biblioteca de filosofia teria sido apropriada. Mas 

por isso os meus pontos de interrogação remetem-me para as minhas próprias descobertas. 

 

Angélique 

O concerto de Natal, que a Orquestra Filarmónica no Gasteig oferecia todos os meses de 

Dezembro, e ao qual assistimos sempre com Patrice e a sua esposa Doris, terminou.  

Karl-Hubert tinha aberto várias lojas de vinho ao longo dos anos, a que chamou "O 

Vinosofista" e que se tinha tornado o seu novo passatempo. Como sócio tinha encontrado 

Patrice, o jovem enólogo simpático de Bordeaux, que se instalou em Munique. Juntamente 

com o engenheiro viticultor, Karl-Hubert tinha conseguido ganhar alguns restaurantes em 

Munique como clientes, a fim de poder vender ainda melhor os vinhos auto-importados e de 

os tornar mais conhecidos.  

Após o concerto, Patrice reservou uma mesa na nobre corte real de Stachus e agora 

caminhou à nossa frente, mantendo a porta aberta para nós - ele próprio era quase tão alto 

como a porta e com o seu corpo magro debaixo de todo o cabelo preto e olhos azuis, parecia 

um rapaz inseguro. Doris, se o conseguisse arranjar, estava feliz por estar presente em 

todas as provas profissionais de vinho que os dois homens conduziam, e sempre um 

atractivo para os homens na sua maioria. Ela sabia como exibir a sua figura roliça, 

juntamente com os seus longos caracóis loiros.  
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Então isso foi Angélique! Tinha ouvido muitas vezes o nome cair quando Karl-Hubert e 

Patrice lhe preparavam uma entrega de vinho, porque Angélique era responsável pela 

compra de vinho na corte real. 

Era uma mulher francesa perfeita para a fotografia. Cachos negros espessos e meio longos 

emolduraram uma tez do sul escura e aveludada, em que os olhos castanhos foram 

colocados como castanhos redondos. Quando levou a garrafa ao copo de vinho alto a servir 

para Karl-Hubert, que estava sentado na parte da frente da mesa, para provar, o seu braço 

formou um hábil ângulo recto para o copo. Para a drenar, ela deu uma reviravolta à garrafa, 

que ela suportou com a anca, levantando-se ligeiramente nos seus dedos dos pés.  

A jovem tinha 24 anos de idade - e como sommelière, ela era naturalmente extremamente 

conhecedora do vinho. Karl-Hubert descreveu-a a Patrice e a mim como sendo engraçada, o 

que foi obviamente embaraçoso para Patrice. O seu sotaque francês era muito distinto; 

quando falou, formou um beicinho e depois de ter pronunciado as consoantes finais alemãs 

com um O final francês, deixou a sua boca ligeiramente aberta. 

"O que queres beber?" 

O vinho era a sua especialidade, ela sabia o seu caminho. Fiquei surpreendido porque 

nunca tinha conhecido um sommelier francês. A comunicação entre Karl-Hubert e 

Angélique correu como um relógio.  

Angélique. Tinha falado com frequência dela. Ele adorava-a. Ela adorava-o. Oh sim, ele 

poderia ser muito encantador. As aparências falam volumes. Notei Doris a olhar para mim 

com pena. 

Karl-Hubert quer champagne como aperitivo, um Dom Ruinart deve ser. Mas não está no 

menu. Angélique recebe um '85 da cave.  

Karl-Hubert selecciona devotamente o homem branco para o peixe com ela. Eles decidem 

um Sancerre de 89 do Vale do Loire, sim, Bonnard é bom, um grande enólogo!  

"Queres passar uma noite especial", diz Angélique. "Para o cordeiro, sabe o que vamos criar 

hoje? Uma magnum garrafa de Romanée-Conti '83. Está na cave.  

Karl-Hubert rola os seus olhos e suspira devotadamente. 

Angélique está aqui apenas para a nossa mesa. 

Karl-Hubert precisa agora de novos óculos. Angèlique vai trazê-los.  

As costeletas de borrego estão demasiado bem feitas para ele. Angélique está a pedir ao 

cozinheiro que cozinhe mais um pouco. 

Para o seu charuto, Davidoff No. 1, ele quer o seu próprio cinzeiro. Angélique olha à volta 

durante dez minutos.  

"Que seja um de Cohiba", pergunta-lhe maliciosamente enquanto coloca na mesa o luxuoso 

cinzeiro de cerâmica com o típico desenho de Cohiba branco-amarelo-preto. 

Karl-Hubert acena com a cabeça muito alegremente. Olho para ele: ele gosta do facto de 

Angélique fazer tal esforço para satisfazer os seus desejos. 
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Está agora atrás de uma terrina de foie gras que não está no menu. Angélique receberá uma 

fatia grossa na cozinha. Aveludado, um nobre Château d'Yquem, o mundialmente famoso 

Sauternes, de corpo inteiro, de ouro. 

"A premier cru supérieur", explica Patrice à sua esposa Doris com um olhar de espanto na 

cara. "O Château d'Yquem é o único em Bordeaux com esta classificação Não há nada acima 

disso". 

Doris acena com a cabeça amigável e disposta a aprender.  

Agora outro conhaque.  

"Suponho que queira o Delamain, 1973?" 

"Grande Champagne?" pergunta Karl-Hubert. 

"Grande Champagne!", ri-se Angélique, que também está encantada com tanta perícia e logo 

a seguir dá o ouro castanho da garrafa esguia para os grandes farejadores de bolbos.  

"Como ele se curva!" 

"Comme il jambe!", surrt Angelique.  

Tenho ouvido frequentemente esta descrição durante as provas de vinho de peritos na nossa 

casa - quando o sumo de uva está ao longo da parede interior do copo e deixa um traço 

claro, ou seja, pernas, "jambes". 

Angélique limpa placas grandes e traz à tona placas ainda maiores.  

Angélique limpa óculos e faz sobressair óculos ainda mais redondos.  

Angélique está sempre presente para ele quando ele a chama.  

Angélique é uma pessoa encantadora. Como poderia ter ciúmes? Não quero continuar a 

fazer a sua parte. Já não. Não, nunca mais. Já não quero mesmo a loja. A venda está 

marcada para 31 de Dezembro. Sim, leve Angélique para os serviços. Já não sou eu. 

 

A mãe de Yvette 

Na segunda-feira de manhã planeio ir novamente à Cassis, e Monique vai amanhã à 

Normandia. Ela ainda me mostrou fotografias de Yvette, e as lágrimas vieram aos meus 

olhos. Verdadeiramente! Tornou-se uma jovem mulher muito atraente, a jovem de 13 anos 

de idade de então, fresca, alta, magra, elegantemente vestida, cabelo loiro longo e liso, que 

às vezes usa aberto, às vezes como rabo de cavalo.  

Yvette vive num apartamento muito pequeno em Paris, diz Monique.  

Ela tem estudado filosofia durante tantos semestres, que continua a falar. 

Ela faz o seu dinheiro como empregada de mesa! O horror ressoa na sua voz. 

Vive com o seu namorado. Ele é negro. Da Argélia. Pelo menos ele fala francês. Monique 

tenta um sorriso indefeso.  

Eu tento compreender tudo, diz ela. 

Amo muito a minha filha e desejo-lhe tudo de bom para ela. 

Ela faz uma pausa entre cada frase. 

Yvette não quer falar comigo sobre isso. 
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Aqui ela encolhe os ombros e eu aceno com a cabeça. A compreensão no sentido de que 

tento sempre compreender os meus filhos. Muitas vezes tenho tão pouco sucesso como 

Monique. Eles querem encontrar o seu próprio caminho. 

 Sim, a nossa viagem ao passado foi intensa, ambos percebemos. Embora Monique 

parecesse um pouco distante e distante por vezes. Talvez o meu efeito sobre ela tenha sido 

igualmente pouco livre? 

Através do nosso encontro as minhas próprias complicações tornaram-se 

desagradavelmente aparentes em mim, o que ainda não esclareci por mim próprio: para 

manter a minha auto-confiança, mesmo que a minha contraparte seja hostil. Não posso 

fazer isso. Quero ser sempre amado, não posso confiar antes disso. 

 

Tal dicionário Pons 

Merkür, preciso mesmo do meu caderno de notas! Os meus pensamentos não me largam, 

nem mesmo na minha rua. Não estou à procura de um lugar especial há muito tempo, mas 

o próximo lugar de estacionamento tem de ser este, um pouco de sombra é a minha única 

exigência. Tenho de o fazer imediatamente. 

Como é que alguma vez me reuni com Peter?, pergunto-me no meu diário. Como poderia eu 

superar a minha desconfiança após um casamento falhado? Depois de muitos anos a tentar 

gerir o negócio, o casamento, os filhos da melhor maneira possível e depois ter de classificá-

los como "não geridos"? 

Tinha lido muitos livros de relacionamento desde então, analisei muitos filmes de 

relacionamento: Como é que os outros o fazem? 

"Agora é a minha vez! Só eu!" era a única coisa que eu sabia com toda a certeza. Prefiro 

estar sozinho e sem parceiro até ter percebido o que precisava.  

Eu precisava de um homem que não exigisse.  

Precisava de um homem que me pudesse deixar em paz. 

Precisava de um homem que não estabelecesse condições para o seu amor que eu achasse 

que tinha de cumprir. Sim, eu sei isso como a gelatina, não é verdade, Mercúrio? 

Não obstante. Para ser livre: tenho de sacrificar alguma coisa antes de poder usar? 

A liberdade existe realmente? Sim, por pouco tempo, por vezes apenas durante 40 dias e 40 

noites, mas mesmo aqui experimento dependências, e sejam as direcções de rua que não 

consigo compreender; seja a natureza que encontro, com cujos imponderáveis tenho de 

lidar; sejam as pessoas cujos encontros preciso de trocar ideias, de receber impulsos, de me 

sentir em conjunto.  

Ser livre e viver numa relação - isso não é possível. Permitir-se a si próprio a liberdade, 

contudo - isso é inevitável, sem ela a vida não vale a pena viver. Conceder liberdade aos 

outros apesar de uma relação íntima - quais e em que medida? Isto é uma coisa muito 

individual entre parceiros.  

Seja como for, o Peter vai deixar-me ir. E eu? Será que me liberto? Não me coloco 

demasiadas vezes na posição do observador: quanto é que ele pode suportar, quanto é que 
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eu posso esperar dele, tal como fiz com Monique? Ser capaz de suportar que ele ou ela não 

pode suportar. Qual é o risco possível antes que a catástrofe se produza porque os 

sentimentos da outra pessoa se esgotaram?  

E Monique? 

Algumas coisas não me atrevi, porque ela, Monique, não era tão calorosa como eu teria 

desejado. Ao observar o que Monique esperava de mim - para ter a sensação de que 

concordava comigo - não consegui sentir as minhas necessidades e expressá-las. Para levar 

o que precisava ou para o pedir. 

Claro que gostei do duche puro depois de tomar banho no mar, fui autorizado a usar a sua 

confortável cama de hóspedes, e café - sem problemas. Mas, assim mesmo, só para o tomar, 

isso teria sido muito, muito, muito difícil para mim. Estou tão feliz por ter acabado de me 

lembrar de lhe deixar o meu dicionário PONS como um presente de despedida, não o 

pequeno, mas o grande, novo, de que tanto me orgulhava - para que ela o possa consultar 

quando escrevemos um ao outro. Faz-me sentir livre.  

Tu e eu não devemos pensar que o usei para dormir lá de graça. Queria confirmar a ela e a 

mim Gosto dela, acarinho-a, e estou disposto a sacrificar algo por ela. E um sacrifício foi 

para mim: devolver o grande Dicionário, que eu tinha comprado novo e por muito dinheiro 

antes desta viagem. 

 

Mães 

O meu nascimento, em Janeiro de 1956, iria tornar-se uma questão de risco de vida para a 

minha mãe. Um coágulo de sangue tinha entrado no seu pulmão e a sua respiração corria o 

risco de colapsar, o seu coração parou - os médicos tiveram de agir rapidamente. Um caso 

para a unidade de cuidados intensivos - hoje. Não era o padrão médico na altura, e ela teve 

de suportar muitos tratamentos na clínica durante um tempo correspondentemente longo. 

Para ela - e para mim - boa sorte, a clínica ginecológica de Munique em Maistraße já estava 

bem equipada na altura, e ela podia ser ajudada. Claro que ela própria não foi capaz de 

cuidar do seu filho recém-nascido, mas eu pude ser alojada e cuidada no mesmo complexo 

clínico na ala infantil.  

"As enfermeiras estavam tão entusiasmadas contigo porque eras tão bem comportada", dizia 

frequentemente a mãe com um peito inchado e orgulhoso, "senão não te teriam conseguido 

manter lá por tanto tempo, e ter-te-iam tirado de mim muito mais cedo e ter-te-iam levado 

para um orfanato!  

O facto de ter lágrimas nos olhos ao contá-las, mesmo décadas mais tarde, sempre me 

incomodou muito, mesmo quando era criança. Quantas vezes me contou todo o 

procedimento de parto em detalhe, tantas vezes que eu não quis ouvir mais e fugi da sala 

assim que espalhou o seu historial médico "comigo" a outras pessoas. Durante a minha 

juventude e nas últimas décadas adquiri um desvanecimento em grande escala, os detalhes 

relacionados com o meu nascimento foram irritantes e decidi, provavelmente 

inconscientemente, não me lembrar deles. Como resultado, agora que quero escrever esta 
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história, tenho de ouvir a minha velha mãe contar-me tudo novamente. O que não é difícil 

para ela. E finalmente deixa-me cavalgar numa onda de gratidão. Posso até dizer: "Obrigado, 

mãe, por me deixares viver!" Ela chora novamente, mas desta vez eu também choro.  

Assim, passei os primeiros três meses da minha jovem vida sob os cuidados de enfermeiras 

amigas na clínica ginecológica (Obrigado!) até já não poderem pagar os meus cuidados e eu 

ter sido enviado para um lar de crianças. Ali o meu pai visitou-me a intervalos regulares, 

também estava doente, tinha trazido uma deficiência grave da guerra e tinha curado outros 

danos de guerra, o que nos anos seguintes levou com bastante frequência a uma pleurisia 

perigosa. 

A mãe teve de ficar no hospital, e no lar das crianças eu provavelmente não estava bem. Eu 

estava a perder peso de forma constante, o cabelo na parte de trás da minha cabeça saiu do 

berço durante tanto tempo - foi-me dito aos meus pais para procurarem pais adoptivos para 

mim.  

Pareciam tomar bem conta de mim, como posso ver numa foto desse ano, onde sou 

entronizado devidamente e bem alimentado no braço da avó de Obermüller. Aí está! A 

criança cresce e prospera. Claro que os cuidados consumiram muito do dinheiro que o meu 

pai, como solteiro doentio, trouxe para casa. Desde que a mãe tinha sido entretanto 

libertada para casa, com cuidados diários por um serviço médico, mas mesmo assim, ela 

trouxe-me para sua casa quando eu tinha um ano e meio de idade. Posso assumir com 

segurança que não foi apenas por causa do dinheiro poupado. Tenho filhos meus... 

A mãe ainda estava tão fraca que não me podia levantar, carregar-me e segurar-me nos seus 

braços. Pergunto-me se esta irregularidade nos primeiros meses da minha vida foi a causa 

de um desequilíbrio para toda a vida com a minha mãe? Em qualquer caso, visitava a minha 

avó Obermüller, como eu amorosamente a chamava, regularmente uma vez por semana até 

aos meus 13 anos. Não só porque ela sempre me deu um Fuffzgerl como dinheiro de bolso. 

Quando a avó e o avô morreram ambos pouco depois um do outro, foi um golpe terrível para 

mim. Durante semanas depois, ainda estava profundamente triste.  

Com a minha mãe, seguiram-se outras tromboses. Nos anos após o meu nascimento, veias 

bloqueadas levaram repetidamente a flebite febril e, no seu caso, a uma chamada "perna 

aberta", uma ferida aberta imensamente grande na perna esquerda, que lhe causou grandes 

dores. Sei que a minha mãe não é diferente do que ela toma diariamente medicamentos para 

diluir o sangue. Nas minhas memórias de infância, o sofá da nossa sala de estar na cozinha 

liga-se necessariamente à minha mãe mentirosa, um cobertor nas suas pernas. Devido à 

sua tendência para formar coágulos de sangue, permaneceu sob observação médica para o 

resto da sua vida, e tudo o que é doloroso numa pessoa saudável mas que cicatriza 

rapidamente era perigoso para ela. Claro que isto a tornou cautelosa, apesar de ter feito 

muito trabalho árduo na sua vida. Connosco crianças, porém, um comportamento duvidoso 

instalou-se: Devo ajudá-la, ou ela morrerá! Espero que ela não morra! O que posso fazer 

para evitar que ela morra? Eu farei tudo o que ela me pedir! 
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Que medo terrível que eu tinha por ela! Uma vez, lembro-me, quando ela "só" andava pelo 

apartamento com dores devido a hemorróidas, também eu gritei de medo - quando era 

criança ainda não conseguia distinguir entre perigoso e não perigoso. E quando ela estava 

"apenas" grávida novamente, o meu pai sentiu-se extremamente culpado, cheio de medo 

pela sua mulher, porque ela não deveria ter tido mais filhos - os médicos tinham previsto 

que ela não iria sobreviver a outro parto. As coisas óbvias de hoje, como a pílula, ainda não 

existiam, ou não foram tomadas em consideração, não me vou permitir fazer um 

julgamento. Desta vez tivemos todos sorte: a minha irmã Nicole nasceu em perfeita saúde, e 

a nossa mãe também. 

No entanto, complicações devidas ao risco de coágulos sanguíneos ocorreram 

repetidamente, e flebite acompanhou-nos ao longo das nossas vidas. A espada de Dâmocles 

continuou a pairar sobre nós crianças: "A mãe vai sentir-se mal se não a ajudarmos.  

Desde o meu nascimento de todas as coisas que tinha causado o mau estado da mãe, senti-

me culpado, claro que sem me aperceber, de o nomear. Porque seria surpreendente que 

mesmo na minha juventude não tenha conseguido passar pelo processo normal de deixar a 

casa dos meus pais com toda a energia de uma rapariga pubescente? "Criança, não me 

podes deixar em paz! Sabem que estou tão doente"!  

O que eu já suspeitava nessa altura era que a mãe era também apenas uma pessoa normal 

e que ela usaria a minha inclinação para ser obediente mesmo quando não fosse 

absolutamente necessário. 

Depois tinha-se esquecido dos seus óculos em casa para uma visita à igreja, onde íamos 

sempre juntos de bicicleta. Ela podia andar de bicicleta em qualquer lugar, apenas quando 

andava tinha uma limitação devido à sua perna.  

"Criança, sê uma querida e traz-me os meus óculos. Deixei-os em cima da mesa em casa". 

Tínhamos entrado à socapa na igreja mesmo a tempo, só no primeiro banco é que sobraram 

lugares. Não, não consegui contradizer sob os olhos da congregação reunida: Adquira-o você 

mesmo. Ela sentou-se então a tempo do serviço, só que eu cheguei demasiado tarde e fiquei 

terrivelmente envergonhada quando me empurrei para além dos presentes e lhe entreguei os 

óculos. A minha raiva contra ela não foi suficiente para uma ofensa. Sempre no pescoço o 

medo de dizer: afinal estou sempre tão doente.  

 

Agora estou no sul de França, sozinho comigo mesmo. Posso escolher as minhas acções, 

desfrutar do que escolhi, não preciso de ser atencioso com ninguém. Mas pergunto-me como 

estará a minha mãe. Parece que esta questão tem estado comigo toda a minha vida. Estou 

contente por haver também o Peter. Há muitas coisas que eu poderia mudar com ele, lidar - 

sinto a necessidade de parar num parque de estacionamento para lhe enviar um pequeno 

SMS: Caro Peter, estou bem contigo. Eu amo-te porque posso ser eu. 

Olá, Rosi 

 

Socorro! Luxo! 
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Monique não conseguiu lidar com a minha sede desenfreada de independência. Eu só não 

queria ser um fardo para ela! Tive muito cuidado em fazer tudo sozinho, em comer da minha 

geleira, em não tomar muito do seu tempo, depois do seu anúncio logo no início da minha 

visita, ela teve muito a ver com a partida para as suas férias, preparando-se para inquilinos 

que entretanto alugariam a sua casa. Ela tinha dito que desde o seu divórcio não devia 

preocupar-se com mais ninguém. Eu queria acomodar isso. Que ela simplesmente não se 

preocupava comigo! 

Se ela se tivesse atirado a mim, eu poderia ter saído mais de mim, ter-me mostrado mais 

calorosamente, poderia ter dito, gostaria de ter dito "assim e assim", poderia ter esclarecido 

as coisas. Bem, nenhum de nós o poderia ter feito.  

 

Estou aliviado por estar novamente sozinho com a Merkür. Ele oferece-me o luxo que adoro. 

Mercúrio cospe tudo o que eu preciso de uma só vez. Acabei de partir uma unha. Encontrei 

imediatamente a minha lima de unhas e consegui limá-la para baixo, endireitando-a de 

novo num instante. Para Monique, tive de encontrar os artigos de higiene pessoal, que são 

tão fáceis de recolher um a um no carro, e colocá-los num recipiente digno de uma casa de 

banho bem cuidada. E: Esta T-shirt não é suficientemente boa e essas calças poderiam ser 

mais limpas, pensei eu. O que devo vestir que não me pareça ser um vagabundo. Dois 

mundos. Um suspiro. 

 

De volta a casa 

À noite sopra um vento agradável e muito quente e eu deito o meu colchão de ar no chão ao 

lado da Merkür. Finalmente posso dormir a céu aberto! Penso que posso fazer isso? Se eu 

tiver medo? É claro que tenho medo. Durante muito tempo observei quais os carros que 

entram e saem, quais os que estão perto de mim, quais as pessoas que vão em que direcção, 

embora eu não o consiga ver tão bem no escuro.  

Durante muito tempo desfrutei do céu estrelado acima de mim, e depois adormeço, apesar 

do medo e apesar dos mosquitos que enxameiam à minha volta. De manhã ao anoitecer, são 

eles que me acordam às cinco e meia. Tinha imaginado que era mais romântico dormir lá 

fora. No parque de estacionamento, poeirento da secura, também não cheirava a lavanda, 

mas sim a mijo, que nenhuma chuva podia arrastar nos últimos três meses secos.  

 

Quando os meus vizinhos me convidaram para tomar café no seu auto-construído autocarro 

VW a dez metros de distância, um jovem casal muito simpático, eu infelizmente já tinha 

terminado o pequeno-almoço. Sim, de facto, infelizmente! Já me sinto novamente como 

companhia. O que é que eu realmente quero? 

Muito devagar e apesar da dor que me pus em roupa adequada, enviei outro SMS para casa. 

Estou com saudades de casa! Sinto-me só. Sinto-me triste. Anseio pela minha verdadeira 

casa, por Pedro, pelos meus dois netinhos, pelos meus filhos felizes, e quase quero chorar 

um pouco. Penso em tornar-me avó pela terceira vez no final de Setembro. E sobre o variado 
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pequeno-almoço que Peter traz para a minha cama antes de ir para a escola. Pão de massa 

forte, pães de grão estaladiço. Mel de floresta torta, queijo de montanha e presunto cru. 

Aqui, sem refrigeração, não conseguia guardar tais coisas, até o fiz sem manteiga, e todos os 

dias apenas baguetes do dia anterior com mel doce, pah, que brando. 

 

Com Charles e Juliette na rede 

Ouvi um CD de Charles Aznavour e outro de Juliette Gréco, ambos comprados há cerca de 

vinte anos, e ambos provenientes da mesma casa que Karl-Hubert. 

Como uma coluna esmagada pode ser instrutiva!  

Porque nunca antes tinha tido tempo para me sentar e ouvir realmente. Tinha apenas 

percebido música, voz, som de fala antes. Com grande diversão descubro agora, com o lazer 

imposto, que as letras são também extremamente interessantes, são apresentadas de uma 

forma actor-artista e examinam a sociedade do seu tempo. Tem de levar o seu tempo, repito 

para mim, exteriormente com um abanão de cabeça surpreendido por causa de um período 

tão longo de ignorância e interiormente com o discernimento que foi reconhecido inúmeras 

vezes nas últimas semanas: se levar o seu tempo, alcançará resultados muito melhores. 

Está mais feliz.  

Nem um galho se move, a luz do sol brilha brilhantemente na minha alma, as manchas de 

luz no mar competem no seu movimento com as ondas sonoras dos Cigales.  

Depois sinto a minha hemorragia menstrual a chegar. Estou agora bem mais de quatro 

semanas na estrada. Tenho de ir para o carro, tomar medidas de higiene. E penso em como 

serei capaz de gerir esta questão nos próximos dias.  

Uma e outra vez sinto-me como se estivesse numa caverna escura, a apalpar para a frente 

sem saber para onde vou com o próximo passo. Algumas coisas são devidas à minha 

curiosidade, outras passam por cima de mim. 

 

Na parte de trás está também na parte da frente 

Noto que estou cada vez mais descontraído à medida que os meus 40 dias de solidão estão a 

chegar ao fim. É quarta-feira, 30 de Julho. Consegui muito, superei muitos medos, e tenho 

estado frequentemente sob grande pressão. Nem sempre fui capaz de desfrutar alegremente 

do meu tempo a solo. E a rir comigo sozinho - isso não resultou. 

Ainda ontem tinha de novo uma canção nos lábios, ainda ontem podia ler um livro 

engraçado e rir enquanto o lia. Sem realmente dar por isso, eu estava constantemente sob 

tensão. Tudo correu bem e eu estava muitas vezes, muitas vezes orgulhoso de mim mesmo e 

muito satisfeito com o meu progresso. Eu estava muito concentrado e cuidei bem de mim 

para que nada pudesse acontecer. Bem, nada de mal. Conheci muitos costumes franceses. 

Entretanto aprendi que é bastante comum aqui, bem como em casa, despir-se na praia, 

mesmo só para ficar ali de cuecas. Possivelmente, para os campistas do sul de França, é 

evidente o que para mim foi tão estranho. Vários dias seguidos sem uma tenda que nunca 

tinha estado na estrada. Que o povo francês no ensolarado sul se sente no parque de 
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estacionamento e ao lado do seu carro - não só ao lado das autocaravanas - ou também na 

praia e espalhe os seus lençóis, sente-se no chão e coma lá na ronda, eu não sabia. No 

início da minha viagem, senti vergonha de me sentar no chão ao lado do meu carro e comer 

um lanche. Entretanto, também já não me sinto envergonhado, comendo a minha comida 

em todo o lado, o que quer que tenha acabado de preparar. Só com o tempo é que a tensão 

acerca disso caiu de mim. Outras, novas tensões, desencadeadas por outras inseguranças, 

foram acrescentadas - e eu também as aguentei. 

 

Eu sou, por isso sou 

Todos nós, humanos, tendemos a resolver situações em que temos medo com as mesmas 

tácticas. A regra é que evitamos situações em que este método anti-ansiedade comprovado e 

sofisticado não funciona. Porque é que me coloquei sob tanto stress nas últimas semanas? 

Inconscientemente, provavelmente suspeitei o quanto é importante para o meu 

desenvolvimento, o meu bem-estar futuro, para a minha vida na vida, aprender várias 

técnicas para eu me afirmar, para me afirmar, para me defender, para ter uma escolha de 

estratégias dependendo da situação. Desta forma, as minhas possibilidades limitadas, que 

tantas vezes me impedem de experimentar coisas novas, podem multiplicar-se. Para que me 

permita mais, para que possa enriquecer a minha vida com alegrias que antes me eram 

negadas por causa do meu medo. Quantas vezes me deixo reduzir pelo meu medo! Quantas 

vezes tenho limitado as minhas possibilidades a um nível demasiado cauteloso e, por 

conseguinte, apenas senti uma vitalidade limitada. Quantas vezes não esgotei a vida nos 

últimos anos porque tinha caído com demasiada frequência no nariz na minha juventude e 

queria evitar esta experiência horrível nas décadas seguintes!  

 

Sim, eu protegi-me. Até ao último dia tinha o meu conjunto de defesa deitado ao meu lado: 

pendurar o apito à volta do pescoço, enquanto dormia a minha faca afiada do deserto e o 

martelo e telemóvel do geólogo de Peter à mão. Estava extremamente alerta e observei o meu 

ambiente muito de perto, mais com o meu coração do que com os meus olhos. Instalei-me 

no país estrangeiro, senti-me cada vez mais confortável aqui e experimentei que mesmo os 

franceses só cozinham com água quando acampam. Já não tenho vergonha, sou um deles. 

A minha fase de serviço no hotel, como a experimentei com Karl-Hubert, terminou.  

 

E sim, dez euros por dia era suficiente para mim. Eu não precisava mesmo de mais. É Verão 

em todo o lado. É quente, o céu acima de mim dá-me a sua imensidão, sou presenteado com 

abundantes dons por natureza, como a comida elaborada não é importante para mim! 

 

Estou feliz e muito confiante. Sinto um poder infinito dentro de mim.  

Sento-me num local de sonho junto ao mar, com uma vista de sonho. Eu próprio escolhi 

este lugar! Nomeadamente, exactamente o lugar que me convém. Uma longa praia arenosa 

com muitos guarda-sóis e cadeiras de convés alinhadas em fila pode servir a outras 
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pessoas. Preciso de um com rochas lisas de onde possa saltar para a água quente. Sou livre 

e posso decidir por mim próprio. Muitas pessoas sabem tais coisas desde a sua juventude. 

Só agora o sei. Pelo menos já sei agora. 

 

Emancipação 

Passei muito tempo comigo mesmo, reconheci muitas coisas, conheci muitas coisas a meu 

respeito que gostaria de ter sabido mais cedo. Estava despido, sem aprender a temer. Será 

que me esqueci?  

Após quatro semanas de ausência, chamei a minha mãe. É claro que ela perguntou o 

inevitável depois de trocas gerais e banais: Então, está a fazer algum progresso com o seu 

trabalho (nunca falámos sobre que tipo de trabalho deveria ou poderia ser) ou é mais 

provável que vá dar um passeio do que trabalhar? 

Com um sorriso na sua voz. 

Recebi a mensagem: "Criança, não vais apenas dar uma volta de carro, mas esperemos que 

faças algo mais significativo. 

Controlo! Taquicardia! Não sei como responder a isso!  

Distracção rápida. Não responda a isso. Venham directamente às suas doenças. Ou aos 

seus netos, que lhe são queridos.  

E estou tão orgulhoso de mim mesmo. Consegui estar aqui sem a pressão de ter de fazer 

alguma coisa, de conseguir alguma coisa. Posso sentir-me assim tão bem? Alguns segundos 

de silêncio. 

"Consegui estar aqui, Mamã, sem a pressão de ter de fazer alguma coisa, para conseguir 

alguma coisa. Estou a ir muito bem, Mamã! E estou realmente ansioso por voltar a vê-lo. 

São só mais alguns dias". 

Surpreendido, seguro o meu telefone ainda mais apertado do que ouço: 

"Estou contente do meu coração! Que estás a certificar-te de que estás bem! Faz tudo bem! 

Também estou ansioso por te ver"! 

Já está escuro, mas a claridade do crepúsculo ainda se mantém em gradações sem costuras 

de amarelo a azul a azul escuro no céu, e as montanhas destacam-se duramente e 

angulosamente contra as alturas. 

 

Sexta-feira e Agosto 

Já estou na estrada há meia hora. Acordei às sete horas para um mosquito, 

ssssssssssssssssss. Até à ponta do meu nariz tinha-me embrulhado no meu saco de dormir, 

mas ainda o conseguia ouvir. Sem defesa, rendi-me ao meu destino matinal sabendo que 

chegar cedo a um parque de campismo me traria vantagens. A época alta tinha começado.  

A Merkür está embalada e pronta. Com a chávena de café na mão, desço à praia pela última 

vez, salto uma vez mais para a água - porque as minhas costas recuperaram. Despeço-me 

repetidamente, com lágrimas nos olhos. Tudo isto tinha sido tão importante para mim.  
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As belas rochas calcárias de que tanto gosto, nas suas gradações, as irregulares, às vezes 

tive de levantar o pé para subir, às vezes tive de o baixar para descer um degrau, nada 

uniforme, a natureza por excelência, um cenário muito variado. Era também uma 

contrapartida ao meu eu interior, tal como já me tinha identificado com a rocha selvagem 

dos Cévennes. Aqui, o calor agradável é acrescentado e o mar, o infinito, brilhante, quente, 

claro, vivo, no qual posso saltar e começar imediatamente a nadar sem ter de andar por 

águas rasas durante muito tempo.  

A minha missão está completa, posso senti-la claramente. Estou acabado. Ontem à noite 

tinha ido à Cassis, tinha-me misturado com as massas turísticas, tinha pedido uma taça de 

champanhe, chamam-lhe golpe ou coupette - tal como se fala de um corte de cerveja em 

Munique. Foi-me difícil sentar sozinho numa mesa vazia no meio das mesas ocupadas, 

quando todos os outros actuavam a pares ou com amigos. Raramente se vê alguém sentado 

sozinho, e muito menos uma mulher. Já na praia, os franceses actuavam em pares, com a 

família, com amigos. Como pessoa única, fui uma grande excepção. Suspiro profundo. 40 

dias e 40 noites de jejum social. Quero encontrar o meu próximo acampamento perto de 

Nîmes - e ficar lá até à chegada do Peter pelo TGV. Para ele, não, para nós, para armar a 

tenda que sempre me acompanhou nas regiões traseiras de Mercúrio. Só ficarei sozinho por 

mais alguns dias, depois chegará à estação de Nîmes. Um dia mais tarde, será o nosso 

segundo aniversário de casamento. Estou muito feliz. 

 

FIM 
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Obrigado...  

Mãe, consegui chegar ao topo da montanha e fiz um trabalho altamente gratificante.  

Pai, permita-me que lhe diga O Cévennes está cheio de burros gloriosos e problemáticos. 

Quando estão bem, saem para o gelo. 

Obrigado por me teres criado saudável para que eu pudesse fazer esta maravilhosa viagem 

até mim mesmo. Queria o melhor para mim. Convidem-me para um restaurante, posso 

aceitá-lo agora. Dou-lhe a mim e o meu tempo para o fazer. Sei agora: Já é suficiente. 

E obrigado, Merkür. Dominou o seu papel de companheiro de viagem com cores voadoras. 

 

Obrigado... 

ao meu marido Thomas e à minha editora, Dra. Claudia Kuzla, que me colocaram no 

caminho certo, especialmente em questões complicadas de relacionamento mulher-homem.  

 

As histórias actuais  

baseiam-se, em parte, em acontecimentos reais da minha vida.  

O que deles é subestimado, exagerado, alienado ou escrito com verdade, para descobrir - ou 

não descobrir - deixo para os meus leitores.  

Pessoas reais foram muito mudadas e colocadas num ambiente diferente para preservar a 

sua privacidade. Todos os nomes são fictícios. Em contraste, os lugares e experiências de 

viagem descritos são completamente reais, e Rosi e as suas perguntas, pensamentos e 

medos são reais ... 

 

Obrigado... 

pelo vosso grande e tão importante empenho, pelas valiosas dicas e sugestões, queridas 

Marion, Margit, Hilde, Gisela e Gisela! Foi uma grande ajuda para mim.  

 

Uma continuação das minhas histórias  

está a ser planeado. Sigam-me na Instagram e no Facebook e visitem o meu site, terei todo o 

prazer em informar-vos sobre o estado actual dos novos projectos. 

www.irmgardrosina.de 

 

 

treino de exterior  

Para todos os leitores que se encontram nos meus livros e querem desenvolver-se ainda 

mais, ofereço treino de exterior.  

Onde? 

- Dias nas montanhas da Baviera 

- Semanalmente na minha extensa propriedade no sul de França com crescimento de 

tomilho e rosmaninho 
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Pode encontrar informações sobre isto no meu sítio web (www.irmgardrosina.de). 

 

Pelo autor já foi publicado:  

A vida pode ser tão difícil 

tredition Verlag, Hamburgo 2016 (livro de bolso) 
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